RG.0002.21.S.VI.2012

PROTOKÓŁ NR XXI/13
Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE
która odbyła się w dniu 22 marca 2013 r.
w sali restauracji Atlantis
przy ul. Kolejowej 1a w Komprachcicach
Ad. 1
XXI Sesję Rady Gminy Komprachcice otworzył Przewodniczący Rady Gminy Antoni
Wencel o godz. 14.00. Powitał wszystkich przybyłych radnych, gości zaproszonych (wg
załączonych list obecności), udział w Sesji wzięło 12 radnych, co stanowi quorum pozwalające do
podejmowania prawomocnych decyzji.
Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Partnerskiego Partner Pan Jan Przywara przedstawił Gości
zaproszonych na obrady z Mesta Albrechtice.
obecnych na sali obrad 12 radnych;
nieobecni radni: Sandra Cierniak,Maria Neumann , Andrzej Zyla – nieobecności usprawiedliwione
Ad. 2
Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmiany uchwały w sprawie statutu Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w
Komprachcicach;
2) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Komprachcice w roku 2013;
3) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2013-2018;
4) trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu
Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie
Komprachcice oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania;
5. Przyjęcie sprawozdania z oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy
Komprachcice.
6. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Komprachcice.
7. Informacja Wójta z realizacji uchwał i podjętych zarządzeń w okresie międzysesyjnym.
8. Interpelacje, wnioski, zapytania.
9. Zakończenie.
został przyjęty jednomyślnie.
Ad. 3
Protokół z obrad XX Sesji Rady Gminy Komprachcice został wyłożony do wglądu na sali obrad,
a wcześniej był dostępny w Biurze Rady Gminy oraz jest do wglądu na stronie internetowej:
bip.komprachcice.pl – został przyjęty jednomyślnie.

Ad. 4
1) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie statutu
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Komprachcicach, zgodnie z wnioskiem Wójta nr
ZOPO.011.1.2013, uwag nie wnoszono, uchwałę nr XXI/133/13 podjęto jednomyślnie;
2) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Komprachcice w roku 2013, zgodnie z wnioskiem Wójta nr BGR.6140.5.2013.Oś, uwag nie
wnoszono, uchwałę nr XXI/134/13 podjęto jednomyślnie;
3) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy
finansowej Gminy na lata 2013-2018, zgodnie z wnioskiem Wójta nr FS.300.26.2013, uwag
nie wnoszono, uchwałę nr XXI/135/13 podjęto jednomyślnie;
4) Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i
odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie w Gminie Komprachcice oraz szczegółowych warunków jego
funkcjonowania, zgodnie z wnioskiem Wójta, uwag nie wnoszono, uchwałę nr XXI/136/13
podjęto jednomyślnie.
Ad.5
Rada Gminy przyjęła do akceptującej wiadomości sprawozdanie z oceny zasobów pomocy
społecznej na rok 2012 dla gminy Komprachcice. (stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad.6
Rada Gminy przyjęła do akceptującej wiadomości sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu
wspierania rodziny w Gminie Komprachcice.(stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad.7
Wójt złożył Radzie Gminy informację z realizacji uchwał podjętych na poprzedniej Sesji i podjętych
zarządzeniach w okresie międzysesyjnym - Rada Gminy przyjęła informację do akceptującej
wiadomości. (stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad.8
Przewodniczący RG odczytał życzenia z okazji Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa przesłane przez
Wiceprezesa Rady Ministrów Janusza Piechocińskiego.
Starosta Mesta Albrechtice podziękował za zaproszenie na obrady Rady Gminy. Poruszono tematy
dotyczące doświadczeń pracy i podzielono się opiniami pracy w samorządzie.
Ad.9
Obrady XXI Sesji Rady Gminy Komprachcice zakończono o godz.16.15.

Protokołowała:
inspektor Bożena Fedorowska

przewodniczył
Przewodniczący Rady Gminy
Antoni Wencel

