
OGŁOSZENIE 
 

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY KOBIÓR 
INFORMUJE MIESZKAŃCÓW 

w dniu 10.11.2021r. o godz. 1700 w Gminnym Domu Kultury 
odbędzie się sesja Rady Gminy Kobiór 

 

Transmisja obrad będzie dostępna na stronie www.kobior.pl 
 

 

Porządek obrad: 

 
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie wymaganego kworum.    

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów z sesji z dnia 30.09.2021r. oraz 02.11.2021r. 

4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym. 

5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr RG.0007.213.2021 Rady Gminy Kobiór z 

dnia 26 sierpnia 2021 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Katowicach 

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2021 rok. 

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na 

lata 2021 – 2031. 

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 

2022 rok 

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - 

Kobiórskiego Zakładu Komunalnego z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Kobiór nadwyżki środków 

obrotowych za kolejne okresy sprawozdawcze począwszy od 2021 roku. 

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w 

mieszkaniach chronionych 

11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie nieuwzględnienia wniosku fundacji „Nowe Spektrum”. 

12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Gminy Kobiór 

13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Kobiór” 

14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Kobiór” 

15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Kobiór” 

16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Kobiór” 

17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Kobiór” 

18. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Kobiór” 

19. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Kobiór” 

20. Sprawy bieżące. 

21. Interpelacje, zapytania i wnioski. 

22. Zakończenie obrad.                                                                                                                                            

 

 

 

 

 
                   Przewodniczący Rady  

 

          Przemysław Sawicki        


