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PROTOKÓŁ NR X/11 

z Sesji Rady Gminy Kobierzyce 

z dnia 19 sierpnia 2011 roku 

  

X  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 X 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 23 września 2011r. o godz. 9.00 . 

Ad.2. 

Przewodniczący Rady Gminy Czesław Czerwiec odczytał porządek obrad.  

Czy są uwagi, wnioski do porządku obrad? 

 

Głosowanie wniosku:  

1) Wniosek Wójta Gminy – Ryszarda Pacholika o wykreślenie punktu 17 z  porządku 

obrad. 

 

Głosowanie wniosku Wójta Gminy – Ryszarda Pacholika: 

Rada Gminy Kobierzyce w obecności 14 radnych, 14 głosami przyjęła ww. wniosek 

/wniosek został przyjęty/. 
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Rada Gminy Kobierzyce w obecności 13 radnych, 13 głosami przyjęła 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 IX Sesji Rady Gminy. 

4. Sprawozdanie Wójta z bieżącej działalności. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania diet sołtysom. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr I/3/10 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 1 

grudnia 2010 r. dotyczącej ustalenia składów ilościowych i osobowych stałych Komisji 

Rady Gminy Kobierzyce. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Francuskiej w północnej części 

obrębu Bielany Wrocławskie. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy rzece Ślęzie w zachodniej 

części wsi Ślęza. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w środkowo-zachodniej części wsi 

Chrzanów. 

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

2011r. na stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Kobierzyce Nr V/34/11 z dnia 

28 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Nowiny. 

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

2011r. na stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Kobierzyce Nr V/31/11 z dnia 28 

stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Sportowej, Krótkiej, Ludowej, Parkowej i 

Al. Pałacowej w północno-środkowej części wsi Kobierzyce. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Tyniec Mały. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na włączenie w granice Wałbrzyskiej 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” nieruchomości położonych w obrębach 

Małuszów i Krzyżowice-Wierzbica, Gmina Kobierzyce. 

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

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

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

umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat. (NZOZ ORTODENT Sp. z o.o.)  
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16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów 

użyteczności publicznej, terenów rekreacyjnych i sportowych należących do gminy 

Kobierzyce. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i 

klubów dziecięcych. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw 

należących do Gminy Kobierzyce. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy nr XXXVIII /451/09 z dnia 22 

października 2009r., w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem gminy Kobierzyce na lata 2009 – 2014. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego o 

stwierdzenie niezgodności niektórych przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o 

dochodach jednostek samorządu terytorialnego z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej 

oraz Europejską Kartą Samorządu Lokalnego. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na 

ławników do Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Krzyków. 

22. Interpelacje radnych. 

23. Zapytania radnych i sołtysów. 

24. Wnioski i sprawy różne.  

25. Zakończenie obrad.   

 

Ad.3. 

Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy Czesław Czerwiec: Czy ktoś z Państwa ma uwagi do porządku 

obrad? 

Radna Ziomek: Proszę o umieszczanie protokołu na stronie Urzędu Gminy z tygodniowym 

wyprzedzeniem, 17 sierpnia protokół nie był jeszcze umieszczony na stronie.   

Przewodniczący Rady Gminy Czesław Czerwiec: Pani Kamilo proszę zapisać i pamiętać o 

umieszczaniu protokołu na stronie Urzędu przed każdą Sesją Rady Gminy. 

 

Rada Gminy Kobierzyce w obecności 13 radnych, 11 głosami „za” przy dwóch osobach 

wstrzymujących się od głosu  przyjęła  protokół z IX Sesji Rady Gminy. 

(na salę obrad przyszedł Radny Muraczewski Wiesław) 

 

Ad.4. 

Wójt Gminy Ryszard Pacholik odczytał sprawozdanie Wójta z bieżącej działalności 

/załącznik nr 1/. 
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Ad.5. 

 

Skarbnik Gminy – Maria Prodeus: omówiła projekt uchwały 

Radna Smaga: Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Gminy pozytywnie zaopiniowała 

projekt tej uchwały. 

 

Głosowanie:  

 

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

 

uchwałę nr  X/97/11 w sprawie przyznania diet sołtysom. 

 

Ad.6. 

Przewodniczący Rady Gminy Czesław Czerwiec: omówił projekt uchwały. 

Radna Smaga: Komisja Budżetowa jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Przewodniczący Rady Gminy Czesław Czerwiec: Odczytał wnioski Radnych o zamianę jeżeli 

chodzi o uczestniczctwo w poszczególnych komisjach. /załącznik nr 2/. 

Przewodniczący Rady Gminy Czesław Czerwiec: Proszę o zgłaszanie kandydatur na członka 

Komisji Rewizyjnej w związku z  rezygnacją Radnego Węgłowskiego z tej funkcji.  

Radny Łoposzko: Zgłaszam Radnego Kmiecika na członka Komisji Rewizyjnej. 

Przewodniczący Rady Gminy Czesław Czerwiec: Wyraża Pan zgodę? 

Radny Kmiecik: Tak. 

Przewodniczący Rady Gminy Czesław Czerwiec: Czy są jeszcze inne propozycje kandydatur na 

członka Komisji Rewizyjnej? 

Przewodniczący Rady Gminy Czesław Czerwiec: Nie widzę więcej zgłoszeń w związku z 

powyzszym przystąpimy do głosowania o ustalenie składu tej Komisji.  

 

Głosowanie kandydatury Krzysztofa Kmiecika na członka Komisji Rewizyjnej: 

 

Rada Gminy Kobierzyce w obecności 14 radnych, 10 głosami „za” przy dwóch osobach 

wstrzymujących się od głosu i dwóch osobach nie biorących udziału w głosowaniu 

przyjęła kandydaturę Krzysztofa Kmiecika na członka Komisji Rewizyjnej. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Czesław Czerwiec: W związku z wnioskiem Radnego 

Węgłowskiego o rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Komisji Użyteczności Publicznej 

proszę o podawanie kandydatur na tą funkcję? 
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Radny Łoposzko: Zgłaszam kandydaturę Czesława Stadnika na funkcję Przewodniczącego 

Komisji Użyteczności Publicznej.  

Przewodniczący Rady Gminy Czesław Czerwiec: Wyraża Pan zgodę? 

Radny Stadnik: Tak wyrażam zgodę. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Czesław Czerwiec: Czy są jeszcze inne propozycje kandydatur na 

Przewodniczącego Komisji Użyteczności Publicznej? 

Głosowanie kandydatury Czesława Stadnika na Przewodniczącego Komisji Użyteczności 

Publicznej: 

 

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

niebiorących udziału w głosowaniu przyjęła kandydaturę Czesława Stadnika na 

Przewodniczącego Komisji Użyteczności. 

 

Głosowanie całości uchwały:  

 

Rada Gminy Kobierzyce w obecności 14 radnych, 11 głosami „za” przy dwóch osobach 

niebiorących udziału w głosowaniu i jednej osobie wstrzymującej się od głosu podjęła 

 

uchwałę  nr X/98/11  w sprawie zmiany uchwały Nr I/3/10 Rady Gminy 

Kobierzyce z dnia 1 grudnia 2010 r. dotyczącej ustalenia składów ilościowych i 

osobowych stałych Komisji Rady Gminy Kobierzyce. 

 

Ad.7. 

Grzegorz Maszka: omówił projekt uchwały. 

Radny Rytelewski: Komisja Rolnictwa jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt tej 

uchwały. 

Radna Kasprzyk: Czy na dzień dzisiejszy mamy wiedzę, jakie będą wykonywane w tym 

miejscu usługi? 

Grzegorz Maszka: Wniosek jest bardzo lakoniczny jest podane, że będzie to centrum 

medyczne.  

 

Głosowanie:  

 

Rada Gminy Kobierzyce w obecności 14 radnych, 14 głosami „za” podjęła 
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uchwałę nr nr X/99/11 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. 

Francuskiej w północnej części obrębu Bielany Wrocławskie. 

 

 

Ad.8. 

Grzegorz Maszka: omówił projekt uchwały. 

Radny Rytelewski: Komisja Rolnictwa jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt tej 

uchwały. 

Radna Ziomek: Rozumiem, że właściciel w momencie zalania działki nie będzie żądał od 

Gminy odszkodowania? 

Grzegorz Maszka: Będziemy podpisywali stosowne porozumienie, jak również jest we 

wniosku właściciela stosowne oświadczenie, że nie będzie rościł jakichkolwiek z tytułu zalania  

przez wodę odszkodowań od Gminy.  

Głosowanie:  

 

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

wstrzymujących się od głosu podjęła 

 

uchwałę nr  X/100/11 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy rzece Ślęzie 

w zachodniej części wsi Ślęza. 

 

Ad.9. 

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 X/101/11 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w środkowo-

zachodniej części wsi Chrzanów. 
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Ad.10. 

Grzegorz Maszka: omówił projekt uchwały. 

Radny Rytelewski: Komisja Rolnictwa jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt tej 

uchwały. 

Radna Ziomek: Chciałabym dowiedzieć się czy ta uchwała ma coś wspólnego ze skargą Pana 

Piaseckiego, który w lutym zaskarżył naszą uchwałę? Przypominam Państwu, że składałam 

wtedy odrębne zdanie do uchwały, ponieważ nie uznaliście Państwo skargi Pana Piaseckiego.  

Grzegorz Maszka: Nie, dysponuje skargą wojewody.  

Głosowanie:  

 

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

 

uchwałę nr X/102/11 w sprawie uznania skargi Wojewody Dolnośląskiego z dnia 

18 lipca 2011r. na stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Kobierzyce Nr 

V/34/11 z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Nowiny. 

 

Ad.11. 

Grzegorz Maszka: omówił projekt uchwały. 

Radny Rytelewski: Komisja Rolnictwa jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt tej 

uchwały. 

Radna Kasprzyk: Proszę o wytłumaczenie pojęcia scalania? 

Przewodniczący Rady Gminy Czesław Czerwiec: Proszę Panie Grzegorzu w sprawach różnych, 

jeżeli będzie Pan przygotowany o przedstawienie Radnym pojęcia scalania.  

Radny Stadnik: Proszę powiedzieć jak przesuwa w czasie nam ta skarga Wojewody realizację 

tej uchwały? 

Grzegorz Maszka: Poprzez uzania skargi Wojewody na tą uchwałę przyśpieszamy bieg 

sprawie, aczkolwiek może potrwać to kilka miesięcy ze względu na uprawomocnienie wyroku 

i dalsza procedurę.   

 

Głosowanie:  

 

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

 

uchwałę nr nr X/103/11 w sprawie uznania skargi Wojewody Dolnośląskiego z 

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

Kobierzyce Nr V/31/11 z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia 



8 
 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy 

ulicy Sportowej, Krótkiej, Ludowej, Parkowej i Al. Pałacowej w północno-

środkowej części wsi Kobierzyce. 

 

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 X/103/11 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Tyniec Mały. 

 

Ad.13.  

 

Grzegorz Maszka: omówił projekt uchwały. 

Radny Rytelewski: Komisja Rolnictwa jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt tej 

uchwały. 

Radca Prawny – Krzysztof Kwaśniewicz: Przy okazji warto by było sprostować omyłkę, która 

często pojawia się ,,własność Starostwa Powiatowego”, powinien być zapis Powiatu 

Wrocławskiego.  

Radna Ziomek: W projekcie uchwały, czytamy, że inwestycję stworzą miejsca pracy, oraz 

zwiększą dochód Gminy.  W uchwale z 2005 roku odnośnie stref, wynika, że zwalnia się z 

podatku od nieruchomości od roku do lat pięciu w zależności od liczby stworzonych miejsc 

pracy.  Przy czym jednocześnie § 1 pkt. 3 jest zapisane, że działalność gospodarcza związana z 

daną inwestycją będzie prowadzona przez co najmniej 5 lat od dnia skończenia inwestycji. 

Powiedzmy, że mamy firmę, która stworzy 1000 miejsc pracy, przez 5 lat jest zwolniona z 

płacenia podatków, może się zamknąć i pójść sobie w świat, bo ma obowiązek prowadzenia 

inwestycji  tylko przez 5 lat. W związku z tym nie ma gwarancji, że przy dużych inwestycjach 

prowadzonych w Gminie, że kiedykolwiek pieniądze wrócą do Gminy. Druga sprawa dotyczy 

miejsc pracy. Mam przed sobą protokół z Sesji z 1 kwietnia 2011 roku, wypowiedz Pana 

Radnego Muraczewskiego ,,Kilka refleksji na temat wypowiedzi pełnomocnika ,,Golden Play” 

W tej chwili dowozimy pracowników do naszej Gminy, nie jest nam potrzebne zatrudnienie 

40 osób w Państwa firmie” w związku z tym Gmina nie szuka miejsc pracy, myślę, że takie 
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strefy ekonomiczne powinny powstawać w miejscach, gdzie są faktycznie potrzebne. Taka 

strefa powinna powstać w Żarach w Żaganiu.  

Radna Kasprzyk: Proszę powiedzieć w studium te tereny, jakie mają przeznaczenie i jakiej 

klasy bonitacyjnej są te gleby? 

Grzegorz Maszka: Aktywność gospodarcza. Są to tak jak w większości Gminy Kobierzyce od I 

do III.  

Wójt Gminy – Ryszard Pacholik: Dziwi mnie podejście Pani Radnej do tematu stref. Zawsze 

jest ryzyko, że ktoś zamknie firmę. Potrzebne są nowe miejsca pracy, chociażby ze względu na 

konkurencję na rynku pracy.  Każde miejsce pracy jest ważne. Łączenie ,, Golden Play” ze 

strefą nie ma nic wspólnego.  

Radna Kasprzyk: Zgadzam się z pewnymi określeniami. Bardzo dobrze, ze firmy będą płaciły 

podatki, ale dopiero od przyszłego roku. Nakłady jakie ponieśliśmy na strefę to 25 000 000 

zł, proszę nie wprowadzać Rady w błąd. 

Radny Muraczewski Wiesław: Ja uważam za jak najbardziej stosowne przyjęcie tych terenów 

do strefy. Jeżeli inwestor rozpocznie działalność to nie wycofa się po 5 latach, bo będzie chciał 

wykorzystać poniesione nakłady.   

Wójt Gminy – Ryszard Pacholik: Proszę Państwa gdyby nie LG to pewnie nie było by gazu w 

Kobierzycach i w miejscowościach ościennych.  

Radna Kasprzyk: Strefy płacą podatek zazwyczaj po 5 latach. Zawsze byłam zwolennikiem 

tego, żeby zbroić teren, natomiast w momencie objęcia to strefą dochody nasze będą dopiero 

za ileś lat.  Na dzień dzisiejszy mamy przyjętą uchwałę, plany zagospodarowania w momencie 

kiedy wchodzi inwestor nie ze strefy to płaci od dnia dzisiejszego podatek dochodowy i 

podatek od nieruchomości.  

Radna Ziomek: Nad taką uchwałą można procedować za rok czy dwa, kiedy zwróciły by się 

nakłady już poniesione. Wtedy mielibyśmy pewność, że firmy się nie zamykają, że nie 

zmieniają nazwy.  

Radny Łoposzko: Chiałbym odnieść się do tego tematu, pamiętam dyskusje z przed paru laty 

na temat tworzenia strefy w Biskupicach Podgórnych, padały pytania po co ? My tworzymy 

budżet z myślą o kolejnych pokoleniach i mieszkańcach, decyzja Strefy Biskupickiej była 

trafną decyzją.  

Skarbnik Gminy – Maria Prodeus: Chciałabym uporządkować sposób myślenia, wszyscy 

Państwo mówicie o pieniądzach, ale wymiar ich jest trochę inny niż w tej dyskusji. Strefa 

mówi o zwolnieniach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Strefa daje 

możliwość sięgania do budżetu Państwa a uchwała Rady Gminy do pomocy regionalnej czy de 

minimis.   

Radna Regulska: Jestem za tym, żeby tworzyć strefę ekonomiczną, jeżeli da się tworzyć 

miejsca pracy.  
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Przewodniczący Rady Gminy Czesław Czerwiec: Powstanie strefy czy różnego rodzaju 

zakładów na strefach stwarza stanowiska pracy dla bardzo szerokiej rzeszy mieszkańców 

naszej Gminy oraz perspektywy przyszłych dochodów dla Gminy.  

 

Głosowanie:  

 

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

wstrzymujących się od głosu podjęła 

 

uchwałę nr X/105/11 w sprawie wyrażenia zgody na włączenie w granice 

Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” nieruchomości 

położonych w obrębach Małuszów i Krzyżowice-Wierzbica, Gmina Kobierzyce. 

 

Ad.14.  

Zastępca Wójta - Piotr Kopeć: omówił projekt uchwały. 

Radny Sala: Komisja Użyteczności Publicznej pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały. 

Radna Ziomek: Czy w tym przypadku trzeba przedłużać umowę o 3 lata skoro inwestycja jest 

zakończona? 

Zastępca Wójta - Piotr Kopeć: Firma wnioskuje o krótki termin prawdopodobnie zakończenie 

inwestycji będzie pod koniec roku. Nie ma potrzeby żeby firma była tam przez 3 lata.  

Wójt Gminy – Ryszard Pacholik: Firma zawnioskowała miesięczne przedłużenie umowy, ja 

zawnioskowałem dla bezpieczeństwa o 3 lata, żeby kolejny raz nie tworzyć uchwał.  

 

Głosowanie:  

 

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

wstrzymujących się od głosu podjęła 

 

uchwałę nr X/106/11 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

najmu po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat. 

 

Ad.15.  

 

Skarbnik Gminy – Maria Prodeus: omówiła projekt uchwały. 

Radny Sala: Komisja Użyteczności Publicznej pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały. 

 

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

 

uchwałę nr X/107/11 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

najmu po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat. 

 

Ad.16.  

 

Zastępca Wójta - Piotr Kopeć: omówił projekt uchwały. 

Radny Sala: Komisja Użyteczności Publicznej pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały. 

Radny Raś: W § 1 uchwały nie ma wzmianki dotyczącej radnych którzy mogą korzystać z 

gminnych obiektów użyteczności publicznej ,, osobie uprawnionej – należy przez to rozumieć 

Wójta Gminy Kobierzyce, dyrektora jednostki organizacyjnej Gminy nie posiadającej 

osobowości prawnej, dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Sportu, Sołtysa” Uważam, że 

mamy prawo jako Radni korzystać z obiektów podczas spotkań z mieszkańcami.  

Radna Ziomek: Statut § 77 ,, Radni winni odbywać spotkania ze swoimi wyborcami” gdzie 

zatem Radni mają odbywać takie spotkania? W uchwale z 2008 roku był zapis Radni, w tej 

uchwale nie ma ujętych Radnych.  

Radna Kasprzyk: Zgłaszam wniosek o ujęcie w uchwale w § 1 w pkt. 1 radnych mogących 

korzystać z gminnych obiektów użyteczności publicznej.  

Radca Prawny – Krzysztof Kwaśniewicz: Nie uczestniczyłem w opracowaniu projektu 

uchwały. Jeżeli chodzi o samą Radę i spotkania Przewodniczącego to wynika z Ustawy o 

Samorządzie Gminnym. Jeżeli w poprzedniej uchwale był zapis odnoszący się do Radnych to 

nie widzę przeszkód, żeby w tej uchwale też się taki zapis znalazł. Od strony praktyczniej nie 

wiem jak te spotkania Radnych funkcjonowały, czy tego typu spotkania były kontrolowane w 

zakresie czy były to spotkania typowo z mieszkańcami, czy z wyborcami.  

 

 

Głosowanie wniosku  

Rada Gminy Kobierzyce w obecności 14 radnych, 14 głosami przyjęła ww. wniosek 

/wniosek został przyjęty/. 

Głosowanie:  

 

Rada Gminy Kobierzyce w obecności 14 radnych, 14 głosami „za” podjęła 
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uchwałę nr X/108/11 w sprawie wyrażenia zasad i trybu korzystania z gminnych 

obiektów użyteczności publicznej, terenów rekreacyjnych i sportowych 

należących do gminy Kobierzyce. 

 

Ad.17.  

Sekretarz Gminy- Maria Wilk: omówił projekt uchwały. 

Radny Sala: Komisja Użyteczności Publicznej pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały. 

Głosowanie:  

 

Rada Gminy Kobierzyce w obecności 14 radnych, 12 głosami „za” przy jednej osobie 

wstrzymującej się od głosu i jednej osobie nie biorącej udziału w głosowaniu podjęła 

 

uchwałę nr X/109/11 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru 

żłobków i klubów dziecięcych. 

 

Ad.18.  

 

Zastępca Wójta - Piotr Kopeć: omówił projekt uchwały. 

Radny Sala: Komisja Użyteczności Publicznej pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały. 

Radna Ziomek: Rozumiem, że dziecko 7 letnie i przeczyta regulamin. Uważam, że powinien 

regulamin być w innej formie. 

Radny Kmiecik: Myślę, że uzupełnieniem regulaminu może być wersja obrazkowa np. 

naklejki. 

Przewodniczący Rady Gminy Czesław Czerwiec: W § 4 pkt. 1) jest ujęty zapis ,,Regulamin 

placu zabaw w formie tekstowej i rysunkowej przedstawiający zasady korzystania z obiektu”. 

 

Głosowanie:  

 

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

 

uchwałę nr X/110/11 w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów 

zabaw należących do Gminy Kobierzyce. 

 

 

Ad.19. 
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Zastępca Wójta - Piotr Kopeć: omówił projekt uchwały. 

Radny Sala: Komisja Użyteczności Publicznej pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały. 

Głosowanie:  

 

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

wstrzymujących się od głosu podjęła 

 

uchwałę nr X/111/11 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy nr XXXVIII /451/09 

z dnia 22 października 2009r., w sprawie przyjęcia wieloletniego programu 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kobierzyce na lata 2009 – 

2014. 

 

Ad.20.  

 

Radca Prawny – Krzysztof Kwaśniewicz: omówił projekt uchwały. 

 

Głosowanie:  

 

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

 

uchwałę nr X/112/11 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Trybunału 

Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności niektórych przepisów ustawy z 

dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 

Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej oraz Europejską Kartą Samorządu 

Lokalnego. 

 

Ad.21.  

Sekretarz Gminy- Maria Wilk: omówiła projekt uchwały. 

Radny Sala: Komisja Użyteczności Publicznej pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały. 

Głosowanie:  

 

Rada Gminy Kobierzyce w obecności 14 radnych, 14 głosami „za” podjęła 
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uchwałę nr X/113/11 w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych 

kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Krzyków. 

 

Ad.22.  

Radna Ziomek – złożyła zapytania na piśmie. /załącznik nr 3/. 

 

Ad.23.  

Radna Regulska: Odczytała pytania  zadane podczas  komisji rewizyjnej w dniu 17.08.2011r –  

1. W jakim celu została zakupiona działka?, jakie jest jej przeznaczenie? i za jaką kwotę 

została zakupiona nieruchomość ? 

(Zarządzenie RBPPiZN.0050.1.0126.2011 z dnia 28 czerwca 2011r.) Radna Ziomek 

2. Proszę o wyjaśnienie czy POZ w rozumieniu tego zarządzenia to Publiczna Służba 

Zdrowia? 

(Zarządzenie RBPPiZN.0151.1-0263/10 z dnia 27 grudnia 2010r.) Radna Kasprzyk 

Radna Kasprzyk: Pytania te były zadane podczas Komisji Rewizyjnej i ja osobiście 

oczekiwałam na ich odpowiedź.  

Przewodniczący Rady Gminy Czesław Czerwiec: Decyzja o odczytaniu pytań zadanych 

podczas komisji rewizyjnej, była moją decyzją. Przyjmujemy zasadę, że wszelkie pytania, jakie 

padną na danej komisji i nie zostanie na nie bezpośrednio udzielona odpowiedź, to zostaną te 

pytania przedstawiane przez poszczególnych Przewodniczących Komisji na najbliższej Sesji. 

Pytania będą tak przekazywane, żeby Radny miał wyczerpującą odpowiedź.  

 

Ad.24.  

 

Radny Wegłowski: Chciałbym złożyć wniosek, żeby spowodować fakt o rozwieszaniu ogłoszeń 

z porządkiem obrad na tablicach ogłoszeń.  

Radny Rytelewski: W sprawozdaniu Wójta z bieżącej działalności usłyszałem informację o 

wymianie tablic z nazwami ulic, te tablice nowe są wątpliwej jakości. 

Wójt Gminy – Ryszard Pacholik: Tablice są sukcesywnie wymieniane na lepsze.  

Radny Stadnik: Sprawa dotyczy koleji, Marszałek miał przejąć ten szlak Wrocław – Świdnica, 

chciałbym dowiedzieć, co dzieję się z tym tematem? 

Wójt Gminy – Ryszard Pacholik: Odpowiem na to pytanie jak będę coś wiedział, nie 

komentuje spotkań związanych z Marszałkiem dopóki nie będzie konkretnej decyzji. To co 

mogę powiedzieć na ta chwilę jest to pierwsza linia do uruchomienia przez Marszałka. Na 

dzień dzisiejszy są rozmowy z Urzędem Marszałkowskim, między PLK tam jest kilka spółek i 

dwa rejony PKP - Wrocławski i Wałbrzyski.  
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Radna Ziomek: Mam wrażenie graniczące z pewnością, że w Bielanach Wrocławskich przy 

skrzyżowaniu głównej drogi z ulica Kwiatową nie ma chyba tabliczki z nazwą ulicy? Dobrze by 

było przy głównych ulicach, żeby nazwy ulic bocznych były na tablicach większe i po dwóch 

stronach dla czytających jadących w jedną stronę, bądź w drugą stronę, wtedy ludzie nie 

muszą krążyć. Na mniejszych ulicach jeździ się wolniej natomiast po głównej ulicy szybciej, 

dlatego powinny być te tabliczki widoczne z daleka i do odczytania.  

Przewodniczący Rady Gminy Czesław Czerwiec: Odniosę się do wniosku Pana Radnego 

Węgłowskiego, po części zgadzam się z tym wnioskiem, spowodujemy, żeby przy Urzędzie na 

tablicy ogłoszeń był rozwieszony zatwierdzony przez Przewodniczącego porządek obrad. Na 

tablicach ogłoszeń na całej Gminie nie będą rozwieszane porządki obrad.  Chciałbym zwrócić 

Państwu na jedną rzecz uwagę, sporo słyszymy i mówimy o dostępie do informacji i każdy z 

nas ma takie prawo., zostało to uregulowane w sposób jasny w naszym statucie Gminy. 

Chciałbym przypomnieć, że żądania o kserowania dokumentów  są bezpodstawne patrząc na 

statut Gminy §  23  

1. Dokumenty z zakresu działania Rady i Komisji udostępnia się w Biurze Rady, w dniach  

pracy Urzędu Gminy, w godzinach przyjmowania interesantów. 

2. Dokumenty z zakresu działania Wójta oraz Urzędu udostępniane są w Sekretariacie 

Urzędu, w dniach i godzinach przyjmowania interesantów. 

3. Ponadto dokumenty, o jakich mowa w ust. 1 i 2 są również dostępne w wewnętrznej sieci 

informatycznej Urzędu Gminy oraz powszechnie dostępnych zbiorach danych. 

Realizacja uprawnień określonych w § 121 i 123 może się odbywać wyłącznie w Urzędzie 

Gminy i w asyście pracownika Urzędu Gminy. Proszę na przyszłość zacząć przestrzegać tego, 

ponieważ ja zabronię w każdym przypadku nadmiar kserowania dokumentów, po to Radny 

otrzymuje dietę, żeby mógł się pofatygować do Urzędu jeżeli potrzebuje przeczytać coś i 

zrobić zapisy z tych dokumentów, a nie kserować. 

Radna Ziomek: Myślę, że statut Gminy nie jest ważniejszy od dziennika Ustaw 112 poz. 1198 z 

2001 roku.  

Ad.25. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Czesław Czerwiec : Zamykam  X  Sesję Rady Gminy. 

 

Liczba załączników:3. 

 

Dokładny przebieg sesji – na nośniku elektronicznym nr 20110819. 
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Protokołowała:                                                                               Przewodniczący Rady Gminy:  

Kamila Pięta                                                                                               Czesław Czerwiec 

 

 

 

 


