
Komprachcice, 14.11.2012 r. 
Rada Gminy Komprachcice 
        RG.0002.17.2012         

                                 
 
 

ZAWIADOMIENIE 

 
Zawiadamiam, że w dniu 22 listopada  2012 r. o godz. 1400 w sali konferencyjnej w 
Urzędzie Gminy w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 odbędzie się: 
 

XVII 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) uchwalenia Programu współpracy Gminy Komprachcice z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, działającymi na jej terenie na lata 2013-2015; 

2) uchwalenia Statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach; 
3) zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków; 
4) określenia wysokości górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych i 
transportu nieczystości ciekłych; 

5) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013; 
6) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2013; 
7) obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na obszarze 

gminy Komprachcice na rok 2013; 
8) wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych; 
9) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 
5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Komprachcice w roku szkolnym 2011/2012. 
6. Informacja w sprawie analizy oświadczeń majątkowych za rok 2011. 
7. Informacja Wójta z udzielonych odpowiedzi na interpelacje, z realizacji uchwał i podjętych 

zarządzeniach w okresie międzysesyjnym. 
8. Interpelacje, wnioski, zapytania. 
9. Zakończenie. 
 
Posiedzenie wspólne Komisji Stałych Rady Gminy odbędzie się w dniu 19.11.2012 r.  o godz. 14.00 

 
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 

 


