
Sprawozdanie z realizacji  planu pracy Rady Gminy Kobierzyce 

za rok 2016 

1.  Odbyło się 9 posiedzeń Rady Gminy 

2. Podjęto 199 uchwał w tym: 

   24 - uchwały budżetowe 

   79  - uchwał rolnych 

   19 – nazwy ulic i obiektów 

     1 – absolutoryjna 

    9  - komunalnych/ Regulaminy czystości, stawki za wodę/ 

  15- zawarcie umów na wynajem lub dzierżawę 

    1- Honorowy Obywatel 

    3-  Plany Rozwoju Miejscowości 

    1- plan pracy Komisji Rewizyjnej 

    1- o funkcjonowaniu cmentarzy 

  19- oświatowych 

    5- sprawozdania  z działalności GOPS i GCKiS  

    1- o bezdomnych zwierzętach 

    4- statut Gminy Kobierzyce i GCKiS GOPS 

    4 – pomoc rzeczowa dla Powiatu Wrocławskiego 

    2- Program Rewitalizacji 

    2- Program Ochrony Środowiska 

    3- o kategoriach dróg gminnych 

    2-  w sprawie zapewnienia do osiedlania się – repatriantów z Kazachstanu 

    1-  współpraca z organizacjami pozarządowymi 

    1- sprawozdanie Komisji Rewizyjnej 

    2 - Strategie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 



Największy procent ogółu podjętych uchwał stanowiły następujące uchwały; 

- przystąpienia do sporządzenia oraz uchwalenia miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego – 39,7 % na poziomie roku 2015 r. 

- budżetowe                                         - 12,1% zbliżona wielkość do 2015 r. 

- oświatowe                                          -  9,5% 

- nazewnictwa ulic                               - 9,5 % tj. o 2,5 % więcej niż w 2015 r. 

- dzierżawa lub wynajm                      - 9,5% 

3.Frekwencja Radnych na posiedzeniach wynosiła 93 % - na poziomie 2015 r. 

4. Najważniejsze uchwały w ciągu 2016 r. tj: Uchwała o udzielenie absolutorium 

Wójtowi Gminy Kobierzyce z wykonania budżetu, oraz uchwalenie budżetu na 

rok 2017 podjęto jednogłośnie. 

5. Ponadto do Biura Rady wpłynęło 100 pism, które były przedstawiane podczas 

każdej sesji w punkcie 4 porządku obrad.  

6. Wpłynęło 80 zaproszeń między innymi:  

Z sołectw, ze szkół, przedszkoli, GCKiS, Starostwa Powiatowego, Urzędu 

Marszałkowskiego, GS Kobierzyce, organizacji pozarządowych, Zarządu 

Gminnego OSP. Przewodnicząca wzięła udział w  47 spotkaniach. 

7. Dnia  23 lutego w Urzędzie Gminy odbyła się II młodzieżowa sesja ,w której 

udział wzięli uczniowie z Gimnazjum w Bielanach Wrocławskich. Na spotkaniu 

młodzież dowiedziała się jak funkcjonuje samorząd. 

8. 25 maja  Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska wraz z Wójtem Gminy 

Ryszardem Pacholikiem , spotkali się z uczniami II i III klas Gimnazjum w Bielanach 

Wrocławskich. Spotkanie było kontynuacją pogłębiania wiedzy o 

funkcjonowaniu samorządu. 

9. W każdą pierwszą i trzecią środę danego miesiąca Przewodnicząca pełniła 

dyżur – w ramach dyżuru spotkała się  6 razy z mieszkańcami, którzy 

przedstawiali swoje problemy z prośbą o ich rozwiązanie. 
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