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Kobierzyce, dnia 18.11.2013r.                          

                                                                                    

ZAWIADOMIENIE 

 

Zawiadamiam, że dnia 29 listopada 2013 r. (piątek) o godz. 9.00
 
 w Urzędzie 

Gminy w Kobierzycach  /Sala Błękitna/ odbędzie się XXXV Sesja Rady Gminy 

Kobierzyce. 

 

Porządek obrad: 

 

1. Otwarcie XXXV Sesji Rady Gminy Kobierzyce. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Gminy. 

4. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym. 

5. Sprawozdanie Wójta z bieżącej działalności. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobierzyce na 2013 rok. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku 

rolnego. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 

2014. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 

roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków dla Parafii 

Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Św. Michała Archanioła w Tyńcu nad Ślęzą. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Kobierzycach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 

dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 

kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 z późniejszymi 

zmianami). 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Kobierzycach. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji w sprawie podziału 

sołectwa Królikowice-Nowiny. 
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14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obrębu Tyniec nad Ślęzą i części obrębu Pustków Wilczkowski. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru wschodniej części obrębu Małuszów oraz części 

obrębów Biskupice Podgórne i  Tyniec Mały 

16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Lipowej w południowo-

wschodniej części wsi Wysoka. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Nastrojowej w północno-

zachodniej części wsi Wysoka. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Skrajnej w południowo-

zachodniej części obrębu Księginice. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie odpowiedzi na skargę Pana Łukasza Bąka na uchwałę Rady 

Gminy Kobierzyce  nr XXI/256/12 z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Domasław, położonego w 

obrębach: Domasław i Księginice. 

20. Interpelacje radnych. 

21. Zapytania radnych i sołtysów. 

22. Wnioski i sprawy różne.  

23. Zakończenie obrad.                                                                        

 

        Z poważaniem 

Przewodniczący Rady Gminy Kobierzyce 

/-/ Czesław Czerwiec /-/ 
 

 

Termin posiedzeń komisji stałych Rady Gminy: 

 
Komisja Użyteczności Publicznej – 26.11. br. /wtorek/ godz. 15.30 
Komisja Budżetowa- 27.11.br /środa/ godz. 15.30 
Wspólne posiedzenie Komisji Użyteczności Publicznej i  Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i 
Zagospodarowania Przestrzennego  - 28.11. br. (czwartek) o godz. 15.30 

 

 


