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                  Kobierzyce, dnia 12.11.2020 r.         

                                                       

ZAWIADOMIENIE 

 

Zawiadamiam, że dnia 20 listopada 2020 r. (piątek) o godz. 9.00  w Urzędzie Gminy Kobierzyce  /Al. 

Pałacowa 1 / odbędzie się XXIV 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 XXIV Sesji Rady Gminy. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Gminy. 

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

5. Sprawozdanie Wójta z bieżącej działalności. 

6.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości. 

7.   Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych. 

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

ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/26/11 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 28 stycznia 2011 r. w 

sprawie określenia wysokości diet oraz zwrotów kosztów podróży służbowych należnych radnym Gminy Ko-

bierzyce. 

10.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 

2021-2030. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie Programu „Kobierzycka Karta Dużej Rodziny” na lata 2021 – 2026. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na 

czas określony do 3 lat. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Królikowice. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego 

pomiędzy ul. Radosną, granicą Wrocławia i ul. Bratnią w północno-środkowej części wsi Wysoka. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żerniki Małe - 

część B. 



 

.  

 

17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Kuklice. 

18. Interpelacje radnych. 

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

20.  Zapytania radnych i sołtysów. 

21. Wnioski i sprawy różne. 

22. Komunikaty Przewodniczącej. 

23. Zakończenie obrad.                                                                 

 

 

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/ 
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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: 

 

17.11.2020  r. / wtorek/ godz. 15.30  - KOMISJA UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 

1. Zaopiniowanie materiałów na Sesję  RG.  
2. Sprawy różne. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

18.11.2020 r. /środa/ godz. 15.30 - KOMISJA DS. BUDŻETU I ROZWOJU GOSPODARCZEGO i 

KOMISJA ROLNICTWA, ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I OCHRONY 

ŚRODOWISKA 

1. Zaopiniowanie materiałów na Sesję RG. 

2. Sprawy różne.  

 

24.11.2020 r. / wtorek/ godz. 15.30  - wspólne posiedzenie komisji:  

KOMISJA UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ,  

KOMISJA ROLNICTWA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I OCHRONY  ŚRODOWISKA 

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI 

 

1. Zaopiniowanie prowizorium budżetu Gminy Kobierzyce na 2021 r. 

2. Sprawy różne. 

 

25.11.2020 r. / środa/ godz. 15.30  - wspólne posiedzenie komisji:  

KOMISJA DS. BUDŻETU I ROZWOJU GOSPODARCZEGO 

KOMISJA REWIZYJNA 

1. Zaopiniowanie prowizorium budżetu Gminy Kobierzyce na 2021 r. 

2. Sprawy różne. 

 

 

 

 

Z  poważaniem 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce 

Elżbieta Regulska 

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 

 


