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- projekt- 

PROTOKÓŁ NR XIV/2016 

Sesji Rady Gminy Kobierzyce 

z dnia 29 stycznia 2016 roku 

 

XIV Sesję Rady Gminy otworzyła o godz.9.00  Przewodnicząca Rady Gminy  -  Elżbieta 

Regulska. 

Obecni na Sali obrad: 

Radni wg listy obecności, 

Sołtysi wg listy obecności, 

Wójt Gminy – Ryszard Pacholik 

Zastępca Wójta - Piotr Kopeć 

Sekretarz Gminy – Maria Wilk 

Skarbnik Gminy Maria Prodeus 

Radca Prawny – Monika Pacholska 

Ad.1. 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska przywitała radnych i 

przybyłych gości oraz stwierdziła, iż Rada Gminy posiada qworum i jest władna obradować i 

podejmować prawomocne uchwały. Na dzisiejszej sesji odbędzie się uroczystość wręczenia 

orderu  Pani Zuzannie Kowalewicz za zasługi dla obronności kraju - serdecznie witam gości, 

szczególnych panią Zuzannę Kowalewicz wraz z synami Andrzejem i Edwardem oraz 

pułkownika  Bolesława Zawadzkiego - komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień. 

Zanim przystąpimy do realizacji porządku obrad, chciałam państwa radnych prosić  o 

naniesienie autopoprawki w proponowanym porządku obrad: Proszę wykreślić punkt 19 czyli 

"Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/52/15 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 20 

lutego 2015r. w sprawie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Kobierzyce na 

lata 2014-2017 z perspektywą do roku 2021". Proszę pana wójta o uzasadnienie 

autopoprawki. 
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Zastępca Wójta Piotr Kopeć: Bardzo prosimy o wycofanie tego projektu uchwały z 

porządku obrad, ponieważ formalne przesłanki nie zostały spełnione. Brakuje opinii dwóch 

instytucji, które powinny tą uchwałę zaopiniować. 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska: Zgodnie z art.34 Statutu 

Gminy stawiam pytanie czy ktoś z państwa radnych ma uwagi, wnioski do porządku obrad.  

Brak uwag, wniosków, przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za 

przyjęciem zaproponowanego porządku obrad wraz z autopoprawką proszę o podniesienie 

ręki.                     

Za – 15 osób  

Stwierdzam, że porządek obrad przyjęto i przedstawia się następująco; 

1. Otwarcie XIV Sesji Rady Gminy.  

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Gminy. 

 4. Informacje Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym.  

5. Sprawozdanie Wójta z bieżącej działalności.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentami 

potwierdzającymi spełnienie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych 

przedszkoli, punktu przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Kobierzyce.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów do klas 

pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Kobierzyce dla 

kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły. 

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały NR XXV/307/08 Rady Gminy Kobierzyce z 

dnia 11 września 2008 r. w sprawie wyposażenia przedszkola samorządowego w Bielanach 

Wrocławskich w nieruchomość stanowiącą własność Gminy Kobierzyce (obecnie 

Przedszkola Samorządowego w Ślęzie).  

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/390/13 Rady Gminy Kobierzyce z 

dnia 22 marca 2013 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pustkowie 

Żurawskim.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/577/14 Rady Gminy 

Kobierzyce z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

w Tyńcu Małym.  



3 
 

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

umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat /GRAMAR/.  

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

umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat /BEPERFECT/.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po 

umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat./ORANGE/.  

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr IX/113/15 Rady Gminy Kobierzyce z 

dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

gminy Kobierzyce. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr IX/114/15 Rady 

Gminy Kobierzyce z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i 

zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.  

16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Rozwoju Miejscowości Bąki na lata 2016-

2020”.  

17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Rozwoju Miejscowości Owsianka na lata 

2016- 2020”.  

18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Rozwoju Miejscowości Krzyżowice na lata 

2016- 2020”.  

19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego przy ul. Kasztanowej, Spółdzielczej i Słonecznej w 

środkowo-zachodniej części wsi Kobierzyce. 

 20. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Tęczowej w południowo-

środkowej części obrębu Bielany Wrocławskie. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Błękitnej i Dwa Światy w 

środkowo-wschodniej części wsi Bielany Wrocławskie.  

22. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Wspólnej w środkowej części 

wsi Kobierzyce.  

23. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Robotniczej w środkowej 

części wsi Kobierzyce. 
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 24. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy skrzyżowaniu ul. Spółdzielczej i 

Robotniczej w środkowej części wsi Kobierzyce.  

25. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Wrocławskiej i Sportowej w 

południowo-środkowej części wsi Pustków Wilczkowski.  

26. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych przy ul. Wrocławskiej i Sportowej w 

północno-środkowej części wsi Jaszowice.  

27. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Kobierzyce Nr XL/587/14 z 

dnia 8 maja 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru przy ul. Kwiatowej w środkowej części wsi 

Kobierzyce.  

28. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Kobierzyce Nr 

XXXVIII/566/14 z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Łąkowej 

w północno-środkowej części wsi Bąki, w obrębie Owsianka-Bąki 

29. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Kobierzyce Nr XLI/608/14 

z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ul. Wrocławską a ul. 

Ogrodową w północno-zachodniej części wsi Bielany Wrocławskie. 

30. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy we wsi Pustków Żurawski.  

31. Sprawozdania komisji stałych Rady Gminy Kobierzyce za rok 2015.  

32. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Rady Gminy Kobierzyce w roku 2015. 

33. Interpelacje radnych.  

34. Zapytania radnych i sołtysów.  

35. Wnioski i sprawy różne. 

36. Komunikaty Przewodniczącej.  

37. Zakończenie obrad.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Teraz bardzo poproszę pana Komendanta 

WKU  Bolesława Zawadzkiego o dokonanie odznaczenia pani Zuzanny Kowalewicz. 

p. Bolesław Zawadzki: Medal za zasługi dla obronności kraju -  z tego względu, że nie ma 

obowiązkowej służby wojskowej, jest ochotnicza, coraz mniej dzieci się rodzi, dlatego z 

wielką przyjemnością wręczam ten medal dla pani Zuzanny. 4 synów pani Zuzanny służyło w 
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wojsku  dlatego też Minister Obrony Narodowej uhonorował panią Zuzannę srebrnym 

medalem za zasługi dla obronności kraju. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Ponieważ jest to taka doniosła chwila i 

rzadko się zdarza taka uroczystość w życiu naszej gminy, więc zarządzam pół godziny 

przerwy. 

Radna Apolonia Kasprzyk-Czepielinda: Znam panią Zuzię 42 lata, wychowywała synów w 

trudnych warunkach, ale jak widać - warto być uczciwym i dobrym człowiekiem bez względu 

na warunki.                                                

 

Przerwa 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Wznawiam obrady XIV sesji Rady 

Gminy Kobierzyce. Rada Gminy po przerwie posiada quorum i jest władna obradować i 

podejmować prawomocne uchwały. Przystępujemy do realizacji porządku obrad. 

 

Ad.3. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Czy ktoś z Państwa radnych ma uwagi do 

protokołu z XIII Sesji Rady Gminy?  

Radna Apolonia Kasprzyk-Czepielinda: Nie może tak być, że w protokole nie zawiera się 

istotnych rzeczy, jakie podnoszą radni. Chodzi mi o interpelację, którą zgłosiłam na ostatniej 

sesji - jest obszerna odpowiedź pana Wójta a za parę lat nikt nie będzie pamiętał, o czym 

mówiłam w interpelacji. Bardzo proszę o zawieranie moich wypowiedzi w całości  w 

protokole. Protokoły są coraz bardziej lakoniczne. Bardzo proszę o poprawienie. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Bardzo proszę panią mecenas o 

wypowiedź. 

Radca prawny Monika Pacholska: Nie było mnie na ostatniej sesji, ale rozumiem, że była 

to interpelacja przedstawiona na sesji. Interpelację można wciągnąć w całości w protokół 

natomiast jeśli jest załącznikiem to stanowi integralną część protokołu i jest to równoważne 

prawnie więc byłoby to powtórzenie tej samej treści. 

Radna Apolonia Kasprzyk-Czepielinda: Proszę przesłuchać jeszcze raz nagranie z sesji, ja 

prosiłam, żeby moja interpelacja nie była załącznikiem, tylko żeby była w protokole zawarta. 

Dziwię się, bo pani Przewodnicząca ma umysł matematyczny a protokoły są coraz bardziej 

lakoniczne. Nie może tak być. 
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Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Jeśli pani radna mówi, że protokół jest 

lakoniczny to trochę bym dyskutowała, bo jeśli protokół z danej sesji ma trzydzieści parę 

stron to trudno go nazwać lakonicznym. Rzeczywiście na poprzedniej sesji życzyła sobie 

pani, żeby pani interpelacja była w całości napisana i nie stanowiła załącznika i z tego co 

wiem to Biuro Rady miało tak zrobić - pani Marszałek ? 

Magdalena Marszałek-Wojciechowska: Pani radna Kasprzyk prosiła, żeby treść jej zdania 

odrębnego do uchwały nie stanowiła załącznika do protokołu lecz aby była wciągnięta do 

treści protokołu. Tak też zrobiłam. Natomiast o interpelacji nie było mowy więc interpelację 

załączyłam zwyczajowo do protokołu. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Tak, teraz sobie przypominam, że to nie 

chodziło o interpelację lecz o zdanie odrębne do uchwały i to odrębne zdanie jest w całości 

wpisane. 

Radna Apolonia Kasprzyk-Czepielinda: Myślę, że głosowanie nad tym protokołem należy 

przenieść na następną sesję. Uprzejmie proszę moje wypowiedzi umieszczać od dnia 

dzisiejszego w protokole w całości. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Na ostatniej sesji takiej prośby nie było 

więc nie zastosowaliśmy się do tego. Myślę, że protokół należy przyjąć w takiej formie jak 

jest a na przyszłość - jeśli będą takie prośby to będziemy się do tego stosować. Pani mecenas, 

czy możemy przystąpić do głosowania protokołu? 

Radca prawny Monika Pacholska: Tak. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Kto z państwa radnych jest za przyjęciem 

protokołu z XIII Sesji Rady Gminy? 

Za – 11 osób /z 15 radnych obecnych na posiedzeniu sesji 

przeciw - 0 

nie głosowała - 1 osoba 

wstrzymało się od głosu - 3 osoby. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Stwierdzam, że protokół został przyjęty. 

 

Ad.4. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska poinformowała o pismach, które wpłynęły 

do Biura Rady w okresie międzysesyjnym/ załącznik nr 1/. 
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Ad.5. 

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik przeczytał sprawozdanie z bieżącej 

działalności.  

/ załącznik nr 2/ 

Ad.6. 

Sekretarz Gminy Maria Wilk omówiła projekt uchwały: Uchwałę podejmowaliśmy rok 

temu na rok 2015, teraz trochę zmieniamy, bo wzięliśmy pod uwagę 6 kryteriów. Wzięliśmy 

pod uwagę zarówno zmianę przepisów jak i sugestie radnych i rodziców.  Ustawa zapewnia, 

iż pierwszeństwo - w rekrutacji do przedszkola mają dzieci, które: 

- są wychowywane przez rodziców samotnych,  

-dzieci niepełnosprawne lub dzieci mające rodzeństwo niepełnosprawne,  

-a także dzieci mające niepełnosprawnych rodziców  

-oraz dzieci z rodzin wielodzietnych.  

To zapewnia ustawa. Gmina ma możliwość ustalenia co najwyżej 6 kryteriów i takie kryteria 

państwu przedstawiamy. Podstawowe to jest to, że dziecko 4 lub 5 letnie ma prawo do 

wychowania przedszkolnego. Zmiana w stosunku do roku poprzedniego - w tym roku nie ma 

obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego. Pozostałe przypadki to kiedy obydwoje 

rodzice pracują. Punktujemy też sytuację, gdy rodzice na pewno są mieszkańcami gminy i z 

tego tytułu płacą podatek. Wyżej punktujemy, jeśli oboje rodzice płacą podatek w Pierwszym 

Urzędzie Skarbowym z tytułu zamieszkania. Kolejne kryterium to posiadanie rodzeństwa - 

bierzemy pod uwagę, gdy dziecko, które ubiega się o przyjęcie do przedszkola posiada 

rodzeństwo i to nie tylko uczące się, ale nawet takie, które ukończyło jeden rok życia.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Proszę przewodniczącego Komisji 

Użyteczności Publicznej o przedstawienie opinii w sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Czesław Stadnik: Komisja Użyteczności Publicznej pozytywnie 

zaopiniowała projekt tej uchwały. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Otwieram dyskusję. Kto z Państwa 

Radnych ma pytania, uwagi do projektu uchwały?  

Radny Krzysztof Kmiecik: Czy mamy informację jaki jest niedobór tych miejsc, jakiego 

rzędu są to liczby? 
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Sekretarz Maria Wilk: Nowe przedszkole będzie otwarte dla 150 dzieci. Dzieci 6-letnie nie 

mają obowiązku szkolnego i będą objęte wychowaniem przedszkolnym. 

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik: Im więcej dzieci w szkole będzie tym więcej 

dzieci dostanie się do przedszkoli. Będziemy zachęcali do realizacji programu w szkołach. 

Będzie spotkanie w Ślęzy na temat, gdzie dzieci ze Ślęzy mają chodzić do szkoły - do Ślęzy 

/Bielan/ czy do Wysokiej. Granice administracyjne, kościół, to są jedne z ważniejszych 

argumentów, jakie musimy brać pod uwagę. Dużo ludzi mieszka niezameldowanych, 

natomiast te kryteria do czegoś obligują. 

GŁOSOWANIE: 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Nie ma  więcej pytań, uwag -zamykam 

dyskusję w sprawie projektu. Przechodzimy do podjęcia uchwały. 

Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu - proszę o 

podniesienie ręki. 

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

15  głosami „za”  podjęła uchwałę  

nr XIV/208/16 w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz 

dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów w postępowaniu 

rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, punktu przedszkolnego i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kobierzyce. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Stwierdzam, że uchwała została podjęta. 

Ad.7. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: W materiałach, które państwo 

otrzymaliście zostało uzupełnione kryterium, Komisja Użyteczności Publicznej zaopiniowała 

projekt tej uchwały z poprawką. 

Sekretarz Gminy Maria Wilk omówiła projekt uchwały. Tą uchwałę podejmujemy po raz 

pierwszy i dlatego że obligują nas do tego przepisy. Każda szkoła podstawowa, każde 

gimnazjum uchwałą Rady Gminy ma ustalony swój obwód szkolny. Dzieci zamieszkałe w 

obwodzie szkolnym mają prawo i muszą znaleźć swoje miejsce do nauki w szkole, która jest 

ich szkołą obwodową. Do tej pory do przyjmowania dzieci spoza obwodu prawo miał 
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dyrektor.  Teraz przepisy nakładają na nas obowiązek, żeby dla dzieci spoza obwodu Rada 

Gminy ustaliła szczególne kryterium. W Tyńcu Małym czy w Wysokiej spodziewamy się 

dużego napływu dzieci z gmin ościennych i z miasta Wrocławia - w związku z tym 

uchwalenie tych kryteriów ma sens. 

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik: Będzie parcie innych gmin do szkoły w 

Wysokiej. Nie wiem czy nie zamieścić kryterium zamieszkiwania od roku czy dwóch. 

Obawiam się fikcyjnych meldunków. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Pani mecenas, czy można tak to zapisać? 

Radca prawny Monika Pacholska: Nie, ponieważ zgodnie z orzecznictwem taki sztywny 

zakres czasowy nie jest możliwy, musi to być na dzień zamieszkiwania. Nie możemy też 

ograniczać się do meldunku lecz do zamieszkiwania. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Proszę przewodniczącego Komisji 

Użyteczności Publicznej o przedstawienie opinii w sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Czesław Stadnik: Komisja Użyteczności Publicznej pozytywnie 

zaopiniowała projekt tej uchwały z poprawką. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Otwieram dyskusję. Kto z Państwa 

Radnych ma pytania, uwagi do projektu uchwały?  

Radna Apolonia Kasprzyk-Czepielinda: Sprawa jest rozwiązana Urzędem Skarbowym. 

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik: Obawa moja jest taka, że będą dzieci z 

zewnątrz i nie będzie miejsca dla naszych dzieci. 

Radny Jarosław Zawisza: Może nawet część ludzi wybierze miejsce zamieszkania ze 

względu na bliskość szkoły. 

GŁOSOWANIE: 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Nie ma więcej pytań, uwag - zamykam 

dyskusję w sprawie projektu. Przechodzimy do podjęcia uchwały. 

Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu - proszę o 

podniesienie ręki. 

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

15 głosami „za”  podjęła uchwałę  
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nr XIV/209/16 w sprawie określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów do klas 

pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Kobierzyce 

dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Stwierdzam, że uchwała została podjęta. 

Ad.8. 

Skarbnik Gminy Maria Prodeus omówiła projekt uchwały. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska - proszę przewodniczącego Komisji 

Budżetowej o przedstawienie opinii w sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Radny  Jarosław Zawisza: Komisja Budżetowa pozytywnie 

zaopiniowała  projekt tej uchwały.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Otwieram dyskusję. Kto z Państwa 

Radnych ma pytania, uwagi do projektu uchwały?  

GŁOSOWANIE: 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Nie ma pytań, uwag - zamykam dyskusję 

w sprawie projektu. Przechodzimy do podjęcia uchwały. 

Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu - proszę o 

podniesienie ręki. 

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

15 głosami „za”  podjęła uchwałę  

nr XIV/210/16 w sprawie zmiany uchwały NR XXV/307/08 Rady Gminy Kobierzyce z 

dnia 11 września 2008 r. w sprawie wyposażenia przedszkola samorządowego w 

Bielanach Wrocławskich w nieruchomość stanowiącą własność Gminy Kobierzyce 

(obecnie Przedszkola Samorządowego w Ślęzie) 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Stwierdzam, że uchwała została podjęta. 

Radny Mariusz Przeździęk: Wyposażenie przedszkola w Bielanach a w treści jest 

przedszkole w Ślęzie. 

Skarbnik Gminy Maria Prodeus: Obiekt wielofunkcyjny budowany był dla Bielan 

Wrocławskich. Niespójność jest, ale będziemy się zastanawiali nad zmianą obrębów. 



11 
 

Radny Mariusz Przeździęk: Mam takie pytanie bo tu jest "wyposażenia przedszkola w 

Bielanach Wrocławskich, obecnie Przedszkola Samorządowego w Ślęzie", a treści jest 

"wyposaża się przedszkole samorządowe w Ślęzie". 

Skarbnik Gminy Maria Prodeus: Istotą jest podział gminy na obręby i miejsce, w którym 

posadowione jest przedszkole. Sam obiekt wielofunkcyjny budowany był w miejscowości 

Bielany Wrocławskie. Nazwa jednostki była związana - obiekt wielofunkcyjny był Bielany 

Wrocławskie, a obręb jest w Ślęzie. Niespójność jest, ale tak jak powiedział pan wójt, 

rozpatrujemy zmianę obrębów. 

Radny Mariusz Przeździęk: Ja to rozumiem, ale tak jak dla mnie to powinno wyglądać tak, 

że wyposaża się przedszkole samorządowe w Bielanach Wrocławskich o nieruchomość 

zlokalizowaną w Ślęzie przy ulicy Przystankowej. 

Sekretarz Gminy Maria Wilk: Przedszkole mieściło się w Bielanach Wrocławskich i taka 

była jego nazwa. Pierwsza uchwała w sprawie tego przedszkola to była  „w sprawie 

przedszkola w Bielanach Wrocławskich” a adresowo ono było w Ślęzie. Później to zmieniono 

nie tylko w adresie, ale i w nazwie przedszkola, ale w uchwale tak to zostało. Jest to 

niespójność nazwy związana z historią. 

Radny Wiesław Muraczewski: W 2008 roku tego obiektu w Ślęzie jeszcze nie było. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: W uchwale zmieniającej musi być 

pierwotna nazwa uchwały zmienianej. 

Ad.9. 

Skarbnik Gminy Maria Prodeus omówiła projekt uchwały. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska - proszę przewodniczącego Komisji 

Budżetowej o przedstawienie opinii w sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Radny  Jarosław Zawisza: Komisja Budżetowa pozytywnie 

zaopiniowała  projekt tej uchwały.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Otwieram dyskusję. Kto z Państwa 

Radnych ma pytania, uwagi do projektu uchwały?  

GŁOSOWANIE: 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Nie ma pytań, uwag -zamykam dyskusję 

w sprawie projektu. Przechodzimy do podjęcia uchwały. 
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Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu - proszę o 

podniesienie ręki. 

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

15 głosami „za”  podjęła uchwałę  

nr XIV/211/16 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/390/13 Rady Gminy Kobierzyce z 

dnia 22 marca 2013 r. w sprawie utworzenia  

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pustkowie Żurawskim. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Stwierdzam, że uchwała została podjęta. 

Ad.10. 

Skarbnik Gminy Maria Prodeus omówiła projekt uchwały. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska - proszę przewodniczącego Komisji 

Budżetowej o przedstawienie opinii w sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Radny  Jarosław Zawisza: Komisja Budżetowa pozytywnie 

zaopiniowała  projekt tej uchwały.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Otwieram dyskusję. Kto z Państwa 

Radnych ma pytania, uwagi do projektu uchwały?  

GŁOSOWANIE: 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Nie ma pytań, uwag -zamykam dyskusję 

w sprawie projektu. Przechodzimy do podjęcia uchwały. 

Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu - proszę o 

podniesienie ręki. 

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

15 głosami „za”  podjęła uchwałę  

nr XIV/212/16 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/577/14 Rady Gminy Kobierzyce z 

dnia 28 marca 2014 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tyńcu 

Małym. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Stwierdzam, że uchwała została podjęta. 
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Ad.11. 

Sekretarz Gminy Maria Wilk omówiła projekt uchwały. Firma Gramar w wyniku  przetargu 

realizuje umowę dostarczania posiłków w szkole w Bielanach Wrocławskich. Jest to 

wydawanie posiłków a nie pełna kuchnia cateringowa. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Proszę przewodniczącego Komisji 

Użyteczności Publicznej o przedstawienie opinii w sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Czesław Stadnik: Komisja Użyteczności Publicznej pozytywnie 

zaopiniowała projekt tej uchwały. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Otwieram dyskusję. Kto z Państwa 

Radnych ma pytania, uwagi do projektu uchwały?  

Radny Jarosław Zawisza: Jako członek Komisji Użyteczności Publicznej zaopiniowałem 

projekt tej uchwały pozytywnie, ale dzisiaj się wstrzymam od głosu i proszę to traktować jako 

dezaprobatę dla jakości usług świadczonych przez firmę. Z firmą GRAMAR mieliśmy już 

umowę rok temu i było bardzo dużo opinii negatywnych ze strony rodziców. Firma wygrała 

ponownie przetarg na ten rok, liczyliśmy, że się poprawi jakość świadczonych usług. Jak pan 

wójt słyszał na zebraniu wiejskim, liczba negatywnych głosów rośnie. Nie będę oceniał 

jakości tych usług bo nie znam ani ze względu na smak ani na kaloryczność, ale jeżeli wiem, 

że umowę podpisaliśmy na 280 dzieci - w zeszłym roku z obiadów korzystało 200 dzieci a w 

tym roku już tylko 80, to już sam ten fakt świadczy o tym, że jakość usług nie jest najwyższa. 

Sekretarz Gminy Maria Wilk: Rzeczywiście na zebraniu wiejskim rodzice zgłaszali takie 

uwagi, żeby podjąć jakieś działania dotyczące rozwiązania umowy lub jeśli by się udało 

poprawić te posiłki. Byliśmy w szkole, widzieliśmy jak dzieci jedzą obiady. Oczywiście 

jednodniowe sprawdzenie nie daje pełnego obrazu. Pani dyrektor otrzymała polecenie, żeby 

przeprowadzić ankietę  wśród rodziców wszystkich dzieci, które jedzą posiłki oraz wśród 

tych, którzy z tych posiłków zrezygnowali. Z 220 dzieci obecnie z obiadów korzysta 88 

dzieci. Po przeprowadzeniu ankiet odbędzie się spotkanie z Radą Rodziców, żeby podjąć 

jakieś działania. Zapraszam na to spotkanie również państwa radnych zainteresowanych 

tematem a będących z Bielan Wrocławskich, Ślęzy czy też z miejscowości znajdujących się w 

obwodzie szkolnym. 

Radny Dariusz Matuszewski: Ja też się wstrzymam. Są zbierane wśród rodziców podpisy, 

żeby umowę zerwać. A jak się jedzie na kontrolę, to wiadomo, że będzie dobrze. 
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Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Może tak nie do końca, bo jak 

chodziliśmy po klasach to wszystkie dzieci miały ten sam posiłek. Ostatnio byłam w szpitalu 

na Koszarowej i tam też firma cateringowa wydaje obiady. Samo podanie tego obiadu było 

lepsze niż tutaj w szkole. Każdy pacjent dostawał coś takiego w formie tacy i na tej tacy był 

pojemnik na zupę, na drugie danie. Gdyby w tej szkole była stołówka to ten obiad na pewno 

by inaczej smakował. Rozumiem, że jest to opinia rodziców, ale wszystkie dzieci, które jadły 

wtedy obiad, mówiły że obiad jest dobry, smaczny a nawet jeden chłopiec powiedział, że „nie 

smaczny tylko bardzo smaczny”. Dzieci nie jedzą warzyw i wszystko zostaje w tych 

pojemnikach.  

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik: To była kontrola niezapowiedziana. Z drugiej 

strony - czego my wymagamy za 4,5 zł? Proszę nie łączyć tematu jakości obiadów z tematem 

umowy najmu. 

Radny Czesław Stadnik: Jeżeli odmówimy firmie tego kawałka miejsca to usługa może się 

pogorszyć. Ewentualnie mogą znaleźć inne rozwiązanie - np. podstawić busa, z którego będą 

wydawali posiłki.  

Sekretarz Gminy Maria Wilk: Pani Dyrektor przyjedzie tutaj i będziecie mogli państwo  z 

nią porozmawiać na ten temat. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Na zebraniu wiejskim pani dyrektor 

powiedziała, że oprócz tej firmy nikt inny nie  przystąpił do przetargu.  

Radny Adam Raś: Problem jest a podpisujemy umowę na rok, może lepiej na pół roku i 

wtedy może się coś wyjaśni. 

Radca prawny Monika Pacholska: Jest to trudne organizacyjnie - wpuszczanie nowego 

podmiotu w trakcie roku szkolnego. Umowę można wypowiedzieć w momencie, gdy nie są 

przestrzegane postanowienia umowy. W umowie jest dokładnie zapisane jak posiłek ma 

wyglądać. Wypowiedzenie - jeśli byłyby bardzo rażące naruszenia umowy to można 

wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym, a w pozostałych przypadkach - 30 dni. 

Radna Apolonia Kasprzyk-Czepielinda: Składam wniosek o zamknięcie dyskusji. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Przystępujemy do głosowania wniosku 

radnej Apolonii Kasprzyk-Czepielindy. Kto z państwa radnych jest za zamknięciem dyskusji? 
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za - 10  osób 

GŁOSOWANIE: 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Zamykam dyskusję w sprawie projektu. 

Przechodzimy do podjęcia uchwały. 

Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu - proszę o 

podniesienie ręki. 

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

9 głosami "za" przy 1 osobie "przeciw" i 5 osobach wstrzymujących się od głosu podjęła 

uchwałę 

nr XIV/213/16 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu po 

umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Stwierdzam, że uchwała została podjęta. 

Ad.12. 

Sekretarz Gminy Maria Wilk omówiła projekt uchwały.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Proszę przewodniczącego Komisji 

Użyteczności Publicznej o przedstawienie opinii w sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Czesław Stadnik: Komisja Użyteczności Publicznej pozytywnie 

zaopiniowała projekt tej uchwały. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Otwieram dyskusję. Kto z Państwa 

Radnych ma pytania, uwagi do projektu uchwały?  

GŁOSOWANIE: 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Nie ma pytań, uwag - zamykam dyskusję 

w sprawie projektu. Przechodzimy do podjęcia uchwały. 

Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu - proszę o 

podniesienie ręki. 

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

15 głosami „za”  podjęła uchwałę  

nr XIV/214/16 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu po 

umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat 
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Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Stwierdzam, że uchwała została podjęta. 

Ad.13. 

Zastępca Wójta Piotr Kopeć omówił projekt uchwały. Niedaleko obiektu firmy Kinnarps 

znajduje się maszt telefonii komórkowej. Dlatego tylko na rok, bo zawsze jest wymagana 

zgoda właściciela terenu obok. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska - proszę przewodniczącego Komisji 

Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska przedstawienie opinii w 

sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Radny Wiesław Muraczewski: Komisja Rolnictwa pozytywnie 

zaopiniowała projekt tej uchwały.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Proszę przewodniczącego Komisji 

Użyteczności Publicznej o przedstawienie opinii w sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Czesław Stadnik: Komisja Użyteczności Publicznej pozytywnie 

zaopiniowała projekt tej uchwały. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Otwieram dyskusję. Kto z Państwa 

Radnych ma pytania, uwagi do projektu uchwały?  

GŁOSOWANIE: 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Nie ma pytań, uwag -zamykam dyskusję 

w sprawie projektu. Przechodzimy do podjęcia uchwały. 

Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu - proszę o 

podniesienie ręki. 

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

15 głosami „za”  podjęła uchwałę  

nr XIV/215/16 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po 

umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Stwierdzam, że uchwała została podjęta. 

Ad.14.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Proszę poprawić w podstawie prawnej 

dotyczącej ustawy o samorządzie gminnym  - tekst jednolity ze zmianami. 
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Zastępca Wójta Piotr Kopeć omówił projekt uchwały. Projekt uchwały dotyczy zmiany w 

zakresie usuwania odpadów od mieszkańców. Mówimy tu o odpadach zielonych. Były liczne 

sygnały od mieszkańców gminy, że zbyt wcześnie kończymy wywóz odpadów zielonych, 

dlatego postanowiliśmy ten wywóz przedłużyć tak, żeby był możliwy w miesiącach listopad i 

grudzień i żeby rozpoczął się od marca a nie jak było do tej pory - od kwietnia. Kolejny 

przedstawiony państwu projekt uchwały dotyczy tej samej sprawy. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska - proszę przewodniczącego Komisji 

Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska przedstawienie opinii w 

sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Radny Wiesław Muraczewski: Komisja Rolnictwa pozytywnie 

zaopiniowała projekt tej uchwały.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Proszę przewodniczącego Komisji 

Użyteczności Publicznej o przedstawienie opinii w sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Czesław Stadnik: Komisja Użyteczności Publicznej pozytywnie 

zaopiniowała projekt tej uchwały. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Otwieram dyskusję. Kto z Państwa 

Radnych ma pytania, uwagi do projektu uchwały?  

GŁOSOWANIE: 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Nie ma pytań, uwag -zamykam dyskusję 

w sprawie projektu. Przechodzimy do podjęcia uchwały. 

Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu - proszę o 

podniesienie ręki. 

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

15 głosami „za”  podjęła uchwałę  

nr XIV/216/16 w sprawie zmiany Uchwały nr IX/113/15 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 

25 czerwca 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

gminy Kobierzyce. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Stwierdzam, że uchwała została podjęta. 
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Ad.15. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Ten projekt uchwały Wójt Kopeć 

omówił w punkcie poprzednim. W tym projekcie proszę również poprawić w podstawie 

prawnej dotyczącej ustawy o samorządzie gminnym  - tekst jednolity ze zmianami. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska - proszę przewodniczącego Komisji 

Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska przedstawienie opinii w 

sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Radny  Wiesław Muraczewski: Komisja  Rolnictwa pozytywnie 

zaopiniowała  projekt tej uchwały.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Proszę przewodniczącego Komisji 

Użyteczności Publicznej o przedstawienie opinii w sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Czesław Stadnik: Komisja Użyteczności Publicznej pozytywnie 

zaopiniowała projekt tej uchwały. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Otwieram dyskusję. Kto z Państwa 

Radnych ma pytania, uwagi do projektu uchwały?  

GŁOSOWANIE: 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Nie ma pytań, uwag -zamykam dyskusję 

w sprawie projektu. Przechodzimy do podjęcia uchwały. 

Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu - proszę o 

podniesienie ręki. 

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

15 głosami „za”  podjęła uchwałę  

nr XIV/217/16 w sprawie zmiany Uchwały nr IX/114/15 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 

25 czerwca 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 

zagospodarowania tych odpadów. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Stwierdzam, że uchwała została podjęta. 

Ad.16. 

Sekretarz Gminy Maria Wilk omówiła projekt uchwały. 
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Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Proszę przewodniczącego Komisji 

Użyteczności Publicznej o przedstawienie opinii w sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Czesław Stadnik: Komisja Użyteczności Publicznej pozytywnie 

zaopiniowała projekt tej uchwały. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Otwieram dyskusję. Kto z Państwa 

Radnych ma pytania, uwagi do projektu uchwały?  

GŁOSOWANIE: 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Nie ma pytań, uwag -zamykam dyskusję 

w sprawie projektu. Przechodzimy do podjęcia uchwały. 

Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu - proszę o 

podniesienie ręki. 

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

15 głosami „za”  podjęła uchwałę  

nr XIV/218/16 w sprawie przyjęcia „Planu Rozwoju Miejscowości Bąki  na lata 2016-

2020”. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Stwierdzam, że uchwała została podjęta. 

Ad.17. 

Sekretarz Gminy Maria Wilk omówiła projekt uchwały. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Proszę przewodniczącego Komisji 

Użyteczności Publicznej o przedstawienie opinii w sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Czesław Stadnik: Komisja Użyteczności Publicznej pozytywnie 

zaopiniowała projekt tej uchwały. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Otwieram dyskusję. Kto z Państwa 

Radnych ma pytania, uwagi do projektu uchwały?  

GŁOSOWANIE: 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Nie ma pytań, uwag -zamykam dyskusję 

w sprawie projektu. Przechodzimy do podjęcia uchwały. 

Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu - 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 XIV/219/16 w sprawie przyjęcia „Planu Rozwoju Miejscowości Owsianka 

  na lata 2016-2020”. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Stwierdzam, że uchwała została podjęta. 

Ad.18. 

Sekretarz Gminy Maria Wilk omówiła projekt uchwały. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Proszę przewodniczącego Komisji 

Użyteczności Publicznej o przedstawienie opinii w sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Czesław Stadnik: Komisja Użyteczności Publicznej pozytywnie 

zaopiniowała projekt tej uchwały. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Otwieram dyskusję. Kto z Państwa 

Radnych ma pytania, uwagi do projektu uchwały?  

GŁOSOWANIE: 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Nie ma pytań, uwag -zamykam dyskusję 

w sprawie projektu. Przechodzimy do podjęcia uchwały. 

Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu - proszę o 

podniesienie ręki. 

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

15 głosami „za”  podjęła uchwałę  

nr XIV/220/16 w sprawie przyjęcia „Planu Rozwoju Miejscowości Krzyżowice 

  na lata 2016-2020”. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Stwierdzam, że uchwała została podjęta. 

Ad.19. 

Specjalista ds. architektury i budownictwa Grzegorz Maszka omówił projekt uchwały. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska - proszę przewodniczącego Komisji 

Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska przedstawienie opinii w 

sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Radny  Wiesław Muraczewski: Komisja  Rolnictwa pozytywnie 

zaopiniowała  projekt tej uchwały.  



21 
 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Otwieram dyskusję. Kto z Państwa 

Radnych ma pytania, uwagi do projektu uchwały?  

GŁOSOWANIE: 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Nie ma pytań, uwag -zamykam dyskusję 

w sprawie projektu. Przechodzimy do podjęcia uchwały. 

Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu - proszę o 

podniesienie ręki. 

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

15 głosami „za”  podjęła uchwałę  

nr XIV/221/16 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego przy ul. Kasztanowej, Spółdzielczej i Słonecznej w 

środkowo-zachodniej części wsi Kobierzyce. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Stwierdzam, że uchwała została podjęta 

Ad.20. 

Specjalista ds. architektury i budownictwa Grzegorz Maszka omówił projekt uchwały. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska - proszę przewodniczącego Komisji 

Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska przedstawienie opinii w 

sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Radny  Wiesław Muraczewski: Komisja  Rolnictwa pozytywnie 

zaopiniowała  projekt tej uchwały.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Otwieram dyskusję. Kto z Państwa 

Radnych ma pytania, uwagi do projektu uchwały?  

GŁOSOWANIE: 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Nie ma pytań, uwag -zamykam dyskusję 

w sprawie projektu. Przechodzimy do podjęcia uchwały. 

Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu - proszę o 

podniesienie ręki. 

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

15 głosami „za”  podjęła uchwałę  
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nr XIV/222/16 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy  ul. Tęczowej w 

południowo-środkowej części obrębu Bielany Wrocławskie. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Stwierdzam, że uchwała została podjęta. 

 

Ad.21. 

Specjalista ds. architektury i budownictwa Grzegorz Maszka omówił projekt uchwały. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska - proszę przewodniczącego Komisji 

Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska przedstawienie opinii w 

sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Radny  Wiesław Muraczewski: Komisja  Rolnictwa pozytywnie 

zaopiniowała  projekt tej uchwały.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Otwieram dyskusję. Kto z Państwa 

Radnych ma pytania, uwagi do projektu uchwały?  

Radna Apolonia Kasprzyk-Czepielinda: To jest wniosek właściciela na prywatne 

lądowania czy na wypadek "W"? 

Zastępca Wójta Piotr Kopeć: To jest lokalizacja ATM Bielany Wrocławskie. Jest wniosek 

prywatny właściciela. Tam jest lądowisko od wielu lat, ale przepisy nakazują zapisanie tego w 

mpzp. 

GŁOSOWANIE: 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Nie ma pytań, uwag -zamykam dyskusję 

w sprawie projektu. Przechodzimy do podjęcia uchwały. 

Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu - proszę o 

podniesienie ręki. 

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

14 głosami „za”  przy 1 osobie przeciw podjęła uchwałę  

nr XIV/223/16 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Błękitnej i Dwa Światy 

w środkowo-wschodniej części wsi Bielany Wrocławskie. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Stwierdzam, że uchwała została podjęta. 
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Ad.22. 

Specjalista ds. architektury i budownictwa Grzegorz Maszka omówił projekt uchwały. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska - proszę przewodniczącego Komisji 

Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska przedstawienie opinii w 

sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Radny  Wiesław Muraczewski: Komisja  Rolnictwa pozytywnie 

zaopiniowała  projekt tej uchwały.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Otwieram dyskusję. Kto z Państwa 

Radnych ma pytania, uwagi do projektu uchwały?  

Radna Apolonia Kasprzyk-Czepielinda: Przyjęcie tego planu to jest potrzeba chwili. 

Kupiliśmy duży teren przy ośrodku zdrowia - nie wiem czy tam nie powinno być. 

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik: Być może, ale trzeba dokończyć budowę. 

Rozważymy to po dokończeniu budowy. 

Radna Apolonia Kasprzyk-Czepielinda: To proszę przyjąć mój wniosek, aby tam przy 

ośrodku w przyszłości usytuować lądowisko dla śmigłowców. 

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik; Mówimy o punkcie lądowania. 

Zastępca Wójta Piotr Kopeć: Może te punkty trzeba jeszcze zweryfikować. Jest to temat do 

rozważenia. 

GŁOSOWANIE: 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Nie ma więcej pytań, uwag -zamykam 

dyskusję w sprawie projektu. Przechodzimy do podjęcia uchwały. 

Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu - proszę o 

podniesienie ręki. 

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

15 głosami „za”  podjęła uchwałę  

nr XIV/224/16 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Wspólnej  

w środkowej części wsi Kobierzyce. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Stwierdzam, że uchwała została podjęta. 

Ad.23. 

Specjalista ds. architektury i budownictwa Grzegorz Maszka omówił projekt uchwały. 
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Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska - proszę przewodniczącego Komisji 

Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska przedstawienie opinii w 

sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Radny  Wiesław Muraczewski: Komisja  Rolnictwa pozytywnie 

zaopiniowała  projekt tej uchwały.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Otwieram dyskusję. Kto z Państwa 

Radnych ma pytania, uwagi do projektu uchwały?  

GŁOSOWANIE: 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Nie ma pytań, uwag -zamykam dyskusję 

w sprawie projektu. Przechodzimy do podjęcia uchwały. 

Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu - proszę o 

podniesienie ręki. 

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

15 głosami „za”  podjęła uchwałę  

nr XIV/225/16 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Robotniczej  

w środkowej części wsi Kobierzyce. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Stwierdzam, że uchwała została podjęta. 

 

Ad.24. 

Specjalista ds. architektury i budownictwa Grzegorz Maszka omówił projekt uchwały. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska - proszę przewodniczącego Komisji 

Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska przedstawienie opinii w 

sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Radny  Wiesław Muraczewski: Komisja  Rolnictwa pozytywnie 

zaopiniowała  projekt tej uchwały.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Otwieram dyskusję. Kto z Państwa 

Radnych ma pytania, uwagi do projektu uchwały?  

GŁOSOWANIE: 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Nie ma pytań, uwag -zamykam dyskusję 

w sprawie projektu. Przechodzimy do podjęcia uchwały. 
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Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu - proszę o 

podniesienie ręki. 

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

15 głosami „za”  podjęła uchwałę  

nr XIV/226/16 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy skrzyżowaniu ul. 

Spółdzielczej i Robotniczej w środkowej części wsi Kobierzyce. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Stwierdzam, że uchwała została podjęta. 

 

Ad.25. 

Specjalista ds. architektury i budownictwa Grzegorz Maszka omówił projekt uchwały. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska - proszę przewodniczącego Komisji 

Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska przedstawienie opinii w 

sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Radny  Wiesław Muraczewski: Komisja  Rolnictwa pozytywnie 

zaopiniowała  projekt tej uchwały.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Otwieram dyskusję. Kto z Państwa 

Radnych ma pytania, uwagi do projektu uchwały?  

GŁOSOWANIE: 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Nie ma pytań, uwag -zamykam dyskusję 

w sprawie projektu. Przechodzimy do podjęcia uchwały. 

Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu - proszę o 

podniesienie ręki. 

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

15 głosami „za”  podjęła uchwałę  

nr XIV/227/16 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Wrocławskiej i 

Sportowej w południowo-środkowej części wsi Pustków Wilczkowski. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Stwierdzam, że uchwała została podjęta. 

Ad.26. 

Specjalista ds. architektury i budownictwa Grzegorz Maszka omówił projekt uchwały. 
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Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska - proszę przewodniczącego Komisji 

Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska przedstawienie opinii w 

sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Radny  Wiesław Muraczewski: Komisja  Rolnictwa pozytywnie 

zaopiniowała  projekt tej uchwały.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Otwieram dyskusję. Kto z Państwa 

Radnych ma pytania, uwagi do projektu uchwały?  

Radny Adam Raś: Chciałem zwrócić uwagę, że jest to jedyny obiekt zamknięty, który tu 

rozpatrujemy. Trzeba powiadomić  po uchwaleniu planów opiekunów tych obiektów. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Ten sztab kryzysowy, który będzie się 

tym zajmował na pewno dopełni formalności. 

GŁOSOWANIE: 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Nie ma więcej pytań, uwag -zamykam 

dyskusję w sprawie projektu. Przechodzimy do podjęcia uchwały. 

Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu - proszę o 

podniesienie ręki. 

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

15 głosami „za”  podjęła uchwałę  

nr XIV/228/16 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych przy ul. Wrocławskiej i 

Sportowej w północno-środkowej części wsi Jaszowice. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Stwierdzam, że uchwała została podjęta. 

 

Ad.27. 

Specjalista ds. architektury i budownictwa Grzegorz Maszka omówił projekt uchwały. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska - proszę przewodniczącego Komisji 

Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska przedstawienie opinii w 

sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Radny  Wiesław Muraczewski: Komisja  Rolnictwa pozytywnie 

zaopiniowała  projekt tej uchwały.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Otwieram dyskusję. Kto z Państwa 

Radnych ma pytania, uwagi do projektu uchwały?  
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Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik: Kuria nie zgodziła się na jakąkolwiek formę 

przekazania tego obiektu. 

Radny Adam Raś: Czy ponieśliśmy koszty jako gmina? 

Specjalista ds. architektury i budownictwa Grzegorz Maszka: Tutaj tak, był koszt około 

2000 zł. 

 

GŁOSOWANIE: 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Nie ma więcej pytań, uwag -zamykam 

dyskusję w sprawie projektu. Przechodzimy do podjęcia uchwały. 

Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu - proszę o 

podniesienie ręki. 

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

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

nr XIV/229/16 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Kobierzyce Nr XL/587/14 z 

dnia 8 maja 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru przy ul. Kwiatowej w środkowej części wsi 

Kobierzyce. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Stwierdzam, że uchwała została podjęta. 

 

Ad.28. 

Specjalista ds. architektury i budownictwa Grzegorz Maszka omówił projekt uchwały. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska - proszę przewodniczącego Komisji 

Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska przedstawienie opinii w 

sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Radny  Wiesław Muraczewski: Komisja  Rolnictwa pozytywnie 

zaopiniowała  projekt tej uchwały.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Otwieram dyskusję. Kto z Państwa 

Radnych ma pytania, uwagi do projektu uchwały?  

GŁOSOWANIE: 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Nie ma pytań, uwag -zamykam dyskusję 

w sprawie projektu. Przechodzimy do podjęcia uchwały. 
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Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu - proszę o 

podniesienie ręki. 

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

15 głosami „za”  podjęła uchwałę  

nr XIV/230/16 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Kobierzyce Nr 

XXXVIII/566/14 z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. 

Łąkowej w północno-środkowej części wsi Bąki, w obrębie Owsianka-Bąki. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Stwierdzam, że uchwała została podjęta. 

 

Ad.29. 

Specjalista ds. architektury i budownictwa Grzegorz Maszka omówił projekt uchwały. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska - proszę przewodniczącego Komisji 

Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska przedstawienie opinii w 

sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Radny  Wiesław Muraczewski: Komisja  Rolnictwa pozytywnie 

zaopiniowała  projekt tej uchwały.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Otwieram dyskusję. Kto z Państwa 

Radnych ma pytania, uwagi do projektu uchwały?  

GŁOSOWANIE: 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Nie ma pytań, uwag -zamykam dyskusję 

w sprawie projektu. Przechodzimy do podjęcia uchwały. 

Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu - proszę o 

podniesienie ręki. 

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

15 głosami „za”  podjęła uchwałę  

nr XIV/231/16 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Kobierzyce Nr XLI/608/14 z 

dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ul. Wrocławską a ul. 

Ogrodową w północno-zachodniej części wsi Bielany Wrocławskie. 
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Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Stwierdzam, że uchwała została podjęta. 

 

Ad.30. 

Specjalista ds. architektury i budownictwa Grzegorz Maszka omówił projekt uchwały. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska - proszę przewodniczącego Komisji 

Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska przedstawienie opinii w 

sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Radny  Wiesław Muraczewski: Komisja  Rolnictwa pozytywnie 

zaopiniowała  projekt tej uchwały.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Otwieram dyskusję. Kto z Państwa 

Radnych ma pytania, uwagi do projektu uchwały?  

GŁOSOWANIE: 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Nie ma pytań, uwag -zamykam dyskusję 

w sprawie projektu. Przechodzimy do podjęcia uchwały. 

Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu - proszę o 

podniesienie ręki. 

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

15 głosami „za”  podjęła uchwałę  

nr XIV/232/16 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Pustków Żurawski. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Stwierdzam, że uchwała została podjęta. 

 

Ad.31. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Wszyscy państwo dostaliście 

sprawozdania z pracy komisji stałych Rady Gminy Kobierzyce w roku 2015. Czy są pytania, 

uwagi do tych sprawozdań? Skoro nie ma, przystąpimy do ich przyjęcia. 

Głosowanie: 

Kto z państwa radnych jest za przyjęciem sprawozdań ? 

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

15 głosami „za”  przyjęła sprawozdania komisji stałych Rady Gminy Kobierzyce  za rok 

2015. 
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Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska : Stwierdzam, że sprawozdania zostały 

przyjęte. 

Ad.32. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska : Nie będę tego sprawozdania 

odczytywała, państwo je otrzymaliście w materiałach. Zrobiłam podsumowanie procentowe - 

ile planów, ile uchwaleń, ile przystąpień, ile uchwał budżetowych i okołobudżetowych. 

Można śmiało stwierdzić, że nasza gmina się rozwija bo około 62% podjętych uchwał to 

plany i uchwały okołobudżetowe. Frekwencja wynosiła 93 %. 

Kto jest za przyjęciem sprawozdania z działalności Rady Gminy Kobierzyce w 2015 roku? 

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

14 głosami „za”   przy 1 osobie nie biorącej udziału w głosowaniu przyjęła sprawozdanie z 

działalności Rady Gminy Kobierzyce  za rok 2015. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska : Stwierdzam, że sprawozdanie zostało 

przyjęte. 

Ad.33. 

Brak. 

Ad.34. 

Sołtys wsi Tyniec Mały Janusz Gargała: Czy była koncepcja lądowiska koło ośrodka w 

Tyńcu Małym? Tam jest płyta, gdzie lądują helikoptery. 

Zastępca Wójta Piotr Kopeć: Dobra sugestia, można to rozważyć. 

Sołtys wsi Cieszyce Stanisław Kurek: Mieszkańcy mówią, że płacą za darmo odnośnie 

śmieci, bo dwu osobowa rodzina nie uzbiera tyle tych śmieci przez tydzień. 

Zastępca Wójta Piotr Kopeć: Teraz jest inaczej niż było wcześniej. Rozliczamy się od 

mieszkańca za śmieci, nie ma możliwości, żeby zmniejszyć opłatę. Kiedyś można było ten 

odbiór sobie określić. 

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik: Zmieszanych jest mniej niż suchych. Ale jest 

to kwestia temperatury - wywóz raz na miesiąc to za mało, gdy jest np. temperatura 35 stopni. 

Radny Czesław Stadnik: Moje pytanie dotyczy części DK 8 - między Magnicami a końcem 

Bielan Wrocławskich - jaki jest status prawny tej drogi bo stan techniczny jest bardzo zły. 
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Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik: Podjęliśmy uchwałę o przekazaniu tej drogi dla 

Marszałka. Marszałek przekazał Starostwu.  

Radny Henryk Łoposzko: Na odcinku od Leoni do Gniechowic jest coraz więcej dziur a 

ruch jest tam coraz większy. Jest to droga wojewódzka. Poza tym, nadal jest problem 

parkujących tirów i samochodów osobowych przy Leoni, które przysłaniają widoczność i 

może tam dojść do tragedii. 

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik: Stan techniczny tej drogi jest fatalny a jest to 

droga przewozu materiałów niebezpiecznych. Zadeklarowaliśmy, że dołożymy 10% do 

remontu tej drogi. Jest to droga Marszałka i nie widzę woli, żeby ją chciał zrobić. 

Radny Jarosław Zawisza: Ruch tirów w rejonie ulicy Tęczowej i Przestrzennej w Bielanach 

Wrocławskich - czy coś w tym temacie wiadomo? 

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik: Rozmawiałem z komendantem i z panem  

Piotrem Ligasem. Tam jest problem dla pieszych - ludzie z centrów handlowych, z Amazona 

idą na przystanek w Bielanach Wrocławskich. Tam tematem jest przebudowa drogi i budowa 

chodnika - chcemy to zrobić w tym roku. 

Radny Jarosław Zawisza: Mówi się też o drodze rowerowej w tym rejonie. 

Zastępca Wójta Piotr Kopeć: Projekt drogi rowerowej jest wykonany. Jest na etapie 

uzgadniania z właścicielami terenów bo ścieżka rowerowa niekiedy przekracza ich tereny. 

Jesteśmy w stanie to w miarę szybko uruchomić. 

Ad.35. 

Radny Adam Raś: Ogrzewanie autobusów naszej komunikacji gminnej. Dużo autobusów 

jest nieogrzewanych, przy tych mrozach mieszkańcy zgłaszali ten problem. Dyskutowałbym, 

która droga na terenie naszej gminy jest w najgorszym stanie - na pewno droga powiatowa 

łącząca Rolantowice i Damianowice. Należałoby się nad tym tematem pochylić. 

Zastępca Wójta Piotr Kopeć; Jeśli ktoś stwierdza, że autobus jest nieogrzany to proszę o 

zgłaszanie do naszych służb na bieżąco i konkretnie - w którym autobusie, kiedy. Tylko 

wtedy możemy właściwie zareagować. 

Radny Adam Raś: To nie jest jeden autobus, to jest kilka autobusów. 

Radny Dariusz Matuszewski: Pytanie, kiedy zrobią ulicę Polną i czy w ogóle zrobią? 
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Zastępca Wójta Piotr Kopeć; Umowa jest podpisana - jest zabezpieczona notarialnie. 

Będziemy musieli się pochylić nad tematem tej drogi, nad przebudową całego skrzyżowania. 

Radna Iwona Rzepka: Pytanie o skrzyżowanie Pełczyce-Kobierzyce. Mieszkańcy się 

upominają o to. 

Wójt Gminy Ryszard Pacholik: Nie ma decyzji w tej sprawie. 

Ad.36. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska : Kolejna sesje Rady Gminy 

zaplanowałam na ostatni tydzień lutego. Zaplanowana jest również w dniu 23 lutego sesja z 

gimnazjalistami z Bielan Wrocławskich i serdecznie państwa radnych zapraszam do wzięcia 

udziału w tej sesji. 

Ad.37. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska : Zamykam  posiedzenie XIV  Sesji Rady 

Gminy. 

Liczba załączników:  2. 

 

Dokładny przebieg sesji – na nośniku elektronicznym nr 20160129. 

 

 

Protokołowała:                                                                            Przewodnicząca Rady Gminy:  

Magdalena Marszałek-Wojciechowska                                                    Elżbieta Regulska 

. 

 


