
      Kobierzyce, dnia 22.02.2016r.                         

                                                                              

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że dnia 04 marca 2016 r. (piątek) o godz. 9.00  w Urzędzie Gminy 

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

Porządek obrad:

1. Otwarcie XV Sesji Rady Gminy.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Gminy.

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

5. Sprawozdanie Wójta z bieżącej działalności.

6. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej w Wysokiej.

7. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Przedszkola Samorządowego w Wysokiej.

8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wysokiej.

9. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Wysokiej.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi dla jednostek budżetowych Gminy 

Kobierzyce.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały z dnia 9 grudnia 2010 roku Rady Gminy 

Kobierzyce nr III/7/10 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Kobierzycach.

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrocławskiemu.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwał nr V/52/15 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 20 

lutego 2015r. w sprawie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Kobierzyce na lata 

2014-2017 z perspektywą do roku 2021.



14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenie Regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania 

ścieków.

15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia cen oraz stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i

zbiorowe odprowadzanie ścieków, obowiązujących na terenie Gminy Kobierzyce. 

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

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy 

Kobierzyce. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr IX/113/15 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 25 

czerwca 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 

Kobierzyce.

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu na czas 

nieokreślony lokali przeznaczonych na ośrodki zdrowia w Pustkowie Wilczkowskim i 

Pustkowie Żurawskim.

19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru położonego przy ul. Wrocławskiej w północno-środkowej części wsi Tyniec Mały.

20. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru położonego przy ul. Akacjowej w środkowo-zachodniej części wsi Domasław.

21. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru położonego przy ul. Krótkiej w północno-środkowej części wsi Kobierzyce. 

22. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru położonego przy ul. Polnej w środkowej części wsi Owsianka, w obrębie Owsianka-

Bąki. 

23. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego po zachodniej stronie rzeki Ślęzy w 

środkowej części obrębów Bielany Wrocławskie i Ślęza.

24. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ul. Wrocławską, Oławską i 

Kwiatową w południowo-wschodniej części wsi Domasław. 

25. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Partyzantów i Akacjowej we 

wschodniej części wsi Dobkowice.



26. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Kobierzyce Nr XL/591/14 z dnia 

8 maja 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru przy ul. Świętego Józefa w południowej części wsi Magnice.

27. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy we wsi Tyniec Mały. 

28. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy we wsi Kobierzyce.

29. Interpelacje radnych

30. Zapytania radnych i sołtysów.

31. Wnioski i sprawy różne. 

32. Komunikaty Przewodniczącej.

33. Zakończenie obrad.                                                                           

Z  poważaniem

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce

/-/ Elżbieta Regulska /-/

UWAGA !!!  

1.Zapraszamy Wszystkich Radnych na posiedzenie Komisji Użyteczności Publicznej na której
będzie omawiany ważny temat: Ustalenie cen oraz stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w
wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujących na terenie Gminy Kobierzyce.
Powyższy  temat  opracowany  przez  firmę  zewnętrzną  zostanie  omówiony  na  Komisji
Użyteczności  Publicznej w dniu 01 marca 2016 r/ WTOREK/ - Sala Błękitna 

2. W dniu 04.03.2016r. po zakończonej Sesji odbędzie się spotkanie Radnych z Władzami 
Spółki KPWiK w siedzibie w Bielanach Wrocławskich ul. Wrocławska 40

Termin posiedzeń komisji stałych Rady Gminy:
Komisja Użyteczności-01.03.2016 r./wtorek/o godz. 15.30
Komisja Budżetowa -02.03.2016 r./środa/ o godz. 15.30
Komisja Rewizyjna – 02.03.2016 r./środa/ o godz. 16.30
Komisja Rolnictwa- 04.03.2016 r./czwartek/o godz. 15.30


