
Komprachcice, dnia  29  września 2022 r. 
Rada Gminy Komprachcice 
        RG.0002.57.2022                 

ZAWIADOMIENIE 

Zawiadamiam, że w dniu 29 września 2022 r. o godz. 18.00 online odbędzie się: 
 

LVII SESJA  RADY GMINY  KOMPRACHCICE  
 

Obrady będą transmitowane i rejestrowane z pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. 
 
Porządek obrad: 

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy. 
4. Informacja Wójta z realizacji uchwał, podjętych zarządzeń, działalności w okresie międzysesyjnym, 

podpisanych umowach.  
5. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Komprachcice, kształtowaniu się 

wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury 
za okres I półrocza 2022 roku. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Komprachcice, gmina 
Komprachcice. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość 
stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, funkcyjnego 
oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez 
Gminę Komprachcice. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci, warunków częściowego 
zwolnienia z opłat oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Publicznym Żłobku 
w Polskiej Nowej Wsi.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2022-2025. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok. 
11. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym. 
12. Interpelacje, wnioski, zapytania i odpowiedzi. 
13. Zamknięcie sesji. 

 
Posiedzenie wspólne Komisji Stałych Rady Gminy odbędzie się w dniu  26 września 2022 r. 
o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3. 

Informuję, że czynny udział mieszkańców w obradach komisji lub sesji rady gminy Komprachcice 

przeprowadzanych online jest możliwy poprzez złożenie zgłoszenia pod nr tel.77 4031705 do godz. 15.00 w dniu 

zaplanowanych obrad komisji lub sesji. Zgłoszenie jest niezbędne w celu ustalenia warunków technicznych dostępu 

na komisje lub sesje online. 

     Przewodniczący Rady Gminy  
    Krzysztof Szopa 

Podstawa prawna urlopowania: 
art. 25 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2022 poz. 559 z późn. zm.) 


