
OGŁOSZENIE 
 

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY KOBIÓR 
INFORMUJE MIESZKAŃCÓW 

w dniu 30.06.2022r. o godz. 1600 w Urzędzie Gminy 
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 protokołu z sesji z dnia 23.05.2022r. 

4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym. 

5. Debata nad Raportem o stanie gminy Kobiór za 2021r. 

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi.  

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz 

sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kobiór za 2021r. 

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium za 2021 rok 

1) wystąpienie Wójta, 

2) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium za 

2021r. 

3) odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o 

przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok  

4) odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku 

Komisji Rewizyjnej o udzielenie Wójtowi absolutorium z  tytułu wykonania budżetu za 2021 rok 

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

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 

2022 – 2031 

11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie umorzenia zaległości czynszowych 

12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zadania zarządzania przystankami w ciągu 

dróg wojewódzkich w granicach gminy Kobiór 

13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy 

14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/5/172/06 z dnia 14 lutego 

2006r. w sprawie usług opiekuńczych i kosztów sprawienia pogrzebu 

15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia dyrektora Szkoły Podstawowej w 

Kobiórze z obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku 

szkolnym 2022/2023 

16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Kobiór w 

Zgromadzeniu Związku Międzygminnego 

17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Kobiór do 

Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Międzygminny Dom Pomocy Społecznej” 

18. Sprawy bieżące. 

19. Interpelacje, zapytania i wnioski. 

20. Zakończenie obrad. 

 

 

 
                   Przewodniczący Rady  

 

          Przemysław Sawicki        

 


