
Komprachcice, dnia 23 listopada 2022 r. 
Rada Gminy Komprachcice 
        RG.0002.61.2022                 

ZAWIADOMIENIE 

Zawiadamiam, że w dniu 1 grudnia 2022 r. o godz. 16.00  w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy  
w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 odbędzie się: 

 
        LXI 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. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2021/2022. 
6. Informacja w sprawie analizy oświadczeń majątkowych za rok 2021. 
7. Informacja o Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach-podmiocie  

w którym jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LVI.302.2022 Rady Gminy Komprachcice z dnia  

11 sierpnia 2022 r. 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. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy 
obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany 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. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2023. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 

rok 2023. 
13. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym. 
14. Interpelacje, wnioski, zapytania i odpowiedzi. 
15. Zamknięcie sesji. 

 
Posiedzenie wspólne Komisji Stałych Rady Gminy odbędzie się w dniu 28 listopada 2022 r. 
o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3. 

. 

      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.) 


