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Protokół z posiedzenia wspólnego Komisji Stałych Rady Gminy Komprachcice - 

z dnia 9 sierpnia 2022 r. - online 

 

W pracach Komisji uczestniczyli członkowie Komisji oraz Wójt Gminy, zastępca Wójta, Skarbnik Gminy 

i podinspektor ds. księgowości i gospodarki odpadami. 

Obecnych 14 radnych. Nieobecny radny: Łukasz Piechaczek . 

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

Kompletne materiały na Sesję Rady Gminy wyznaczoną na dzień 11 sierpnia 2022 r. radni otrzymali 

wcześniej i mogli się z nimi dokładnie zapoznać. 

Obecnych 14 radnych 

1. Przeanalizowano projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Komprachcice - zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy Komprachcice z dnia  

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

 

2. Przeanalizowano projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Komprachcice i zagospodarowania 

tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi - zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy Komprachcice 

z dnia 13 lipca 2022 r. -  skierowano pod obrady Rady Gminy, jednomyślnie. 

 

3. Przeanalizowano projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na 

których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne położonych na obszarze 

Gminy Komprachcice - zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy Komprachcice z dnia 27 lipca  

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

4. Przeanalizowano projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Komprachcice – zgodnie z 

przedstawionym uzasadnieniem -  skierowano pod obrady Rady Gminy, z autopoprawką 

Wójta dotyczącą zmiany załącznika nr 3 do projektu uchwały. 
 

5. Przeanalizowano projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Komprachcice 

Komprachcice - zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy Komprachcice z dnia 3 sierpnia 2022 r.  

-  skierowano pod obrady Rady Gminy jednomyślnie. 
 

6. Przeanalizowano projekt uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, 

wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego 

uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach 

przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Komprachcice - zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy Komprachcice z dnia 3 sierpnia 2022 r. -  

skierowano pod obrady Rady Gminy, jednomyślnie. 



 

 

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

na lata 2022-2025 - zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy Komprachcice z dnia 9 sierpnia 

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

 

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

zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy Komprachcice z dnia 9 sierpnia 2022 r.  -  skierowano pod 

obrady Rady Gminy z autopoprawką Wójta dotyczącą wyłączenia załącznika nr 4 z projektu 

uchwały. 

 
Pozostałe punkty porządku obrad zostaną zrealizowane na Sesji Rady Gminy Komprachcice w dniu  
11 sierpnia 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 

 


