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                  Kobierzyce, dnia 07.09.2020 r.         

                                                       

                                                         ZAWIADOMIENIE 

 

Zawiadamiam, że dnia 18 września 2020 r. (piątek) o godz. 9.00  w Urzędzie Gminy Kobierzyce  /Al. 

Pałacowa 1 / odbędzie się XXII Sesja Rady Gminy Kobierzyce . 

Zgodnie z art. 15 zzx ustawy z dnia 02.03.2020 o szczególnych rozwiązaniach, związanych z zapobiega-

niem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi 

sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw / Dz.U z 2020 r. poz 374 ze zm./ - posiedzenie odbę-

dzie się za pomocą wideokonferencji a głosowanie zostanie przeprowadzone zdalnie za pomocą portalu 

e-sesja. 

 

Porządek obrad: 
 

1. Otwarcie XXII Sesji Rady Gminy. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Gminy. 

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

5. Sprawozdanie Wójta z bieżącej działalności. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kobierzyce. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia wysokości tej opłaty. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących 

bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

12. Podjęcie uchwały sprawie uchylenia uchwały nr XXV/309/12 Rady Gminy Kobierzyce z dni 21 grudnia 2012 

r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz uchwały nr XVII/286/16 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 23 

czerwca 2016 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich 

świadczenia oraz wysokość cen za te usługi oraz wszystkich uchwał zmieniających do w/w uchwał. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych 
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przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na rzecz Gminy Kobierzyce oraz górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli 

nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy 

Kobierzyce. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat 

na lokal użytkowy w miejscowości Ślęza przy ul. Przystankowej 2. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrekcji Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w 

Wysokiej. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrekcji Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w 

Tyńcu Małym. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrekcji Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w 

Bielanach Wrocławskich. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrekcji Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w 

Pustkowie Żurawskim. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Pustkowie 

Wilczkowskim. 

22. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Kobierzycach. 

23. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrekcji Przedszkola Samorządowego w Ślęzie. 

24. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrekcji Przedszkola Samorządowego w 

Kobierzycach. 

25. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi  

Damianowice. 

26. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kuklice. 

27. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Małuszów. 

28. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowiny. 

29. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pełczyce. 

30. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Solna. 

31. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Szczepan-

kowice. 

32. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rolanto-

wice. 

33. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru poło-

żonego przy ul. Biskupickiej w zachodniej części wsi Tyniec Mały. 
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34. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów poło-

żonych przy ul. LG w środkowo-zachodniej części obrębu Biskupice Podgórne.  

35. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego terenu położonego przy ul. Dworcowej w środkowo-wschodniej części wsi Bielany Wrocławskie.  

36. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego obszaru położonego przy ul. Handlowej w środkowo-zachodniej części wsi Bielany Wrocławskie.  

37. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego południowo-środkowej części obrębu Cieszyce. 

38. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego terenów zabudowy zagrodowej położonych przy ul. Stawowej w południowo-wschodniej części wsi Do-

masław.  

39. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic we wsi Damianowice. 

40. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Solna. 

41. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Wrocławskiego zadania zarządzania odcinkiem publicznej 

drogi powiatowej w miejscowości Magnice w zakresie pełnienia funkcji inwestora. 

42.  Interpelacje radnych. 

43. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach i poza sesją. 

44.  Zapytania radnych i sołtysów. 

45. Wnioski i sprawy różne. 

46. Komunikaty Przewodniczącej. 

47. Zakończenie obrad.                                                                 

 

Informuję, że projekty uchwał w sprawie rozpatrzenia skarg na dyrektorów szkół/placówek 

oświatowych /punkty 17-24/ zostaną Państwu dostarczone  

po posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

 

Informujemy, że obrady Rady Gminy Kobierzyce są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Dane 

osobowe wszystkich osób obecnych podczas obrad zostaną ujawnione na nagraniu, a nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji 

Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty  (np. poprzez Facebook Live). 
Dane są przetwarzane w celu realizacji ustawowego obowiązku prawnego, wynikającego z art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym, a następnie archiwizowane. 

Pełna klauzula informacyjna znajduje się pod adresem http://www.ugk.pl/sesja-rady-gminy-online. 
*** 

 
Zawiadomienie niniejsze stanowi podstawę prawną do uzyskania zwolnienia na czas pracy w Radzie  Gminy. 

Podstawa prawna: art. 24 i 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(tj. Dz.U. z 2020 r., poz.713) 
Z  poważaniem 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce 

Elżbieta Regulska 

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 

http://www.ugk.pl/sesja-rady-gminy-online
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Posiedzenia  komisji odbędą się za pomocą wideokonferencji a głosowanie zostanie przeprowadzone 

zdalnie za pomocą portalu e-sesja. 

 

Termin posiedzeń Komisji Stałych Rady Gminy: 

 

15.09.2020 r. / wtorek/ godz. 15.10  -  KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI 

1. Rozpatrzenie skargi na dyrektorów szkół / placówek oświatowych. 

2. Sprawy różne. 
 

15.09.2020 r. / wtorek/ godz. 15.30  - KOMISJA UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 

1. Zapoznanie się ze stanem przygotowań oświaty do nowego roku szkolnego. 
2. Zaopiniowanie materiałów na sesję rady gminy. 

3. Sprawy różne. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

16.09.2020 r. /środa/ godz. 15.30 - KOMISJA DS. BUDŻETU I ROZWOJU GOSPODARCZEGO 

1. Dyskusja i zaopiniowanie półrocznego sprawozdania Wójta z realizacji budżetu za I półrocze 2020. 
2. Pozyskane od inwestorów środków  zewnętrznych na sponsorowanie sportu, kultury (w tym KOK , KO-

SiR, KPR) i innych wydatków gminy (inwestycyjnych i bieżących) ponoszonych w naszej gminie w 2018 

i 2019 roku. 

3. Zaopiniowanie materiałów na sesję rady gminy. 

4. Sprawy różne. 

 

17.09.2020 r. / czwartek / godz. 15.30 – KOMISJA ROLNICTWA, ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA 

1. Informacja na temat ilości wykonanych i zmodernizowanych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych 

przez Kobierzyckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji od czasu utworzenia  KPWiK. 
2. Zaopiniowanie materiałów na sesję rady gminy. 

3. Sprawy różne. 

 

23.09.2020 r. /środa/ godz.16.30 - KOMISJA REWIZYJNA 

1. Analiza porozumień zawartych pomiędzy miastem Wrocław a Gminą Kobierzyce w latach 2017-2019 pod 

kątem realizacji wspólnych przedsięwzięć zakończonych i w trakcie realizacji. 

2. Kontrola realizacji budżetu za I półrocze 2020 r. 

3. Kontrola bieżących zarządzeń Wójta Gminy Kobierzyce. 

4. Sprawy różne. 

 

30.09.2020 r. /środa/ godz.16.30 - KOMISJA REWIZYJNA 

1. Kontrola działalności monitoringu na terenie Gminy Kobierzyce oraz porównanie III i IV kwartału 2019 

roku działalności filmy ochroniarskiej Silezjan na terenie gminy – analiza dokumentacji dotyczącej pa-

troli, interwencji, etc.  –  kontynuacja tematu. 
2. Sprawy różne 

 

Z  poważaniem 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce 

Elżbieta Regulska 

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 


