
 
 

 

 

Kobierzyce, dnia 18.02.2014r.                          

                                                                                    

                                                                                         Pan/i 

 

                                                                                       …………………………………………………  

 

Zawiadamiam, że dnia 28 lutego 2014 r. (piątek) o godz. 9.00  w Urzędzie Gminy 

w Kobierzycach  /Sala Błękitna/ odbędzie się XXXVIII Sesja Rady Gminy Kobierzyce. 

 

Porządek obrad: 

 

1. Otwarcie XXXVIII Sesji Rady Gminy Kobierzyce. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXXVII 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 rok 2014. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobierzyce. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na finansowanie wieloletniego zadania 

inwestycyjnego porządkującego gospodarkę wodnościekową w Gminie Kobierzyce w latach 

2014 do 2015 roku. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu modernizacji i rozwoju, 

urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Gminy Kobierzyce, na lata 2014 – 2018. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, obowiązujących na 

terenie Gminy Kobierzyce . 

11. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty dla wybranej grupy taryfowej odbiorców usług 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy 

Kobierzyce. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia po 

umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/451/ 09 Rady Gminy Kobierzyce z 

dnia 22 października 2009r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania 



mieszkaniowym zasobem gminy Kobierzyce na lata 2009 – 2014r w brzmieniu nadanym 

uchwałą nr X/111/11 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 19.08.2011r., uchwałą nr XVIII/199/12 

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 20.04.2012r. oraz uchwałą nr XXIX/404/13 Rady Gminy 

Kobierzyce z dnia 22.03.2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/451/09 Rady Gminy 

Kobierzyce z dnia 22 października 2009r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kobierzyce na lata 2009 – 2014r. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Programu "Kobierzycka Karta 

Dużej Rodziny". 

15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru przy ul. Rzemieślniczej i Poprzecznej w północno-

środkowej części wsi Kobierzyce.  

16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru przy ul. Łąkowej w północno-środkowej części 

wsi Bąki, w obrębie Owsianka-Bąki.  

17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ul. Radosną i Fiołkową w 

środkowo-zachodniej części wsi Wysoka. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Chabrowej w środkowo-

południowej części wsi Wysoka. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy skrzyżowaniu ul. Tęczowej, 

Przestrzennej, Słonecznej i Handlowej w środkowo-zachodniej części wsi Bielany 

Wrocławskie. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Kobierzyce Nr VI/52/11 z dnia 

25 lutego 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Słonecznej w północno-

zachodniej części wsi Nowiny. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Pustków Żurawski. 

22. Oświadczenie zawierające stanowisko Rady Gminy Kobierzyce w związku z planowaną 

budową Wschodniej Obwodnicy Wrocławia według wariantu zakładającego przebieg drogi 

od al. Karkonoskiej do gminy Żerniki Wrocławskie.  

23. Interpelacje radnych. 

24. Zapytania radnych i sołtysów. 

25. Wnioski i sprawy różne.  

26. Zakończenie obrad.                                                                                           Z poważaniem 

 
Termin posiedzeń komisji stałych Rady Gminy: 

Komisja Użyteczności Publicznej – 25.02. br. /wtorek/ godz. 15.30 
Komisja Statutowa– 25.02. br. /wtorek/ godz. 16.30 
Komisja Rolnictwa - 26.02. br. /środa/ godz. 15.30 
Komisja Budżetowa - 27.02. br. /czwartek/ godz. 15.30 
 
 

Zawiadomienie niniejsze stanowi podstawę prawną do uzyskania zwolnienia na czas pracy w Radzie. 
Podstawa prawna: art. 24 i 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm) 


