
Rada Gminy Kobierzyce 

Sprawozdanie z pracy za rok 2020 

 

1. SKŁAD OSOBOWY RADY GMINY 

Do października 2020 r. Rada Gminy pracowała w składzie 15 – osobowym. 

W październiku 2020 r. z mandatu radnego zrezygnował radny Łukasz Orfin – wybory 

uzupełniające zaplanowano na rok 2021. 

Dnia 30.11.2020 r. Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska złożyła 

rezygnację z pełnionej funkcji. 

 

2. LICZBA POSIEDZEŃ 

W roku 2020 odbyło się 11 Sesji Rady Gminy oraz 49 posiedzeń Komisji stałych, w tym 8 

posiedzeń wspólnych. 

Zgodnie z art. 15 zzx ustawy z dnia 02.03.2020 o szczególnych rozwiązaniach, związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz 

wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw / Dz.U z 2020 r.poz 

374 ze zm./ większość posiedzeń odbyła się za pomocą wideokonferencji a głosowanie 

przeprowadzono zdalnie za pomocą portalu e-sesja. 

 

3. FREKWENCJA RADNYCH 

Frekwencja radnych na posiedzeniach sesji wyniosła w 2020 r. 85,3%. 

 

4. PODJĘTE UCHWAŁY 

Rada Gminy podjęła 209 uchwał, w tym dotyczące: 

1. Budżetu gminy oraz uchwały okołobudżetowe (47) 
2. Ładu przestrzennego: 
- przystąpienia do sporządzenia mpzp (28), uchwalenia mpzp (28) 
- aktualności (1) i uchwalenia zmiany studium uwarunkowań (1) 
- nazw ulic (19) 
3. oświaty (6) 
4. rozpatrzenia skarg (9) 
5. odpowiedzi na skargi Wojewody (5) , Prokuratury (2) 
6. zawieranych porozumień (7) 
7. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy: 
- najmu (11), - dzierżawy (4), - użyczenia (3) 
8. udzielenia absolutorium Wójtowi  
- udzielenie absolutorium (1), - przyjęcie sprawozdania finansowego (1) 
9. programów, strategii , regulaminów, zasad w tym: 

- Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

- Strategii Rozwoju Gminy Kobierzyce do 2030 r. 

- Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych Gminy Kobierzyce na lata 2020-2023. 

- Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kobierzyce 

- Kobierzyckiej Karta Dużej Rodziny 



- Statutu Gminy Kobierzyce 

- Statutu Kobierzyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

- Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Kobierzyce  

- Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

- Programu Ograniczania Niskiej Emisji 

- Regulaminu korzystania z siłowni zewnętrznych należących do Gminy Kobierzyce 

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

rekreacyjnych i sportowych 

- zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Kobierzyce 

- przepisów porządkowych regulujących przewóz osób i bagażu taksówkami oraz 

dodatkowych oznaczeń identyfikujących taksówkę osobową na terenie Gminy Kobierzyce 

 

Rejestr uchwał podjętych przez Radę Gminy prowadzi Biuro Rady Gminy. 

 

5. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 

1. Rada Gminy rozpatrzyła Raport o stanie Gminy za 2019 rok i po zakończonej debacie nad 

raportem podjęła uchwałę o udzieleniu Wójtowi Gminy Kobierzyce wotum zaufania. 

2. Rada Gminy poza podjętymi uchwałami przyjęła również jedno oświadczenie  - w sprawie 

wyrażenia opinii przez Radę Gminy Kobierzyce na temat współdziałania Gminy Kobierzyce z 

Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przy 

realizacji Programu „Czyste Powietrze”. 

3. Liczba złożonych interpelacji – 0. 

4. Korespondencja – 113 pism przychodzących. 

5. Liczba rozpatrzonych petycji  –  2. 

 
Cała działalność Rady Gminy i jej komisji została przedstawiona szczegółowo w protokołach 
z sesji oraz z posiedzeń poszczególnych komisji, które są do wglądu w Biurze Rady Gminy. 
Ponadto protokoły z sesji na bieżąco udostępniane były na stronie internetowej www.ugk.pl 
w Biuletynie Informacji Publicznej. 
 
 

 

 

Przygotowanie – Biuro Rady Gminy. 

 


