
 

 

 
 

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

Podstawa prawna: art. 24 i 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) 

                  Kobierzyce, dnia 14.03.2018 r.         

                                                          

                                                                                         Pan/i 

 

                                                                                       ……………………………………………… 

 

 

Zawiadamiam, że dnia 23 marca 2018 r. (piątek) o godz. 9.00  w Urzędzie Gminy Kobierzyce  /Al. 

Pałacowa 1 / odbędzie się XXXVII Sesja Rady Gminy Kobierzyce . 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie XXXVII Sesji Rady Gminy. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z  XXXVI 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 2018 rok. 

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

8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Kobierzyce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic 

i numerów oraz  liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Kobierzyce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich 

numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/652/18 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 

26 stycznia 2018 roku, w sprawie ustalenia zasad udzielania, Gminnej Spółce Wodnej Kobierzyce, dotacji 

z budżetu Gminy Kobierzyce oraz określenia sposobu jej rozliczenia. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały nr VI/80/15 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 27 marca 

2015 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Gminy 

Kobierzyce. 

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

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kobierzyce na rok 2018. 

13.  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego przy ul. Jagodowej w południowo-środkowej części wsi Małuszów. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego przy ul. Bocznej w południowo-środkowej części wsi Tyniec Mały. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 



 

 

 
 

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

Podstawa prawna: art. 24 i 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) 

przestrzennego terenu zabudowy zagrodowej położonego w południowo-wschodniej części obrębu 

Kobierzyce. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Bielany Wrocławskie. 

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

18. Oświadczenie w sprawie wyrażenia opinii przez Radę Gminy Kobierzyce na temat realizacji projektu 

partnerskiego pn.:"Budzimy ambicje, spełniamy marzenia-projekt dla szkół w Gminie Kobierzyce". 

19. Podjęcie uchwały w sprawie  nadania imienia Szkole Podstawowej w Wysokiej, wchodzącej w skład 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wysokiej. 

20. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2017 roku. 

21. Raport z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017. 

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

rok 2017. 

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

Przemocy w Rodzinie za rok 2017. 

24. Sprawozdanie z działalności  Kobierzyckiego  Ośrodka Kultury w 2017 roku. 

25. Interpelacje radnych. 

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

27.  Zapytania radnych i sołtysów. 

28.  Wnioski i sprawy różne. 

29. Komunikaty Przewodniczącej. 

30. Zakończenie obrad.                                                                 
      Z  poważaniem 

 

 

Termin posiedzeń komisji stałych Rady Gminy 

                                                                                                                             

20.03.18 r.-  Komisja Użyteczności Publicznej  -  godz.14.30 ( wtorek ) 

21.03.18 r.  – Komisja Budżetowa  -  godz.15.30 ( środa ) 

21.03.18 r.  – Komisja Rolnictwa  -  godz.17.00 ( środa ) po Komisji Budżetowej 

23.03.18 r. – Komisja Rewizyjna  / po sesji/ 

 


