
 
Kobierzyce, dnia 11.04.2016 r.  

 

 

ZAWIADOMIENIE 

 

 

Zawiadamiam, że dnia 22 kwietnia 2016 r. (piątek) o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy 

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

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie XVI Sesji Rady Gminy. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Gminy. 

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

5. Sprawozdanie Wójta z bieżącej działalności. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Kobierzyce na 2016 rok. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobierzyce. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Gminnym w 

Wysokiej oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/270/12 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 3 

października 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w 

szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kobierzyce oraz 

kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych oraz zasad 

ich zarządu na terenie Gminy Kobierzyce. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrocławskiemu w zakresie 

współfinansowania realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1971D polegająca na 

budowie chodnika  w miejscowościach Domasław i Tyniec Mały”. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

środkowo-zachodniej części obrębu Magnice oraz części obrębów Domasław i Chrzanów. 



13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

położonego przy skrzyżowaniu ul. Zimowej i Polarnej w południowo-wschodniej części wsi Bielany 

Wrocławskie. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

położonego przy ul. Chabrowej w środkowo-zachodniej części wsi Wysoka. 

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

położonego przy ul. Żernickiej w środkowo-zachodniej części wsi Domasław. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Kobierzyce 

17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego przy ul. Słonecznej w północno-środkowej części wsi Solna.  

18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego przy skrzyżowaniu ul. Działkowej i Kolejowej w środkowo-

zachodniej części wsi Pustków Żurawski.  

19. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego w środkowo-zachodniej części obrębu Małuszów.  

20. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego przy ul. Leszczynowej w północno-wschodniej części wsi Wysoka.  

21. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego w sąsiedztwie ul. Leszczynowej w północno-wschodniej części wsi 

Wysoka. 

22.  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego przy ul. Głównej w środkowej części wsi Krzyżowice.  

23. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego w środkowo-zachodniej części obrębu Krzyżowice-Wierzbica.  

24. Podjęcie uchwały w sprawie odpowiedzi na skargę Wojewody Dolnośląskiego z dnia 9 marca 2016r. na  

stwierdzenie nieważności części ustaleń uchwały Rady Gminy Kobierzyce Nr XI/159/15 z dnia 16 

października 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru przy ul. Południowej i Sadowniczej w południowo-środkowej części wsi Bielany Wrocławskie. 

25. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Biskupice Podgórne. 

26. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Ślęza. 

27. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Tyniec nad Ślęzą. 

28. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Kobierzyce na rok 2016 . 

29. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2015 roku - do wglądu w Biurze 

Rady. 



30. Raport z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015. 

31. Raport z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 

2015. 

32. Raport z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie za rok 2015. 

33. Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum Kultury i Sportu w 2015 roku - do wglądu w Biurze 

Rady. 

34. Interpelacje radnych. 

35. Zapytania radnych i sołtysów. 

36. Wnioski i sprawy różne.  

37. Komunikaty Przewodniczącej. 

38. Zakończenie obrad. 

Z poważaniem 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce 

Elżbieta Regulska 

 

 

 

 

Termin posiedzeń komisji stałych Rady Gminy: 

 

Komisja Użyteczności-19.04.2016 r./wtorek/o godz. 15.30 

Komisja Budżetowa -20.04.2016 r./środa/ o godz. 15.30 

Komisja Rolnictwa- 21.04.2016 r./czwartek/o godz. 15.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


