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Kobierzyce, dnia 05.10.2015r.                          

                                                                                    

                                                                                         Pan/i 

 

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

 

Zawiadamiam, że dnia 16 października 2015 r. (piątek) o godz. 9.00  w Urzędzie 

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

 

Porządek obrad: 

 

1. Otwarcie XI Sesji Rady Gminy. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Gminy. 

4. Informacje Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym. 

5. Sprawozdanie Wójta z bieżącej działalności. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję 2016 - 2019. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Kobierzyce na 2015 rok. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Kobierzyce. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażania zgody na dokonanie podziału spółki Agencja 

Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, której 

akcjonariuszem jest Gmina Kobierzyce / kserokopia planu podziału ARAW znajduje się do wglądu 

w Biurze Rady Gminy/. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zwrotne przeniesienie przez Skarb 

Państwa na rzecz Gminy Kobierzyce, nieruchomości w granicach działek nr 255/7, nr 

254/8 i nr 259/27 położonych w Bielanach Wrocławskich. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich 

należących do Gminy Kobierzyce. 
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12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego przy ul. Ogrodowej w północno-zachodniej części 

wsi Bielany Wrocławskie. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Ślęza – część „A”. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Wierzbice. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru przy ul. Południowej i Sadowniczej w południowo-środkowej 

części wsi Bielany Wrocławskie. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru przy ul. Zachodniej, Kasztanowej i Krótkiej w środkowo-

zachodniej części wsi Cieszyce. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego przy ul. Zielonej w środkowo-zachodniej części wsi 

Kobierzyce i Królikowice. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy autostradzie A4 w północno-

środkowej części obrębu Ślęza. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy skrzyżowaniu ul. Tęczowej i 

Logistycznej w południowo-środkowej części obrębu Bielany Wrocławskie. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Dębowej w południowo-

zachodniej części wsi Żerniki Małe. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Brzozowej w 

południowo-środkowej części wsi Żerniki Małe. 

22. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ul. Dolną i Piaskową w 

północno-wschodniej części wsi Tyniec Mały. 

23. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ul. Nastrojową a ul. 

Cztery Podkowy w środkowo-północnej części wsi Wysoka. 
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24. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Kobierzyce Nr X/142/15 z 

dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego północnej części wsi Kobierzyce. 

25. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego północnej części wsi Kobierzyce. 

26. Podjęcie uchwały w sprawie odpowiedzi na skargę Wojewody Dolnośląskiego z dnia 1 

września 2015r. na stwierdzenie nieważności ustaleń uchwały Rady Gminy Kobierzyce 

Nr VII/93/15 z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno-środkowej części wsi 

Chrzanów. 

27. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Pełczyce. 

28. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu 

Rewitalizacji Gminy Kobierzyce na lata 2015-2025. 

29. Interpelacje radnych. 

30. Zapytania radnych i sołtysów. 

31. Wnioski i sprawy różne.  

32. Komunikaty Przewodniczącej. 

33. Zakończenie obrad.                                                                             

 

 

     Z  poważaniem 

 

 

Termin posiedzeń komisji stałych Rady Gminy: 

Komisja Użyteczności-13.10.2015 r./wtorek/o godz. 15.30 

Komisja Rewizyjna - 14.10.2015 r./środa/ o godz. 15.00 

Komisja Budżetowa -14.10.2015 r./środa/ o godz. 15.30 

Komisja Rolnictwa- 15.10.2015 r./czwartek/o 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 2013 r. poz. 594 t.j. ze zm.) 


