
 

Rada Gminy Kobierzyce 

Sprawozdanie z pracy za 2021 r. 

 

1. SKŁAD OSOBOWY RADY GMINY 

15.01.2021 r.  w trakcie  XXVI Sesji Rady Gminy Kobierzyce Henryk Łoposzko został 

wybrany Przewodniczącym Rady. 

W trakcie XXVI Sesji wybrano także Wiceprzewodniczącego Rady – Czesława Stadnika oraz 

Przewodniczących Komisji Stałych. 

Rada Gminy Kobierzyce pracowała w składzie 14 – osobowym do czerwca 2021 r. 

13.06.2021 r. zostały przeprowadzone wybory uzupełniające do Rady Gminy Kobierzyce w 

wyniku, których Radnym został wybrany Damian Wrona. 

 

2. LICZBA POSIEDZEŃ 

W 2021 r. odbyło się 10 posiedzeń Rady Gminy Kobierzyce oraz 68 posiedzeń Komisji 

Stałych, w tym 4 posiedzenia wspólne. 

 

3. FREKWENCJA RADNYCH 

Frekwencja radnych na posiedzeniach sesji wyniosła w 2020 r. 85,3%. 

 

4. PODJĘTE UCHWAŁY 

Rada Gminy podjęła 168 uchwał, w tym m.in. dotyczące: 

1. Budżetu gminy oraz uchwały okołobudżetowe 

2. Ładu przestrzennego: 

- przystąpienia do sporządzenia mpzp, uchwalenia mpzp 

- nazw ulic  

3. oświaty 

4. rozpatrzenia skarg 

5. odpowiedzi na skargi Wojewody, Prokuratury 

6. zawieranych porozumień 

8. udzielenia absolutorium Wójtowi  

- udzielenie absolutorium 

 - przyjęcie sprawozdania finansowego 

9. programów, strategii , regulaminów, zasad w tym: 

- Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

- Statutu Gminy Kobierzyce 

- Statutu Kobierzyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

- Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Kobierzyce  

- Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

- Programu Ograniczania Niskiej Emisji 

- Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Kobierzyce 



- określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów  

   sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe 

- Regulaminu korzystania z altan należących do Gminy Kobierzyc 

10. Utworzenia ośrodka wsparcia tj. dziennego domu pomocy dla seniorów "Senior+" w   

      Tyńcu Małym, będącego jednostką organizacyjną pomocy społecznej i połączenia go z   

      Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kobierzycach oraz wprowadzenia zmian w  

      statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach. 

 

 

Rejestr uchwał podjętych przez Radę Gminy prowadzi Biuro Rady Gminy. 

 

5. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 

Rada Gminy rozpatrzyła Raport o stanie Gminy za 2020 rok i po zakończonej debacie nad 

raportem podjęła uchwałę o udzieleniu Wójtowi Gminy Kobierzyce wotum zaufania. 

Zostało złożonych 5 interpelacji. 

 

Cała działalność Rady Gminy i jej komisji została przedstawiona szczegółowo w protokołach 

z sesji oraz z posiedzeń poszczególnych komisji, które są do wglądu w Biurze Rady Gminy. 

Ponadto protokoły z sesji oraz nagrania na bieżąco udostępniane były na stronie internetowej 

www.ugk.pl w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 
 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Kobierzyce 

                                                                                  Henryk Łoposzko 


