
Komprachcice, 19.06.2015 r. 

Rada Gminy Komprachcice 

        RG.0002.7.2015                                         

 

ZAWIADOMIENIE 

 

Zawiadamiam, że w dniu 30 czerwca  2015 r. o godz. 14.30 w sali konferencyjnej 

 w Urzędzie Gminy przy ul. Kolejowej 3 w Komprachcicach odbędzie się: 

 

VII SESJA  RADY GMINY  KOMPRACHCICE  

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy. 

4. Przedstawienie spraw związanych z zakończonym projektem budowy kanalizacji w sołectwach: 

Domecko, Wawelno, Komprachcice-Ochodze (przyłącza, odtworzenie dróg) . 

5. Przedstawienie spraw z postępu prac w zakresie gazyfikacji na terenie Gminy Komprachcice. 

6. Informacja Wójta z realizacji uchwał, podjętych zarządzeń, działalności w okresie międzysesyjnym  

i podpisanych umowach. 

7. Zapoznanie się: 

1) ze sprawozdaniem finansowym za rok 2014; 

2) ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2014; 

3) z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o sprawozdaniu z wykonania budżetu  

Gminy Komprachcice za 2014 rok; 

4) z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego; 

5) ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy; 

6) z  opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej  

o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu gminy za rok 2014. 

8. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za  

rok 2014; 

2) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy; 

3) dowozu uczniów do szkół wobec których Gmina Komprachcice nie ma obowiązku zapewnienia 

bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu;  

4) zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok; 

5) przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Komprachcice (projekt uchwały przekazano przed VI Sesją RG). 

9. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym. 

10. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy w sprawie udzielonych odpowiedzi na złożone wnioski  

i interpelacje. 

11. Interpelacje, wnioski, zapytania. 

12. Zakończenie. 

 

Posiedzenie wspólne Komisji Stałych Rady Gminy odbędzie się w dniu 24.06.2015r. o godz. 14.30 

 

    Przewodniczący Rady Gminy  

 

    Łukasz Dydzik 
 

 

Podstawa prawna urlopowania: 
art. 25 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) 

 
/BF 

 


