
 

 

UCHWAŁA NR VI/114/2019 

RADY GMINY KOBIERZYCE 

z dnia 31 maja 2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XLI/802/18 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 24 sierpnia 2018 r.  

w sprawie utworzenia Kobierzyckiego Zespołu Żłobków 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2019 r., poz. 506), art. 9 ust. 1 i 4 oraz art. 11 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku  

do lat 3 (t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 409 ze zm.), art. 12 ust. 1 pkt 2, ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy Kobierzyce uchwala,  

co następuje: 

§ 1. Zmienia się załącznik nr 2, który otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobierzyce. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce: 

E. Regulska

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 18 czerwca 2019 r.

Poz. 3880



Załącznik nr 1 do uchwały nr VI/114/2019 

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 31 maja 2019 r. 

 

Kobierzycki Zespół Żłobków wyposaża się: 

1) w lokal użytkowy o powierzchni 702,41 m
2
, będący częścią budynku zlokalizowanego w obrębie  

wsi Kobierzyce na działce nr 206/4, wartość początkowa wynosi 4 704 775,64 zł, w tym wartość 

pierwszego wyposażenia wynosi 98 400,00 zł, a wartość elementów placu zabaw wynosi 135 300,00 zł. 

oraz 

2) w lokal użytkowy o powierzchni 724,20 m
2
, będący częścią budynku zlokalizowanego w obrębie  

wsi Wysoka na działkach nr 43/67 i 43/68, wartość początkowa wynosi 3 145 691,70 zł, w tym wartość 

pierwszego wyposażenia wynosi 240 111,13 zł. 

Łączna wartość budynków wraz z pierwszym wyposażeniem oraz placem zabaw wynosi 

7 850 467,34 zł. 
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