
Komprachcice,02.10.2013 r. 
Rada Gminy Komprachcice 
        RG.0002.25.2013          
                                

ZAWIADOMIENIE 

Zawiadamiam, że w dniu 10 października 2013 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu 
Gminy w Komprachcicach, ul. Kolejowa 3 odbędzie się: 
 

XXV 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. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Komprachcice, kształtowaniu się 

wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury 
za okres I półrocza 2013 roku. 

5. Podjęcie uchwał w sprawach: 
 1)  przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu; 
 2) ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz dróg    
     wewnętrznych, których zarządcą jest gmina; 
 3) zasad umieszczania reklam na obiektach i terenach komunalnych Gminy Komprachcice i  
     ustalenia opłaty na gminnych obiektach użyteczności publicznej; 
 4) utworzenia Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska; 
 5)  przekształcenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Komprachcicach w samorządową  
      instytucję kultury oraz nadania jej Statutu;    
6) zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za  
    gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości położonych na  
    obszarze Gminy Komprachcice;    
7) zmiany uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez  
    Gminę Komprachcice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli  
    nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi;    
8) zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w  
    zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy  
    Komprachcice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela  
    nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;    
9) wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia planu gospodarki niskoemisyjnej dla  
    Gminy Komprachcice.                                                                               
6. Informacja Wójta w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę. 
7. Informacja Wójta z udzielonych odpowiedzi na interpelacje i  informacja o podjętych  
     zarządzeniach  w okresie międzysesyjnym. 
8.  Interpelacje, wnioski, zapytania. 
9.  Zakończenie. 

Posiedzenia Komisji Stałych Rady Gminy odbędą się: 

07.10.2013r.  godz. 13.00 Komisja Rewizyjna 

07.10.2013 r. godz. 15.00 Komisja Społeczna 

08.10.2013 r. godz. 15.00 Komisja Budżetowo-Gospodarcza 

Podstawa urlopowania: ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. (Dz.U. z 2013r., poz.594 ze zm.) 

 
 
    Przewodniczący Rady Gminy  
 
   Antoni Wencel 

/BF 


