
      RADA GMINY 

  KOMPRACHCICE 
 

OR.0012.37.2022 Komisja Rewizyjna 

OR.0012.37.2022 Komisja Budżetowo-Gospodarcza 

OR.0012.38.2022 Komisja Społeczna 

 

Protokół z posiedzenia wspólnego Komisji Stałych Rady Gminy Komprachcice - 

z dnia 28 listopada 2022 r.  

 

W pracach Komisji uczestniczyli członkowie Komisji oraz Wójt Gminy, zastępczyni Wójta, Skarbnik Gminy i 

Sekretarz Gminy. Nieobecni radni: Damian Piechaczek i Józef Kremer. Przewodniczącym posiedzenia 

wspólnego był pan Krzysztof Szopa - Przewodniczący Rady Gminy. 

Kompletne materiały na Sesję Rady Gminy wyznaczoną na dzień 1 grudnia 2022 r. radni otrzymali wcześniej 

i mogli się z nimi dokładnie zapoznać. 

1. Przeanalizowano projekt 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 - zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy Komprachcice z dnia  

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

2. Przeanalizowano projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, 

uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz 

rodziców - zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy Komprachcice z dnia 22 listopada 2022 r.  

-  skierowano pod obrady Rady Gminy, jednomyślnie. 

3. Przeanalizowano projekt 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 - zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy 

Komprachcice z dnia 22 listopada 2022 r. - skierowano pod obrady Rady Gminy, przy 12 głosach – za 

i 1 głosie - przeciw. 

4. Przeanalizowano projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

na rok 2023 - zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy Komprachcice z dnia 22 listopada 2022 r. – po 

dyskusji w tym temacie Wójt przedstawi na Sesji Radzie Gminy projekt uchwały w wersji nr II - 

skierowano pod obrady Rady Gminy. 

5. Przeanalizowano projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych na rok 2023- zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy Komprachcice z dnia 22 listopada 

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

6. Przeanalizowano projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok  

- zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy Komprachcice z dnia 28 listopada 2022 r. Skarbnik skorygował 

załącznik nr 2 do projektu uchwały - skierowano pod obrady Rady Gminy, jednomyślnie. 

 

Pozostałe punkty porządku obrad zostaną zrealizowane na Sesji Rady Gminy Komprachcice w dniu  
1 grudnia 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 

 


