
 
 

Kobierzyce, dnia 16.07.2014r.                          

                                                                                    

                                                                                         Pan/i 

 

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

 

Zawiadamiam, że dnia 23 lipca 2014 r. (środa) o godz.15.00  w Urzędzie Gminy 

Kobierzyce  /Al. Pałacowa 1 / odbędzie się XLII Sesja Rady Gminy Kobierzyce. 

 

Porządek obrad: 

 

1. Otwarcie XLII Sesji Rady Gminy Kobierzyce. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XLI Sesji Rady Gminy. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej podziału Gminy Kobierzyce na stałe 

obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji 

wyborczych. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej podziału Gminy Kobierzyce na okręgi 

wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie odpowiedzi na skargę p. Tadeusza Winiarskiego na uchwałę Rady 

Gminy Kobierzyce nr XXIX/393/13 z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia 

stawki za pojemnik. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy Szkole Podstawowej w Tyńcu Małym, wchodzącej w 

skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tyńcu Małym. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie odpowiedzi na skargę Wojewody Dolnośląskiego z dnia 9 

lipca 2014r. na stwierdzenie nieważności części ustaleń uchwały Rady Gminy 

Kobierzyce Nr XXXVII/551/14 z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pełczyce. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie odpowiedzi na skargę Wojewody Dolnośląskiego z dnia 9 

lipca 2014r. na stwierdzenie nieważności części ustaleń uchwały Rady Gminy 



Kobierzyce Nr XXXVII/550/14 z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kuklice. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Bielany Wrocławskie. 

11. Interpelacje radnych. 

12. Zapytania radnych i sołtysów. 

13. Wnioski i sprawy różne.  

14. Zakończenie obrad.                                                                               

             Z  poważaniem 

 

 

 

Termin posiedzeń komisji stałych Rady Gminy: 

Wspólne posiedzenie komisji stałych – 23.07. br. /środa/ godz. 14.00  
 
 
 
 
 
 
 
 

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 2013 r. poz. 594 t.j. ze zm.)) 


