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PROJEKT 

PROTOKÓŁ NR XXXII/13 

Z SESJI RADY GMINY KOBIERZYCE 

Z DNIA 23 sierpnia 2013 ROKU 

  

XXXII 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: Proszę o wpisanie w punkcie 22 : Podjęcie 

uchwały w sprawie odpowiedzi na skargę Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14 sierpnia 2013r. na 

stwierdzenie nieważności części ustaleń uchwały Rady Gminy Kobierzyce Nr XXXI/462/13 z dnia 21 

czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

pomiędzy ul. Lipową a ul. Tarnopolską w południowo-wschodniej części wsi Wierzbice. 

Czy są uwagi, wnioski do porządku obrad?  

 

Przewodniczący Rady Gminy Czesław Czerwiec: Kto jest za przyjęciem porządku obrad? 

Za – jednogłośnie 

Stwierdzam, że porządek  obrad przyjęto i wygląda on następująco: 
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Porządek obrad: 

1. Otwarcie XXXII Sesji Rady Gminy Kobierzyce. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Gminy. 

4. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym. 

5. Sprawozdanie Wójta z bieżącej działalności. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kobierzyce./T. 

Waszkiewicz/ 

7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy 

Kobierzyce./Gminne Forum Praworządności/ 

8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność sołtysa wsi Bielany 

Wrocławskie. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia na czas 

oznaczony powyżej 3 lat działki nr 1/18 w Solnej. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu część dz. 

nr 12/2, obręb Bielany Wrocławskie po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Celowego Związku Gmin pod nazwą: "Związek 

Międzygminny Ślęza-Oława". 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/356/09 Rady Gminy Kobierzyce z 

dnia 13 lutego 2009 roku w sprawie zatwierdzenia projektu systemowego pt. „Aktywizacja 

klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach”, finansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

2007-2013 w ramach Priorytetu VII stanowiącego realizację działania 7.1. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 

roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków dla Rzymsko-Katolickiej 

Parafii pod wezwaniem Św. Wojciecha Biskupa Męczennika w Domasławiu. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami klubami dziecięcymi oraz 

dziennymi opiekunami na obszarze Gminy Kobierzyce. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

wsi Damianowice. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

północnej części wsi Ślęza. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Zielonej w środkowo-

zachodniej części wsi Kobierzyce i Królikowice. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla linii 400+110 kV w obrębach: Żurawice, Krzyżowice-

Wierzbica i Małuszów w gminie Kobierzyce. 
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19. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kobierzyce. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Krzyżowice. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Pełczyce. 

22. Podjęcie uchwały w sprawie odpowiedzi na skargę Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14 sierpnia 

2013r. na stwierdzenie nieważności części ustaleń uchwały Rady Gminy Kobierzyce Nr XXXI/462/13 

z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru pomiędzy ul. Lipową a ul. Tarnopolską w południowo-wschodniej części wsi Wierzbice. 

23. Interpelacje radnych. 

24. Zapytania radnych i sołtysów. 

25. Wnioski i sprawy różne.  

26. Zakończenie obrad.                                                                        

 

Ad.3. 

Przyjęcie protokołu z XXXI 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 z XXXI Sesji 

Rady Gminy? 

Za – 12 osób 

3 osoby nie brały udziału w głosowaniu 

Protokół został przyjęty. 

 

Ad.4. 

Przewodniczący Rady Gminy Czesław Czerwiec odczytał informacje z działalności w okresie 

międzysesyjnym / załącznik nr 1/. 

Kolejna sesja jest zaplanowana na dzień 27 września 2013 r. godz. 9.00. 

Ad.5. 

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

nr 2/ . 

Ad.6. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Elżbieta Regulska odczytała wniosek w sprawie 

skargi na działalność wójta złożonej przez Tomasza Waszkiewicza /załącznik nr 3/ . 
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Radna Ziomek: W uzasadnieniu jest napisane a priori, że Rada Gminy zapoznała się z opinią Komisji 

Rewizyjnej i nie stwierdziła naruszenia prawa przez Wójta Gminy Kobierzyce, dlatego radni 

Gminnego Forum Praworządności pragną złożyć odrębne zdanie w tej sprawie /załącznik nr 4/ . 

Mecenas Kwaśniewicz: Ta uchwała pierwsza była na pierwszym porządku prawnym, ale nowelizacja 

wymusiła zmianę 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, 

11 głosami „za” przy 3 osobach przeciwnych i 1 osobie wstrzymującej się od głosu podjęła uchwałę  

 

nr XXXII/473/13 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kobierzyce. 

 

Ad.7. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Elżbieta Regulska odczytała wniosek w sprawie 

skargi na działalność Wójta złożonej przez Klub Radnych Gminne Forum Praworządności  

/załącznik nr 5/ . 

Radna Ziomek: Również mamy zdanie odrębne /załącznik nr 6/ . 

Radna Smaga: Niezwołana była komisja w maju, ale w czerwcu była komisja, na której nie chciała 

pani zadawać pytań. 

Radna Kasprzyk: Nie chodziło o to, czy pan wójt zwołuje sesję, nie chodziło też o interpretację. 

Chodziło o zwykłe podejście, o szacunek do radnych, którzy mieli pytania, wątpliwości. Te pytania 

zostały sformułowane wcześniej, żeby można się było do nich odnieść. W uzasadnieniu jest odwołanie 

się do ustawy o finansach publicznych, a raczej powinno być odniesienie do ustawy o samorządzie 

gminnym oraz do statutu gminy. Gdybym dostała odpowiedzi nawet w dniu sesji to bym głosowała za 

absolutorium. 

Radny Łoposzko: Komisja się odbyła i nieprawda, że pani nie mogła zadawać pytań. To jest fałsz i 

obłuda. 

Radna Ziomek: Ja na komisji tych pytań nie miałam a trzeba było odpowiedzieć na te pytania. 

Przewodniczący Rady Gminy Kobierzyce Czesław Czerwiec: Każdy radny ma prawo zadawać 

pytania, ale trzeba pamiętać, czym jest absolutorium, a pytania w 90% nie odnosiły się do wykonania 

budżetu lecz do oceny wójta i jego współpracowników. Szanuję wszystkich radnych, ale absolutorium 

nie służy do oceny wójta. Pytania wiązały się z budżetem, ale nie z absolutorium. 



5 | S t r o n a                                             P R O T O K Ó Ł   X X X I I  
 

Radny Stadnik: Opracowanie dotyczące wykonania budżetu jest tak wnikliwe, że można się 

wszystkiego dowiedzieć. A gdyby wszyscy radni takie pytania zadawali to byśmy zablokowali pracę 

urzędu. 

Radna Kasprzyk: Ani moim ani kolegów zadaniem nie było ocenianie wójta, bo działalność wójta w 

bardzo kluczowych dla mieszkańców sprawach oceniamy pozytywnie. 

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik: Nie traćmy energii. Dbajmy o dobro naszych 

mieszkańców. Budujmy tą gminę, nie niszczmy jej. 

Przewodniczący Rady Gminy Kobierzyce Czesław Czerwiec: A jak oceniacie pana wójta to widać 

w głosowaniach, w pismach i w wypowiedziach. 

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 przeciwnych podjęła uchwałę  

nr XXXII/474/13 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy 

Kobierzyce. 

Ad.8. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Elżbieta Regulska odczytała wniosek w sprawie 

skargi na działalność sołtysa wsi Bielany Wrocławskie /załącznik nr 7/ . 

Radna Ziomek : Wczoraj odbyło się spotkanie Rady Sołeckiej w związku z tą uchwałą. Otrzymałam 

pełne poparcie dla działań pana sołtysa – odczytam /załącznik nr 8/. Mam kilka pytań do uzasadnienia: 

1. W uzasadnieniu jest napisane, że Komisja Rewizyjna zapoznała się z treścią skargi i 

wszystkich dokumentów w przedmiotowej sprawie. Z jakimi dokumentami zapoznała się 

Komisja Rewizyjna? 

2. W uzasadnieniu zapisane jest również :”nie chce mi się tego robić” – w oświadczeniu sołtysa 

Bielan było wyjaśnienie w jaki sposób się zwrócił, czy znalazła pani świadków, którzy 

potwierdziliby słowa skarżącego? 

3. W uzasadnieniu jest napisane, że Komisja Rewizyjna oceniła działania sołtysa zgodnie ze 

statutem przy uwzględnieniu dobra lokalnej społeczności. Ja nie wiem czy pani radna pamięta, 

że odbyło się w Bielanach Wrocławskich zebranie wiejskie, na którym było ponad 70 osób i te 

70 osób wyraziło pozytywną ocenę dla sołtysa w tej sprawie więc nie wiem o jakim dobru 

lokalnej społeczności pani mówi. 

4. Dokonana została analiza – jeśli jest ona pisemna to chciałabym się z nią zapoznać. 

Uzasadnienie mówi jasno, że nie ma zarzutu dla sołtysa a wniosek jest wysunięty, że sołtys 

jest winny. Nie rozumiem tego. 

5. Czy w obowiązujących przepisach prawa przewidziana została skarga na sołtysa? 

6. Czy Wójt i Rada gminy oraz Komisja Rewizyjna ma podstawę prawną aby nakazać sołtysowi 

sformułowanie zasad korzystania z mienia soleckiego? 

7. Czy sołtys ma obowiązek wydawania mienia sołeckiego zwłaszcza osobom prywatnym? 
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Przewodniczący Rady Gminy Czesław Czerwiec: Przedstawicielem sołectwa jest sołtys, organ 

wykonawczy. Mienie - to świetlica i wszystko co się w niej znajduje. Jak sołtys wynajmuje to 

wynajmuje wszystko. 

Radna Regulska: Po tym co usłyszałam mam wrażenie, jakby rozpatrywana była skarga na 

Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej a nie na sołtysa wsi Bielany Wrocławskie. Jestem zdziwiona też 

pismem, które państwo złożyliście – podpisał się też pod nim pan Zenon Muraczewski, który jest 

członkiem Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna spotykała się dwa razy i zgromadziła obszerne 

materiały, żeby sprawiedliwie, wnikliwie rozpatrzyć tą skargę, nikt nie kierował się emocjami, 

uprzedzeniami czy osobistymi pobudkami. 17 lipca był sporządzony szczegółowy protokół, który 

został zaakceptowany również przez Zenona Muraczewskiego. Odczytam protokół z posiedzenia 

Komisji Rewizyjnej z dnia17 lipca 2013  roku /załącznik nr 9/ . 

Radny Stadnik: Skarga jest skierowana przez pana Wolek a nie przez panią Regulską. 

Radny Muraczewski Z.: Składam wniosek o udzielenie głosu panu sołtysowi Adamowi Orylskiemu. 

Przewodniczący Rady Gminy Czesław Czerwiec: Pan sołtys był na ostatniej sesji i mógł zabierać 

głos, pisał też wyjaśnienia, więc nie widzę potrzeby, ale wniosek jest formalny, więc głosujmy. 

Głosowanie wniosku Zenona Muraczewskiego: 

Za – 6 osób 

Przeciw – 6 osób 

Wstrzymujących się od głosu  - 3 osoby 

p. Orylski Adam: Dziękuję za udzielenie głosu. Rozmowa z panem Wolkiem zupełnie inaczej 

przebiegała, nigdy nie starałem się obrazić ani urazić jego dóbr. Świetlica wiejska jest wynajmowana 

dla wielu osób, nie ma zgody na użyczanie osobom prywatnym, nie chcemy odpowiedzialności, jak 

egzekwować zgodność z tym wszystkim? Mienie soleckie to nie tylko naczynia, ale też namioty, 

sprzęt nagłaśniający i inne. W jaki sposób miałbym sprawować kontrolę nad tym mieniem? Dlatego 

napisałem do pana wójta czy jest możliwość, żeby wydać rozporządzenie, ale pan wójt twierdzi, że to 

jest mój obowiązek. Ja takiego obowiązku nie widzę i nie chcę tej odpowiedzialności. Nie było 

takiego sformułowania, że mi się nie chce, to jest wyrwane z kontekstu. 

Przewodniczący Rady Gminy Kobierzyce Czesław Czerwiec: Komisja Rewizyjna zajmowała się 

działalnością a nie rozmową. Ktoś, kto się decyduje na stanowisko ma wiedzieć, że są też obowiązki a 

nie tylko prawa. A Bielany są dużą wsią i z tego na pewno zdawał pan sobie sprawę. 

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik: Mamy 33 wsie i z żadnej miejscowości nie było skargi. 

Sołtys jest dla mieszkańców, ma im służyć pomocą. W innych wsiach też są imprezy, bez konfliktów 

społecznych. 

Radny Muraczewski W.: Ktoś, kto wynajmuje mienie ma prawo też do naczyń. To trzeba na 

zebraniach ustalić, bo zebranie wiejskie jest władzą ustawodawczą. To mieszkańcy decydują. Ale to 

jest ciężki kawałek chleba. Sołtys musi być 24 godziny na dobę dla mieszkańców. Być może w 

Bielanach zabrakło ustaleń zebrania wiejskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy Czesław Czerwiec: Ubolewam, że projekt tej uchwały stał się 

atakiem na Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej, bo ona jest radną i działa w imieniu Rady Gminy. 
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Radna Regulska: Mój głos nie był liczony podwójnie. Muraczewski Zenon – zachowuje się inaczej 

na posiedzeniach komisji a inaczej na spotkaniach z radą sołecką, z sołtysem i za każdym razem ma 

inne zdanie. Chciałam się odnieść do tego co odczytała radna Ziomek – że mój głos zaważył na tym, 

że skarga została uznana za zasadną. Nie. Mam podwójny głos jako przewodnicząca ale go tam nie 

użyłam więc proszę mi nie zarzucać czegoś, co nie miało miejsca. 

Radny Rytelewski: Wnioskuję o zakończenie dyskusji. 

Wniosek został przyjęty. 

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,  

9 głosami „za” przy 4 osobach przeciwnych i 2 osobach wstrzymujących się od głosu  podjęła 

uchwałę  

nr XXXII/475/13 w sprawie rozpatrzenia skargi 

 na działalność sołtysa wsi Bielany Wrocławskie 

Ad.9. 

Sekretarz Gminy Maria Wilk 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,  

15 głosami „za” podjęła uchwałę  

XXXII/476/13 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia na czas 

oznaczony powyżej 3 lat działki nr 1/18 w Solnej 

 

Ad.10. 

Sekretarz Gminy Maria Wilk omówiła projekt uchwały. 

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

Radna Ziomek: Firma „Lamar” nie zajmuje się handlem i gastronomią. Dziwi mnie, że Komisja 

Użyteczności Publicznej taką decyzję podjęła, bo to jest jedyny taki punkt w gminie. Pozbawiamy 

ludzi niepełnosprawnych i chorych dostępu do sprzętu rehabilitacyjnego a ich opiekunów zmuszamy 

by chorych zostawili i jechali po sprzęt do Wrocławia. Ten punkt jest jedynym takim punktem na 
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terenie gminy. Z tego punktu korzysta miesięcznie 260 osób. W pobliżu jest przystanek, apteka, ja nie 

rozumiem dlaczego ta dzierżawa nie może być przedłużona. 

Radny Łoposzko: Zgodnie z przyjętym w styczniu mpzp tam ma być parking a Bielany są na tyle 

duże, że można to umieścić w innym miejscu. Jest to miejsce kultu, teren przyległy do kościoła, a nie 

handel. 

Radna Ziomek: Odczytam zdanie księdza: „Przecież jestem otwarty i służę pomocą i nie jestem 

przeciwny różnym działaniom, które służą innym ludziom dla ich dobra”. Więc ksiądz z naszej parafii 

nie widzi przeciwwskazań dla tej działalności w tym miejscu. To nie jest miejsce kultu. Miejsce kultu 

to miejsce uświęcone obecnością osoby świętej, miejscem kultu jest Dom Maryjny w Efezie a nie 

parking gminny, tu nikt na kolanach nie przychodzi. Nie nazywajmy tego miejscem kultu tym bardziej 

że za rogiem jest Sweet Kabaret i wtedy nie było reakcji, że w pobliżu jest dom boży. W tej chwili 

państwo uważacie, że tam nie powinno być działalności służącej mieszkańcom. Ja nie rozumiem panie 

Łoposzko, dlaczego pan wypowiada się w sprawie Bielan i tego, co tam chcemy a czego nie chcemy. 

Skoro to 176 metrów jest taką kością niezgody to składamy wniosek o wyrażenie zgody na zawarcie 

kolejnej umowy najmu części działki o powierzchni dzierżawy 45 m2/załącznik nr 10/ . 

Radny Łoposzko:  Jestem radnym nie tylko Pustkowa Żurawskiego,  ale całej gminy. 

Radny Muraczewski W.: Wniosek jest o handel i gastronomię więc nie mamy pewności czy jutro nie 

powstanie tam bar. 

Radna Ziomek: Siedzi tu pani Arendarczyk więc możemy ją o takie oświadczenie poprosić. 

Radny Stadnik: Proszę panią sekretarz o przeczytanie wniosku. 

Sekretarz Gminy Maria Wilk: Nie mam wniosku przed sobą, więc odczytam uzasadnienie do 

uchwały /załącznik nr 11/ . 

Przewodniczący Rady Gminy Kobierzyce Czesław Czerwiec: Wniosek nie będzie głosowany, bo 

uchwała jest dalej idąca. Jeśli uchwała będzie podjęta to wniosek stanie się bezprzedmiotowy a jeśli  

zostanie odrzucona to wniosek przekażemy do pana wójta. 

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, w wyniku 

głosowania: 

5 głosami „za” , przy 7 głosach przeciwnych i 3 osobach wstrzymujących się od głosu 

nie podjęła 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu część dz. nr 12/2, 

obręb Bielany Wrocławskie po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat. 

 

Ad.11. 

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik omówił projekt uchwały. 
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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 14 radnych /radna Ziomek – nieobecność usprawiedliwiona / z 

15 członków ustawowego składu Rady,  

14 głosami „za”  podjęła uchwałę  

nr XXXII/477/13 w sprawie zmiany statutu Celowego Związku Gmin pod nazwą: "Związek 

Międzygminny Ślęza-Oława 

Ad.12 

Sekretarz Gminy Maria Wilk 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 14 radnych z 15 członków ustawowego składu Rady,  

14 głosami „za” podjęła uchwałę  

nr XXXII/478/13 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/356/09 Rady Gminy Kobierzyce 

z dnia 13 lutego 2009 roku w sprawie zatwierdzenia projektu systemowego pt. 

„Aktywizacja klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach”, 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w ramach Priorytetu VII stanowiącego 

realizację działania 7.1. 

Ad.13. 

Sekretarz Gminy Maria Wilk 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 14 radnych z 15 członków ustawowego składu Rady,  

14 głosami „za” podjęła uchwałę  
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nr XXXII/479/13 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 

roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków dla Rzymsko-Katolickiej 

Parafii pod wezwaniem Św. Wojciecha Biskupa Męczennika w Domasławiu 

Ad.14. 

Sekretarz Gminy Maria Wilk omówiła projekt uchwały. 

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

Przewodniczący Rady Gminy Kobierzyce Czesław Czerwiec: Kto będzie przeprowadzał kontrolę? 

Sekretarz Gminy Maria Wilk: To wynika z ustawy. 

Przewodniczący Rady Gminy Kobierzyce Czesław Czerwiec: Jeśli ma powstać żłobek to Rada ma 

podjąć uchwałę? 

Sekretarz Gminy Maria Wilk: Nie, tylko wpis do rejestru. 

Przewodniczący Rady Gminy Kobierzyce Czesław Czerwiec: Co będzie, gdy Komisja podejmie 

decyzję , że jest źle? 

Sekretarz Gminy Maria Wilk: Trzeba zgłosić do specjalnych służb , wycofuje się zaświadczenie o 

wpisie do rejestru. A w przypadku niespełniania oznacza to zakaz prowadzenia działalności 

gospodarczej. 

Radna Kasprzyk: Jest to sprawa skomplikowana, bo dotyczy małych dzieci, które częściej chorują. 

Nadzór służb bezpieczeństwa, straż pożarna, sanepid. 

Radny Stadnik: Kto będzie ustalał kwestie wynagrodzenia? 

Sekretarz Gminy Maria Wilk: Jest to placówka prywatna, niepubliczna, my ustalimy jedynie 

wysokość dotacji na jedno dziecko i sposób rozliczania. 

Głosowanie: 

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

proszę o podniesienie ręki. 

Rada Gminy Kobierzyce w obecności 14 radnych z 15 członków ustawowego składu Rady,  

14 głosami „za” podjęła uchwałę  

nr XXXII/480/13 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami klubami dziecięcymi oraz 

dziennymi opiekunami na obszarze Gminy Kobierzyce 

Ad.15. 

p. Grzegorz Maszka omówił projekt uchwały. 

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

14 głosami „za” podjęła uchwałę  

nr XXXII/481/13 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 

Damianowice 

Ad.16. 

p. Grzegorz Maszka omówił projekt uchwały. 

Radny Rytelewski: Komisja Rolnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały. 

Radny Muraczewski W. : W obrębie planu jest moja posesja, mam interes prawny, nie będę 

głosował. Mam wątpliwości – zakaz lokalizacji 1MN, 2MN, 3MN – tam są dwa zakłady, które taką 

działalność prowadzą – wulkanizacja i naprawy mechaniczne. 

p. Maszka: Tego zapisu miało nie być, można to wykreślić, projektant się pomylił. Przy trzecim 

wyłożeniu planu tego nie było. 

Radny Muraczewski W.: Wnioskuję o wykreślenie w §14 ust. 2 podp.2 – obsługą i naprawami 

mechanicznymi, blacharskimi, lakierniczymi i wulkanizacyjnymi. 

Radny Raś: Jak było na wyłożeniu? 

p. Maszka: Na wyłożeniu tego całego zdania nie było i tak byłoby lepiej. 

Radna Kasprzyk: Wnioskuję o wykreślenie tak jak było na wyłożeniu. 

Radny Muraczewski W.: Wnioskuję o wykreślenie całego tego zapisu – obsługą i naprawami 

mechanicznymi, blacharskimi, lakierniczymi lub wulkanizacyjnymi pojazdów mechanicznych.. 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

Głosowanie: 

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

proszę o podniesienie ręki. 

Rada Gminy Kobierzyce w obecności 14 radnych z 15 członków ustawowego składu Rady,  

13 głosami „za” przy 1 osobie wstrzymującej się od głosu podjęła uchwałę  

 

 nr XXXII/482/13 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

północnej części wsi Ślęza 

Ad.17. 

p. Grzegorz Maszka omówił projekt uchwały. 

Radny Rytelewski: Komisja Rolnictwa 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 14 radnych z 15 członków ustawowego składu Rady,  

14 głosami „za” podjęła uchwałę  

 nr XXXII/483/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Zielonej w środkowo-zachodniej 

części wsi Kobierzyce i Królikowice 

Ad.18. 

Wójt Gminy Kobierzyce: Czy kolejność uchwał jest prawidłowa? Czy najpierw nie powinien być 

projekt o zmianie studium? Wnioskuję o zmianę kolejności. 

Przewodniczący Rady Gminy Czesław Czerwiec: Przyjmujemy ten wniosek i zmieniamy kolejność 

punktów. 

p. Grzegorz Maszka omówił projekt 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 14 radnych z 15 członków ustawowego składu Rady,  

14 głosami „za” podjęła uchwałę  

nr XXXII/484/13 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kobierzyce. 

 

Ad.19. 

p. Grzegorz Maszka omówił projekt 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 14 radnych z 15 członków ustawowego składu Rady,  

14 głosami „za” podjęła uchwałę  
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 nr XXXII/485/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla linii 400+110 kV w obrębach: Żurawice, Krzyżowice-

Wierzbica i Małuszów w gminie Kobierzyce 

 

Ad.20. 

p. Grzegorz Maszka omówił projekt 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 14 radnych z 15 członków ustawowego składu Rady,  

14 głosami „za” podjęła uchwałę  

nr XXXII/486/13 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Krzyżowice 

Ad.21. 

p. Grzegorz Maszka omówił projekt 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 14 radnych z 15 członków ustawowego składu Rady,  

14 głosami „za” podjęła uchwałę  

nr XXXII/487/13 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Pełczyce 

Ad.22. 

p. Grzegorz Maszka omówił projekt 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 14 radnych z 15 członków ustawowego składu Rady,  

14 głosami „za” podjęła uchwałę  

nr XXXII/488/13 w sprawie odpowiedzi na skargę Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14 

sierpnia 2013r. na stwierdzenie nieważności części ustaleń uchwały Rady Gminy Kobierzyce 
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Nr XXXI/462/13 z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru pomiędzy ul. Lipową a ul. Tarnopolską w 

południowo-wschodniej części wsi Wierzbice. 

 

Ad.23. 

Brak. 

 

 

Ad.24. 

Radna Smaga: Chciałam poprosić, żeby poprawić ciąg pieszo-jezdny –zapadł się tam fragment, przy 

przystanku. 

Radny Stadnik: Dziękuję za zaangażowanie w sprawie kuchni i prosimy o zaangażowanie w sprawie 

firmy na ulicy Kwiatowej – wczoraj po 22.00 maszyny jeszcze tam pracowały. 

Czy udało się ustalić coś w sprawie ulicy Tynieckiej? 

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik: Byłem na tej drodze z pracownikiem starostwa i 

ustaliliśmy zakres robót. W między czasie pracownik się zmienił i będziemy ustalać zakres z nowym 

już pracownikiem. 

Ad.25. 

Radna Regulska: Przy  ul. Wrocławskiej w Bielanach powstał sklep Biedronka, który sąsiaduje z 

pasem drogowym gminnym, gdzie stoją dwa dęby i budynek 25 m2, w którym kiedyś było szambo. 

Nie wiem czy ze względów sanepidowskich nie przeszkadzało to w odbiorze sklepu ale proszę o 

zajęcie się tą sprawą. 

Przewodniczący Rady Gminy Kobierzyce Czesław Czerwiec: Wniosek o przyspieszenie realizacji 

lampy na ulicy Lipowej 3 w Wysokiej. 

 

Ad.26. 

Przewodniczący Rady Gminy Kobierzyce Czesław Czerwiec: Zamykam XXXII Sesję Rady 

Gminy. 

Załączniki stanowią integralną część protokołu - liczba załączników: 11. 

Dokładny przebieg sesji – na nośniku elektronicznym nr 20130823 

 

 

Protokołowała:                                                                                       Przewodniczący Rady Gminy:  
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Magdalena Marszałek-Wojciechowska                                                          Czesław Czerwiec 

 

 

 


