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PROJEKT 

 

Załączniki do protokołu ze względów technicznych będą 

umieszczone w BIP-ie wraz z wersją protokołu zatwierdzoną 

przez Radę. 

 

 

PROTOKÓŁ NR XV/12 

Z SESJI RADY GMINY KOBIERZYCE 

Z DNIA 27 stycznia 2012 ROKU 

  

XV 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 

Sekretarz Gminy – Maria Wilk 

Radca Prawny – Krzysztof Kwaśniewicz /Kancelaria Casus Iuris/ 

 

Ad.1. 

Przewodniczący Rady Gminy Czesław Czerwiec otworzył XV 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 2 marca o  godz. 9.00. Będzie to sesja tematyczna. 

24 lutego br. o 15.30 odbędzie się spotkanie Przewodniczących komisji. 

 

Ad.2.  
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Przewodniczący Rady Gminy Czesław Czerwiec: Bardzo proszę nanieść moją autopoprawkę do 

porządku obrad – wykreślić punkt 8 czyli podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno-środkowej 

części obrębu Tyniec Mały, a wpisać podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi 

Bielany Wrocławskie. Wykreślenie jest spowodowane tym, że trwają jeszcze ustalenia w tej sprawie i 

projekt nie może być poddany pod obrady Rady. W punkcie 19 proszę dopisać podjęcie uchwały w 

sprawie przekazania środka trwałego. 

Radna Kasprzyk: Proponuję wykreślić punkt 16 i projekt skierować jeszcze raz na komisję, bo jest tu 

wiele niejasności. 

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik: Myślę, że ten projekt można dzisiaj przyjąć, możemy 

jeszcze dziś podyskutować, a życie może i tak przynieść potrzebę zmian.  

Radna Kasprzyk: Dla mnie ta uchwała ma nieuporządkowaną formę, punkty się powtarzają, jest 

nieczytelna. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Czesław Czerwiec odczytał porządek obrad.  

Czy są uwagi, wnioski do porządku 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 XIV Sesji Rady Gminy. 

4. Sprawozdanie Wójta z bieżącej działalności.  

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 

Budziszów. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 

Tyniec nad Ślężą. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru położonego przy ulicy Wincentego Witosa w środkowo-wschodniej części wsi 

Kobierzyce. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Bielany Wrocławskie. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego przy ul. Spółdzielczej, Kasztanowej, Kwiatowej, Robotniczej 

i Spokojnej w środkowej części wsi Kobierzyce. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego przy skrzyżowaniu ul. Przystankowej z ul. Rekreacyjną w 

środkowo-zachodniej części obrębu Ślęza. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego przy ul. Tynieckiej, Koreańskiej i Innowacyjnej w obrębach: 

Biskupice Podgórne i Tyniec Mały.  
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12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego przy ul. Południowej w południowo-zachodniej części obrębu 

Domasław. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Kobierzyce Nr XXXVIII/460/09 

z dnia 22 października 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru przy ul. Biskupickiej i Świdnickiej we wschodniej 

części wsi Tyniec Mały. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego przy ul. Biskupickiej w środkowo-zachodniej części wsi 

Tyniec Mały. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Centrum Kultury i Sportu w 

Kobierzycach. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności 

publicznej, terenów rekreacyjnych i sportowych należących do gminy Kobierzyce. 

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

zawartej na czas oznaczony do 3 lat.  ( Budimex ) 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/259/08 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 11 

czerwca 2008r. w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Kobierzyce do roku 

2020 zmienionej Uchwałą nr XXXIX/490/09 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 20 listopada 2009 r. 

w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Kobierzyce do roku 2020. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środka trwałego. 

20. Sprawozdania stałych komisji Rady Gminy Kobierzyce za rok 2011.  

21. Interpelacje radnych. 

22. Zapytania radnych i sołtysów. 

23. Wnioski i sprawy różne.  

24. Zakończenie obrad.   

 

 Pan Marek Milewski – informatyk UGK, omówił sprawę służbowych notebooków radnych. 

 

Ad.3. 

Przyjęcie protokołu z XIV 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. 
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Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik odczytał list pożegnalny od Naczelnika Pierwszego Urzędu 

Skarbowego we Wrocławiu /załącznik nr 1/. 

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

2/. 

 

Ad.5. 

Pan Maszka omówił projekt uchwały. 

Radny Rytelewski: Komisja Rolnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały. 

 

 

 

Głosowanie projektu uchwały: 

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

 

nr XV/154/12 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 

Budziszów. 

Ad.6. 

Pan Maszka omówił projekt uchwały. 

Radny Rytelewski: Komisja Rolnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały. 

 

Głosowanie projektu uchwały: 

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

 

nr XV/155/12 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 

Tyniec nad Ślężą. 

Ad.7. 

Pan Maszka omówił projekt uchwały. 

Radny Rytelewski: Komisja Rolnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały. 

 

Głosowanie projektu uchwały: 

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

 

nr XV/156/12 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru położonego przy ulicy Wincentego Witosa w środkowo-wschodniej części wsi 

Kobierzyce. 

Ad.8. 
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p. Maszka omówił projekt uchwały: Ulica Handlowa – teren jest w tej chwili uprawny, ANR 

przekazał nam tą drogę jako drogę lokalną do terenów inwestycyjnych.  

Radny Rytelewski: Komisja Rolnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały. 

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik: Wszystko będzie się odbywało od strony Parku 

Handlowego, od strony mieszkań będzie tylko droga pożarowa, nie będzie tam dostaw, nie będzie 

hałasu. 

Głosowanie projektu uchwały: 

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

nr XV/157/12 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Bielany Wrocławskie . 

 

Ad.9. 

Pan Maszka omówił projekt uchwały. 

Radny Rytelewski: Komisja Rolnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały. 

 

Głosowanie projektu uchwały: 

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

nr XV/158/12 w sprawie przystąpienia do sporządzan ia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Spółdzielczej, Kasztanowej, 

Kwiatowej, Robotniczej i Spokojnej w środkowej części wsi Kobierzyce. 

 

Ad.10. 

Pan Maszka omówił projekt uchwały. 

Radny Rytelewski: Komisja Rolnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały jednak z drobną 

poprawką: w tytule uchwały wykreślić „parku” oraz w tekście w paragrafie 1 wykreślić słowo „park”. 

Głosowanie projektu uchwały: 

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

nr XV/159/12 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy skrzyżowaniu ul. Przystankowej 

z ul. Rekreacyjną w środkowo-zachodniej części obrębu Ślęza. 

 

Ad.11. 

Pan Maszka omówił projekt uchwały. 

Radny Rytelewski: Komisja Rolnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały. 

 

Głosowanie projektu uchwały: 

Rada Gminy w obecności 15 radnych 15 głosami „za” podjęła uchwałę  
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nr XV/160/12 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Tynieckiej, Koreańskiej i 

Innowacyjnej w obrębach: Biskupice Podgórne i Tyniec Mały.  

 

Ad.12. 

Pan Maszka omówił projekt uchwały. 

Radny Rytelewski: Komisja Rolnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały. 

Radny Stadnik: Czy jest już konkretny inwestor i czy plan tu przewiduje zwiększoną uciążliwość? 

p. Maszka: Hałas nie może przekraczać granic działki, właściciel terenu twierdzi, że ma tu inwestora 

z branży logistycznej. 

Głosowanie projektu uchwały: 

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

nr XV/161/12 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Południowej w południowo -

zachodniej części obrębu Domasław. 

 

Ad.13. 

Pan Maszka omówił projekt uchwały. 

Radny Rytelewski: Komisja Rolnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały. 

Głosowanie projektu uchwały: 

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

 

nr XV/162/12 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Kobierzyce Nr XXXVIII/460/09 

z dnia 22 października 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru przy ul. Biskupickiej i Świdnickiej we 

wschodniej części wsi Tyniec Mały. 

 

Ad.14. 

Pan Maszka omówił projekt uchwały. 

Radny Rytelewski: Komisja Rolnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały. 

Głosowanie projektu uchwały: 

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

nr XV/163/12 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Biskupickiej w środkowo -

zachodniej części wsi Tyniec Mały. 
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Ad.15. 

Sekretarz Gminy Kobierzyce Maria Wilk omówiła projekt uchwały. 

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

Głosowanie projektu uchwały: 

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

podjęła uchwałę  

nr XV/164/12 w sprawie zmiany Statutu Gminnego Centrum Kultury i Sportu w 

Kobierzycach. 

 

 

 

 

 

Ad.16. 

Zastępca Wójta Piotr Kopeć: Zmienia się punkt 9, który był we wcześniejszej formie 

nadinterpretowany. 

Radny Stadnik: Komisja Użyteczności Publicznej pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały 

jednak z następującymi poprawkami: 

W  pkt 2 – dopisać  „radnych” 

W pkt 9 – działalność niezarobkową, dopisać wpis – „oraz dzieci i młodzież do lat 16”. 

Pytanie do radcy - dopisać: dotyczy hali sportowej czy nie dopisywać? 

Mecenas Kwaśniewicz: Dopisek hala sportowa nie jest potrzebny, chyba, że chodziłoby o wyłączenie 

hali sportowej. 

Radny Łoposzko: Chcę doprecyzować: dla dzieci do lat 16, bez słowa „młodzieży” i „oraz”. 

Radny Stadnik: Potwierdzam to. 

Radna Kasprzyk: Dopisać w punkcie 4 – zajęcia kulturalne, sportowe. Juniorzy to jest młodzież do 

lat 19 i w tej chwili ograniczamy im dostęp a większość juniorów to nasi mieszkańcy. Proponuję w 

punkcie 9 dopisać „dzieci i młodzież do 18 roku życia”. 

Przewodniczący Rady Gminy Czesław Czerwiec: Zamysłem Wójta i Klubu Radnych było, żeby 

obiekty sportowe były nieodpłatne dla dzieci.  

Radna Kasprzyk: Czy lepiej wydawać pieniądze na organy przeciwdziałania alkoholizmowi i 

narkomanii, czy lepiej żeby ta młodzież w wieku od lat 16 do 19 spotykała się pod barem, na 

przystanku czy lepiej żeby ta młodzież uprawiała sport, grała w piłkę w kosza?  

Radny Łoposzko: To klub radnych przez te 3 kadencje zapoczątkował działania w kierunku 

młodzieży i sportu w tak szerokim zakresie jak to jest dzisiaj, opracował regulamin przyznawania 

dotacji. Zastaliśmy taki stan, że były tylko 2 drużyny na terenie gminy. Uporządkowaliśmy te kwestie 

i dziś dzięki temu działa ponad 20 podmiotów, które mogą otrzymywać dofinansowanie. Jeśli chodzi o 

juniorów – dotacja bierze pod uwagę również wynajem hali. 
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Radna Kasprzyk: Ja złożyłam konkretną propozycję i proszę się nie dziwić, że będzie protest 

rodziców dzieci powyżej 16 roku życia, którzy będą musieli płacić za wynajem hali.  

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik: Nie jestem wrogiem rozwoju sportu. Ale jest inne 

traktowanie jak się zapłaci a inne jak jest za darmo. 

Radna Kasprzyk: Dotacje nie są na to, żeby płacić za wynajem obiektów gminnych. Rozejrzyjmy się 

i pomóżmy klubom pozyskać sponsorów chociażby do finansowania transportu. 

Radny Łoposzko: Zdaję sobie sprawę z tego, ile kosztuje transport oraz jak funkcjonują kluby. 

Radny Stadnik: Młodzież, która poszłaby na halę a nie pod budkę z piwem. Jeśli ktoś nie będzie 

chciał grać to nie będzie grał nawet jak mu damy halę za darmo. 

Przewodniczący Rady Gminy Czesław Czerwiec: KPR – blokują halę kilka razy w tygodniu całą 

salę dla 25 i osób a przychodzi 5-6 dziewczyn – tak się szanuje, jeśli coś jest za darmo, a można by 

było wynająć mniejszą salę po prostu. 

Mecenas Kwaśniewicz: Ustęp 2 punkt 2 – „sołtysów radnych” czy „sołtysów, radnych”? Należy też 

dopisać – realizowane przez stowarzyszenia. 

Radna Kasprzyk: Czy nie można uporządkować numeracji tego 1 paragrafu? 

Mecenas Kwaśniewicz: Formalnie jest dobrze, być może jest to spowodowane przez program, w 

którym tworzone są uchwały. 

Głosowanie wniosku radnej Kasprzyk: 

W ust. 2. podpunkt 4 po słowie „kultury” , - stowarzyszenia realizujące zadania własne gminy 

otrzymujące dotacje z budżetu gminy. 

Za – 4 osoby 

Przeciw 8 osób 

Wstrzymało się od głosu – 2 

Wniosek został odrzucony. 

 

Głosowanie wniosku radnej Kasprzyk: 

W podpunkcie 9 po słowie „dzieci” dodać „i młodzieży do 18 roku życia”. 

Za – 4 osoby 

Przeciw 10 osób 

Wstrzymało się od głosu – 1 

Wniosek został odrzucony. 

 

Wniosek Komisji Użyteczności Publicznej: 

W podpunkcie 9 po słowie „dzieci” dodać „do lat 16” z wykreśleniem do ukończenia gimnazjum 

Za-11 

Przeciw 4 

Wniosek został przyjęty. 
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Głosowanie projektu uchwały: 

Rada Gminy w obecności 15 radnych 11 głosami „za” , przy 4 osobach przeciw podjęła uchwałę  

nr XV/165/12 w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności 

publicznej, terenów rekreacyjnych i sportowych należących do gminy Kobierzyce . 

 

 

Ad.17. 

Zastępca Wójta Piotr Kopeć omówił projekt uchwały. 

Obecny jest pan Marek Gabriel – kierownik budowy AOW. 

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

Radny Łoposzko: Chciałbym zapytać pana kierownika czy ma pełnomocnictwo, prosimy aby te pół 

roku wykorzystać na uprzątniecie tych baraków czy pan jest władny nas tu zapewniać w tej sprawie? 

p. Marek Gabriel: Myślę, że te pół roku będzie wystarczające żeby teren uprzątnąć.  

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik: A co będzie jeśli tego przez pół roku nie zrobicie? 

Radny Łoposzko: Czy rozważycie żeby przekazać kilka kontenerów nieodpłatnie na rzecz naszych 

gminnych klubów sportowych? 

p. Marek Gabriel: To jest zestaw kontenerów. 

Radna Regulska: Czy należność z tytułu dzierżawy pozostaje na tym samym poziomie?  

Zastępca Wójta Piotr Kopeć : To będzie połowa terenu. Wpisujemy w uchwale 30 czerwca 2012 r. 

Przewodniczący Rady Gminy Czesław Czerwiec: Czy podpisanie umowy na okres 3 lat jest 

zobowiązaniem, czy będzie można umowę wymówić i z jakim terminem?  

Mecenas Kwaśniewicz: Państwo możecie wyrazić zgodę do lat 3, ale umowa może być zawarta na 

okres krótszy. 

Przewodniczący Rady Gminy Czesław Czerwiec: Ja wnioskuję o wykreślenie tego terminu – 

zostawić tylko do 3 lat, bez daty 30.06.12.  

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik: Prosiłbym państwa żeby coś z tym terenem zrobić. 

Radna Ziomek: Jeśli nie przegłosujemy tej uchwały i umowa nie zostanie podpisana– jakie będą 

konsekwencje dla przedsiębiorcy z użytkowania tego terenu bez umowy? 

Mecenas Kwaśniewicz: Wójt nie będzie mógł zawrzeć umowy, będzie obowiązek wydania tego 

terenu, jeśli przedsiębiorca nie wyda to gmina będzie miała roszczenie o wydanie terenu i naliczy za 

okres opłaty za bezumowne użytkowanie. 
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Radna Ziomek: Ta sytuacja się już długo ciągnie, ja bym proponowała nie podpisywać tej umowy a 

wtedy przedsiębiorca zrobi wszystko, żeby jak najszybciej ten teren oczyścić bo będzie płacił gminie 

jakieś pieniążki. 

Skarbnik Gminy Maria Prodeus: Bezumowność czy umowność nie ma kwotowo znaczenia. Tak 

naprawdę orzeczenie sądu jest jednoznaczne i obciążamy przedsiębiorstwo w takiej samej kwocie. 

Kwota dla budżetu nie ma znaczenia – jest taka sama. Jeśli pójdziemy na roszczenie  o wydanie terenu 

to będziemy wystawiać noty księgowe zamiast faktur i to będzie jedyna kara dla firmy kiedy nie 

podpiszemy umowy i wystąpimy o wydanie. 

Radny Muraczewski W.: Nowa umowa ma dotyczyć tylko połowy terenu a ja wnioskuję żeby cały 

teren objąć umową, bo cały teren jest nieuporządkowany. 

p. Marek Gabriel: Nie było warunków atmosferycznych, to będzie zrobione. 

Radny Muraczewski W.: Ja to rozumiem, ale gmina nie może tego nikomu wydzierżawić, bo jest to 

teren nieuporządkowany. 

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik: Ja już więcej z wnioskiem do Rady nie wystąpię. 

p. Marek Gabriel: Ten termin 30.06.12 jest ostateczny. 

 

Głosowanie projektu uchwały: 

Rada Gminy w obecności 15 radnych 11 głosami „za” , przy 3 osobach przeciw i 1 osobie 

wstrzymującej się od głosu podjęła uchwałę  

nr XV/166/12 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu po umowie 

zawartej na czas oznaczony do 3 lat. 

 

 

Ad.18. 

Skarbnik Gminy Maria Prodeus: Przedłożony projekt uchwały jest wynikiem zmiany 

programowania miękkich programów – rozszerzenie dotyczy promocji gminy, gdyż w naszej strategii 

rozwoju lokalnego nie przewidzieliśmy tych działań – w tym zakresie jest zmiana. 

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

 

Głosowanie projektu uchwały: 

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

podjęła uchwałę  

nr XV/167/12 w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/259/08 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 11 

czerwca 2008r. w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Kobierzyce do 

roku 2020 zmienionej Uchwałą nr XXXIX/490/09 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 20 
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listopada 2009 r. w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Kobierzyce do 

roku 2020. 

 

Ad.19. 

Zastępca Wójta Piotr Kopeć : Projekt uchwały dotyczy przebudowy linii energetycznej zasilającej 

remontowany obiekt przedszkola w Pustkowie Żurawskim – był zasilany linią napowietrzną, dzisiaj to 

koliduje z budową, będzie wykonana przebudowa na linię kablową. 

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

 

Głosowanie projektu uchwały: 

Wyszła radna Ziomek oraz radny Rytelewski 

Rada Gminy w obecności 13 radnych 13 głosami „za” podjęła uchwałę  

nr XV/168/12 w sprawie przekazania środka trwałego. 

 

Ad.20. 

Radna Smaga odczytała sprawozdanie  Komisji Budżetowej za rok 2011/załącznik nr 3/ 
 

Radny Muraczewski Wiesław odczytał sprawozdanie Komisji Rolnictwa za rok 2011 /załącznik nr 
4/ 
 

Radny Stadnik odczytał sprawozdanie Komisji Użyteczności Publicznej za rok 2011 /załącznik nr 5/ 

 

Przewodniczący Rady Gminy Czesław Czerwiec: Kto z Państwa jest za przyjęciem tych 
sprawozdań? 
 

Za- 10 osób 

1 osoba wstrzymała się od głosu. 

Radna Regulska odczytała sprawozdanie  Komisji Rewizyjnej za rok 2011/załącznik nr 6/ 

Przewodniczący Rady Gminy Czesław Czerwiec: Kto z Państwa jest za przyjęciem tego 

sprawozdania? 

Sprawozdanie przyjęto jednogłośnie /14 osób za, 1 osoba wyszła – radny Rytelewski/ 

 

Ad.21. 

Interpelacje radnych. 

Brak. 

 

Ad.22. 

Zapytania radnych i sołtysów. 

Radna Kasprzyk: Składam zapytanie do pana Wójta / załącznik nr 7/ 

Radna Smaga: Mieszkaniec Pełczyc zgłaszał potrzebę nawiezienia tłucznia na mostek. 

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik: Zostało to przekazane panu Ligasowi. 
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Radna Regulska: Mam pytanie dotyczące oświetlenia – dzwoniła do mnie mieszkanka , że na ulicy 

Agrestowej i Malinowej nie świecą lampy. Czy ktoś to nadzoruje? 

Sołtys Dul: Czy droga koło boiska należy do gminy? Jeśli tak to prosiłbym o nawiezienie tłucznia, bo 

tam nie da się przejechać. 

Radna Smaga: Chodzi o tą drogę do parku – do prywatnej posesji. 

Radny Raś: Dlaczego jest nieczynny ośrodek zdrowia w Pustkowie Wilczkowskim i co będzie dalej z 

tym ośrodkiem? 

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik: Sanepid go nie dopuścił, na razie będzie on 

remontowany, z wyłączeniem korytarza do mieszkań prywatnych. Najpierw będzie robiony środek. 

Radny Raś: W związku z tym , że ośrodek w Pustkowie Wilczkowskim jest nieczynny, są uwagi od 

mieszkańców na temat ośrodka zdrowia w Kobierzycach. Bardzo ciężko jest się dostać do lekarza 

pierwszego kontaktu, telefonicznie jest to prawie niemożliwe. Ludzie są oburzeni bo proponuje się im 

miejsca u lekarza pierwszego kontaktu w Bielanach Wrocławskich a nawet we Wrocławiu. 

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik: Będę rozmawiał z Panią Literą w tej sprawie. 

Radna Kasprzyk: Na jakiej zasadzie działa w Pustkowie Wilczkowskim stomatolog skoro sanepid 

zamknął ? 

Zastępca Wójta Piotr Kopeć : Być może działa bo prace się tam jeszcze po prostu nie 

zaczęły. 

Radna Kasprzyk: Pomyślmy o tym, żeby przy okazji remontu zrobić tam punkt apteczny. 

Radna Regulska: Przeczytam komentarz ze strony bielanywroclawskie.com dotyczący podjętej przez 

radę gminy uchwały w sprawie zwolnień dla inwestorów budujących obiekty sportowe: „Gmina 

wyszła naprzeciw, tak się składa, że to sprzyja a nie blokuje budowy Aquaparku w Bielanach 

Wrocławskich”. 

Przewodniczący Rady Gminy Czesław Czerwiec: Wpłynęło pismo od Wojewody – stwierdzenie 

nieważności uchwały o dożywianiu – do wglądu w Biurze Rady. 

 

Ad.23. 

Wnioski i sprawy różne.  

 

Ad.24. 

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

 

Załączniki stanowią integralną część protokołu - liczba załączników:  7. 

Dokładny przebieg sesji – na nośniku elektronicznym nr 20120127. 

 

Protokołowała:                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy:  

Magdalena Marszałek-Wojciechowska                                                       Czesław Czerwiec 
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