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PROJEKT 

PROTOKÓŁ NR XXIV/12 

Z SESJI RADY GMINY KOBIERZYCE 

Z DNIA 23 listopada 2012 ROKU 

  

XXIV 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 stwierdził, iż Rada jest władna do 

podejmowania uchwał. 

Ad.2. 

Przewodniczący Rady Gminy Czesław Czerwiec  

Czy są uwagi, wnioski do porządku obrad?  
 
Przewodniczący Rady Gminy Czesław Czerwiec: Proszę o wykreślenie punktu 20 z 
porządku obrad tj. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Pszennej w północnej części 
wsi Ślęza.  
Czy ktoś z Państwa ma uwagi do porządku obrad? 
Radna Ziomek: W imieniu Klubu Radnych „Gminne Forum Praworządności” zgłaszam 
wniosek o wykreślenie z porządku obrad punktu 11 tj. Podjęcie uchwały w sprawie poboru 
podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i 
wynagrodzenia za inkaso. Projekt ten zawiera błędy prawne, nie ma w tym projekcie 
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wymienionych z nazwiska inkasentów, a zgodnie z wyrokiem NSA tak powinno być 
prawidłowo. Radna Ziomek odczytała wniosek / załącznik nr 1/ 
Mecenas Kwaśniewicz: nie potrafię się odnieść w tej chwili do tej kwestii czy powinno to 
być wymienione z nazwiska czy nie. 
Radna Kasprzyk: Bardzo proszę o przerwę, odszukanie poprzedniej uchwały i 
przedstawienie jej radnym. 
Radny Muraczewski Z.: My nie mamy w statucie sołeckim zapisu, że sołtys jest z automatu 
inkasentem, a skoro państwo zawieracie umowy cywilne z inkasentami to chyba Rada 
powinna o tym wiedzieć. 
Skarbnik Gminy Maria Prodeus: Nie zawieramy umów cywilnych, lecz uchwała jest tym 
aktem regulującym. Kiedyś, gdy te umowy były, rodziło to wiele kłopotów dla samych 
sołtysów – z KRUSem, z ZUSem. 
Radna Kasprzyk: Nie jest tajemnicą, że projekt uchwały powstał z określonego powodu 
więc proszę o przerwę i przedstawienie wcześniejszych uchwał. 
Radny Muraczewski Z: Sołtys przewozi duże pieniądze, czy to jest bezpieczne, nie ma 
ochrony - jak to jest, są jakieś zasady? 
Radna Regulska; Z tego co wiem, sołtysi zostali wyposażeni w specjalne teczki do 
transportu pieniędzy , które zabezpieczają sołtysa w ten sposób, że w momencie kradzieży 
pieniądze zostają zniwelowane i mamy białe papiery. 
Przewodniczący Rady Gminy Czesław Czerwiec odczytał uchwałę z 2006 roku /załącznik 
nr 2/ 
Radny Stadnik: Czy była kontrola inkasa i jakie były wnioski lub zalecenia? 
Skarbnik Gminy Maria Prodeus: Każda kontrola sprawdza ten temat tak naprawdę, ze 
względu na terminowość. Jedynym problemem były lata 90-te, gdy były umowy cywilne z 
inkasentami właśnie. Naszym zdaniem uchwała reguluje tą kwestię a nie umowa cywilno-
prawna i myślę, że tego dotyczył odczytany przez panią radną wyrok. W ustawie nie wskazał  
ustawodawca, że ma to być enumeratywne wyliczenie inkasentów. Mam nadzieję, że nadzór 
tego nie odrzuci, choć tego nie konsultowałam z nadzorem. Uchwała wiąże inkasenta z 
sołtysem czyli z funkcją a nie z nazwiskiem. 
 
Głosowanie wniosku radnej Ziomek o wykreślenie z porządku obrad punktu 11: 
Za – 3 osoby 
Przeciw – 11 osób 
Wstrzymało się od głosu – 1 osoba 
Wniosek został oddalony. 
 
Kto z Państwa jest za przyjęciem porządku obrad z autopoprawką? 

Głosowanie: 

Za- 12 osób 

3 osoby wstrzymały się od głosu 
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Przewodniczący Rady Gminy Czesław Czerwiec: Stwierdzam, że porządek  obrad przyjęto 

i wygląda on następująco: 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie XXIV Sesji Rady Gminy Kobierzyce. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Gminy. 
4. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym. 
5. Sprawozdanie Wójta z bieżącej działalności. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na finansowanie wieloletnich zadań 
inwestycyjnych porządkujących gospodarkę wodno-ściekową w Gminie Kobierzyce w latach 
2012 do 2014 roku. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji 

podatkowych. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze 

inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 
2013. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom 
niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, 
sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconych zadań. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia po 
umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat /GCKiS/. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu po umowie 
zawartej na czas oznaczony do 3 lat/CENTERTEL/. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie częściowego uwzględnienia oraz częściowego nieuwzględnienia 
skargi na Uchwałę Rady Gminy Kobierzyce Nr XXI/249/12 z dnia 31 sierpnia 2012 r. w 
sprawie opłat oraz zasad odpłatności, zwolnień i ulg za usługi przewozowe świadczone 
środkami lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Kobierzyce a także sposobu 
ustalania wysokości opłat dodatkowych. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
wsi Pustków Wilczkowski oraz części obrębu Tyniec nad Ślężą. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
wsi Żerniki Małe. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
zachodniej części wsi Racławice Wielkie. 
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20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Kobierzyce. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Pustków Wilczkowski. 
22. Interpelacje radnych. 
23. Zapytania radnych i sołtysów. 
24. Wnioski i sprawy różne.  
25. Zakończenie obrad.                                                                        

 

Ad.3. 

Przyjęcie protokołu z XXIII 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. 

Przewodniczący Rady Gminy Czesław Czerwiec odczytał  sprawozdanie z działalności w 
okresie międzysesyjnym tj.26.10.12-22.11.2012 . /załącznik nr 3/ 

Ad.5. 

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik odczytał sprawozdanie z bieżącej działalności 

/załącznik nr 4/. 

Ad.6. 

Skarbnik Gminy Maria Prodeus omówiła projekt uchwały. 

Radna Smaga: Komisja Budżetowa 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 z 15 członków ustawowego składu Rady, 

 15 głosami „za” podjęła uchwałę  

 
nr XXIV/290/12 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na finansowanie wieloletnich zadań 
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inwestycyjnych porządkuj ących gospodarkę wodno-ściekową w Gminie Kobierzyce w 
latach 2012 do 2014 roku 

 

 

Ad.7.  

Skarbnik Gminy Maria Prodeus omówiła projekt uchwały. 

Radna Smaga: Komisja Budżetowa na swym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała projekt 
tej uchwały. 

Radna Kasprzyk: Czy może pani podać kwotę opłaty prolongacyjnej  za ubiegły rok? 

Skarbnik Gminy Maria Prodeus: Nie więcej niż 1 tysiąc zł. 

Głosowanie: 

Przewodniczący Rady Gminy Czesław Czerwiec: Kto z Państwa jest za przyjęciem 
uchwały - proszę o podniesienie ręki. 

Rada Gminy Kobierzyce w obecności 15 radnych z 15 członków ustawowego składu Rady, 

 12 głosami „za” ,, przy 3 osobach wstrzymujących się od głosu  podjęła uchwałę 

 
nr XXIV/291/12 w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej 

 
Ad.8 
 
Skarbnik Gminy Maria Prodeus omówiła projekt uchwały. 

Radna Smaga: Komisja Budżetowa na swym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała projekt 
tej uchwały. 

Radny Rytelewski: Komisja Rolnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały. 

Radna Kasprzyk: Ile nam to da w budżecie 2013 r? 

Skarbnik Gminy Maria Prodeus: Ok. 2 mln zł. 

Radna Kasprzyk: Proponuję, aby pozostawić stawki podatku od nieruchomości na poziomie 
roku 2012. 

Wójt Gminy Ryszard Pacholik: Ten podatek jest dla naszej gminy najważniejszy. Nawet po 
uchwaleniu tej stawki będziemy mieli najniższe w okolicy podatki. To jest podwyżka 
wynikająca tak naprawdę z inflacji. 

Głosowanie wniosku radnej Kasprzyk o utrzymanie stawek podatku od nieruchomości na 
poziomie roku 2012; 
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Za- 3 osoby 

Przeciw – 11 osób 

Wstrzymało się od głosu – 1 osoba 

Wniosek został oddalony. 
Głosowanie: 

Przewodniczący Rady Gminy Czesław Czerwiec: Kto z Państwa jest za przyjęciem 
uchwały - proszę o podniesienie ręki. 

Rada Gminy Kobierzyce w obecności 15 radnych z 15 członków ustawowego składu Rady, 

 12 głosami „za”, przy 2 osobach przeciw i 1 osobie wstrzymującej się od głosu  podjęła 
uchwałę 

 
nr XXIV/292/12 w sprawie określenia wysokości stawek  

w podatku od nieruchomości 
 
Ad.9. 
 
Wójt Gminy Ryszard Pacholik omówił projekt uchwały. Sołtysi jednogłośnie zaakceptowali 
tą stawkę. 
Radna Smaga: Komisja Budżetowa na swym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała projekt 
tej uchwały. 

Radny Rytelewski: Komisja Rolnictwa 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 z 15 członków ustawowego składu Rady, 

 12 głosami „za” przy 3 osobach wstrzymujących się od głosu podjęła uchwałę 

 
nr XXIV/293/12 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów  

wymiaru podatku rolnego 
 
Ad.10. 
 
Skarbnik Gminy Maria Prodeus omówiła projekt uchwały. Przedłożony projekt uchwały 
uzupełnia wzory deklaracji o nr EKD co wiąże się ze sprawozdawczością. 

Radna Smaga: Komisja Budżetowa na swym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała projekt 
tej uchwały. 
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Głosowanie: 

Przewodniczący Rady Gminy Czesław Czerwiec: Kto z Państwa jest za przyjęciem 
uchwały - proszę o podniesienie ręki. 

Rada Gminy Kobierzyce w obecności 15 radnych z 15 członków ustawowego składu Rady, 

15 głosami „za” podjęła uchwałę 

nr XXIV/294/12 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji 
podatkowych 

 
Ad.11. 

Skarbnik Gminy Maria Prodeus omówiła projekt uchwały. 

Radna Smaga: Komisja Budżetowa na swym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała projekt 
tej uchwały. 

Radna Ziomek złożyła wniosek, aby obniżyć i ujednolicić tym samy stawki inkaso do 2%. 
/załącznik nr 5/ 

Głosowanie wniosku radnej Ziomek: 

Za – 3 osoby 

Przeciw – 11 osób 

Wstrzymało się od głosu – 1 osoba. 

Wniosek został oddalony. 

Głosowanie: 

Przewodniczący Rady Gminy Czesław Czerwiec: Kto z Państwa jest za przyjęciem 
uchwały - proszę o podniesienie ręki. 

Rada Gminy Kobierzyce w obecności 15 radnych z 15 członków ustawowego składu Rady, 

 11 głosami „za” przy 4 osobach wstrzymujących się od głosu podjęła uchwałę 

 

nr XXIV/295/12 w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w 
drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso 

 

Ad.12. 

Sekretarz Gminy Maria Wilk  omówiła projekt uchwały.  

Radna Kasprzyk: Czekam na odpowiedź od pani sekretarz odnośnie kwoty na organizacje 
pozarządowe. 
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Sekretarz Gminy Maria Wilk: Zmiany dotyczą zakupu auta strażackiego – będzie to zakup 
w innej klasyfikacji budżetowej oraz kwoty na zabytki – będzie to mniejsza kwota.  Pozostałe 
zadania będą na poziomie roku 2012. 

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 z 15 członków ustawowego składu Rady, 

15 głosami „za” podjęła uchwałę 

nr  XXIV/296/12 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

rok 2013 

Ad.13. 

Skarbnik Gminy Maria Prodeus omówiła projekt 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 z 15 członków ustawowego składu Rady, 

 13 głosami „za” przy 2 osobach wstrzymujących się od głosu  podjęła uchwałę 

nr  XXIV/297/12 w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom 
niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia 
zysku, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconych zadań 

Ad.14. 

Zastępca Wójta Piotr kopeć  omówił projekt uchwały.  

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

Radna Kasprzyk: Zadałam pytanie pani sekretarz na Komisji odnośnie szkoły p. 
Tarasiewicza na obiekcie Orlika. Czy taka szkoła tam na dzień dzisiejszy istnieje? 

Skarbnik gminy Maria Prodeus: Tak, ale nieodpłatnie. W ewidencji GCKiS żadnych opłat 
tego typu, o jakie pani radna pytała nie stwierdzono. Rodzice ponoszą opłaty zakupu 
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indywidualnych, osobistych rzeczy, jak np. stroje gimnastyczne oraz być może składki 
członkowskie w stowarzyszeniu. Jeśli jest coś organizowane ponad ofertę GCKiS to też 
rodzice wyrażają zgodę na finansowanie lub nie. 

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik: Ta uchwała a prowadzona tam działalność to 
są dwie różne sprawy. 

Radna Ziomek: Czy jest możliwość, aby dyrektor GCKiS sprawdził tryb pobierania tych 
opłat? 

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik: Pan dyrektor nie ma takiego prawa. 

Przewodniczący Rady Gminy Czesław Czerwiec: Sprawdzenie takich kwestii mieści się w 
funkcjach kontrolnych Rady Gminy a konkretnie Komisji Rewizyjnej. 

 

Głosowanie: 

Przewodniczący Rady Gminy Czesław Czerwiec: Kto z Państwa jest za przyjęciem 
uchwały - proszę o podniesienie ręki. 

Rada Gminy Kobierzyce w obecności 15 radnych z 15 członków ustawowego składu Rady, 

 11 głosami „za” przy 4 osobach wstrzymujących się od głosu podjęła uchwałę 

 

nr XXIV/298/12 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia po 
umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat 

 
 
Ad.15. 
Zastępca Wójta Piotr kopeć  omówił projekt 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 z 15 członków ustawowego składu Rady, 

 15 głosami „za” podjęła uchwałę 

 

XXIV/299/12 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu po 

umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat 

 
Ad.16. 
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Zastępca Wójta Piotr Kopeć  omówił projekt 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 z 15 członków ustawowego składu Rady, 

 12 głosami „za” przy 3 osobach nie biorących udziału  w głosowaniu podjęła uchwałę 

XXIV/300/12 w sprawie częściowego uwzględnienia oraz częściowego nieuwzględnienia 
skargi na Uchwałę Rady Gminy Kobierzyce Nr XXI/249/12 z dnia 31 sierpnia 2012 r. w 
sprawie opłat oraz zasad odpłatności, zwolnień i ulg za usługi przewozowe świadczone 
środkami lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Kobierzyce a także 

sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych 
 
 
Ad.17. 
p. Grzegorz Maszka omówił projekt uchwały. 
Radny Rytelewski: Komisja Rolnictwa na swym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała 
projekt 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 z 15 członków ustawowego składu Rady, 

14 głosami „za” przy 1 osobie nie biorącej udziału  w głosowaniu podjęła uchwałę 

 

XXIV/301/12 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
wsi Pustków Wilczkowski oraz części obrębu Tyniec nad Ślężą 

 
 
Ad.18. 
p. Grzegorz Maszka omówił projekt uchwały. 
Radny Rytelewski: Komisja Rolnictwa na swym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała 
projekt 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 z 15 członków ustawowego składu Rady, 
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15 głosami „za”  podjęła uchwałę 

XXIV/302/12 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
wsi Żerniki Małe. 

 
Ad.19. 
p. Grzegorz Maszka omówił projekt uchwały. 
Radny Rytelewski: Komisja Rolnictwa na swym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała 
projekt 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 z 15 członków ustawowego składu Rady, 

15 głosami „za”  podjęła uchwałę 

 
XXIV/303/12 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

zachodniej części wsi Racławice Wielkie 
 

Ad.20. 
Projektant pan Marek Wożniak omówił projekt uchwały. 
Radny Rytelewski: Komisja Rolnictwa na swym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała 
projekt 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 z 15 członków ustawowego składu Rady, 

12 głosami „za” przy 3 osobach wstrzymujących się od głosu  podjęła uchwałę 

nr XXIV/304/12 w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobierzyce 

 

 
Ad.21. 
p. Grzegorz Maszka omówił projekt uchwały. 
Radny Rytelewski: Komisja Rolnictwa na swym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała 
projekt 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 z 15 członków ustawowego składu Rady, 
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15 głosami „za”  podjęła uchwałę 

 
nr XXIV/305/12 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Pustków Wilczkowski. 

 

Ad.22. 
Radna Ziomek odczytała wniosek o utworzenie e – urzędu . /załącznik nr 6/ 
 
Ad.23. 
Radna Kasprzyk: Kiedy będzie uporządkowany plac na ulicy Parkowej? Jest to nasza 
wizytówka, a miejsce to wygląda jak wygląda. 
Radna Ziomek: Proszę o udzielenie informacji, w jaki sposób osoba niepełnosprawna może 
uczestniczyć w obradach sesji rady Gminy? 
Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik: Może faktycznie należałoby rozważyć 
przeniesienie sesji do innego miejsca np. GCKiS. 
Sołtys Bielan Wrocławskich: Mieszkańcy dopytują się o ścieżkę od Arkadii do szkoły, 
podobnie o parking koło Arkalandii. Chciałbym poznać termin realizacji tych inwestycji. 
Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik: Jeśli warunki atmosferyczne pozwolą to 
realizacja będzie rozpoczęta w tym roku, a jeśli nie – na początku 2013 roku. 
Sołtys Bielan Wrocławskich: Czy przeniesienie kwoty 8000 zł będzie możliwe na sesji w 
grudniu? 
Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik: Tak, będzie ten temat załatwiony. 
Radna Kasprzyk: Ulica Sportowa – od lipca postęp prac jest żaden. 
Zastępca Wójta Piotr Kopeć: Dyspozycja finansowa na ten rok dla tej firmy została 
wykorzystana. 
Radny Stadnik: Chodzi mi o dojazd do Wrocławia - czy jest szansa żeby dogadać się z 
wójtami innych gmin, żeby sygnalizację świetlną usprawnić? 
Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik: Rozmowy były w tej sprawie, naciski były a 
efekt jest żaden. 
Radna Regulska: Pragnę przekazać podziękowania od mieszkańców ulicy Cichej z Bielan 
Wrocławskich za dołożenie oświetlenia. Mieszkańcy są zadowoleni. 
Radna Kasprzyk: Rozumiem, że sprawa klubu pana Tarasiewicza zostanie sprawdzona? 
Skarbnik Gminy Maria Prodeus: Powtarzam, że w księgach GCKiS odpłatności o których 
pani radna mówi – nie ma. 
Radna Kasprzyk: Przyjęłam do wiadomości, ale nie jestem przekonana. Mam swoją wiedzę 
i swoje zdanie na ten temat. 
 
Ad.24. 
Przewodniczący Rady Gminy Kobierzyce Czesław Czerwiec odczytał odpowiedź Wójta 
Gminy na pytanie radnej Kasprzyk zadane podczas poprzedniej sesji RG 26.10.2012 r. na 
temat czasu pracy dyrektora GCKiS /załącznik nr 7/ 
Sołtys Bielan Wrocławskich: Chciałem sprecyzować, że kwota podatku, jaką zebrałem to 
jest 121 tysięcy zł,  a nie 160 tysięcy złotych jak to podała pani Skarbnik. 
Radna Kasprzyk: Nawiążę do budżetu gminy na 2013 r – czy te 711 000 zł przeznaczone na 
transport – Wysoka nie można byłoby zaoszczędzić wprowadzając tam nasz gminny 
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transport? Proszę panią skarbnik o wykaz wszystkich dochodów ze strefy LG za 2011 r. 
Chciałam jeszcze prosić, aby radni, których interesu prawnego dany projekt uchwały dotyczy 
nie głosowali nad tym projektem. 
Radny Stadnik: W przypadku e-urzedu wystarczy kamera na sali obrad  i każdy 
niepełnosprawny będzie mógł obejrzeć sesję w domu. 
Sołtys Bielan Wrocławskich: Chciałem potwierdzić, że mieszkańcy chcą, żeby utrzymać 
komunikację miejską. 
Radna Kasprzyk: Ja rzuciłam tylko hasło do dyskusji po prostu. 
 
 
Ad.25. 
Przewodniczący Rady Gminy Kobierzyce Czesław Czerwiec: Zamykam XXIV Sesję Rady 
Gminy. 

Załączniki stanowią integralną część protokołu - liczba załączników: 7. 

Dokładny przebieg sesji – na nośniku elektronicznym nr 20121123. 

 

 

Protokołowała:                                                                        Przewodniczący Rady Gminy:  

Magdalena Marszałek-Wojciechowska                                                       Czesław Czerwiec 


