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projekt 

PROTOKÓŁ NR XXIII/2017 

Sesji Rady Gminy Kobierzyce 

z dnia 27 stycznia 2017 roku 

 

XXIII 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 

Skarbnik Gminy - Maria Prodeus 

Radca Prawny – Krzysztof Kwaśniewicz 

 

Ad.1. 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska: Proszę państwa, w nawiązaniu do 

podjętej uchwały nr XXII/394/16 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 19.12.16 roku o nadaniu 

Honorowego Obywatela Gminy Kobierzyce Panu Alfredowi Lech , dzisiaj odbędzie się poza sesją 

uroczystość, na której zostanie uroczyście wręczony akt nadania. Po tej uroczystości otworzę sesję i 

będziemy procedować porządek obrad.  

Witam bardzo serdecznie zaproszonych na dzisiejszą uroczystość  gości - pana Alfreda Lech, syna 

pana Alfreda - Piotra,  Prezes GS  panią Marię Nowak, księgowego GS  pana Witolda 

Porochońskiego. Witam  również Pana Wójta Ryszarda Pacholika, panie i panów radnych, skarbnik 

panią Marię Prodeus, pana Krzysztofa Kwaśniewicza - przedstawiciela kancelarii prawnej, panie i 

panów sołtysów, pracowników urzędu i protokolanta panią Magdalenę Marszałek- Wojciechowską i 

mieszkańców. 

O uroczyste wręczenie aktu  nadania proszę pana Wójta Ryszarda Pacholika. Panie Wójcie, zanim 

dokona pan wręczenia proszę pozwolić, że odczytam uchwałę, na podstawie której nadano ten 

zaszczytny tytuł. 

Nadanie tytułu Honorowego Obywatela Gminy Kobierzyce. 

Prezes GS Kobierzyce Maria Nowak: Jest mi niezmiernie miło, że to spółdzielca otrzymał to 

wyróżnienie. Gratuluję i bardzo dziękuję za to wspaniałe wyróżnienie. Wydaje mi się, że nie ma innej 

osoby, której należałoby się takie uhonorowanie. Pan Alfred sobie to wypracował. 

Alfred Lech: Dziękuję wszystkim, którzy ze mną współpracowali, dziękuję tym, którzy na mnie 

głosowali, dziękuję pani Przewodniczącej Elżbiecie Regulskiej, dziękuję Panu Wójtowi Ryszardowi 

Pacholikowi, dziękuję pani sekretarz Marii Wilk i wszystkim radnym. 

Radny Adam Raś: W imieniu mieszkańców Dobkowic dziękuję panu Wójtowi za wniosek o nadanie 

tytułu honorowego obywatela panu Lechowi. Chciałbym podziękować koleżankom i kolegom radnym 

za jednogłośne głosowanie oraz panu Lechowi za godne reprezentowanie mieszkańców Dobkowic. 
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Mieszkańcy Dobkowic  bardzo się cieszą i są dumni z tego, że w naszej miejscowości mieszka 

Honorowy Obywatel Gminy Kobierzyce. 

Radna Apolonia Kasprzyk-Czepielinda: Trudno być prorokiem w swoim kraju. Idea 

spółdzielczości, którą pan od zawsze propagował teraz procentuje.  Słowa podziękowania należą się 

również członkom spółdzielni – pani prezes Marii Nowak, głównemu księgowemu panu Witoldowi 

Porochońskiemu – za to, że współpracują, że nie przeszkadzają, a efekty ich pracy i miejsca pracy są 

widoczne w całej gminie. 

OGŁASZAM 30 MIN. PRZERWY. 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska : Otwieram XXIII sesję Rady Gminy 

Kobierzyce. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że Rada posiada qworum,  jest władna 

obradować i podejmować prawomocne uchwały.  Proszę państwa, zanim przedstawię porządek obrad 

proszę o wprowadzenie autopoprawki do  zaproponowanego porządku obrad .  

- w pkt. 27 proszę o wycofanie projektu uchwały, którą otrzymaliście Państwo w materiałach na sesję- 

z powodu zmiany załącznika  graficznego , który zaciemnia obraz przebiegu ul. Irysowej. 

I w tym samym punkcie proszę wpisać uchwałę o takim samym brzmieniu tylko z prawidłowym 

załącznikiem graficznym. 

- W punkcie 30 proszę wpisać: „Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół 

podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego” 

- W punkcie 31 proszę wpisać: „Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Bielany 

Wrocławskie”. 

Jednocześnie zmieni się kolejność pozostałych punktów porządku obrad. 

Zgodnie z paragrafem 32 statutu gminy stawiam pytanie o ewentualny wniosek do porządku obrad. 

Radna Apolonia Kasprzyk-Czepielinda: Proszę o przyjęcie do porządku obrad projekt uchwały w 

sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr XX/365/16 z dnia 28.10.16 r. w sprawie zmiany 

Uchwały Nr XLIII/632/14 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 22 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia 

zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników 

osiągających wysokie wyniki sportowe w ten sposób, że dopisać w punkcie 1, w paragrafie 1, w 

ustępie 2  dyscyplinę – lekkoatletyka. Jest to królowa sportu, my mamy wszystkie sporty wymienione, 

które są na terenie naszej gminy. Okazuje się, że jest również dwójka dzieci w Tyńcu Małym, które 

uprawiają lekkoatletykę. W związku z tym, że w tej uchwale nie ma wymienionej tej dyscypliny, nie 

mogą składać  wniosku o stypendium. 

Radny Henryk Łoposzko: Przy następnym rozdaniu stypendiów będziemy zmieniali uchwałę i 

uważam, że w tej chwili wniosek jest niezasadny. 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska: Przystępujemy do głosowania 

wniosku radnej Kasprzyk. Kto z państwa jest za przyjęciem wniosku radnej pani Apolonii Kasprzyk-

Czepielindy? 
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za 4 osoby 

przeciw 7 osób 

2 osoby wstrzymały się od głosu 

Wniosek został odrzucony. 

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik: Myśmy przyjmowali uchwałę, w trakcie były różne 

dyscypliny zgłaszane. To nie jest czas teraz, za chwilę się okaże, że jakaś dyscyplina jeszcze. Jestem 

za tym, żeby ten regulamin dopracować o dyscypliny, które są u nas i mają osiągnięcia, ale nie w tej 

chwili.  

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska: Nowa uchwała, która będzie 

zmieniona będzie obowiązywała od nowego roku szkolnego, a teraz nie ma już możliwości składania 

wniosków o przyznanie stypendiów.  

Radny Adam Raś: Wyniki sportowe to są tak, że może dzisiaj są a na przyszły rok ich nie ma. W tym 

roku może ktoś nie dostanie stypendium a są to wysokie wyniki. W przyszłym roku może nie będzie 

już mu przysługiwało bo nie będzie miał tych wyników. Dlatego uważam, że w tej uchwale powinien 

być taki zapis uniwersalny, że faktycznie powinniśmy się tu troszeczkę ugiąć bo może być 

poszkodowany ktoś. 

Kierownik Referatu Kultury, Edukacji i Sportu Anna Wilisowska: Zdarzają się dyscypliny, o 

których nie mieliśmy wiedzy, że ktoś ma z naszej gminy osiągnięcia. Wiemy, że to jest problem i jak 

najszybciej siadamy do zmiany projektu uchwały. Mam nadzieję, że ją tak opracujemy, że będzie 

uwzględniała dyscypliny te, które mają znaczenie dla gminy Kobierzyce, bo to też jest wymóg 

ustawowy. Postaramy się jak najszybciej taki projekt uchwały przygotować. 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska: To, że wniosek został odrzucony nie 

znaczy, że nie będzie zrealizowany, tylko tak z dnia na dzień to nie jest dobry sposób. Przystępujemy 

do przyjęcia porządku obrad. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem zaproponowanego porządku 

obrad wraz z autopoprawkami – proszę o podniesienie ręki. 

Za 13 osób 

1 osoba wstrzymała się od głosu 

Stwierdzam, że porządek obrad przyjęto i przedstawia się następująco; 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie XXIII Sesji Rady Gminy. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Gminy. 

4. Informacje Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 

5. Sprawozdanie Wójta z bieżącej działalności. 

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

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



4 

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

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

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

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

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

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

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXI/382/16 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 

29 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 

niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz niepublicznych przedszkoli 

prowadzonych na terenie Gminy Kobierzyce oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Wrocławskiemu w 

zakresie przygotowania dokumentacji projektowej na potrzeby zadania pn. „Przebudowa drogi 

powiatowej 1983D na odcinku Damianowice – Rolantowice w ramach decyzji ZRID". 

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Wrocławskiemu w 

zakresie przygotowania dokumentacji projektowej na potrzeby zadania pn. „Przebudowa drogi 

powiatowej 1963D i 2075D w m. Tyniec nad Ślęzą". 

13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Brzoskwiniowej, Cytrynowej i 

Ogrodowej w środkowo-zachodniej części wsi Bielany Wrocławskie.  

14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Cichej w południowo-

zachodniej części wsi Bielany Wrocławskie.  

15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Sadowniczej w południowo-

środkowej części wsi Bielany Wrocławskie. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Południowej w południowo-

zachodniej części wsi Bielany Wrocławskie. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego wzdłuż ul. Tynieckiej w północno-

wschodniej części obrębu Biskupice Podgórne.  

18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Modrzewiowej w środkowo-

wschodniej części wsi Domasław.  
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19. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Czystej w środkowo-

wschodniej części obrębu Kobierzyce.  

20. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Zacisze w środkowo-

zachodniej części wsi Krzyżowice.  

21. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ul. Rumiankową a ul. 

Borówkową w północno-wschodniej części wsi Księginice.  

22. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Ryszarda Chomicza w 

północno-środkowej części obrębu Tyniec Mały. 

23. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Kobierzyce. 

24. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Pustków Żurawski. 

25. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Tyniec Mały. 

26. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Ślęza. 

27. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr L/262/98 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 10 

czerwca 1998r. roku w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Bielany Wrocławskie. 

28. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na finansowanie wieloletniego zadania 

inwestycyjnego porządkującego gospodarkę wodno-ściekową w Gminie Kobierzyce  w latach 

2017 do 2018 roku / oczyszczalnia/. 

29. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na finansowanie wieloletniego zadania 

inwestycyjnego porządkującego gospodarkę wodno-ściekową w Gminie Kobierzyce  w latach 

2017 do 2021 roku /kanalizacja/. 

30. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do 

nowego ustroju szkolnego. 

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

32. Sprawozdania komisji stałych Rady Gminy Kobierzyce za rok 2016. 

33. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Rady Gminy Kobierzyce w roku 2016. 

34. Prezentacja Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska (POŚ) dla Gminy Kobierzyce 

za lata 2013-2014. 

35. Interpelacje radnych. 

36. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach i poza sesją. 

37. Zapytania radnych i sołtysów. 

38. Wnioski i sprawy różne. 
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39. Komunikaty Przewodniczącej. 

40. Zakończenie obrad. 

 

Ad.3. 

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

protokołu z XXII Sesji Rady Gminy? 

Za – 14 osób /z 14 radnych obecnych na posiedzeniu sesji 

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/. 

 

Ad.5.  

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik przeczytał sprawozdanie z bieżącej działalności               

/ załącznik nr 2/.  

 

Ad.6. 

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik omówił projekt uchwały. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska - proszę Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, 

Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska o przedstawienie opinii w sprawie projektu 

uchwały. 

Przewodniczący Komisji 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 uchwały. Przechodzimy do podjęcia uchwały. 

Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu - 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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XXIII/407/17 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.7. 

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik omówił projekt uchwały. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska - proszę Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, 

Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska o przedstawienie opinii w sprawie projektu 

uchwały. 

Przewodniczący Komisji 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 uchwały. Przechodzimy do podjęcia uchwały. 

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

podniesienie ręki. 

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

14 głosami „za”  podjęła uchwałę  

XXIII/408/17 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.8. 

Skarbnik Gminy Maria Prodeus: Wkradł się błąd w treści – powinno być do 2019 roku – czyli do 3 

lat. 

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik omówił projekt uchwały. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska - proszę Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, 

Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska o przedstawienie opinii w sprawie projektu 

uchwały. 
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Przewodniczący Komisji 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 uchwały. Przechodzimy do podjęcia uchwały. 

Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu z poprawką 

zgłoszoną przez panią Skarbnik - proszę o podniesienie ręki. 

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

14 głosami „za”  podjęła uchwałę  

nr XXIII/409/17 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.9. 

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik omówił projekt uchwały. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska - proszę Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, 

Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska o przedstawienie opinii w sprawie projektu 

uchwały. 

Przewodniczący Komisji Wiesław Muraczewski: Komisja  Rolnictwa pozytywnie zaopiniowała  

projekt tej uchwały – z wykreśleniem z uzasadnienia ostatniego zdania.  

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 uchwały. 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 14 radnych  z 15 członków ustawowego składu Rady, 

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

nr XXIII/410/17 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.10. 

Kierownik Referatu Kultury, Edukacji i Sportu Anna Wilisowska 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?  

Radna Apolonia Kasprzyk-Czepielinda: W ustawie mówi się o obowiązku przyjęcia trzylatka do 

przedszkola a gmina finansuje dowóz. 

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik: Kolejne wielkie zadanie spada na barki samorządu. Im 

więcej dzieci 6 letnich pójdzie do szkoły, tym więcej będzie miejsc dla 3 laków w przedszkolach. 

GŁOSOWANIE: 

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

w sprawie projektu uchwały. Przechodzimy do podjęcia uchwały. 

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

podniesienie ręki. 

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

14 głosami „za” podjęła uchwałę  

nr XXIII/411/17 w sprawie zmiany uchwały nr XXI/382/16 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 

29 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych 

innych form wychowania przedszkolnego oraz niepublicznych przedszkoli prowadzonych na 

terenie Gminy Kobierzyce oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i 

wykorzystania. 

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

 

Ad.11. 
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Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik omówił projekt uchwały. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska - proszę Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, 

Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska o przedstawienie opinii w sprawie projektu 

uchwały. 

Przewodniczący Komisji Wiesław Muraczewski: Komisja  Rolnictwa pozytywnie zaopiniowała  

projekt tej uchwały – z wykreśleniem z uzasadnienia ostatniego zdania.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska - proszę Przewodniczącego Komisji Budżetowej o 

przedstawienie opinii w sprawie projektu uchwały. 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Łukasz Orfin: 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 uchwały. Przechodzimy do podjęcia uchwały. 

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

podniesienie ręki. 

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

14 głosami „za” podjęła uchwałę  

nr XXIII/412/17 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Wrocławskiemu w zakresie 

przygotowania dokumentacji projektowej na potrzeby zadania pn. „Przebudowa drogi 

powiatowej 1983D na odcinku Damianowice – Rolantowice w ramach decyzji ZRID". 

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

 

Ad.12. 

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik omówił projekt uchwały. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska - proszę Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, 

Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska o przedstawienie opinii w sprawie projektu 

uchwały. 

Przewodniczący Komisji Wiesław Muraczewski: Komisja  Rolnictwa pozytywnie zaopiniowała  

projekt tej uchwały – z wykreśleniem z uzasadnienia ostatniego zdania.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska - proszę Przewodniczącego Komisji Budżetowej o 

przedstawienie opinii w sprawie projektu uchwały. 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Łukasz Orfin: Komisja  Budżetowa pozytywnie zaopiniowała  

projekt tej uchwały.  
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Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Otwieram dyskusję. Kto z państwa radnych ma 

pytania, uwagi do projektu uchwały?  

Radny Adam Raś: Kolejny raz planujemy środki – żeby nie było tak jak w Ślęzie, że środki wrócą. 

Skarbnik Gminy Maria Prodeus: Nie jest to dotacja tylko pomoc rzeczowa czyli my przekazujemy 

projekt. 

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik: Przejmujemy zadanie Starostwa bo nie możemy czekać 

aż Powiat to zrobi. 

GŁOSOWANIE: 

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

w sprawie projektu uchwały. Przechodzimy do podjęcia uchwały. 

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

podniesienie ręki. 

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

14 głosami „za” podjęła uchwałę  

nr XXIII/413/17 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Wrocławskiemu w zakresie 

przygotowania dokumentacji projektowej na potrzeby zadania pn. „Przebudowa drogi 

powiatowej 1963D i 2075D w m. Tyniec nad Ślęzą". 

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

 

Ad.13. 

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

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska - proszę Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, 

Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska o przedstawienie opinii w sprawie projektu 

uchwały. 

Przewodniczący Komisji 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 uchwały. Przechodzimy do podjęcia uchwały. 

Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu - 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 XXIII/414/17 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Brzoskwiniowej, Cytrynowej i 

Ogrodowej w środkowo-zachodniej części wsi Bielany Wrocławskie. 

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

 

Ad.14. 

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

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska - proszę Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, 

Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska o przedstawienie opinii w sprawie projektu 

uchwały. 

Przewodniczący Komisji 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 uchwały. Przechodzimy do podjęcia uchwały. 

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

podniesienie ręki. 

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

15 głosami „za”  podjęła uchwałę  

nr XXIII/415/17 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Cichej w południowo-zachodniej 

części wsi Bielany Wrocławskie. 

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

 

Ad.15. 

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

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska - proszę Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, 

Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska o przedstawienie opinii w sprawie projektu 

uchwały. 

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

sprawie projektu uchwały. Przechodzimy do podjęcia uchwały. 

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

podniesienie ręki. 

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

14 głosami „za”  podjęła uchwałę  

nr XXIII/416/17 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Sadowniczej w południowo-

środkowej części wsi Bielany Wrocławskie. 

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

Ad.16. 

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

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska - proszę Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, 

Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska o przedstawienie opinii w sprawie projektu 

uchwały. 

Przewodniczący Komisji 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 uchwały. Przechodzimy do podjęcia uchwały. 

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

podniesienie ręki. 

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

14 głosami „za”  podjęła uchwałę  

nr XXIII/417/17 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Południowej w południowo-

zachodniej części wsi Bielany Wrocławskie. 

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

Ad.17. 

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

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska - proszę Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, 

Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska o przedstawienie opinii w sprawie projektu 

uchwały. 
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Przewodniczący Komisji 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 uchwały. Przechodzimy do podjęcia uchwały. 

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

podniesienie ręki. 

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

14 głosami „za”  podjęła uchwałę  

nr XXIII/418/17 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego wzdłuż ul. Tynieckiej w północno-

wschodniej części obrębu Biskupice Podgórne. 

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

 

Ad.18. 

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

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska - proszę Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, 

Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska o przedstawienie opinii w sprawie projektu 

uchwały. 

Przewodniczący Komisji 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 uchwały. Przechodzimy do podjęcia uchwały. 

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

podniesienie ręki. 

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

14 głosami „za”  podjęła uchwałę  

nr XXIII/419/17 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Modrzewiowej w środkowo-

wschodniej części wsi Domasław. 
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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 o przedstawienie opinii w sprawie projektu 

uchwały. 

Przewodniczący Komisji 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 uchwały. Przechodzimy do podjęcia uchwały. 

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

podniesienie ręki. 

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

14 głosami „za”  podjęła uchwałę  

nr XXIII/420/17 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Czystej w środkowo-wschodniej 

części obrębu 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 o przedstawienie opinii w sprawie projektu 

uchwały. 

Przewodniczący Komisji 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 uchwały. Przechodzimy do podjęcia uchwały. 



16 

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

podniesienie ręki. 

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

14 głosami „za”  podjęła uchwałę  

nr XXIII/421/17 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

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

części wsi Krzyżowice. 

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 o przedstawienie opinii w sprawie projektu 

uchwały. 

Przewodniczący Komisji 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 uchwały. Przechodzimy do podjęcia uchwały. 

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

podniesienie ręki. 

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

14 głosami „za”  podjęła uchwałę  

nr XXIII/422/17 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ul. Rumiankową a ul. 

Borówkową w północno-wschodniej części wsi Księginice. 

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

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 o przedstawienie opinii w sprawie projektu 

uchwały. 
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Przewodniczący Komisji 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 uchwały. Przechodzimy do podjęcia uchwały. 

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

podniesienie ręki. 

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

14 głosami „za”  podjęła uchwałę  

nr XXIII/423/17 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Ryszarda Chomicza w 

północno-środkowej części obrębu Tyniec Mały. 

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

 

Ad.23. 

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

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska - proszę Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, 

Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska o przedstawienie opinii w sprawie projektu 

uchwały. 

Przewodniczący Komisji 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 uchwały. Przechodzimy do podjęcia uchwały. 

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

podniesienie ręki. 

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

14 głosami „za”  podjęła uchwałę  

nr XXIII/424/17 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Kobierzyce. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Stwierdzam, że uchwała została podjęta. 
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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 o przedstawienie opinii w sprawie projektu 

uchwały. 

Przewodniczący Komisji 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 uchwały. Przechodzimy do podjęcia uchwały. 

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

podniesienie ręki. 

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

14 głosami „za”  podjęła uchwałę  

nr XXIII/425/17 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Pustków Żurawski. 

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 o przedstawienie opinii w sprawie projektu 

uchwały. 

Przewodniczący Komisji 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?  

Salę obrad opuścił radny Mariusz Przeździęk. 

GŁOSOWANIE: 

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

sprawie projektu uchwały. Przechodzimy do podjęcia uchwały. 

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

podniesienie ręki. 

Rada Gminy Kobierzyce w obecności 13 radnych  z 15 członków ustawowego składu Rady, 

13 głosami „za”  podjęła uchwałę  
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nr XXIII/426/17 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Tyniec Mały. 

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

Ad.26. 

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

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska - proszę Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, 

Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska o przedstawienie opinii w sprawie projektu 

uchwały. 

Przewodniczący Komisji 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 uchwały. Przechodzimy do podjęcia uchwały. 

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

podniesienie ręki. 

Rada Gminy Kobierzyce w obecności 13 radnych  z 15 członków ustawowego składu Rady, 

13 głosami „za”  podjęła uchwałę  

nr XXIII/427/17 w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Ślęza. 

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 o przedstawienie opinii w sprawie projektu 

uchwały. 

Przewodniczący Komisji 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 uchwały. Przechodzimy do podjęcia uchwały. 

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

podniesienie ręki. 

Rada Gminy Kobierzyce w obecności 13 radnych  z 15 członków ustawowego składu Rady, 

13 głosami „za”  podjęła uchwałę  
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nr XXIII/428/17 w sprawie zmiany uchwały nr L/262/98 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 10 

czerwca 1998 r. roku w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Bielany Wrocławskie. 

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

 

Ad.28. 

Skarbnik Gminy Maria Prodeus omówiła projekt uchwały. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska - proszę Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, 

Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska o przedstawienie opinii w sprawie projektu 

uchwały. 

Przewodniczący Komisji Wiesław Muraczewski: Komisja  Rolnictwa pozytywnie zaopiniowała  

projekt tej uchwały – z wykreśleniem z uzasadnienia ostatniego zdania.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska - proszę Przewodniczącego Komisji Budżetowej o 

przedstawienie opinii w sprawie projektu uchwały. 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Łukasz Orfin: Komisja  Budżetowa pozytywnie zaopiniowała  

projekt tej uchwały.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Otwieram dyskusję. Kto z państwa radnych ma 

pytania, uwagi do projektu uchwały?  

Radny Czesław Stadnik: Czy jest szansa na umorzenie tej pożyczki? 

Skarbnik Gminy Maria Prodeus: Nie. 

GŁOSOWANIE: 

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

w sprawie projektu uchwały. Przechodzimy do podjęcia uchwały. 

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

podniesienie ręki. 

Rada Gminy Kobierzyce w obecności 13 radnych  z 15 członków ustawowego składu Rady, 

13głosami „za”  podjęła uchwałę  

nr XXIII/429/17 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na finansowanie wieloletniego zadania 

inwestycyjnego porządkującego gospodarkę wodno-ściekową w Gminie Kobierzyce  w latach 

2017 do 2018 roku. 

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

Ad.29. 

Wrócił radny Mariusz Przeździęk. 

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik  omówił projekt uchwały. 
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Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska - proszę Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, 

Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska o przedstawienie opinii w sprawie projektu 

uchwały. 

Przewodniczący Komisji Wiesław Muraczewski: Komisja  Rolnictwa pozytywnie zaopiniowała  

projekt tej uchwały – z wykreśleniem z uzasadnienia ostatniego zdania.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska - proszę Przewodniczącego Komisji Budżetowej o 

przedstawienie opinii w sprawie projektu uchwały. 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Łukasz Orfin: Komisja  Budżetowa pozytywnie zaopiniowała  

projekt tej uchwały.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Otwieram dyskusję. Kto z państwa radnych ma 

pytania, uwagi do projektu uchwały?  

Radny Czesław Stadnik: Ile % gminie można zaciągnąć pożyczki i jak to kwotowo wygląda? 

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik : Mieścimy się w % możliwego długu. 

GŁOSOWANIE: 

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

w sprawie projektu uchwały. Przechodzimy do podjęcia uchwały. 

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

podniesienie ręki. 

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

14 głosami „za”  podjęła uchwałę  

nr XXIII/430/17 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na finansowanie wieloletniego zadania 

inwestycyjnego porządkującego gospodarkę wodno-ściekową w Gminie Kobierzyce  w latach 

2017 do 2021 roku. 

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

 

Ad.30. 

Kierownik Referatu Kultury, Edukacji i Sportu Anna Wilisowska 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?  

Radna Apolonia Kasprzyk-Czepielinda: Powstanie 6 szkół ośmioklasowych czyli nie prawdą jest, 

że dzieci w Pustkowie Wilczkowskim będą miały tylko 6 klas a 7 i 8 klasa w Kobierzycach? 
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Radny Czesław Stadnik: Co się stanie z dyrektorami gimnazjów? 

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik: Staną się zastępcami dyrektorów. 

Radna Apolonia Kasprzyk-Czepielinda: Chodzi mi o osobę pana Artura Antmana, który jest bardzo 

dobrze postrzegany przez dzieci i rodziców i szkoda byłoby taką osobę stracić. 

GŁOSOWANIE: 

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

w sprawie projektu uchwały. Przechodzimy do podjęcia uchwały. 

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

podniesienie ręki. 

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

14 głosami „za”  podjęła uchwałę  

nr XXIII/431/17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do 

nowego ustroju szkolnego. 

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

 

Ad.31 

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

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska - proszę Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, 

Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska o przedstawienie opinii w sprawie projektu 

uchwały. 

Przewodniczący Komisji 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 uchwały. Przechodzimy do podjęcia uchwały. 

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

podniesienie ręki. 

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

14 głosami „za”  podjęła uchwałę 

nr XXIII/432/17 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Bielany Wrocławskie. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Stwierdzam, że uchwała została podjęta. 
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Ad.32. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Proszę przewodniczących komisji o 

przedstawienie opinii komisji o sprawozdaniach. 

Przewodniczący Komisji Użyteczności Publicznej Czesław Stadnik: Sprawozdanie komisji zostało 

przyjęte pozytywnie. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa Wiesław Muraczewski: Sprawozdanie komisji zostało przyjęte 

pozytywnie z wnioskiem o wykreślenie „podatku rolnego”. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Dariusz Matuszewski: Sprawozdanie komisji zostało przyjęte 

pozytywnie. 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Budżetowej Łukasz Orfin: Sprawozdanie komisji zostało 

przyjęte pozytywnie. 

Radny Wiesław Muraczewski: W 2016 roku przystąpień było 40 a 20 uchwaleń, jest ogrom tego. 

Dać kogoś do pomocy dla pana Grzegorza Maszki bo on się nie wyrabia. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Przystępujemy do przyjęcia sprawozdań komisji 

stałych rady gminy Kobierzyce z działalności w roku 2016. Kto z państwa jest za przyjęciem 

sprawozdań? 

Za – 14 osób/ 14 obecnych 

Salę obrad opuścił radny Dariusz Matuszewski 

 

Ad.33. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Wszyscy otrzymaliśmy sprawozdanie z 

działalności Rady Gminy za 2016 rok – czy są pytania? Skoro nie ma, przystępujemy do przyjęcia 

sprawozdania. Kto z państwa jest za przyjęciem sprawozdania z działalności Rady Gminy za 2016 

rok? 

Za- 13 osób /13 obecnych 

 

Ad.34. 

Przedstawiciel firmy ProGeo – pan Paweł Lewicki omówił raport z realizacji Programu Ochrony 

Środowiska (POŚ) dla Gminy Kobierzyce za lata 2013-2014. 

Radny Czesław Stadnik: Wycinka drzew – czy na posesji prywatnej można wycinać drzewa bez 

zgody? 

Główny specjalista ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami Elżbieta Nawrocka: Osoba 

fizyczna może jeśli nie ma to związku z prowadzeniem działalności. 

Radna Apolonia Kasprzyk-Czepielinda: Nie jestem pewna czy pan prezydent podpisał już tą 

ustawę. Ta ustawa budzi wiele kontrowersji ponieważ tam są podane również obwody drzew jakie 

mogą być wycinane i jest jeszcze warunek, którego trudno dopilnować, że po wycince trzeba nasadzić 
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gdzieś nowe drzewko. To czy i gdzie ktoś nasadzi to chyba będzie zależało jedynie od uczciwości tego 

co będzie wycinać.  

Mecenas Krzysztof Kwaśniewicz: Ustawa weszła w życie od 1 stycznia. Rola Rady Gminy mogłaby 

potencjalnie polegać na tym, żeby jeszcze bardziej zliberalizować niż zaostrzyć. Jest ustawowy 

katalog zwolnień od obowiązków a Rada Gminy może jeszcze bardziej zliberalizować.  

Sołtys wsi Cieszyce Stanisław Kurek: Azbest – czy to będzie ściągnięte w Cieszycach? 

Główny specjalista ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami Elżbieta Nawrocka: Agencja 

jest osobą prawną a my dofinansowujemy osobom fizycznym. Może trzeba to zgłosić do nadzoru. 

 

Ad.35. 

Brak interpelacji. 

 

Ad.36. 

Brak. 

 

Ad.37. 

Radny Henryk Łoposzko: Smog jest uciążliwy dla nas wszystkich i jest problemem w całym kraju. 

Ponownie proszę o zintensyfikowanie rozmów z gazownią. Bez tego kroku my nie mamy żadnych 

szans ani możliwości przekonać wspólnoty – mówię teraz o Pustkowie Żurawskim – aby przeszły na 

inne paliwo . Kiedy pojawi się gaz w rurociągu na pewno stwarza to możliwość przejścia na to paliwo 

a co za tym idzie na zdecydowaną poprawę. Oczywiście przy okazji spotkań w miejscowościach, w 

których gaz już jest, należy namawiać ludzi aby przechodzili na to paliwo. Możemy też pomyśleć jak 

inne samorządy o możliwościach alternatywnego pozyskiwania czy dofinansowania tego typu działań. 

Okres jest sprzyjający w kraju bo tworzone są projekty w tej sprawie.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Też się przychylam do tego, bo w Bielanach 

Wrocławskich mieszkańcy  też się chcą przełączyć na ogrzewanie gazowe i pytają czy gmina będzie 

realizować jakiś program. 

Skarbnik Gminy Maria Prodeus: Na pewno lokalizujecie państwo taki program rządowy pod nazwą 

„KAWKA” – on umarł trochę śmiercią naturalną. Podobno rząd będzie realizował programy ochrony 

środowiska, o których powiedział pan radny. Trwa reorganizacja w systemie. Wójt myślał o 

programach w ramach funduszy, które gmina posiada, ale w związku z tą reorganizacją wszystkie 

informacje, które były aktualne do tej pory już nie są. 

Radna Apolonia Kasprzyk-Czepielinda: Pytania do pana wójta; 

1. Szeroko propagowane w mediach  jest „Mieszkania plus” – czy nie warto byłoby starać się o 

zabukowanie w tym programie? Zwłaszcza przy takim głodzie mieszkań komunalnych? 

2. Teren przy kolei – na chwilę obecną słyszymy, że ma być uruchomiona kolej aglomeracyjna. 

Staraliśmy się o te tereny tutaj -  chyba kolej odstąpi od przekazania nam tych terenów? 
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3. W ubiegłym tygodniu w Polskim Radiu Wrocław słyszałam protest mieszkańców Tyńca Małego 

o zagrożeniach środowiska ze strefy w Biskupicach Podgórnych –WIOŚ zapowiedział kontrolę. 

Przestaliśmy monitorować, czemu ja osobiście byłam przeciwna. Teraz stajemy przed tym 

problemem. Czy te kontrole będą na nasz koszt i jak wypadną to trudno powiedzieć.  

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik: Temat smogu jest znany od lat. Piece emitują 90% 

szkodliwości. Gaz jest. Rozmowy z gazownią są. Następny etap to gazyfikacja Pełczyc. Teraz 

gazownia podchodzi komercyjnie. Zbiera umowy o przyłączenie i dopiero ilość umów, która 

gwarantuje im zwrot i jest opłacalna to dopiero buduje. Było spotkanie w Pełczycach i szkoda, że 

mnie na to spotkanie nie poproszono, bo się o Pełczyce starałem od dawna. Mają już pozwolenie na 

budowę i czekają tylko na złożone wnioski. Jeśli będzie [chyba] 15 wniosków, to będą budować gaz. 

Następnym etapem jest budowa gazu do Krzyżowic. Złożyliśmy do Agencji Nieruchomości wniosek o 

przekazanie terenu w Wysokiej pod mieszkania. Wniosek niestety nie znalazł uznania i został 

odrzucony. Jeśli chodzi o kolej – trwa wycena tego terenu. Będziemy musieli ten teren kupić – za 

darmo go nie dostaniemy. Chcemy tam zrobić targowisko. Mamy prawo pierwokupu. O zapachach z 

LG nikt mi nie zgłaszał – pierwszy raz słyszę. Jeśli będzie to badał WIOŚ  to nie na koszt gminy. 

Można się zastanowić nad zleceniem dla firmy w celu raportowania. Niech WIOŚ bada. 

Radny Krzysztof Kmiecik: W temacie smogu – musimy uświadamiać ludzi bo od tysięcy lat byliśmy 

uczeni, że ognisko się zapala od dołu. Teraz trzeba uczyć ludzi, że można palić od góry i wtedy nie ma 

dymu i nie ma smogu. 

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik: Najważniejsza jest polityka państwa – jeśli da ulgi i 

będą cały czas to chętni będą. Musi być spójna polityka państwa. 

Radna Apolonia Kasprzyk-Czepielinda: To co powiedział pan wójt jest słuszne. Nic tak do ludzi 

nie przemawia jak pieniądze i ulgi. 

Radny Czesław Stadnik: Remont drogi Bielany Wrocławskie- Magnice – czy my partycypujemy w 

kosztach? 

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik: W zamian za przejęcie drogi z Rolantowic do 

Damianowic Starosta położy nową nakładkę bitumiczną na całym odcinku od Magnic do strefy, za 

strefą do Domasławia i od Domasławia do Bielan. My chcemy zrobić organizację ruchu od Bielan do 

Ślęzy oraz organizację ruchu w kierunku budynku Megapolis. Jest też już koncepcja ulicy 

Świerkowej. W kwestii ósemki od Magnic do granicy jest rozstrzygnięty przetarg na wskazanie 

korytarza drogowego na całym przebiegu. Przetarg opiewa na lat 3. Dopiero po 3 latach będzie 

korytarz. Potem trzy lata będą myśleć co z tym tematem zrobić, potem 3 lata będą projektować, potem 

5 lat wykonywać. W związku z tym, jak państwo wiecie, w budżecie mamy pieniądze na przebudowę 

tego skrzyżowania. Jest w tej chwili możliwość przekazywania środków na wykonanie zadania dla 

innych podmiotów ale jak się weźmie Dyrekcja za to to będzie jak w Starostwie – 5 lat. Dlatego 

chcemy to prawnie ustalić i przejąć zadanie bo my finansujemy 100%. 
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Radny Czesław Stadnik: Co się dzieje z wykonawcą ulicy Tynieckiej? Czy Starosta określił się co 

do terminu tej nakładki? 

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik: Pan Żurek czeka na pogodę i będzie to robił.  

Radny Krzysztof Kmiecik: Rejestracja do ośrodka zdrowia – jest to niesprawiedliwe, że można się 

wcześniej zarejestrować internetowo a osobiście trzeba rejestrować się w tym samym dniu. Niektórzy 

ludzie czują się wykluczeni informacyjnie z tego powodu. Skoro można się zarejestrować on-line na 

dzień następny to dlaczego nie można osobiście. 

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik: Możemy zapytać. 

Ad.38. 

Radny Wiesław Szwed: W roku bieżącym przypada 760- ta rocznica powstania Kobierzyc. Dla 

upamiętnienia tego wydarzenia jako mieszkańcy stolicy naszej gminy pragniemy umieścić na terenie 

naszej wsi obelisk w postaci głazu wraz z pamiątkową tablicą. Ponieważ ścisłe centrum Kobierzyc jest 

wypełnione różnymi detalami architektonicznymi, jedynym rozsądnym miejscem dla ustawienia 

wspomnianego obelisku jest lokalizacja przy przejętym przez naszą gminę terenie wokół tzw. 

żabskiego stawu przy ulicy Sportowej. W związku z tym, w imieniu mieszkańców sołectwa 

Kobierzyce, zwracam się z prośbą o wsparcie finansowe dla stolicy naszej gminy na realizację tego 

przedsięwzięcia. Pozyskane środki finansowe chcemy przeznaczyć na projekt terenu wokół 

pozyskanego przez urząd stawu, fizyczne wykonanie w tym roku przynajmniej jednej alejki, przy 

której można by było postawić wspomniany pomnik oraz sfinansowanie zakupu samego obelisku. 

Wykonanie tego zadania w znaczący sposób przyczyni się do poprawy wizerunku zarówno samego 

miejsca inwestycji przy zrewitalizowanej już ulicy Sportowej, jak i dalszego ocieplenia wizerunku 

gminy Kobierzyce jako miejsca przyjaznego lokalnej aktywności społecznej.  

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik: Mamy kilka uroczystości związanych z Kobierzycami. 

Klub sportowy ma obchodzić rocznicę utworzenia, straż pożarna również będzie miała swoją 

uroczystość. Powiem tak: my zaprojektujemy tereny wokół stawu żabskiego na własny koszt. My w 

Żernikach ufundowaliśmy piękny pomnik dla Sybiraków ze składek mieszkańców mimo, że 

miejscowość jest mała. Macie też środki sołeckie.  

Radna Apolonia Kasprzyk-Czepielinda: Chodzi o kamień, zwykły obelisk. Chciałam powiedzieć, 

że pierwsze kolędowanie w naszej gminie zorganizowane było przez GCKiS bardzo profesjonalnie i 

bardzo rodzinnie. Należy się ukłon w imieniu całej Rady Gminy dla wszystkich pracowników GCKiS. 

Kawiarnia – nie zabierajmy młodzieży miejsca spotkań. Czy tam będzie alkohol czy nie to kawiarnia 

ma rację bytu. Wróćmy do dobrej tradycji – zabawa radnych i sołtysów,  niech się integrują i 

wspierajmy działalność swoich firm w Kobierzycach. 

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik: Koncert był rzeczywiście bardzo dobry, ale za duża 

ilość zespołów – do dwóch godzin powinno być maksymalnie. Kawiarnia – nie chcemy robić 

rewolucji. Kawy można się też napić z automatu. Nie ma zgody na sprzedaż alkoholu od wspólnoty 

mieszkaniowej. Dzieci przechodzą przez te pomieszczenia i widza jak piją alkohol. 
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Radna Apolonia Kasprzyk-Czepielinda: Szczególnie chwalony był chór z Tyńca nad Ślęzą. 

Okazało się, że oni dopiero pół roku razem śpiewają a wychodzi im to bardzo ładnie. 

Mieszkaniec Kobierzyc Paweł Kiepura: Zanim jeszcze wójt nam zaczął pomagać w kwestii 

gazownictwa, byłem przewodniczącym gazyfikacji Kobierzyc. Oferuję swoją pomoc w tym zakresie. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska :  Może pan współpracować z sołtysami na wsi, 

którzy robią zebrania, żeby mógł pan poinstruować mieszkańców odnośnie gazownictwa. 

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik: Dziękuję za chęć pomocy.  

Radny Wiesław Szwed: 1. Mamy w Kobierzycach 12 niesprawnych latarni – mam listę, dostarczę po 

sesji. 2. W styczniu przerwano wydawanie informatora kulturalno – sportowego Gminnego Centrum 

Kultury i Sportu – można wiedzieć co było przyczyną i czyja to decyzja? 3. Remont na cmentarzu – 

została wykonana opaska izolacyjna między świeżo odrestaurowanym kościółkiem a chodnikiem. Ona 

jest założona odwrotnie niż być powinna.  

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik: Wejdzie firma to proszę zgłosić co dokładnie tam jest. 

Muszą to zmienić bo nie ma wyjścia. Lampy proszę zgłosić do pracownika, który zajmuje się 

lampami.  

Radny Wiesław Szwed: W tym roku podrożały opłaty za zaiks i kary. Czy jest taka możliwość żeby 

było to załatwiane przez GCKiS a sołectwa przeznaczą tylko na to środki? 

Skarbnik Maria Prodeus: We wszystkich umowach, gdy zlecamy funkcje festynu, zabawy lub inne, 

jest zapis, że organizator, któremu to zlecamy musi opłacić zaiks.  

 

Ad.39. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska :  Nie mam dla państwa komunikatów. Jeśli nie 

będzie spraw pilnych to w lutym nie będzie sesji Rady Gminy. 

 

Ad.40. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska :  Zamykam  posiedzenie XXIII  Sesji Rady 

Gminy.  

Sesja zakończyła się o godz. 13.20. 

 

Liczba załączników: 2. 
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