
 
 

Kobierzyce, dnia 17.09.2014r.                          

                                                                                    

                                                                                         Pan/i 

 

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

 

Zawiadamiam, że dnia 26 września 2014 r. (piątek) o godz. 9.00  w Urzędzie 

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

 

Porządek obrad: 

 

1. Otwarcie XLV Sesji Rady Gminy. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XLIII oraz z XLIV Sesji Rady Gminy. 

4. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 

5. Sprawozdanie Wójta z bieżącej działalności. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kobierzyce. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie Programu „Kobierzycka Karta Dużej Rodziny” na lata 2015 

– 2020. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dotychczasowej drogi powiatowej nr 1979D oraz 

odcinka drogi powiatowej nr 1950D położonych na terenie Gminy Kobierzyce do 

kategorii dróg gminnych. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/392/13 Rady Gminy Kobierzyce z 

dnia 22 marca 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

gminy Kobierzyce 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/396/13 Rady Gminy Kobierzyce z 

dnia 22 marca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/393/13 Rady Gminy Kobierzyce z 

dnia 22 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 



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

pojemnik. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/395/13 Rady Gminy Kobierzyce z 

dnia 22 marca 2013 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych 

przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 

zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/397/13 Rady Gminy Kobierzyce z 

dnia 22 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. 

14.  Interpelacje radnych. 

15. Zapytania radnych i sołtysów. 

16. Wnioski i sprawy różne.  

17. Zakończenie obrad.                                                                               

 

             Z  poważaniem 

 

 

 

 

Termin posiedzeń komisji stałych Rady Gminy: 

Komisja Użyteczności Publicznej – 25.09. br. /czwartek/ godz. 16.00  
 

Przed posiedzeniem Komisji Użyteczności Publicznej - o godz. 15.00 odbędzie się Forum Organizacji 

Pozarządowych. 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
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.)) 


