
 
 
 
 
 
 
 
 

ZARZĄDZENIE NR 37/RG/04 
WÓJTA GMINY KOBIERZYCE  

z dnia 16 marca 2004 roku 
 
 
 
w sprawie przedłożenia projektów uchwał Radzie Gminy Kobierzyce. 
 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) - postanawiam 

 
 

§ 1 
Kieruję na sesję Rady Gminy Kobierzyce w dniu 25 marca 2004 roku następujące projekty uchwał: 
 
1.  Projekt uchwały  w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kobierzyce na rok 2004. 
2. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/12/03 z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie 

zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w kwocie 10.150.000 zł. 
3. Projekt  uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym 

do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne 
związane z realizacja zadań gminy, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonania zadań 
zleconych. 

4. Projekt  uchwały w sprawie odrzucenia w części protestu wniesionego przez Pana Piotra Drobnickiego, 
zamieszkałego w Bielanach Wrocławskich przy ul. Tynieckiej 1 do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego północno – zachodniej części wsi Bielany Wrocławskie. 

5. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno 
– zachodniej części wsi Bielany Wrocławskie – obszar B  

6. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
części środkowo- zachodniej wsi Wysoka – obszar A 

7. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
części wschodniej wsi Wysoka – obszar A 

8. Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji w sprawie podziału sołectw 
Małuszów – Biskupice Podgórne i Rolantowice – Budziszów. 

9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Sejmiku Województwa 
Dolnośląskiego w sprawie przekształcenia Obwodu Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu – 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. 

10. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicom. 
 
 
 

§ 2 
 
Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem podjęcia. 
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