
OGŁOSZENIE 
 

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY KOBIÓR 
INFORMUJE MIESZKAŃCÓW 

w dniu 30.12.2021r. o godz. 1600 odbędzie się sesja Rady 
Gminy Kobiór 

 
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 2.12.2021. 

4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym. 

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

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

lata 2021 - 2031 

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z 

dochodów własnych niepochodzących z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2022 

– 2031. 

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2022 rok 

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla 

Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom 

Alkoholowym w Bielsku-Białej 

11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu 

przez gminę Kobiór 

12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i 

porządku na terenie gminy Kobiór 

13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 

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

komunalnymi w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne 

15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska Dla Gminy Kobiór 

na lata 2022-2025 z uwzględnieniem perspektywy lat 2026-2029” 

16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 

17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr X/60/11 Rady Gminy Kobiór z dnia 27 

października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych 

18. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie nabycia w drodze komunalizacji działek z przeznaczeniem pod 

tereny zielone 

19. Sprawy bieżące. 

20. Interpelacje, zapytania i wnioski. 

21. Zakończenie obrad. 

 

 

 

 

 
                   Przewodniczący Rady  

 

          Przemysław Sawicki        


