
Komprachcice, 22.11.2011 r. 
Rada Gminy Komprachcice 
        RG.0002.9.2011         

                                 
ZAWIADOMIENIE 

Zawiadamiam, że w dniu 30 listopada 2011 r. o godz. 1400 w czytelni Publicznego Gimnazjum 
im. Stefana kardynała Wyszyńskiego przy ul. Szkolnej 18 w Komprachcicach odbędzie się: 
 
IX  SESJA  RADY GMINY  KOMPRACHCICE  

 
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) szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również 
tryb ich pobierania 

2) zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Komprachcice 
3) nadania nazw nowych ulic w miejscowościach Domecko, Komprachcice i Ochodze 
4) ustalenia lokalizacji targowiska i jego regulaminu 
5) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012 
6) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012 
7) obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy 

Komprachcice na rok 2012 
8) określenia wzoru formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości oraz informacji w sprawie 

podatku od nieruchomości 
9) określenia wzoru formularzy deklaracji na podatek rolny oraz informacji w sprawie podatku rolnego 
10) określenia wzoru formularzy deklaracji na podatek leśny oraz informacji w sprawie podatku leśnego 
11) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów, 

przez które przebiega trasa dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Groszowice - 
Hermanowice z wcięciem do GPZ Gracze na terenie gminy Komprachcice 

12) zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok 
13) zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Komprachcice za rok szkolny 2010-2011 
6. Informacja w sprawie analizy oświadczeń majątkowych za rok 2010 
7. Informacja o pracach społecznie użytecznych (kara ograniczenia wolności) 
8. Informacja Wójta z udzielonych odpowiedzi na interpelacje, realizacji uchwał podjętych na poprzedniej 

Sesji oraz podjętych zarządzeniach w okresie międzysesyjnym. 
9. Interpelacje, wnioski, zapytania. 
10. Zakończenie. 
 
Posiedzenie wspólne Komisji Stałych RG odbędzie się w dniu 28.11.2011 r. o godz. 15.00  

Podstawa urlopowania: ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z poźn. zm.)                           
   

 
    Przewodniczący Rady Gminy  
 
   Antoni Wencel 

 
 
/BF 


