
                                                                                         Kobierzyce dn. 12.01.2016 r. 

 

KOMISJA UŻYTECZNOŚCI  

PUBLICZNEJ 

 

SPRAWOZDANIE 

KOMISJI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 

GMINY KOBIERZYCE  za  2015 ROK 

 

          

W roku 2015  roku  odbyło się 10  posiedzeń  Komisji  Użyteczności Publicznej. 

Frekwencja   radnych  na w/w  posiedzeniach wyniosła  90%.   

Dla porównania w roku 2014 frekwencja  wyniosła  89%. 

     

 KOMISJA UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ  na swych  posiedzeniach  zajmowała się : 

 

1.  Opiniowaniem  materiałów na  Sesje  Rady  Gminy – załącznik nr 1. 

 

2. Przygotowaniem PLANU PRACY KOMISJI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ na 2015 

rok. 

 

3. Wypracowaniem stanowiska na temat  wykonania  BUDŻETU ZA ROK 2014. 

 

 

4. Zapoznaniem się ze stanem  przygotowań  szkół i przedszkoli  do nowego  roku szkolnego. 

 

5. Zapoznaniem się z realizacją prac i dotacji związanych z ochroną zabytków 

 

6. Spotkaniem z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy 

Kobierzyce. Wystąpienia poszczególnych przedstawicieli. Przedstawienie programów  i 

celów na rok 2015. Dyskusja dotycząca potrzeb i możliwości finansowych poszczególnych 

stowarzyszeń. 

 

7. Zapoznaniem się z funkcjonowaniem grupy remontowo-budowlanej oraz stanem zasobów 

komunalnych  w Gminie Kobierzyce. 

 

8. Zapoznaniem się z realizacją zadań związanych z utrzymaniem czystości i segregacji 

śmieci w Gminie Kobierzyce. 

 

9. Zapoznaniem się z realizacją zadań dotyczących bezpieczeństwa na terenie Gminy 

Kobierzyce w szczególności bezpieczeństwa na drogach. Analiza zagrożeń i możliwości ich 

usunięcia. ( Kierownik posterunku policji w Kobierzycach ) 

 

10. Zapoznaniem się z zadaniami GOPSu w  Gminie Kobierzyce na rok 2016.    

 

11. Zapoznaniem się i dyskusja nad projektem WPF  oraz   BUDŻETU GMINY na  2016 rok. 

 

12.Zapoznaniem się z realizacją zadań powierzonych GCKIS w roku 2015. 

13. Zapoznaniem się z  WNIOSKAMI  o  dotacje dla  Organizacji Pozarządowych z  terenu  

Gminy  Kobierzyce 

 



14. Zapoznaniem się ze stanem szkół w nowym roku szkolnym – szkoła w Bielanach 

Wrocławskich i szkoła w Wysokiej. 

 

 

Komisja Użyteczności Publicznej  przygotowała wnioski, które zostały przekazane do  Wójta 

Gminy Kobierzyce  celem  realizacji. 

Kończąc swoje sprawozdanie chciałbym  podziękować wszystkim członkom  Komisji 

Użyteczności Publicznej oraz tym wszystkim osobom , które  przyczyniły  się do sprawnej  

pracy  Komisji Użyteczności Publicznej. 

 

  Z poważaniem   

 

Przewodniczący   

Komisji Użyteczności  Publicznej  

                Gminy Kobierzyce                                                                                 

  Czesław Stadnik 

   

                                                                                      

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

 

 

Komisja Użyteczności Publicznej opiniowała w 2015 r. m.in. projekty uchwał w sprawie: 

 

1. udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 

zabytkach wpisanych do rejestru zabytków  

2. nadania tytułu ,, Honorowy Obywatel Gminy Kobierzyce”  

3. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu po umowie zawartej na czas 

oznaczony do 3 lat 

4. uchwalenia statutu Sołectwa Królikowice oraz statutu Sołectwa Nowiny.  

5. apelu o konieczności budowy drogi ekspresowej S8 na odcinku Wrocław – Kłodzko – 

Boboszów.  

6. ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentami potwierdzającymi spełnienie 

kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, punktu 

przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych 

przez Gminę Kobierzyce. 

7. uchwalenia „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Kobierzyce na lata 2014-

2017 z perspektywą do roku 2021” 

8. przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Gminy 

Kobierzyce. 

9. określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendium naukowego i 

artystycznego uzdolnionym uczniom w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji 

Uzdolnionych Uczniów Gminy Kobierzyce. 

10. zmiany uchwały Nr V/46/15 Rady Gminy Kobierzyce w sprawie ustalenia kryteriów 

wraz z liczbą punktów oraz dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów w 

postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, punktu przedszkolnego i 

oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Kobierzyce. 

11. przyjęcia planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla 

Gminy Kobierzyce. 

12. programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie gminy Kobierzyce na rok 2015 r. 

13. potwierdzenia członkostwa w Lokalnej Grupie Działania na rzecz zrównoważonego 

rozwoju Gmin Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice, Żórawina – Lider A4 oraz 

opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, która będzie wdrażana do 

roku 2023. 

14. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kobierzyce. 

15. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 

16. nadania imienia Szkole Podstawowej w Kobierzycach. 

17. powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników do Sądu 

Rejonowego dla Wrocławia - Krzyków. 

18. zmiany Uchwały Nr XV/165/12 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 27 stycznia 2012 r. w 

sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej, terenów 

rekreacyjnych i sportowych należących do gminy Kobierzyce. 

19. wyboru ławników na kadencję 2016 - 2019. 

20. przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kobierzyce 

na lata2015-2025. 

21. przyjęcia zmienionego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na rok 2015 i zmiany uchwały Nr XXXVI/536/13 Rady Gminy Kobierzyce 

z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych na lata 2014-2020. 


