
OGŁOSZENIE 
 

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY KOBIÓR 
INFORMUJE MIESZKAŃCÓW 

 

W dniu 26.11.2020r. o godz. 1700 odbędzie się 
sesja Rady Gminy Kobiór 

 

W związku z występowaniem stanu epidemii, zgodnie z art. 15 zzx ust. 1 i 2 Ustawy  z dnia  

2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 

(Dz. U. 2020.374 z dnia 2020.03.07), obradowanie odbędzie się w trybie zdalnym. 

Transmisja obrad będzie dostępna na stronie www.kobior.pl 

 
Porządek obrad: 
 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie wymaganego kworum.    

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 29.10.2020r.. 

4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym. 

5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG.0007.138.2020 z dnia 

29 października 2020 oraz zmiany budżetu gminy Kobiór na 2020.  

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości 

na 2021 rok. 

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają 

odpady komunalne. 

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych 

budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i kompostujących bioodpady  

w kompostowniku przydomowym. 

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej. 

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

na 2021 rok.  

11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie najmu lokalu użytkowego położonego  

w budynku komunalnym przy ul. Centralnej 57. 

12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działek  

z przeznaczeniem pod drogi gminne. 

13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie nabycia w drodze komunalizacji działek 

przeznaczonych pod drogę.  

14. Sprawy bieżące. 

15. Interpelacje, zapytania i wnioski. 

16. Zakończenie obrad.   
                                                              Przewodniczący Rady  

 

          Przemysław Sawicki        


