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  Kobierzyce, dnia 20.05.2020 r. 

 

ZAWIADOMIENIE  

Zawiadamiam, że dnia 29 maja 2020 r. /piątek/ o godz.9.00 odbędzie się posiedzenie  XIX Sesji 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 

odbędzie się za pomocą wideokonferencji a głosowanie zostanie przeprowadzone zdalnie za pomocą por-

talu e-sesja. 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie XIX Sesji Rady Gminy. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XVIII 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 uchwały Nr XLIII/525/05 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 

19 maja 2005 r. w sprawie rozwiązania Gminnego Zespołu Szkół w Kobierzycach i wyodrębnienia 

jednostek organizacyjnych. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XL/772/18 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 29 

czerwca 2018 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bielanach Wrocławskich. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/390/13 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 22 

marca 2013 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pustkowie Żurawskim. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/577/14 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 

28 marca 2014 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tyńcu Małym. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/235/16 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 4 

marca 2016 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wysokiej. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Ko-

bierzyce. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie odpowiedzi na skargę Wojewody Dolnośląskiego. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie odpowiedzi na skargę na uchwałę Rady Gminy Kobierzyce nr 

XVII/171/03 z dnia 23 października 2003r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego północnej części obrębów Bielany Wrocławskie i Wysoka. 
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14. Podjęcie uchwały w sprawie odpowiedzi na skargę na uchwałę Rady Gminy Kobierzyce nr 

XVI/156/03 z dnia 25 września 2003r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego odcinka drogi wojewódzkiej Bielany - Łany - Długołęka w północno-wschodniej 

części obrębu Bielany Wrocławskie. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Księginice. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Tyniec Mały. 

17. Interpelacje radnych. 

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

19. Zapytania radnych i sołtysów. 

20. Wnioski i sprawy różne. 

21. Komunikaty Przewodniczącej. 

22. Zakończenie obrad.                                                                 

 

 
 

 

 
Informujemy, że obrady Rady Gminy Kobierzyce są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących ob-

raz 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. 

*** 

 

Posiedzenia  komisji odbędą się za pomocą wideokonferencji a głosowanie zosta-

nie przeprowadzone zdalnie za pomocą portalu e-sesja. 

 

Termin posiedzeń Komisji Stałych Rady Gminy: 

 

26.05.2020 - /WTOREK/ o godz. 13.45 – KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI 

1. Pismo Stowarzyszenia „Dobrostan” w sprawie stosowania szczepionek przeciwko wirusowi 

brodawczaka ludzkiego HPV. 

2. Sprawy różne. 

 

26.05.2020 - /WTOREK/ o godz. 14.00 - KOMISJA UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 

 

1. Ocena  realizacji zadań przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w roku 2020.  Spotkanie z 

pracownikami i realizatorem programu PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII . 
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2. Zapoznanie się z realizacją zadań EKIPY PORZĄDKOWEJ. 

3. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Gminy.  

4. Sprawy różne. 

 

26.05.2020 - /WTOREK/ o godz. 15.30 – KOMISJA ROLNICTWA, ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA 

1. Wypracowanie opinii o wykonaniu budżetu Rady Gminy za rok 2019 

2. Informacja na temat stanu dróg i chodników w miejscowościach, w których wykonywana była sieć 

kanalizacji sanitarnej całych miejscowości w minionych trzech latach. 

2. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Gminy.  

3. Sprawy różne. 

 

27.05.2020 /ŚRODA/ o godz. 14.00 - KOMISJA REWIZYJNA 

1. Analiza aktualnych planów zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe 

na przestrzeni najbliższych 4 lat w odniesieniu do inwestycji  oświatowych.  

2. Kontrola funkcjonowania komunikacji gminnej. Porównanie wzrostu ilości taborów i kursów w 

latach 2018-2019 oraz poniesionych wydatków. 

3. Sprawy różne. 

 

27.05.2020 /ŚRODA/ o godz. 15.30 - KOMISJA DS. BUDŻETU I ROZWOJU 

GOSPODARCZEGO 

1.  Wypracowanie opinii o wykonaniu budżetu Rady Gminy za rok 2019 

2.  Wskaźniki zmiany budżetu Gminy na przestrzeni 2018-2020: zmiany wysokości dochodów, 

przychodów, wydatków, itp. W tym wydatki bieżące i inwestycyjne (kwoty, udział w budżecie);  

3.  Zaopiniowanie materiałów na sesję rady gminy.  

4.  Sprawy różne.  

                                                                                                                                  

Z  poważaniem 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce 

Elżbieta Regulska 

 

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 

 

 


