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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 XX/12 

Z SESJI RADY GMINY KOBIERZYCE 

Z DNIA 28 czerwca 2012 ROKU 

  

XX Sesję Rady Gminy w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Kobierzycach 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 stwierdził, iż Rada jest władna do 

podejmowania uchwał. 

Informacje i komunikaty Przewodniczącego  

Kolejna sesja odbędzie 31 sierpnia o godz. 9.00 . Tematem sesji będą sprawy bieżące oraz 

informacja o stanie przygotowań do roku szkolnego 2012/2013. 
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Przewodniczący Rady Gminy Czesław Czerwiec odczytał  sprawozdanie z działalności w 

okresie międzysesyjnym tj. 25.05-28.06.2012 . /załącznik nr 1/ 

 

Ad.2. 

Przewodniczący Rady Gminy Czesław Czerwiec odczytał porządek obrad.  

Czy są uwagi, wnioski do porządku obrad?  

Radny Łoposzko: Zgłaszam wniosek formalny o wykreślenie punktu 10 tj.: „Podjęcie 

uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/339/08 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 16 

grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe transportu zbiorowego na 

terenie gminy Kobierzyce”, gdyż wymaga on dopracowania. 

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

wniosku? 

Głosowanie: 

Za- 15 osób 

Przewodniczący Rady Gminy Czesław Czerwiec: Stwierdzam, że wniosek został przyjęty. 

Proszę wykreślić z porządku obrad punkt 10. 

Porządek obrad przyjęto i wygląda on następująco: 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie XX Sesji Rady Gminy Kobierzyce. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Gminy. 

4. Sprawozdanie Wójta z bieżącej działalności.  

5. Absolutorium dla Wójta Gminy Kobierzyce z wykonania budżetu za 2011 rok. 

5.1 Sprawozdanie Wójta z wykonania budżetu za 2011 r., 

5.2 Przedstawienie Opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z realizacji 

budżetu Gminy Kobierzyce za 2011 r., 

5.3 Przedstawienie opinii ze sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok przez 

Komisję Rewizyjną, oraz opinie stałych komisji Rady Gminy. 

5.4 Przedstawienie opinii ze sprawozdania finansowego za 2011 rok przez Komisję 

Rewizyjną, 

5.5 Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie absolutorium, 

5.6 Przedstawienie Opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji 

Rewizyjnej, 

5.7 Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu. 

5.8 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok.  
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5.9 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kobierzyce z 

wykonania budżetu za 2011 r. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobierzyce. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Kobierzyce na rok 2012. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu Gminy 

Kobierzyce na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 

wpisanych do rejestru zabytków. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Kobierzycach. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru położonego przy skrzyżowaniu ul. Lipowej z ul. Oławską w środkowej części wsi 

Wierzbice. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie odpowiedzi na skargę Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23 maja 

2012r. na stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Kobierzyce Nr XVI/175/12 z dnia 

2 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru przy ul. Pszennej w zachodniej części wsi Ślęza. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie odpowiedzi na skargę Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23 maja 

2012r. na stwierdzenie nieważności części ustaleń uchwały Rady Gminy Kobierzyce Nr 

XVI/176/12 z dnia 2 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru przy ul. Długiej w północno-wschodniej części 

wsi Królikowice. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie odpowiedzi na skargę Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 maja 

2012r. na stwierdzenie nieważności części ustaleń uchwały Rady Gminy Kobierzyce Nr 

XVI/173/12 z dnia 2 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ul. Lipową a ul. 

Tarnopolską w południowo-wschodniej części wsi Wierzbice. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie odpowiedzi na skargę Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30 maja 

2012r. na stwierdzenie nieważności części ustaleń uchwały Rady Gminy Kobierzyce Nr 

XVII/188/12 z dnia 30 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru ul. Lipowej i Malinowej w zachodniej części wsi 

Wysoka. 

15. Projekt aneksu do porozumienia z PGD Finanse i Ubezpieczenia, Polska Grupa Dealerów Sp. 

z o.o. o Spółka Jawna. 

16. Interpelacje radnych. 

17. Zapytania radnych i sołtysów. 

18. Wnioski i sprawy różne.  

19. Zakończenie obrad.                                                                                

 

Ad.3. 

Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Gminy.  
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Przewodniczący Rady Gminy Czesław Czerwiec: Czy ktoś z Państwa ma uwagi do 

protokołu z poprzedniej sesji? 

Radna Kasprzyk: Zamiast „kodeksu” jest” tekstu”. Proszę o naniesienie tej poprawki. 

Przewodniczący Rady Gminy Czesław Czerwiec: Sprawdzimy to i poprawimy jeśli taki 

błąd jest.  Kto jest za przyjęciem protokołu? 

Protokół został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad.4. 

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik odczytał sprawozdanie z bieżącej działalności 

/załącznik nr 2/. 

 

Ad.5.1. 

Skarbnik Gminy Maria Prodeus: Zarządzeniem nr RF.0050.1.0046.2012 z dnia 30 marca 

2012 r.  pan Wójt przedłożył Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej 

sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 r. oraz informację o stanie mienia komunalnego. 

Jeśli są jakieś pytania to ja bardzo proszę. 

Ad.5.2. 

Skarbnik Gminy Maria Prodeus: Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej 

wydał pozytywną opinię o sprawozdaniu z realizacji budżetu Gminy Kobierzyce za 2011 

r./załącznik nr 3/ 

Ad.5.3. 

Radna Regulska, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, odczytała opinię Komisji Rewizyjnej 

na temat sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok ./załącznik nr 4/ 

Opinie stałych komisji Rady Gminy: 

Radna Smaga: Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu gminy za 

rok 2011.Do protokołu z posiedzenia Komisji zostało złożone odrębne zdanie radnej Danuty 

Ziomek. 

Radny Rytelewski: Komisja Rolnictwa większością głosów pozytywnie zaopiniowała 

wykonanie budżetu. 

Radny Stadnik: Komisja Użyteczności Publicznej pozytywnie zaopiniowała wykonanie 

budżetu. 

 

Ad.5.4. 
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Radna Regulska, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, odczytała opinię Komisji Rewizyjnej  

na temat sprawozdania finansowego za 2011 rok /załącznik nr 5/ 

 

Ad.5.5. 

Radna Regulska, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, odczytała wniosek Komisji 

Rewizyjnej  w sprawie absolutorium /załącznik nr 6/ 

 

Ad.5.6. 

Przewodniczący Rady Gminy Czesław Czerwiec odczytał opinię Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej /załącznik nr 7/ 

 

Ad.5.7. 

Radna Ziomek: Pani Regulska odczytała nazwisko Węgłowski a powinno być Kmiecik. 

 

Ad.5.8. 

Radna Smaga: Komisja Budżetowa na swym wczorajszym posiedzeniu pozytywnie 

zaopiniowała projekt tej uchwały. 

Radny Rytelewski: Komisja Rolnictwa większością głosów pozytywnie zaopiniowała 

projekt tej uchwały. 

Radny Stadnik: Komisja Użyteczności Publicznej pozytywnie zaopiniowała projekt tej 

uchwały. 

 

Głosowanie: 

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

uchwały - proszę o podniesienie ręki. 

Rada Gminy Kobierzyce w obecności 15 radnych 12 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciw” i 

przy 1 osobie wstrzymującej się od głosu podjęła uchwałę 

nr XX/233/12 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok. 

 

Ad.5.9. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Kobierzyce Czesław Czerwiec: Przystępujemy do 

głosowania nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 

Kobierzyce z wykonania budżetu za 2011 r.  

Głosowanie: 

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

uchwały - proszę o podniesienie ręki. 

Rada Gminy Kobierzyce w obecności 15 radnych 12 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciw” i 

1 osobie wstrzymującej się od głosu podjęła uchwałę 
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nr XX/234/12 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kobierzyce z 

wykonania budżetu za 2011 r. 

 

Ad.6. 

Skarbnik Gminy Maria Prodeus omówiła projekt uchwały. 

Radna Smaga: Komisja Budżetowa na swym wczorajszym posiedzeniu pozytywnie 

zaopiniowała projekt tej uchwały. 

Głosowanie: 

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

uchwały - proszę o podniesienie ręki. 

Rada Gminy Kobierzyce w obecności 15 radnych 12 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciw” i 

1 osobie wstrzymującej się od głosu podjęła uchwałę 

 

nr XX/235/12 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobierzyce. 

 

Ad.7. 

Skarbnik Gminy Maria Prodeus omówiła projekt uchwały. 

Radna Smaga: Komisja Budżetowa na swym wczorajszym posiedzeniu pozytywnie 

zaopiniowała projekt tej uchwały. 

Głosowanie: 

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

uchwały - proszę o podniesienie ręki. 

Rada Gminy Kobierzyce w obecności 15 radnych 12 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciw” i 

1 osobie wstrzymującej się od głosu podjęła uchwałę 

 

nr XX/236/12 w sprawie zmiany budżetu gminy Kobierzyce na rok 2012. 

 

Ad.8. 

Sekretarz Gminy Maria Wilk: Ponownie przedkładamy Państwu projekt tej uchwały. 

Uchwała wraca po analizie prawnej z uwzględnieniem złożonych wniosków jednak w formie 

niezmienionej. 

Mecenas Kwaśniewicz: Odnośnie tego komu dotacja mogłaby być udzielana, czy jest 

możliwość ograniczenia kręgu osób, żeby dotacja nie była wykorzystywana w celach 

komercyjnych – dotacja jest „na” zabytek a nie na sposób jego przeznaczenia. W tytule 

uchwały jest nieścisłość, należy wykreślić słowa ”i trybu”. 

Radny Stadnik: Komisja Użyteczności Publicznej pozytywnie zaopiniowała projekt tej 

uchwały. 
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Głosowanie wniosku radnej Danuty Ziomek /załącznik nr 8/: 

- za przyjęciem wniosku – 3 osoby 

-przeciw – 11 osób 

- wstrzymało się od głosu – 1 osoba 

Przewodniczący Rady Gminy Czesław Czerwiec: Stwierdzam, że wniosek został 

odrzucony. 

Głosowanie: 

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

uchwały - proszę o podniesienie ręki. 

Rada Gminy Kobierzyce w obecności 15 radnych 11 głosami „za”, przy 3 głosach „przeciw” i 

1 osobie wstrzymującej się od głosu podjęła uchwałę 

 

nr XX/237/12 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy 

Kobierzyce na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 

zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. 

 

Ad.9. 

Radna Regulska, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, odczytała wniosek Komisji 

Rewizyjnej  w sprawie rozpatrzenia skargi pana  Jerzego Rezel /załącznik nr 9/ 

Radny Stadnik: Komisja Użyteczności Publicznej pozytywnie zaopiniowała projekt tej 

uchwały. 

Głosowanie: 

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

uchwały - proszę o podniesienie ręki. 

Rada Gminy Kobierzyce w obecności 15 radnych 12 głosami „za”, przy 2 osobach nie 

biorących udziału w głosowaniu i 1 osobie wstrzymującej się od głosu podjęła uchwałę 

 

nr XX/238/12 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach. 

 

Ad.10. 

p. Grzegorz Maszka omówił projekt uchwały. W podstawie prawnej uchwały należy zmienić 

na tekst jednolity. 

Radny Rytelewski: Komisja Rolnictwa na swym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała 

projekt tej uchwały. 

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

uchwały - proszę o podniesienie ręki. 

Rada Gminy Kobierzyce w obecności 14 radnych 14 głosami „za” /radna Kasprzyk opuściła 

salę obrad/  podjęła uchwałę 

nr XX/239/12 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego przy skrzyżowaniu ul. Lipowej z ul. Oławską w 

środkowej części wsi Wierzbice. 

 

 

Ad.11. 

p. Grzegorz Maszka omówił projekt uchwały. 

Radny Rytelewski: Komisja Rolnictwa na swym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała 

projekt tej uchwały. 

Głosowanie: 

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

uchwały - proszę o podniesienie ręki. 

Rada Gminy Kobierzyce w obecności 14 radnych /radna Ziomek opuściła salę obrad/ 12 

głosami „za” przy 1 osobie wstrzymującej się i 1 osobie nie biorącej udziału w głosowaniu  

podjęła uchwałę 

nr XX/240/12 w sprawie odpowiedzi na skargę Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23 maja 

2012r. na stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Kobierzyce Nr XVI/175/12 z 

dnia 2 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru przy ul. Pszennej w zachodniej części wsi Ślęza. 

 

Ad.12. 

p. Grzegorz Maszka omówił projekt uchwały. 

Radny Rytelewski: Komisja Rolnictwa na swym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała 

projekt tej uchwały. 

Głosowanie: 

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

uchwały - proszę o podniesienie ręki. 

Rada Gminy Kobierzyce w obecności 15 radnych 13 głosami „za” przy 2 osobach nie 

biorących udziału w głosowaniu  podjęła uchwałę 

nr XX/241/12 w sprawie odpowiedzi na skargę Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23 maja 

2012r. na stwierdzenie nieważności części ustaleń uchwały Rady Gminy Kobierzyce Nr 
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XVI/176/12 z dnia 2 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru przy ul. Długiej w północno-wschodniej 

części wsi Królikowice. 

 

Ad.13. 

p. Grzegorz Maszka omówił projekt uchwały. 

Radny Rytelewski: Komisja Rolnictwa na swym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała 

projekt tej uchwały. 

Głosowanie: 

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

uchwały - proszę o podniesienie ręki. 

Rada Gminy Kobierzyce w obecności 15 radnych 13 głosami „za” przy 2 osobach nie 

biorących udziału w głosowaniu  podjęła uchwałę 

nr XX/242/12 w sprawie odpowiedzi na skargę Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 maja 

2012r. na stwierdzenie nieważności części ustaleń uchwały Rady Gminy Kobierzyce Nr 

XVI/173/12 z dnia 2 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ul. Lipową a ul. 

Tarnopolską w południowo-wschodniej części wsi Wierzbice. 

 

Ad.14. 

p. Grzegorz Maszka omówił projekt uchwały. 

Radny Rytelewski: Komisja Rolnictwa na swym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała 

projekt tej uchwały. 

Głosowanie: 

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

uchwały - proszę o podniesienie ręki. 

Rada Gminy Kobierzyce w obecności 15 radnych 13 głosami „za” przy 2 osobach nie 

biorących udziału w głosowaniu  podjęła uchwałę 

nr XX/243/12 w sprawie odpowiedzi na skargę Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30 maja 

2012r. na stwierdzenie nieważności części ustaleń uchwały Rady Gminy Kobierzyce Nr 

XVII/188/12 z dnia 30 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru ul. Lipowej i Malinowej w zachodniej części 

wsi Wysoka. 

 

Ad.15. 
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Zastępca Wójta Piotr Kopeć: Porozumienie wraca po 4 latach. Było już przedmiotem 

dyskusji radnych w 2008 roku. Dotyczy to nieruchomości położonej w Bielanach 

Wrocławskich przy ul. Polnej, jest to działka na której ma powstać biurowiec podwyższony 

za zgodą radnych o 1 kondygnację. Grupa PGD nie przystąpiła do realizacji inwestycji. 

Zawarcie tego aneksu jest bardzo ważne, bo porozumienie wtedy nie posiadało klauzuli 

art.777 paragraf 1 k.c. czyli rygor egzekucji w formie aktu notarialnego. Przypomnę tylko, że 

porozumienie dotyczy budowy infrastruktury drogowej i kanalizacji deszczowej ul. Polnej, 

Irysowej i Krokusowej. 

Radny Rytelewski: Komisja Rolnictwa na swym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała 

projekt tego aneksu. 

Głosowanie: 

Przewodniczący Rady Gminy Kobierzyce Czesław Czerwiec: Kto z Państwa jest za 

pozytywnym zaopiniowaniem aneksu - proszę o podniesienie ręki. 

Rada Gminy Kobierzyce w obecności 15 radnych 11 głosami „za” przy 3 osobach 

wstrzymujących się od głosu i 1 sobie „przeciw”   zaopiniowała projekt aneksu. 

Przewodniczący Rady Gminy Kobierzyce Czesław Czerwiec: Stwierdzam, że aneks 

porozumienia z PGD Finanse i Ubezpieczenia, Polska Grupa Dealerów Sp. z o.o. o Spółka 

Jawna został zaopiniowany pozytywnie. 

 

Ad.16. 

Interpelacje. 

Brak. 

 

Ad.17. 

Brak. 

 

Ad.18. 

Radna Regulska odczytała pytania i odpowiedzi z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 

12 czerwca 2012 r. /załącznik  nr  10/ 

Radny Stadnik: Została otwarta druga część parku w Domasławiu, chcę państwu 

podziękować za zrozumienie a panu wójtowi za szybką realizację i zapraszam państwa w celu 

odpoczynku i rekreacji do naszego parku. 

Radny Czerwiński: Chciałbym zabrać głos w sprawie bezpieczeństwa na terenie naszej 

gminy. Zgłosiła się do mnie rodzina z Krzyżowic zamieszkała przy ulicy Głównej 6 i 
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poinformowali mnie o czynnym napadzie na nich. Ludzie, którzy już mają wyroki wtargnęli i 

pobili ich. Pytanie co można zrobić, żeby takich sytuacji uniknąć? 

Przewodniczący Rady Gminy Kobierzyce Czesław Czerwiec: Do kogo jest to pytanie? 

Radny Czerwiński: Do pana wójta i do pana jako kierownika Posterunku Policji. Czy można 

uruchomić straż gminną lub wydłużyć czas pracy posterunku? 

Przewodniczący Rady Gminy Kobierzyce Czesław Czerwiec: Jeśli chodzi o pracę 

Posterunku Policji w Kobierzycach to ja informowałem już, że jest to praca dwuzmianowa a 

nie całodobowa. Godziny są ruchome. W zależności od potrzeb, od zagrożeń, od ilości 

przestępstw i wykroczeń w danym rejonie te służby są różnie lokowane. Stan etatowy nie 

umożliwia by służbę pełnić całodobowo. Jeżeli jest jeden lub dwa patrole na 33 miejscowości 

to i tak nie jesteśmy w stanie zapewnić bezpieczeństwa wszystkim i wszędzie. Ten przypadek 

tu omawiany jest prowadzony przez Policję Wrocławską.  

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik: Jest to chyba pierwszy taki incydent w 

Krzyżowicach. Sprawcy są wykryci. Ani straż gminna ani gmina nie zapewni bezpieczeństwa 

wszystkim w każdym czasie. Płacimy Policji za dyżury nocne, ale mimo to bezpieczeństwo 

na terenie naszej gminy jest nadal mniejsze niż w innych gminach. 

Ad.19. 

Przewodniczący Rady Gminy Kobierzyce Czesław Czerwiec: Zamykam XX Sesję Rady 

Gminy. 

Załączniki stanowią integralną część protokołu - liczba załączników: 10. 

Dokładny przebieg sesji – na nośniku elektronicznym nr 20120628. 

 

 

Protokołowała:                                                                        Przewodniczący Rady Gminy:  

Magdalena Marszałek-Wojciechowska                                                       Czesław Czerwiec 


