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Protokół z posiedzenia wspólnego Komisji Stałych Rady Gminy Komprachcice - 

z dnia 27 czerwca 2022 r. 

 

W pracach Komisji uczestniczyli członkowie Komisji oraz Wójt Gminy, Skarbnik i Sekretarz Gminy. 

Obecnych 11 radnych. Nieobecni radni: Damian Piechaczek, Łukasz Piechaczek, Marcin Tworuszka, 

Agnieszka Zyzik . 

Przewodniczącym posiedzenia wspólnego był pan Krzysztof Szopa - Przewodniczący Rady Gminy. 

Kompletne materiały na Sesję Rady Gminy wyznaczoną na dzień 29 czerwca 2022 r. radni otrzymali 

wcześniej i mogli się z nimi dokładnie zapoznać. 

Obecnych 10 radnych 

1. Przeanalizowano projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w 

Gminie Komprachcice na rok szkolny 2022/2023 - zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy 

Komprachcice z dnia 8 czerwca 2022 r. -  skierowano pod obrady Rady Gminy, jednomyślnie. 

 

2. Przeanalizowano projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych 

przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz właścicieli nieruchomości, 

którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych - zgodnie z przedstawionym 

przez Wójta uzasadnieniem -  skierowano pod obrady Rady Gminy, jednomyślnie. 

 

3. Przeanalizowano projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy 

na lata 2022-2025 - zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy Komprachcice z dnia 21 czerwca  

2022 r. -  skierowano pod obrady Rady Gminy, jednomyślnie. 

 

Obecnych 11 radnych 

4. Przeanalizowano projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok - 

zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy Komprachcice z dnia 21 czerwca 2022 r.  -  skierowano 

pod obrady Rady Gminy jednomyślnie. 

 

5. Przeanalizowano projekt uchwały – wersja II w sprawie zamiaru połączenia samorządowych 

instytucji kultury -  Gminnej Biblioteki Publicznej w Komprachcicach i Samorządowego Ośrodka 

Kultury w Komprachcicach - zgodnie z przedstawionym przez Wójta uzasadnieniem -  

skierowano pod obrady Rady Gminy, przy 9  głosach – za, 1- przeciw i 1 – wstrzymującym. Wójt 

zaproponował autopoprawkę w treści uzasadnienia do uchwały i tak zmieniona uchwała 

będzie przedstawiona Radzie Gminy na sesji. 

6. Przeanalizowano projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 
pomiędzy Gminą Komprachcice a Gminą Prószków w sprawie przejęcia przez Gminę 
Komprachcice od Gminy Prószków zadania w zakresie zapewnienia uczniom 
niepełnosprawnym zamieszkałym na terenie Gminy Prószków bezpłatnego transportu i 
opieki w czasie przewozu do Zespołu Niepublicznych Szkół w Kup - zgodnie z wnioskiem 
Wójta Gminy Komprachcice z dnia 24 czerwca 2022 r. -  skierowano pod obrady Rady Gminy, 
jednomyślnie. 

 



7. Przeanalizowano projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LIII.285.2022 w sprawie 
postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których 
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - zgodnie z wnioskiem Wójta 
Gminy Komprachcice z dnia 24 czerwca 2022 r. -  skierowano pod obrady Rady Gminy, 
jednomyślnie. 

8. Przeanalizowano projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, 

terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 letnie i dzieci młodsze, 

zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Komprachcice - 

zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy Komprachcice z dnia 24 czerwca 2022 r. -  skierowano pod 

obrady Rady Gminy, jednomyślnie. 

 
Pozostałe punkty porządku obrad zostaną zrealizowane na Sesji Rady Gminy Komprachcice w dniu  
29 czerwca 2022 r. 
 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

          

 Przewodniczący posiedzenia 

                      Krzysztof Szopa 

Przewodniczących Komisji Stałych Rady Gminy: 

1. Józef Kremer 

2. Maria Neumann 

3. Agnieszka Zyzik 

 


