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PROTOKÓŁ NR VIII/11 

z Sesji Rady Gminy Kobierzyce 

z dnia 27 maja 2011 roku 

  

VIII  Sesję Rady Gminy otworzył  o godz. 9.00 przewodniczący Rady Gminy - p. Czesław 

Czerwiec, który  przywitał radnych i przybyłych gości.  

 

Obecni na posiedzeniu byli również:  

Wójt Gminy – Ryszard Pacholik 

Zastępca Wójta - Piotr Kopeć 

Skarbnik Gminy – Maria Prodeus 

Radca Prawny – Krzysztof Kwaśniewicz 

Sekretarz Gminy- Maria Wilk 

Ad.1. 

Przewodniczący Rady Gminy Czesław Czerwiec otworzył VIII Sesję Rady Gminy. Następnie 

przywitał radnych, sołtysów, Wójta gminy wraz z pracownikami oraz gości /lista obecności w 

załączeniu/. 

Przewodniczący Rady Gminy Czesław Czerwiec stwierdził, iż Rada jest władna do 

podejmowania uchwał. 

Informacje i komunikaty Przewodniczącego  

Kolejna Sesja Rady Gminy odbędzie się 20 czerwca 2011r. o godz. 9.00 . 

Zgodnie z ustawą jakiej poddany jest Przewodniczący Rady Gminy, dokonałem wstępnej 

analizy oświadczeń majątkowych Państwa Radnych przed wysłaniem oświadczeń do Urzędu 

Skarbowego. W oświadczeniach pojawiło się dość dużo błędów i niedociągnięć. Wykaz 

Radnych którzy muszą uzupełnić oświadczenia majątkowe znajduje się w Biurze Rady. 

Najczęściej pojawiającym się błędem w oświadczeniach jest brak ujęcia w mieniu 

współwłasności, oraz brak zapisów w punkcie VIII o zarobkach współmałżonka.  

Do Rady Gminy wpłynęło pismo z Prokuratury Okręgowej  

Ad.2. 

Przewodniczący Rady Gminy Czesław Czerwiec odczytał porządek obrad.  

Czy są uwagi, wnioski do porządku obrad? 



2 
 

Przewodniczący Rady Gminy Czesław Czerwiec: Proszę w  punkcie 19 w  porządku obrad 

umieścić projekt uchwały w sprawie uznania skargi Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18 maja 

2011r. na stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Kobierzyce Nr VI/50/11 z dnia 25 

lutego 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

północnej części wsi Budziszów. 

Do Rady Gminy wpłynęło pismo z Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu, jestem zobligowany 

do odczytania tego pisma pomimo tego, że Rada nie występowała z żadnym pismem do 

Prokuratury. W piśmie z Prokuratury skierowanym do Rady Gminy jest jeden zasadniczy 

błąd, błędnie wpisane jest nazwisko Radnego, który występował z pismem do Prokuratury, 

zamiast Przemysław Czerwiński jest wpisane nazwisko Przemysław Czerwiec. Przypominam, 

że Radę na zewnątrz reprezentuje Przewodniczący i tylko Przewodniczący Rady może 

podpisywać pisma odnoszące się do Rady. Odczytam pismo z Prokuratury: ,, W związku z 

przekazaniem w dniu 26 kwietnia 2011r. przez Prokuraturę Apelacyjną we Wrocławiu pisma 

Rady Gminy Kobierzyce podpisanego przez Radnych Danutę Ziomek, Przemysława Czerwiec, 

Apolonię Kasprzyk-Czepielinda i Marka Arendarczyka z dnia 4 kwietnia 2011r. 

zatytułowanego ,,Skarga na działanie Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu”, a skierowanego 

do Prokuratora Generalnego uprzejmie informuję, że po przeprowadzonej analizie akt 

sprawy, sygn. VI Ds. 80/10 stwierdzam, iż decyzja o umorzeniu postępowania 

przygotowawczego  w tej sprawie została podjęta w oparciu o wszechstronnie zgromadzony 

materiał dowodowy – w tym protokoły kontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej, opinii 

biegłej z zakresu rachunkowości i finansów oraz przesłuchania licznych świadków. 

Szczegółowa argumentacja niniejszej decyzji została zamieszczona w uzasadnieniu 

postanowienia o umorzeniu śledztwa z dnia 20 października 2010r. i doręczona Gminie 

Kobierzyce, reprezentowanej przez radcę Prawnego Krzysztofa Kwaśniewicza. Ponadto 

zauważyć należy, że Radny Gminy Kobierzyce Marek Arendarczyk został – jako osoba 

składająca zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa – powiadomiony o umorzeniu 

śledztwa w niniejszej sprawie pismem z dnia 22 października 2010r. Zebrany zaś w sprawie 

materiał dowodowy nie dostarczył podstaw do przedstawienia zarzutów w tejże sprawie. 

Jednocześnie z analizy akt sprawy wynika, że termin jej zakończenia wynikał z faktu 

uzyskania pełnego materiału dowodowego, pozwalającego na podjęcie decyzji 

merytorycznej”.  

Przewodniczący Rady Gminy Czesław Czerwiec: Chciałbym przypomnieć Państwu, że Wójt 

Gminy Kobierzyce w demokratycznych wyborach uzyskał 75 % poparcia, działa już od 10 lat, 

wszystko co robi, robi w kierunku określonym dla dobra mieszkańców.  

Radna Ziomek: Chciałabym odnieść się do pisma z Prokuratury. 

Przewodniczący Rady Gminy Czesław Czerwiec: W tej sprawie nie udzielam Pani głosu.  
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Głosowanie porządku obrad po dodaniu punktu 19 do porządku obrad. 

Rada Gminy Kobierzyce w obecności 15 radnych, 15 głosami zaopiniowała porządek obrad. 

Porządek obrad przyjęto i wygląda on następująco: 

1. Otwarcie obrad, informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z VII  Sesji Rady Gminy. 

4. Sprawozdanie Wójta z bieżącej działalności. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania 

lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny 

przypadających Gminie Kobierzyce lub jednostkom organizacyjnym Gminy oraz 

wskazania organów i osób do tego uprawnionych. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy stwierdzenia nieważności uchwał w sprawie 

wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Tyniec nad Ślężą. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/38/91 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 

26 stycznia 1991 roku w sprawie nadania nazw ulicom. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ul. Kasztanową a ul. Kwiatową w 

południowo - środkowej części wsi Cieszyce. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Wincentego Witosa i 

Parkowej w środkowo-wschodniej części wsi Kobierzyce. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Królikowice. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Kuklice. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Pełczyce. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Rolantowice. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Szczepankowice. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Solna. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie uznania skargi Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26 kwietnia 

2011r. na stwierdzenie nieważności części uchwały Rady Gminy Kobierzyce Nr V/32/11 z 
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dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego przy ul. Klecińskiej w północno - zachodniej części 

wsi Bielany Wrocławskie. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie uznania skargi Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26 kwietnia 

2011r. na stwierdzenie nieważności części uchwały Rady Gminy Kobierzyce Nr V/33/11 z 

dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego przy ul. Lipowej w południowo - zachodniej części wsi 

Wierzbice. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie uznania skargi Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18 

maja 2011r. na stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Kobierzyce Nr VI/50/11 z 

dnia 25 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego północnej części wsi Budziszów. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobierzyce dla 

części terenów położonych w Gminie Kobierzyce. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu po 

umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat. ( Budimex) 

22. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu po 

umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.  (Haba Anna) 

23. Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola 

publiczne oraz inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone przez Gminę 

Kobierzyce. 

24. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Przedszkolu 

Samorządowym w Ślęzie.  

25. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Nr XIV/180/07 Rady Gminy Kobierzyce z 

dnia 26 października 2007 r. w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół 

prowadzonych przez Gminę Kobierzyce oraz określenia rodzaju świadczeń 

przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania. 

26. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Kobierzyce z organizacjami 

pozarządowymi za 2010 rok. 

27. Interpelacje radnych. 

28. Zapytania radnych i sołtysów. 

29. Wnioski i sprawy różne.  

Zakończenie obrad.   
 

Ad.3. 

Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Gminy. 
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Rada Gminy Kobierzyce w obecności 15 radnych, 15 głosami „za” przyjęła  protokół z VII 

Sesji Rady Gminy. 

 

Ad.4. 

Wójt Gminy Ryszard Pacholik odczytał sprawozdanie Wójta z bieżącej działalności /załącznik 

nr 1/. 

Przewodniczący Rady Gminy Czesław Czerwiec: Szanowni Państwo z tego względu, że muszę 

opuścić salę obrad, przekazuje prowadzenie Sesji zastępcy.  

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Henryk Łoposzko: Przejął prowadzenie Sesji.  

 

Ad.5. 

Skarbnik Gminy – Maria Prodeus: omówiła projekt uchwały.  

Radna Smaga: Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Gminy na swym posiedzeniu przy 

jednogłośnie  pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały. 

Radca Prawny – Krzysztof Kwaśniewicz: Mam uwagę odnośnie wprowadzeni poprawki 

nastąpiło przesunięcie w punktach i dlatego w  §6 ust. 2, odesłanie do §4 ust. 4 jest 

niewłaściwe, powinien być §4 ust. 2. Proszę o wprowadzenie takiej poprawki.  

 

Głosowanie:  

 

Rada Gminy Kobierzyce w obecności 14 radnych, 14 głosami „za” podjęła 

 

uchwałę nr VIII/68/11 w sprawie podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych 

zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty 

należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających 

Gminie Kobierzyce lub jednostkom organizacyjnym Gminy oraz wskazania 

organów i osób do tego uprawnionych. 

 

 

Ad.6. 

Sekretarz Gminy- Maria Wilk: omówiła projekt uchwały.  

Radny Węgłowski: Komisja Użyteczności Publicznej pozytywnie zaopiniowała projekt tej 

uchwały. 

 

Głosowanie:  
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Rada Gminy Kobierzyce w obecności 14 radnych, 12 głosami „za” przy dwóch głosach 

wstrzymujących się podjęła 

 

uchwałę nr VIII/69/11 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta 

Gminy. 

 

 

Ad.7. 

Sekretarz Gminy- Maria Wilk: omówiła projekt uchwały.  

Radny Węgłowski: Komisja Użyteczności Publicznej pozytywnie zaopiniowała projekt tej 

uchwały. 

 

Głosowanie:  

 

Rada Gminy Kobierzyce w obecności 14 radnych, 11 głosami „za” przy trzech głosach 

wstrzymujących się podjęła 

 

uchwałę nr VIII/70/11 w sprawie odmowy stwierdzenia nieważności uchwał w 

sprawie wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Tyniec nad Ślężą. 

 

 

Ad.8. 

Grzegorz Maszka: omówił projekt uchwały. 

Radny Rytelewski: Komisja Rolnictwa jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt tej 

uchwały. 

 

Głosowanie:  

 

Rada Gminy Kobierzyce w obecności 14 radnych, 14 głosami „za” podjęła 

 

uchwałę nr VIII/71/11 w sprawie zmiany uchwały Nr X/38/91 Rady Gminy 

Kobierzyce z dnia 26 stycznia 1991 roku w sprawie nadania nazw ulicom. 

 

Ad.9. 

Grzegorz Maszka: omówił projekt uchwały. 

Radny Rytelewski: Komisja Rolnictwa jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt tej 

uchwały. 
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Głosowanie:  

 

Rada Gminy Kobierzyce w obecności 14 radnych, 13 głosami „za” przy jednym 

wstrzymującym się od głosu podjęła 

 

uchwałę nr VIII/72/11 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ul. 

Kasztanową a ul. Kwiatową w południowo - środkowej części wsi Cieszyce. 

 

 

Ad.10. 

Grzegorz Maszka: omówił projekt uchwały. 

Radny Rytelewski: Komisja Rolnictwa większością głosó pozytywnie zaopiniowała projekt tej 

uchwały. 

Głosowanie:  

 

Rada Gminy Kobierzyce w obecności 14 radnych, 14 głosami „za” podjęła 

 

uchwałę nr VIII/73/11 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. 

Wincentego Witosa i Parkowej w środkowo-wschodniej części wsi Kobierzyce. 

 

 

 

Ad.11. 

Grzegorz Maszka: omówił projekt uchwały. 

Radny Rytelewski: Komisja Rolnictwa jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt tej 

uchwały. 

 

Głosowanie:  

 

Rada Gminy Kobierzyce w obecności 14 radnych, 14 głosami „za” podjęła 

 

uchwałę nr VIII/74/11 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego wsi Królikowice. 
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Ad.12. 

Grzegorz Maszka: omówił projekt uchwały. 

Radny Rytelewski: Komisja Rolnictwa jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt tej 

uchwały. 

 

Głosowanie:  

 

Rada Gminy Kobierzyce w obecności 14 radnych, 14 głosami „za” podjęła 

 

uchwałę nr VIII/75/11 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kuklice. 

 

 

Ad.13. 

Grzegorz Maszka: omówił projekt uchwały. 

Radny Rytelewski: Komisja Rolnictwa jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt tej 

uchwały. 

 

Głosowanie:  

 

Rada Gminy Kobierzyce w obecności 14 radnych, 14 głosami „za” podjęła 

 

uchwałę nr VIII/76/11 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pełczyce. 

 

Ad.14. 

Grzegorz Maszka: omówił projekt uchwały. 

Radny Rytelewski: Komisja Rolnictwa jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt tej 

uchwały. 

 

Głosowanie:  

 

Rada Gminy Kobierzyce w obecności 14 radnych, 14 głosami „za” podjęła 

 

uchwałę nr VIII/77/11 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rolantowice. 
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Ad.15. 

Grzegorz Maszka: omówił projekt uchwały. 

Radny Rytelewski: Komisja Rolnictwa jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt tej 

uchwały. 

 

Głosowanie:  

 

Rada Gminy Kobierzyce w obecności 14 radnych, 14 głosami „za” podjęła 

 

uchwałę nr VIII/78/11 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego wsi Szczepankowice. 

 

Ad.16. 

Grzegorz Maszka: omówił projekt uchwały. 

Radny Rytelewski: Komisja Rolnictwa jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt tej 

uchwały. 

 

Głosowanie:  

 

Rada Gminy Kobierzyce w obecności 14 radnych, 14 głosami „za” podjęła 

 

uchwałę nr VIII/79/11 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego wsi Solna. 

 

 

Ad.17. 

Grzegorz Maszka: omówił projekt uchwały. 

Radny Rytelewski: Komisja Rolnictwa jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt tej 

uchwały. 

 

Głosowanie:  

 

Rada Gminy Kobierzyce w obecności 14 radnych, 14 głosami „za” podjęła 

 

uchwałę nr VIII/80/11 w sprawie uznania skargi Wojewody Dolnośląskiego z 

dnia 26 kwietnia 2011r. na stwierdzenie nieważności części uchwały Rady 

Gminy Kobierzyce Nr V/32/11 z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia 
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miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy 

ul. Klecińskiej w północno - zachodniej części wsi Bielany Wrocławskie. 

 

 

Ad.18. 

Grzegorz Maszka: omówił projekt uchwały. 

Radny Rytelewski: Komisja Rolnictwa jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt tej 

uchwały. 

 

Głosowanie:  

 

Rada Gminy Kobierzyce w obecności 14 radnych, 14 głosami „za” podjęła 

 

uchwałę nr VIII/81/11 w sprawie uznania skargi Wojewody Dolnośląskiego z 

dnia 26 kwietnia 2011r. na stwierdzenie nieważności części uchwały Rady 

Gminy Kobierzyce Nr V/33/11 z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy 

ul. Lipowej w południowo - zachodniej części wsi Wierzbice. 

 

Ad.19. 

Grzegorz Maszka: omówił projekt uchwały. 

Radny Rytelewski: Komisja Rolnictwa jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt tej 

uchwały. 

 

Głosowanie:  

 

Rada Gminy Kobierzyce w obecności 14 radnych, 13 głosami „za” przy jednej osobie 

wstrzymującej się od głosu podjęła 

 

uchwałę nr VIII/82/11 w sprawie uznania skargi Wojewody Dolnośląskiego z 

dnia 18 maja 2011r. na stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy 

Kobierzyce Nr VI/50/11 z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części wsi 

Budziszów. 
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Ad.20. 

Grzegorz Maszka: omówił projekt uchwały. 

Radny Rytelewski: Komisja Rolnictwa na swym posiedzeniu przegłosowała każdy punkt 

projektu uchwały, odnosząc się do całości komisjajednogłośnie pozytywnie zaopiniowała 

projekt tej uchwały. 

Grzegorz Maszka: Studium zawiera 5 różnych terenów. 

1) nr 286/86 i 286/87 położonych w obrębie Bielany Wrocławskie, 

2) nr 346/5 położonej w obrębie Bielany Wrocławskie, 

3) nr 155, 156, 157 i 191 położonych w obrębie Ślęza, 

4) nr 90/1 położonej w obrębie Królikowice, 

5) nr 613 i 614/15 położonych w obrębie Tyniec nad Ślężą. 

Radna Ziomek: W studium tej działki w Bielanach status był przemysłowy? 

Grzegorz Maszka: Tak w obecnym studium status jest przemysłowy i jest wnioskowany pod 

zabudowę mieszkaniową. 

Radny Stadnik: Czy ta działka ma zgodę na budowę? 

Grzegorz Maszka: Tak jest działką budowlaną, nie wymagała uzyskania zgody rolnej.  

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Henryk Łoposzko : Czy są pytania do całości 

uchwały? 

Radna Kasprzyk: Mam propozycje do Rady, żeby objąć działkę 332/1 i 332/2 jest to własność 

Pana Sterniuka, jest to grunt orny około 1,5 h nie ma zgody rolnej. Na etapie studium dostali 

odmowę. Jeżeli jest taka możliwość mam prośbę żeby tą działkę przeznaczyć na 

mieszkaniówkę.  

Wójt Gminy – Ryszard Pacholik: Jest to teren szczerego pola i nie ma tam dojazdu, dużo osób 

lobbuje teren.  

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Henryk Łoposzko: Czy jest to wniosek Pani Radnej? 

Radna Kasprzyk: Tak 

 

Głosowanie wniosku:  

1) Wniosek Radnej Kasprzyk: o rozszerzenie studium w części Kobierzyc. 

 

Głosowanie wniosku Radnej Kasprzyk: 

Rada Gminy Kobierzyce w obecności 14  radnych, 8 głosami przeciw nie zaopiniowała ww. 

wniosku 

/wniosek został odrzucony/. 
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Głosowanie:  

 

Rada Gminy Kobierzyce w obecności 14 radnych, 12 głosami „za”przy dwóch osobach 

wstrzymujących się od głosu podjęła 

 

uchwałę nr VIII/83/11 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Kobierzyce dla części terenów położonych w Gminie Kobierzyce. 

 

 

Ad.21. 

Zastępca Wójta - Piotr Kopeć: omówił projekt uchwały. 

Radny Węgłowski: Komisja Użyteczności Publicznej pozytywnie zaopiniowała projekt tej 

uchwały. 

Radna Kasprzyk: Czy to jest firma, która buduje obwodnice? 

Wójt Gminy – Ryszard Pacholik: Tak 

 

Głosowanie:  

 

Rada Gminy Kobierzyce w obecności 14 radnych, 14 głosami „za” podjęła 

 

uchwałę nr VIII/84/11 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

najmu po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat. 

 

 

Ad.22. 

Zastępca Wójta - Piotr Kopeć: omówił projekt uchwały. 

Radny Węgłowski: Komisja Użyteczności Publicznej pozytywnie zaopiniowała projekt tej 

uchwały. 

 

Głosowanie:  

 

Rada Gminy Kobierzyce w obecności 14 radnych, 14 głosami „za” podjęła 

 

uchwałę nr VIII/85/11 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

najmu po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat. 
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Ad.23. 

Sekretarz Gminy- Maria Wilk: omówiła projekt uchwały.  

Radny Węgłowski: Komisja Użyteczności Publicznej pozytywnie zaopiniowała projekt tej 

uchwały. 

Radna Ziomek: Czy zwrot pieniędzy za nieobecność dziecka w przedszkolu jest liczony od 

każdego dnia? 

Sekretarz Gminy- Maria Wilk: Jeżeli jest to wcześniej zgłoszone, to nie ma problemu ze 

zwrotem pieniędzy. Jedzenie jest gotowane na bieżąco także, zgłoszenie w danym dniu o 

nieobecności dziecka powoduje zwrot, pieniędzy.  

 

Głosowanie:  

 

Rada Gminy Kobierzyce w obecności 14 radnych, 14 głosami „za” podjęła 

 

uchwałę nr VIII/86/11 w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane 

przez przedszkola publiczne oraz inne formy wychowania przedszkolnego 

prowadzone przez Gminę Kobierzyce. 

 

Ad.24. 

Sekretarz Gminy- Maria Wilk: omówiła projekt uchwały.  

Radny Węgłowski: Komisja Użyteczności Publicznej pozytywnie zaopiniowała projekt tej 

uchwały. 

 

Głosowanie:  

 

Rada Gminy Kobierzyce w obecności 14 radnych, 14 głosami „za” podjęła 

 

uchwałę nr VIII/87/11 w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy 

Przedszkolu Samorządowym w Ślęzie. 

 

 

Ad.25. 

Sekretarz Gminy- Maria Wilk: omówiła projekt uchwały.  

Radny Węgłowski: Komisja Użyteczności Publicznej pozytywnie zaopiniowała projekt tej 

uchwały. 

Radca Prawny – Krzysztof Kwaśniewicz: Proszę o rozważenie technicznej zmiany w projekcie 

uchwały, chodzi o wpisanie bardziej zrozumiałej formuły. Powinien być następujący zapis: 
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  § 1. W Uchwale Nr XIV/180/07 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 26 października 2007 r. w sprawie 

pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Kobierzyce oraz określenia 

rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania, 

§1 otrzymuje brzmienie…’’ 

 

Głosowanie projekt uchwały wraz z poprawką:  

 

Rada Gminy Kobierzyce w obecności 14 radnych, 14 głosami „za” podjęła 

 

uchwałę nr VIII/88/11 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/180/07 Rady Gminy 

Kobierzyce z dnia 26 października 2007 r. w sprawie pomocy zdrowotnej dla 

nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Kobierzyce oraz określenia 

rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i 

sposobu ich przyznawania. 

 

 

Ad.26. 

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Kobierzyce z organizacjami 

pozarządowymi za 2010 rok. 

Głosowanie:  

 

Rada Gminy Kobierzyce w obecności 14 radnych, 14 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała 

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Kobierzyce z organizacjami 

pozarządowymi za 2010 rok. 

 

Ad.27. 

Radna Kasprzyk złożyła interpelację na piśmie /załącznik nr.2/ 

 

Ad.28. 

Radny Kmiecik: Otrzymałem zapytanie w kwestii Ośrodka w Tyńcu Małym, że Wójt skłania 

się do zamknięcia tego Ośrodka, chce oświadczyć, że dopóki jestem Radnym Ośrodek 

Zdrowia nie powinien być zamknięty i nie będzie.  

Radna Smaga: Padł zarzut, że Ośrodek Zdrowia w Tyńcu Małym jest zbyt późno otwierany o 

godzinie 8:00 , pielęgniarki będą przyjmować teraz od 7:30, lekarz natomiast będzie 

przyjmować od 8:00. 

Wójt Gminy – Ryszard Pacholik: Wszystkie uwagi sołtysów podczas ostatniego spotkania są 

wzięte pod uwagi i już są realizowane albo będą realizowane w najbliższym czasie. Jeżeli 
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chodzi o Ośrodek Zdrowia w Tyńcu Małym, nigdy nie oświadczałem nikomu, że będzie 

zamknięty Ośrodek.  

Radna Ziomek: Kilku mieszkańców Bielan Wrocławskich zwróciło się z zapytaniem, odnośnie 

koszenia rowów przy ich posesji, rok temu rowy nie były wykoszone i w tym roku do tej pory 

też nie zostały jeszcze skoszone. Czy mogą te osoby wydzierżawić rowy w celu ich 

zagospodarowania? 

Wójt Gminy – Ryszard Pacholik: Mieszkaniec musi dokładnie określić co chce tam robić? 

Zastępca Przewodniczącego Rady: Henryk Łoposzko – W każdej miejscowości znajdują się 

rowy i np. w Pustkowie Żurawskim staramy się sami w centrum miejscowości kosić i 

porządkować takie miejsca. Chcąc dbać o wizerunek naszych miejscowości, sami powinniśmy 

włożyć w to trochę własnej pracy a nie tylko wymagać tego od Gminy.  

Radny Muraczewski Zenon: W Bielanach Wrocławskich znajdują się miejsca gdzie, 

mieszkańcy zagradzają sobie teren rowu płotem i wymagają od ekipy czyszczącej rowy, żeby 

łopatami porządkowali ten teren.  

Zastępca Wójta - Piotr Kopeć: W 90 % rowy śródpolne są rowami Powiatowymi, na których 

działa Spółka Wodna i ona się zajmuje ich czyszczeniem.  

Wójt Gminy – Ryszard Pacholik: Spółki Wodne mogą pobierać opłaty ustawowo tylko od 

rolników  w Bielanach Wrocławskich rolników praktycznie nie ma więc udział składek w 

stosunku do ilości rowów jest żaden.  

Radny Muraczewski Zenon: Firma ,,Budimex” podczas budowy obwodnicy wystąpiła do 

rolników, którzy mieli w pobliżu pola o możliwość składowania na nich ziemi . Firma kopała 

dziury, składowała tam różnego rodzaju odpady i równała ziemię, zbliża się odbiór robót i 

pytanie co teraz z tym tematem będzie? 

Zastępca Wójta - Piotr Kopeć: To jest nowa informacja proszę o sprecyzowanie dokładnie 

gdzie taka sytuacja miała miejsce. 

Sołtys Tyńca Małego: Postanowiłem zabierać głos w wyjątkowych sytuacjach i dzisiaj taka 

sytuacja ma miejsce. Chciałbym żeby więcej taka sytuacja o braku powiadomienia mojej 

osoby o spotkaniu sołtysów nie miała miejsca. Jeżeli chodzi o mój stosunek do służby zdrowia 

do świadczonego poziomu usług w Gminie Kobierzyce jest powszechnie znany i uważam, że 

poziom usług nie będzie się zmieniał do póki nie będzie konkurencji. Szanowna Rado, będę 

robił badania sondażowe w Tyńcu i będę pytał w ankietach o poziom usług świadczonych na 

terenie naszego rejonu. Temat służby zdrowia, będzie poruszany na zebraniu Rady sołeckiej w 

obecności Pana Radnego Tyńca Małego. Mam pytanie do Pana Wójta do kogo należą 

przyłącza wodociągowe? Na czyj koszt dokonuje się wymiany przyłącza w przypadku awarii? 

Pytanie to wiąże się toczącą się inwestycją w Tyńcu Małym.  
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Zastępca Wójta - Piotr Kopeć: Przyłącza wodociągowe są własnością właścicieli posesji.  

Radny Czerwiński: Prowadzone są prace przy ,,Żabskim stawie” w Kobierzycach występuje 

tam stroma skarpa w pobliżu chodnika, czy będzie to w jakiś sposób zabezpieczone, żeby 

jakieś dziecko nie wpadło? 

Wójt Gminy – Ryszard Pacholik: Gmina nie może ogrodzić prywatnego terenu, 

wystosowaliśmy pismo, że istnieje zagrożenie bezpieczeństwa w tym miejscu. Z naszej strony 

etap czyszczenia stawu został zakończony.  

 

Ad.29. 

Radna Kasprzyk: Pismo kierowane do Prokuratury nie było firmowane Radą Gminy 

Kobierzyce. Oświadczam, że nie było to pismo sygnowane Radą Gminy. Było to pismo 

podpisane moim imieniem i nazwiskiem. Jestem zbulwersowana tym, że nie udzielono głosu 

Radnej Ziomek. Swego czasu był taki okres w naszej ojczyźnie panowała jedna słuszna droga 

tego co się robiło. Ja sobie osobiście nie życzę żeby ktokolwiek wyrażał się na temat mojej 

osoby, że działam na szkodę Gminy. Nie zostałam Radną wybraną tylnymi drzwiami. Proszę 

uprzejmie wskazać przez tyle lat ile jestem Radną gdzie i w którym miejscu działałam na 

niekorzyść Gminy. Jako osoba wybrana mandatem wyborców mam prawo reprezentować 

swoich wyborców, mam prawo mieć odrębne zdanie i jest to zdrowe dla demokracji. Jeszcze 

raz oświadczam nigdy nie występowałam z pismem na skargę na Prokuraturę, jako Rada 

Gminy Kobierzyce.  Jestem zdziwiona odpowiedzią, która przyszła do Rady Gminy 

Kobierzyce.  

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Henryk Łoposzko: Nikt nigdy nie zamykał nikomu 

ust i nie będzie tego robił. Fakt jest taki, że dostaliśmy pismo adresowane na Radę Gminy, też 

nas to zbulwersowało, że w naszym imieniu nie pierwszy już raz wysłano pismo sygnowane 

jako Rada Gminy. Nie zamierzam kolejne cztery lata poświęcać pół sesji na dyskusje w tej 

formie na temat NZOZU.   

Radna Kasprzyk: Swojego czasu też, powiedziałam, że chciałabym żeby ten temat był 

zakończony. Nie życzę sobie, żeby moja osoba była analizowana w pewnych poczynaniach.  

Wójt Gminy – Ryszard Pacholik: Proszę Państwa temat został zakończony postanowieniem 

Prokuratury Okręgowej.  

Radna Ziomek: Pan Marek Arendarczyk wystąpił do Prokuratury z dwoma pytaniami: 

1. Czy były realizowane programy profilaktyczne? 

2. Drugie pytanie odnosiło się do zarzutów RIO, odnośnie ustawy o finansach 

publicznych. RIO nie zostawiło wątpliwości, że ustawa wyraźnie została naruszona.  

Prokuratura nie odpowiedziała na te pytania, odpowiedziała w jakiś inny sposób, nie wiem w 

jaki? Ponieważ Państwo nie udostępniliście tych dokumentów.  
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Radny Muraczewski Wiesław: Uważam, że powinniśmy w tej sprawie wystosować pismo , 

sprostowanie do prokuratury, żeby w prokuraturze wiedzieli, kto jest Radnym w tej Gminie a 

kto nie jest, bo jeżeli osoba nie pełniąca funkcji Radnego już od roku, dalej powołuje się na 

jednym piśmie z Radnymi tej Gminy w tym przypadku zużywa się czas prokuratora.  

Radna Ziomek: Nie zna Pan treści tego pisma i nie wie Pan w jaki sposób podpisał się na nim 

Pan Arendarczyk, komentarz jest tutaj zbędny.  

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Henryk Łoposzko: Komentarz w tym przypadku nie 

jest zbędny, ponieważ w piśmie, które dostaliśmy wyraźnie jest napisane Pan Marek 

Arendarczyk, zamykam dyskusje w tym temacie. 

 

Ad.27. 

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Henryk Łoposzko: Zamykam  VIII  Sesję Rady 

Gminy. 

 

Liczba załączników:2. 

 

Dokładny przebieg sesji – na nośniku elektronicznym nr 20110527. 

 

Protokołowała:                                                                              Zastępca Przewodniczącego Rady 

Gminy:  

Kamila Pięta                                                                                               Henryk Łoposzko 

 


