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PROJEKT 

 

 

 

PROTOKÓŁ NR XIV/11 

Z SESJI RADY GMINY KOBIERZYCE 

Z DNIA 30 grudnia 2011 ROKU 

  

XIV Sesję Rady Gminy otworzył  o godz. 13.00 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 

Sekretarz Gminy – Maria Wilk 

Radca Prawny – Krzysztof Kwaśniewicz /Kancelaria Casus Iuris/ 

 

Ad.1. 

Przewodniczący Rady Gminy Czesław Czerwiec otworzył XIV 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  

Kolejny termin sesji to 27 stycznia godz. 9.00 - sala błękitna urzędu gminy. Tematem sesji będą 

sprawy bieżące i sprawozdania komisji za rok 2011.  

 

Ad.2.  

Przewodniczący Rady Gminy Czesław Czerwiec: Bardzo proszę nanieść moją autopoprawkę do 

porządku obrad – w punkcie 13 : Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego 

oraz warunki odpłatności za świadczenia pomocy w formie posiłku przyznane w zakresie zadań 

własnych gminy w ramach pomocy w formie dożywiania realizowanej jako program wieloletni 

"Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na obszarze Gminy Kobierzyce. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Czesław Czerwiec odczytał porządek obrad.  

Czy są uwagi, wnioski do porządku obrad?  

Porządek obrad przyjęto i wygląda on następująco: 
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1. Otwarcie obrad, informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.  

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Gminy. 

4. Sprawozdanie Wójta z bieżącej działalności.  

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobierzyce na lata 

2011 – 2022. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobierzyce na 2011 rok. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie nie wygasania wydatków zamieszczonych w budżecie gminy na 2011 

rok. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobierzyce. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobierzyce na 2012 rok. 

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

zawartej na czas oznaczony do 3 lat. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej 

pomocy inwestycyjnej na nowe inwestycje w obiekty sportowe. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kobierzyce 

na rok 2012. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego oraz warunki odpłatności za 

świadczenia pomocy w formie posiłku przyznane w zakresie zadań własnych gminy w ramach 

pomocy w formie dożywiania realizowanej jako program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania" na obszarze Gminy Kobierzyce. 

14. Przyjęcie planów pracy stałych komisji Rady Gminy Kobierzyce na rok 2012. 

15. Interpelacje radnych. 

16. Zapytania radnych i sołtysów. 

17. Wnioski i sprawy różne.  

18. Zakończenie obrad.   

 

Ad.3. 

Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Gminy. 

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

poprzedniej sesji? 

Przewodniczący Rady Gminy Czesław Czerwiec:  Kto jest za przyjęciem protokołu? 

Protokół został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad.4. 

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik odczytał sprawozdanie z bieżącej działalności /załącznik nr 

1/. 
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Ad.5. 

Skarbnik Gminy Kobierzyce Maria Prodeus omówiła projekt uchwały. Przedstawiony projekt 

uchwały jest niezbędny ze względu na brzmienie przepisów ustawy o finansach publicznych – będzie 

służył gminie przez jeden dzień. Projekt ten jest pochodną zmian naniesionych uchwałą w sprawie 

zmiany budżetu gminy na 2011 rok. 

Radna Smaga: Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały. 

 

Głosowanie projektu uchwały: 

Rada Gminy w obecności 15 radnych 12 głosami „za”, 3 osobach wstrzymujących się od głosu  

podjęła uchwałę  

 

nr XIV/145/11 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

 Gminy Kobierzyce na lata 2011 – 2022. 

 

 

Ad.6. 

Skarbnik Gminy Kobierzyce Maria Prodeus omówiła projekt uchwały. 

Przedłożony projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobierzyce zakłada:  

a) zwiększenie planu dochodów o kwotę 35 495,00 zł. 

b) zmniejszenie planu dochodów 4 500,00 zł. 

c) zmniejszenie planu wydatków o kwotę 251 097,04 zł. 

d) zwiększenie planu wydatków o kwotę 213 629,08 zł. 

Plan budżetu gminy po zmianach: - dochody budżetowe ogółem 87 414 304,35 zł. - wydatki 

budżetowe ogółem 94 405 118,59 zł. - deficyt budżetu Gminy w kwocie 6 990 814,24 zł. 

Radna Smaga: Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały. 

 

Głosowanie projektu uchwały: 

Rada Gminy w obecności 15 radnych 12 głosami „za”, 3 osobach wstrzymujących się od głosu  

podjęła uchwałę  

 

nr XIV/146/11 w sprawie zmiany budżetu 

Gminy Kobierzyce na 2011 rok. 

 

Ad.7. 

Skarbnik Gminy Kobierzyce Maria Prodeus omówiła projekt uchwały. Jak co roku przedstawiamy 

państwu projekt uchwały o wydatkach niewygasających zgodnie z przedstawioną i omawianą podczas 

Komisji Budżetowej zmianą,  na łączną kwotę 8 978 025,00 zł. 



4 | S t r o n a  

P R O T O K Ó Ł   NR    XIV 

Radna Smaga: Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały po naniesieniu 

korekt: w dziale 900 zamiast kwoty 337 835 zł – 336 515 zł i w dziale 900 – budowa oświetlenia – 

167 910 zł – pomniejszone do kwoty 45 154 zł, co daje zmniejszenie kwoty głównej – tak jak pani 

skarbnik powiedziala. Po naniesieniu tej korekty Komisja Budżetowa projekt uchwały zaopiniowała 

pozytywnie. 

Głosowanie wniosku Komisji Budżetowej: 

Za- 12 osób 

Wstrzymało się od głosu – 3 

Wniosek został przyjęty. 

Radna Kasprzyk: Kwota wydatków niewygasających jest mniejsza od kwot jakie były w latach 

poprzednich ale i tak jest za duża.  

 

Głosowanie projektu uchwały: 

Rada Gminy w obecności 15 radnych 12 głosami „za”, 3 osobach wstrzymujących się od głosu  

podjęła uchwałę  

 

nr XIV/147/11 w sprawie nie wygasania wydatków  

zamieszczonych w budżecie gminy na 2011 rok. 

 

 

Ad.8. 

Skarbnik Gminy Kobierzyce Maria Prodeus omówiła projekt uchwały. Projekt tej uchwały 

obejmuje okres od roku 2012 do roku 2022. Zakłada wykaz umów i przedsięwzięć, które zostały 

zawarte. 

Radna Smaga: Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały, jednak prosiłabym 

o wytłumaczenie: lata 2014-2015 – czy to jest pomyłka literowa? 

Zastępca Wójta Piotr Kopeć: Tak, powinno być 2013. 

Radna Kasprzyk: Zgłaszam wniosek: 

Punkt „rozbudowa ośrodka zdrowia 2100 000 zł w latach 2014-2015”. Proponuję ten punkt wykreślić 

i 1 100 000 zł dać na rozbudowę przedszkola w Kobierzycach 

1 000 000 zł dać na renowację cmentarza w Kobierzycach. 

Uzasadnienie wniosku: 

Nowy ośrodek zdrowia, to jest niegospodarność. Ten kto projektował, kto zatwierdzał projekt tego 

ośrodka powinien wiedzieć, że gmina Kobierzyce jest gminą, gdzie liczba mieszkańców wzrasta i 

będzie wzrastać. Nie buduje się ośrodka zdrowia na 5-6 lat, tylko buduje się z myślą – tak jak były 

budowane przez św. pamięci wójta Chomicza - szkoły. 
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Radna Ziomek: Wnioskuję o to, aby  otworzyć fundusz pomocy dzieciom niepełnosprawnym, żeby 

chociaż w części pomóc potrzebującym. Należałoby otworzyć dzienny dom pomocy społecznej dla 

dzieci, które mają w życiu naprawdę źle. 

Radny Stadnik: Jestem za utrzymaniem tego punktu „rozbudowa ośrodka zdrowia w Kobierzycach „ 

, bo ośrodek zdrowia się w tej chwili dusi a tam przychodzą nie ludzie zdrowi i bogaci lecz ludzie 

chorzy. 

Radna Regulska: Czy można przekazać środki publiczne na cel zaproponowany przez radną Ziomek? 

Mecenas Kwaśniewicz: Cel owszem jest szczytny, ale to się nie może odbywać w formie funduszu 

lecz poprzez dotacje. 

Radna Ziomek: Ale dom pomocy społecznej rozumiem, że tak? 

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik: Dom pomocy społecznej nie jest zadaniem własnym 

gminy. 

Głosowanie wniosku radnej Kasprzyk: 

Za- 2 osoby 

Przeciw - 11 

Wstrzymało się od głosu – 2 osoby 

Wniosek został odrzucony. 

Głosowanie wniosku radnej Ziomek: 

Przewodniczący Rady Gminy Czesław Czerwiec: Wniosek radnej Ziomek nie jest zgodny z 

prawem więc nie poddam go pod głosowanie. 

 

Głosowanie projektu uchwały: 

Rada Gminy w obecności 15 radnych 12 głosami „za”, 3 osobach wstrzymujących się od głosu  

podjęła uchwałę  

 

nr XIV/148/11 w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobierzyce. 

 

 

Ad.9. 

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik: Budżet jest bardzo wysoki. Wszystkie zadania są 

oparte na wskaźnikach i na tej bazie budżet jest sporządzony. Nie chce nawet myśleć, co się stanie jak 

nam Minister Finansów prześle inne wskaźniki.  

Skarbnik Gminy Kobierzyce Maria Prodeus omówiła projekt uchwały. Deficyt w kwocie 7 597 

067,69 zł ; w  wysokości ponad 2 miliony zł to pożyczki z WFOŚ, 5 mln zł – źródłem pokrycia 

nadwyżki z lat ubiegłych. Autopoprawka; w dziale 90015 – między 2 zadaniami; budowa oświetlenia 

w Ślęzie powinno być plus 100 000 zł, bieżąca rozbudowa oświetlenia – powinno być minus 100 000 

zł. 
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Radna Smaga: Komisja Budżetowa na wspólnym posiedzeniu z Komisją Użyteczności Publicznej 

pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały jak również na ostatnim posiedzeniu Komisja 

Budżetowa pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały z uwzględnieniem poprawek 

przedstawionych przez panią skarbnik. 

Radna Kasprzyk: Mam kilka pytań : 

1. Ile w budżecie na rok 2012 wyniesie podatek od nieruchomości ze strefy? 

2. Gospodarka gruntami – co będziemy sprzedawać? 

3. Gospodarka mieszkaniowa – kwota 2739000 zł – co tu jest przewidziane? 

4. Dział 754, rozdział 75404 kwota 35 000 zł – dofinansowanie Policji. Proponuję zdjąć tą 

kwotę. Uzasadnienie: Policja przebywa gościnnie w Urzędzie Gminy, płaci niewielki 

czynsz. Proponuję kwotę 35 000 zł dać na przedłużenie alejek na cmentarzu. 

5. 5 549 300 zł – czy to wszystko zostało zaplanowane na działalność statutową GCKiS?  

6. 926 – kultura fizyczna 3495100 zł – to jest też na GCKiS? Tu myślę, że mieści się hala 

sportowa. 

7. 500 000 zł modernizacja Urzędu Gminy – na co jest ta kwota konkretnie? 

8. Wspominałam o potrzebie rozliczenia ekipy porządkowej – tu znowu jest na ten cel 150 000 

zł. Proszę o rozliczenie tego. 

9. 100 000 zł modernizacja świetlicy w Krzyżowicach – mam nadzieje, że ta kwota załatwi 

sprawę remontu w Krzyżowicach. 

10. 50 000 zł świetlica w Żernikach Małych - mam nadzieje, że ta kwota załatwi sprawę 

11. 50 000 zł na doposażenie kuchni w GCKiS.  Zawsze miałam wątpliwości, bo celem GCKiS 

jest propagowanie kultury i sportu a nie lepienie pierogów. Proponuję kwotę 50 000 

zł rozdysponować w następujący sposób: 

25 000 zł – na cmentarz w Bielanach Wrocławskich 

25 000 zł – na cmentarz w Kobierzycach 

12. Piłkochwyty- modernizacja stadionu w Kobierzycach - czy to chodzi o te nieszczęsne piłko 

chwyty , które kosztują 6000 zł – od strony rowu na boisku 

treningowym dla młodzików? 

Radna Kasprzyk: Nie chciałabym w przyszłym roku słyszeć, że ktoś głosował przeciw budżetowi, a 

dzięki komuś były wykonane inwestycje. Jeśli nie są uwzględniane pewne wnioski to prawem radnego 

jest głosowanie przeciw lub wstrzymanie się od głosu. 

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik: Gdyby tak postępować to budżet żadnej gminy nie 

byłby uchwalony bo nieuwzględnienie wniosku radnego powodowałoby jego sprzeciw. Zadania 

realizowane w Kobierzycach są realizowane dzięki radnym, którzy głosują za budżetem – dzięki 

radnym mojego klubu. Radni klubu są radnymi całej gminy dlatego głosują nad budżetem. 

Skarbnik Gminy Kobierzyce Maria Prodeus odpowiedziała na pytania radnej: 
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Dział 700  - Gospodarka mieszkaniowa 

1.034.000 zł. wydatki bieżące związane z gospodarką komunalną, w tym:                    

584.000 zł. wydatki bieżące na utrzymanie lokali komunalnych  

250.000 zł. na  gospodarkę  gruntami i  nieruchomościami, wycenę  nieruchomości, na opłaty z tytułu 

wyłączenia gruntów, opłaty sądowe  

200.000 zł. wydatek związany z odprowadzeniem należnego podatku VAT 

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  

3.033.000 zł. w tym część to wydatki na bieżące utrzymywanie świetlic wiejskich (energia, wywóz 

nieczystości, remonty) pozostałe wydatki (2,572,500 zł) rozdysponowano poprzez dotacje, opis w 

części dotacje.  

Dział 921 rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 

2.008.400 zł. dotacja dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kobierzycach na działalność 

statutową : 

- prowadzenie sekcji teatralno-kabaretowej 

- prowadzenie sekcji plastycznej dla dzieci i seniorów 

- prowadzenie  zajęć tanecznych, gry na instrumentach 

- prowadzenie zajęć aerobicu, fitness dla młodzieży  i dorosłych zajęcia rytmiczne  

Na zorganizowanie imprez okolicznościowych, spotkań z okazji świąt państwowych i innych.  

Dział 921 rozdział 92116 – Biblioteki 

344.100 zł. dotacja dla instytucji kultury na prowadzenie biblioteki centralnej w Kobierzycach,  filii w 

Bielanach Wr., Jaszowicach, Pustkowie Wilcz., Tyńcu Małym, Wierzbicach  oraz  punktach 

bibliotecznych w Tyńcu N/Slęzą, Pustkowie Żur. 

Dział 921 rozdział 92105 – Zadania w zakresie kultury 

68.000 zł. dotacja dla stowarzyszeń działających na terenie Gminy Kobierzyce na warsztaty dla 

dorosłych, warsztaty plastyczne i psychologiczne dla matek i wychowawców młodzieży nastoletniej, 

na zorganizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, organizowanie okolicznościowych imprez  z 

udziałem emerytów i rencistów zamieszkałych na terenie gminy Kobierzyce.  

Dział 921 rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków 

100.000 zł. środki na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich  obiektów zabytkowych na 

terenie Gminy Kobierzyce dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych  

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 

2.283.100 zł. to planowane wydatki na bieżące utrzymanie obiektów sportowych w wysokości 98.500 

zł. Pozostałą kwotę wydatków – 2.184.600 zł rozdysponowano poprzez dotacje, opis w części dotacje.  

Dział  926 rozdział 92601 – Obiekty sportowe 

999.300 zł dotacja dla instytucji kultury na prowadzenie hali sportowo- widowiskowej w 

Kobierzycach.  

Dział  926 rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 
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475.300 zł. dotacja na działalność sportową prowadzoną przez GCKiS w Kobierzycach w tym na 

sekcję piłki nożnej Kobierzyce i Bielany Wr., na utrzymanie obiektów sportowych, na płace dla 

pracowników . 

Dział  926 rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 

690.000 zł. dotacja na działalność sportową prowadzoną przez kluby sportowe na terenie gminy 

Kobierzyce. 

Zastępca Wójta Piotr Kopeć: Kwota 500 000 zł na modernizację urzędu dotyczy remontu 

elewacji urzędu, z odcięciem budynku  od wilgoci włącznie. 

Radna Kasprzyk: Była mowa o zatrudnieniu 2 osób? 

Zastępca Wójta Piotr Kopeć: Tak, to jest związane z ustawą śmieciową. 

Przewodniczący Rady Gminy Czesław Czerwiec: Chciałbym się odnieść do kwoty 35 000 zł 

przeznaczonej na bezpieczeństwo.  Jest to kwota, która ma być przeznaczona na tzw. służby 

ponadnormatywne czyli praca policjantów w dni wolne od pracy, to jest 87 dni, w których będzie 

dodatkowa służba po 2 policjantów. Jest to wymierne bo sprawozdania były już sporządzane. Służby 

te będą się odbywały w weekendy i święta, a jeśli w dzień roboczy to na pewno w godzinach 

popołudniowych. 

 Radny Łoposzko odniósł się do budżetu na rok 2012 w imieniu Klubu Radnych „Moja Gmina Moja 

Wieś”. 

Głosowanie wniosków radnej Kasprzyk: 

1. 35 000 zł dać na alejki na cmentarzu 

Za -3 

Przeciw -11 

1 osoba wstrzymała się od głosu 

Wniosek został odrzucony. 

2. 50 000 zł rozdysponować w następujący sposób: 

25 000 zł – na cmentarz w Bielanach Wrocławskich 

25 000 zł – na cmentarz w Kobierzycach 

3.  

Za -3 

Przeciw -10 

2 osoby wstrzymały się od głosu 

Wniosek został odrzucony. 

 

Głosowanie projektu uchwały: 

Rada Gminy w obecności 15 radnych 12 głosami „za”, 3 osobach wstrzymujących się od głosu  

podjęła uchwałę  

 

nr XIV/149/11 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobierzyce na 2012 rok. 
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Ad.10. 

Zastępca Wójta Piotr Kopeć omówił projekt uchwały: W związku z wejściem w życie 

zmienionego przepisu art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o  samorządzie 

gminnym Wójt Gminy Kobierzyce, przy zawieraniu kolejnej umowy najmu z tym samym podmiotem 

na czas oznaczony do 3 lat musi posiadać zgodę Rady Gminy. Przedstawiony projekt uchwały dotyczy 

wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Kobierzyce kolejnej umowy najmu nieruchomości 

tj. dz. nr 259/39, obręb Bielany Wrocławskie, stanowiącej mienie Gminy Kobierzyce, na czas 

oznaczony do 3 lat z podmiotem z którym wcześniej takie umowy były zawierane tj. Polska Telefonia 

Komórkowa Centertel Sp. z o. o. z siedzibą ul. Skierniewicka 10 A, 01-230 Warszawa. Z uwagi na 

powyższe niezbędne jest podjęcie stosownej uchwały. 

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

 

Głosowanie projektu uchwały: 

Rada Gminy w obecności 15 radnych 15 głosami „za” podjęła uchwałę 

 

nr XIV/150/11 w sprawie wyrażenia zgody 

na zawarcie kolejnej umowy najmu po umowie 

zawartej na czas oznaczony do 3 lat. 

 

Ad.11 

Skarbnik Gminy Kobierzyce Maria Prodeus omówiła projekt uchwały. Projekt Uchwały w sprawie 

zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na nowe 

inwestycje w obiekty sportowe stanowić będzie zachętę dla nowych inwestorów planujących 

inwestycje w obiektu sportowe na terenie Gminy Kobierzyce . Będzie podstawą prawną dla udzielania 

pomocy w formie zwolnień od podatku od nieruchomości w stosunku do nieruchomości związanych z 

nowymi inwestycjami w obiekty sportowe. Zwolnieniem mogą zostać objęte grunty, budynki i 

budowle, stanowiące wraz z obiektem sportowym zwartą całość funkcjonalną, objęte jednym planem 

zagospodarowania terenu . Przez obiekt sportowy rozumie się zlokalizowany na terenie Gminy 

Kobierzyce samodzielny, zwarty zespół urządzeń terenowych, budynków i budowli przeznaczonych 

do celów sportowych . Zwolnienie to stanowi pomoc publiczną i może być udzielane na warunkach 

określonych w uchwale oraz rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 r.w sprawie 

warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków 

transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz. U. Nr 146, poz. 927), które 

stanowi ogólnopolski program pomocowy w tym zakresie. W zależności od wielkości 

zainwestowanych w realizację nowej inwestycji kwot, zwolnienie przysługiwać będzie na okres od 
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1 do 5 kolejnych lat podatkowych, przy zachowaniu zasad dotyczących dopuszczalnej intensywności 

pomocy oraz zachowaniu pozostałych przesłanek określonych w uchwale oraz ww. rozporządzeniu.  

Podstawowym kryterium nabycia prawa do zwolnienia jest : 

- zainwestowanie w nową inwestycję- w publiczny obiekt sportowy kwoty od 5 mln Złotych  

(zwolnienie na 1 rok podatkowych) lub powyżej 40 mln złotych (zwolnienie na 5 lat podatkowych), 

- zakończenie nowej inwestycji w terminie 24-36 miesięcy od dnia dokonania zgłoszenia. 

Możliwość udzielenia pomocy (tj. nabycia przez podatnika do niej prawa) upływa z dniem 31  

grudnia 2013 roku. 

Radna Kasprzyk: Pewnie chodzi o baseny i korty tenisowe w Ślęzie koło Match Pointu. Mam 

wniosek: 

W §3 

pkt 2 – zwolnienie całkowite w pierwszym roku a w drugim roku zwolnienie 25% 

pkt 3 – przez 2 lata, proponuję tak: zwolnienie całkowite w pierwszym roku a w drugim roku 

zwolnienie 50% 

pkt 4 – przez 2 lata, proponuję tak: zwolnienie całkowite w pierwszym roku a w drugim roku 

zwolnienie 50% 

pkt 5 – przez 2 lata, proponuję tak: zwolnienie całkowite w pierwszym roku a w drugim roku 

zwolnienie 75% 

Radna Ziomek: Park wodny będzie realizowany przez firmę finansową, dochodową – jestem 

przeciwna takim ulgom. 

Głosowanie wniosku radnej Kasprzyk: 

Za- 3 osoby 

Przeciw – 8 osób 

Wstrzymało się od głosu – 3 osoby. 

 

Głosowanie projektu uchwały: 

Rada Gminy w obecności 15 radnych 11 głosami „za”, przy 3 osobach wstrzymujących się od głosu i 

1 głosie „przeciw”  podjęła uchwałę 

 

nr XIV/151/11 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości 

w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej 

na nowe inwestycje w obiekty sportowe. 

 

Ad.12 

Radna Regulska odczytała plan pracy Komisji rewizyjnej na 2013 r. 

Głosowanie projektu uchwały: 

Rada Gminy w obecności 15 radnych 15 głosami „za” podjęła uchwałę 

nr XIV/152/11 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

Kobierzyce na rok 2012. 
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Ad.13. 

Sekretarz Gminy Maria Wilk omówiła projekt uchwały: Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 

grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. 

U. Nr 267, poz. 2259 ze zm.) pomoc może być przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom , jeżeli 

dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% 

kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 12 

marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.). Art. 5 ust. 2 ustawy o 

ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" upoważnia Radę 

Gminy do podwyższenia kryterium dochodowego, o którym mowa w ust. 1.   W momencie 

podwyższenia kryterium dochodowego przez Radę Gminy przyznawana pomoc osobom, których 

dochody przekraczają 150 % kryterium dochodowego jest finansowana ze środków własnych gminy 

przeznaczonych na realizację Programu. Aktualnie pomoc  w zakresie dożywania udzielana jest 

uczniom szkół podstawowych i gimnazjów, w rodzinach, w których dochody nie przekraczają 150% 

kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej-w 

oparciu o uchwałę Nr XLIX/560/05 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 8 września 2005 r. dotyczącej 

określania wysokości     oraz szczegółowych warunków  i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku 

celowego na ekonomiczne usamodzielnienie, a także zasad zwrotu wydatków za świadczenia z 

pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy. W celu połączenia idei programu 

osłonowego przyjętego powyższą uchwałą oraz założeń programu "Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania" celowym jest przyjęcie niniejszej uchwały.  

 

Radny Stadnik: Komisja Użyteczności na swym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały. 

 

Głosowanie projektu uchwały: 

Rada Gminy w obecności 15 radnych 15 głosami „za” podjęła uchwałę 

nr XIV/153/11 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego oraz warunki 

odpłatności za świadczenia pomocy w formie posiłku przyznane w zakresie zadań 

własnych gminy w ramach pomocy w formie dożywiania realizowanej jako program 

wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na obszarze Gminy Kobierzyce. 

 

Ad.14. 

Radny Stadnik odczytał plan pracy Komisji Użyteczności Publicznej na rok 2012 /załącznik nr 

2/ 

Radna Regulska: Chodzi chyba o zadania GOPSu a nie plan pracy? 

Radny Stadnik: Tak, proszę nanieść poprawkę – w miesiącu listopadzie: zamiast plan pracy GOPS 

na 2013 wpisać zadania GOPS na 2013 . 
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Głosowanie za przyjęciem planu pracy z poprawką: 

Za- 13 osób 

1 osoba nie brała udziału w głosowaniu 

1 osoba wstrzymała się od głosu 

 

Radna Smaga odczytała plan pracy Komisji Budżetowej na rok 2012/załącznik nr 3/ 

Radna Kasprzyk: Jak możemy analizować wydatki w funduszu sołeckim skoro tego nie mamy w 

uchwale? Należy to inaczej zapisać. 

Radna Smaga: Proponuję zapis: analiza wydatków na poprawę jakości życia mieszkańców gminy 

Kobierzyce w latach 2010-2011 w aspekcie ustawy o funduszu sołeckim. 

Głosowanie za przyjęciem planu pracy z poprawką: 

Za- 14 osób 

1 osoba nie brała udziału w głosowaniu 

 

Radny Rytelewski odczytał plan pracy Komisji Rolnictwa na rok 2012 /załącznik nr 4/ 

Głosowanie za przyjęciem planu pracy: 

Za- 14 osób 

1 osoba nie brała udziału w głosowaniu 

 

Ad.15. 

Interpelacje radnych. 

Radna Ziomek odczytała interpelację /załącznik nr 5/. 

 

Ad.16. 

Zapytania radnych i sołtysów. 

Brak 

 

Ad.17. 

Wnioski i sprawy różne.  

 

Ad.18. 

Przewodniczący Rady Gminy Czesław Czerwiec: Zamykam XIV sesję Rady Gminy. 

 

Załączniki stanowią integralną część protokołu - liczba załączników: 5. 

 

 

Dokładny przebieg sesji – na nośniku elektronicznym nr 20111230. 
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Protokołowała:                                                                           Przewodniczący Rady Gminy:  

Magdalena Marszałek-Wojciechowska                                                    Czesław Czerwiec  

 


