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-Projekt- 

PROTOKÓŁ NR XXVIII/2017 

Sesji Rady Gminy Kobierzyce 

z dnia 22 czerwca 2017 roku 

 

XXVIII 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, 

Zastępca Wójta - Piotr Kopeć 

Skarbnik Gminy - Maria Prodeus 

Radca Prawny – Anna Gosławska 

Kierownik Referatu Dróg Transportu i Mienia Komunalnego Piotr Ligas 

Dyrektor GOPS Kobierzyce- Ludwika Teresa Oszczyk 

Dyrektor KOK – Maria Bokun 

Dyrektor KOSiR- Maja Muszyńska 

 

Ad.1. 

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

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

obradować i podejmować prawomocne uchwały.   

 

Ad.2. 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska: Proszę państwa zanim przedstawię 

porządek obrad proszę o wprowadzenie autopoprawki do  zaproponowanego porządku obrad .  

W PKT 6 proszę dopisać ppkt. 6.5 w brzmieniu: Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie 

rozpatrzenia sprawozdania finansowego Wójta Gminy Kobierzyce za rok 2016.  

ppkt. 6.5 –będzie ppkt6.6, ppkt 6.7- będzie ppkt6.8, ppkt 6.8- będzie ppkt6.9, ppkt 6.9 – będzie ppkt 

6.10, ppkt 6.10- będzie ppkt 6.11 

W pkt. 15 proszę o wycofanie uchwały, którą państwo otrzymaliście w materiałach na sesję, a 

wprowadzenie nowej uchwały z powodu zmian wprowadzonych przez Nadzór Wojewody. Radni 

obecni na komisji w dniu 20.06.17 otrzymali nowy projekt tej uchwały. Proszę panią Magdalenę o 

rozdanie nowego projektu uchwały radnym nieobecnym na posiedzeniu komisji wspólnej. W  pkt. 21  

proszę o wprowadzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Chabrowej w środkowo-

wschodniej części wsi Wysoka. W pkt. 22  proszę o wprowadzenie projektu uchwały w sprawie 

rozpatrzenia skargi na sołtysa wsi Magnice. Podczas procedowania tego projektu uchwały jeśli będzie 

potrzeba ogłoszenia przerwy, gdyby ktoś  z państwa radnych zechciałby zapoznać się z dokumentacją, 

to bardzo proszę. Komisja Rewizyjna dopiero 20.06.17 r. zajęła stanowisko w tej sprawie, stąd 
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autopoprawka do porządku obrad. Poza tym w porządku obrad przekazanym państwu przed sesją 

zawarta była informacja o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w powyższej sprawie. Jednocześnie 

zmianie ulegnie numeracja pozostałych punktów porządku obrad. 

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

Czy ktoś z państwa ma wnioski do porządku obrad? Nie widzę wniosków, 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/ 13 obecnych 

Stwierdzam, że porządek obrad przyjęto i przedstawia się następująco; 

 

Porządek obrad 

1. Otwarcie XXVIII Sesji Rady Gminy. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Gminy. 

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

5. Sprawozdanie Wójta z bieżącej działalności. 

6. Absolutorium dla Wójta Gminy Kobierzyce z wykonania budżetu za rok 2016. 

6.1 Sprawozdanie Wójta z wykonania budżetu za rok 2016. 

6.2 Przedstawienie Opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z realizacji budżetu 

Gminy  

Kobierzyce za rok 2016. 

6.3 Przedstawienie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2016 przez Komisję Rewizyjną, 

oraz opinie stałych Komisji Rady Gminy. 

6.4 Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2016. 

6.5 Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego 

Wójta Gminy Kobierzyce za rok 2016. 

6.6 Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi  

Gminy Kobierzyce za rok 2016 

6.7 Przedstawienie Opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o  

udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Kobierzyce za rok 2016. 

6.8 Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kobierzyce za rok 2016. 

6.9 Dyskusja nad sprawozdaniem finansowym Gminy Kobierzyce za rok 2016. 

6.10 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kobierzyce za 

rok 2016. 

6.11 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kobierzyce z wykonania 

budżetu za rok 2016. 

 

PRZERWA KAWOWA 

 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobierzyce na rok 2017. 

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

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków (ściana w obrębie nawy i prezbiterium Kościoła p.w. Św. 

Michała Archanioła w Tyńcu nad Ślęzą) dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Św. Michała 

Archanioła w Tyńcu nad Ślęzą 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI/496/17 z dnia 26.05.2017 r. w sprawie 

przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kobierzyce 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z Hali Sportowo-

Widowiskowej w Kobierzycach przy ul. Dębowej 20 
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12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z boisk i stadionów 

sportowych należących do Gminy Kobierzyce 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Kobierzyce Nr X/110/11 z dnia 19 

sierpnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw należących do 

Gminy Kobierzyce 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z sali sportowej w Tyńcu 

Małym przy ul. Domasławskiej 10 

15. Podjęcie uchwały regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego 

z zakresu 

wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert 

16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego przy ul. Klecińskiej w północnej części wsi Bielany Wrocławskie. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Logistycznej w południowo-środkowej 

części obrębu Bielany Wrocławskie  

18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Akacjowej w południowo-środkowej 

części wsi Krzyżowice  

19. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

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

części wsi Racławice Wielkie  

20. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

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

części wsi Tyniec Mały  

21. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

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

części wsi Wysoka. 

22. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na zachowanie sołtysa wsi Magnice. 

23. Interpelacje radnych. 

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

25. Zapytania radnych i sołtysów. 

26. Wnioski i sprawy różne. 

27. Komunikaty Przewodniczącej. 

28. Zakończenie obrad.  

 

Ad.3. 

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

przyjęciem protokołu z XXVI Sesji Rady Gminy? 

Za – 13 osób /z 13 radnych obecnych na posiedzeniu sesji 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska: Stwierdzam, że protokół został 

przyjęty. 

  

Ad.4. 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska: Poinformowała o pismach, które 

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

Zastępca Wójta Gminy Kobierzyce Piotr Kopeć przeczytał sprawozdanie z bieżącej działalności               

/ załącznik nr 2/.  

 

Ad.6.1. 

Skarbnik Gminy Maria Prodeus omówiła sprawozdanie  Wójta z wykonania budżetu gminy za rok 

2016. 

 

Ad.6.2. 

Skarbnik Gminy Maria Prodeus: Gmina Kobierzyce uzyskała pozytywną opinię Regionalnej Izby 

Obrachunkowej o sprawozdaniu z realizacji budżetu Gminy Kobierzyce za 2016 r. 

Ad.6.3. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Dariusz Matuszewski odczytał pozytywną opinię Komisji 

Rewizyjnej ze sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok. 

Przewodniczący Komisji Jarosław Zawisza: Komisja ds. Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 

pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu gminy Kobierzyce za 2016 rok. 

Przewodniczący Komisji Wiesław Muraczewski: Komisja Rolnictwa pozytywnie zaopiniowała 

wykonanie budżetu gminy Kobierzyce za 2016 rok. 

Przewodniczący Komisji Czesław Stadnik: Komisja Użyteczności Publicznej pozytywnie 

zaopiniowała wykonanie budżetu gminy Kobierzyce za 2016 rok. 

 

Ad.6.4  

Skarbnik Gminy Maria Prodeus omówiła  sprawozdanie finansowe za 2016 rok. 

 

Ad.6.5. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Dariusz Matuszewski przedstawił pozytywną opinię Komisji 

Rewizyjnej o rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za 2016 rok. 

 

Ad.6.6. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Dariusz Matuszewski przedstawił wniosek Komisji 

Rewizyjnej do Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 

Kobierzyce za rok 2016. 

 

Ad.6.7. 
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Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska odczytała uchwałę Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy 

Kobierzyce.  

 

Ad.6.8. 

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

pytania lub uwagi do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kobierzyce za rok 2016 ? 

BRAK. 

 

Ad.6.9. 

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

pytania lub uwagi do sprawozdania finansowego za rok 2016 ? 

BRAK. 

 

Ad.6.10. 

GŁOSOWANIE:  

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

dyskusję. 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 XXVIII/512/17 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kobierzyce za 

rok 2016. 

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

podjęta. 

Ad.6.11 

GŁOSOWANIE:  

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

dyskusję. 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 XXVIII/513/17 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kobierzyce z wykonania 

budżetu za rok 2016. 

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

podjęta. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska ogłosiła 20 minut przerwy. 

Po przerwie Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska stwierdziła że Rada Gminy posiada 

qworum , jest radna obradować i podejmować prawomocne uchwały. 

Ad.7. 

Skarbnik Gminy Maria Prodeus omówiła projekt uchwały. 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska - proszę Przewodniczącego Komisji 

Budżetowej   o przedstawienie opinii w sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Jarosław Zawisza: Komisja ds. Budżetu i Rozwoju Gospodarczego  

pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały.  

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

radnych ma pytania, uwagi do projektu uchwały?  

Radna Apolonia Kasprzyk-Czepielinda: Kwota zwiększenia zadania – drogi osiedlowe w Bielanach 

Wrocławskich – czy to jest dodatkowa kwota? 

Zastępca Wójta Gminy Kobierzyce Piotr Kopeć: Nie, to jest z niewygasów. 

Radna Apolonia Kasprzyk-Czepielinda: Strona 53 – rozbudowa ośrodka zdrowia w Tyńcu Małym? 

Zastępca Wójta Gminy Kobierzyce Piotr Kopeć: Jest to do zapłaty, z niewygasów. 

Radna Apolonia Kasprzyk-Czepielinda: 280 000 zł na modernizację  świetlicy w Domasławiu. Ja 

bardzo proszę o wykaz, jakie pieniądze w ciągu ostatnich 6 lat poszły na remont świetlicy w 

Domasławiu. 

GŁOSOWANIE:  

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce 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, 

15 głosami „za”  podjęła uchwałę  

nr XXVIII/514/17 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobierzyce na rok 2017. 

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

podjęta. 

Radny Dariusz Matuszewski zwolnił się i opuścił salę obrad. 

Ad.8. 
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Skarbnik Gminy Maria Prodeus omówiła projekt uchwały. 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska - proszę Przewodniczącego Komisji 

Budżetowej   o przedstawienie opinii w sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Jarosław Zawisza: Komisja ds. Budżetu i Rozwoju Gospodarczego  

pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały.  

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

radnych ma pytania, uwagi do projektu uchwały?  

GŁOSOWANIE: 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce 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 XXVIII/515/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobierzyce. 

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

podjęta. 

 

Ad.9. 

Zastępca Wójta Piotr Kopeć omówił projekt uchwały. 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska - proszę Przewodniczącego Komisji 

Budżetowej   o przedstawienie opinii w sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Jarosław Zawisza: Komisja ds. Budżetu i Rozwoju Gospodarczego  

pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały.  

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska - proszę Przewodniczącego Komisji 

Użyteczności Publicznej   o przedstawienie opinii w sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Czesław Stadnik: Komisja na swym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała 

projekt tej uchwały. 

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

radnych ma pytania, uwagi do projektu uchwały?  

GŁOSOWANIE: 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce 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, 
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13 głosami „za”  podjęła uchwałę 

nr XXVIII/516/17 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków (ściana w obrębie nawy i prezbiterium Kościoła p.w. Św. 

Michała Archanioła w Tyńcu nad Ślęzą) dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Św. 

Michała Archanioła w Tyńcu nad Ślęzą. 

 

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

podjęta. 

 

Ad.10. 

Zastępca Wójta Piotr Kopeć omówił projekt uchwały. 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska - proszę Przewodniczącego Komisji 

Budżetowej   o przedstawienie opinii w sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Jarosław Zawisza: Komisja ds. Budżetu i Rozwoju Gospodarczego  

pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały.  

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska - proszę Przewodniczącego Komisji 

Użyteczności Publicznej   o przedstawienie opinii w sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Czesław Stadnik: Komisja na swym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała 

projekt tej uchwały. 

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

radnych ma pytania, uwagi do projektu uchwały?  

GŁOSOWANIE: 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce 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 XXVIII/517/17 w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI/496/17 z dnia 26.05.2017 r. w sprawie 

przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kobierzyce. 
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Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska: Stwierdzam, że uchwała została 

podjęta. 

 

Ad.11. 

Zastępca Wójta Piotr Kopeć omówił projekt uchwały. 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska: Był zmieniony załącznik i komisje 

zaopiniowały projekt uchwały ze zmienionym załącznikiem. 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska - proszę Przewodniczącego Komisji 

Użyteczności Publicznej   o przedstawienie opinii w sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Czesław Stadnik: Komisja na swym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała 

projekt tej uchwały. 

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

radnych ma pytania, uwagi do projektu uchwały?  

GŁOSOWANIE: 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce 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 XXVIII/518/17 w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z Hali Sportowo-

Widowiskowej w Kobierzycach przy ul. Dębowej 20. 

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

podjęta. 

 

Ad.12. 

Zastępca Wójta Piotr Kopeć omówił projekt uchwały. 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska - proszę Przewodniczącego Komisji 

Użyteczności Publicznej   o przedstawienie opinii w sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Czesław Stadnik: Komisja na swym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała 

projekt tej uchwały. 

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

radnych ma pytania, uwagi do projektu uchwały? W punkcie 4 Wilczkowski jest z małej litery. 

GŁOSOWANIE: 
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Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce 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 XXVIII/519/17 w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z boisk i stadionów 

sportowych należących do Gminy Kobierzyce. 

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

podjęta. 

 

Ad.13. 

Zastępca Wójta Piotr Kopeć omówił projekt uchwały. 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska - proszę Przewodniczącego Komisji 

Użyteczności Publicznej   o przedstawienie opinii w sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Czesław Stadnik: Komisja na swym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała 

projekt tej uchwały. 

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

radnych ma pytania, uwagi do projektu uchwały?  

GŁOSOWANIE: 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce 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 XXVIII/520/17 w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Kobierzyce Nr X/110/11 z dnia 19 

sierpnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw należących do 

Gminy Kobierzyce. 

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

podjęta. 

 

Ad.14. 

Zastępca Wójta Piotr Kopeć omówił projekt uchwały. 
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Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska - proszę Przewodniczącego Komisji 

Użyteczności Publicznej   o przedstawienie opinii w sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Czesław Stadnik: Komisja na swym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała 

projekt tej uchwały. 

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

radnych ma pytania, uwagi do projektu uchwały?  

GŁOSOWANIE: 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce 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 XXVIII/521/17 w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z sali sportowej w Tyńcu 

Małym przy ul. Domasławskiej 10. 

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

podjęta. 

 

Ad.15. 

Kierownik Referatu Edukacji, Kultury i Sportu Anna Wilisowska omówiła projekt uchwały. 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska - proszę Przewodniczącego Komisji 

Użyteczności Publicznej   o przedstawienie opinii w sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Czesław Stadnik: Komisja na swym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała 

projekt tej uchwały. 

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

radnych ma pytania, uwagi do projektu uchwały?  

GŁOSOWANIE: 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce 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 XXVIII/522/17 w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania 

publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert. 
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Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska: Stwierdzam, że uchwała została 

podjęta. 

 

Ad.16. 

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

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

radnych ma pytania, uwagi do projektu uchwały?  

GŁOSOWANIE: 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce 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 XXVIII/523/17 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru położonego przy ul. Klecińskiej w północnej części wsi Bielany Wrocławskie. 

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

podjęta. 

 

Ad.17. 

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

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

radnych ma pytania, uwagi do projektu uchwały?  

Radny Czesław Stadnik: Mówi się o rezygnacji z obwodnicy Domasławia i Bielan. Czy kiedyś 

byłaby szansa żeby odciążyć drogę nr 8 i zrobić obwodnicę? 
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Zastępca Wójta Gminy Kobierzyce Piotr Kopeć: Trudno powiedzieć co będzie za kilka lat. Być 

może kiedyś będzie taka potrzeba. 

Radny Jarosław Zawisza: Droga z Bielan do ulicy Czereśniowej w Domasławiu – tam jest odcinek, 

który mamy zrobić w ramach rozbudowy dróg rowerowych natomiast to jest też odcinek, który jest 

dalej poprowadzony od Czereśniowej aż do Kobierzyc, nie wiem czy to nie są drogi transportu 

rolnego. Jeżeli tak to jest to bardzo fajny odcinek 500 m od Domasławia do Bielan żeby pociągnąć tą 

samą kategorią drogi i zrobić i drogę transportu rolnego i drogę rowerową jednocześnie. To jest też 

odciążenie części ruchu przez Domasław. Czy będzie jakaś uciążliwość? Tam są dwa albo trzy domy 

więc też nie przesadzajmy. 

Zastępca Wójta Gminy Kobierzyce Piotr Kopeć: Tam gdzie organizujemy drogi rowerowe tam nie 

chcemy też zagęszczać ruchu. 

Radny Wiesław Muraczewski: Pamiętajmy o wydzieleniu pasa zieleni izolacyjnej. 

GŁOSOWANIE: 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce 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, 

13 głosami „za”  podjęła uchwałę 

nr XXVIII/524/17 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Logistycznej w południowo-

środkowej części obrębu Bielany Wrocławskie . 

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

podjęta. 

 

Ad.18. 

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

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

radnych ma pytania, uwagi do projektu uchwały?  

GŁOSOWANIE: 
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Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce 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, 

12 głosami „za” przy 1 osobie wstrzymującej sie od głosu   podjęła uchwałę  

nr XXVIII/525/17 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Akacjowej w południowo-

środkowej części wsi Krzyżowice. 

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

podjęta. 

 

Ad.19. 

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

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

radnych ma pytania, uwagi do projektu uchwały?  

GŁOSOWANIE: 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce 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 XXVIII/526/17 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

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

części wsi Racławice Wielkie . 

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

podjęta. 

 

Ad.20. 
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Specjalista ds. architektury i budownictwa Grzegorz Maszka omówił projekt uchwały. 

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

radnych ma pytania, uwagi do projektu uchwały?  

GŁOSOWANIE: 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce 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 XXVIII/527/17 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Piaskowej w środkowo-

wschodniej części wsi Tyniec Mały. 

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

podjęta. 

Ad.21. 

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

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

radnych ma pytania, uwagi do projektu uchwały?  

Radny Mariusz Przeździęk: Jak likwidujemy boisko to byśmy tam dobudowali część szkoły, tak? 

Zastępca Wójta Gminy Kobierzyce Piotr Kopeć: Nasze myślenie jest takie, żeby przesunąć tą drogę 

i wtedy mamy   możliwość większej swobody zagospodarowania tej działki. Chcemy, żeby została 

zachowana funkcja boiska orlik bo szkoła takiej funkcji potrzebuje. W południowej części działki są 

już zaprojektowane dwa zbiorniki podnoszenia ciśnienia wody w Wysokiej, którą bierzemy z 

Wrocławia. Rozważamy zmianę lokalizacji świetlicy.  

Radny Krzysztof Kmiecik: Zakładam, że droga zyska na szerokości i zyskamy na długości. 
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Specjalista ds. architektury i budownictwa Grzegorz Maszka: Na pewno, a przede wszystkim ta 

droga nam dzieli dwie działki na pół i od tej drogi jest 6 albo 10 m linii nieprzekraczalnej zabudowy. 

GŁOSOWANIE: 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce 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, 

13 głosami „za”  podjęła uchwałę 

nr XXVIII/528/17 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Chabrowej w środkowo-

wschodniej części wsi Wysoka. 

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

podjęta. 

 

Ad.22. 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska - proszę Zastępcę Przewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej o przedstawienie projektu uchwały. 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Krzysztof Kmiecik:  Komisja Rewizyjna na posiedzeniu 20 

czerwca uznała skargę za niezasadną, na posiedzeniu były 4 osoby – 3 osoby były za uznaniem skargi 

za niezasadną a 1 osoba wstrzymała się od głosu.  

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

radnych ma pytania, uwagi do projektu uchwały?  

Radny Krzysztof Kmiecik: Nie będę brał udziału w głosowaniu bo wg mojej oceny nie zmienia to 

nic w relacji między tymi osobami. Kłótnia rodzi kłótnię, skarga rodzi skargę. Apeluję do sołtysów o 

to by nie prowokowali , nie generowali skarg na samych siebie. 

Radny Wiesław Muraczewski: Nie znam dokładnie sytuacji, ale z tej uchwały wynika, że klucze nie 

zostały zdane terminowo. Regulamin określa jasne zasady. Być może czekał ktoś inny na 

wypożyczenie tej świetlicy w kolejnym terminie i takich sytuacji nie można tolerować tylko trzeba 

egzekwować zdanie lokalu w odpowiednim terminie.  

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska:  Dwa słowa wyjaśnienia do tego - 

tam chodziło o to, że pani, która użyczała świetlicę nie oddała kluczy w terminie kiedy miała oddać. 

Pani sołtys poszła i te klucze chciała od niej odebrać. Może i zrobiła to w dobrej wierze , żeby potem 

za bezumowne korzystanie i nie oddanie w terminie ktoś jej potem nie obciążył, no ale czasami 

nadgorliwość gorsza od faszyzmu i czasami obraca się przeciwko człowiekowi. 
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Radny Andrzej Krzesłowski: Też jestem sołtysem. Mam wybudowaną nową świetlicę w 

Racławicach Wielkich. Rok czasu mi pomagała moja zastępczyni z Racławic. Po roku czasu  oddała 

klucze od świetlicy i nie chce mieć nic do czynienia ze świetlicą. A dlaczego? Bo ludzie się nauczyli,  

że klucze mają wypisane na dwie doby a przychodzą trzy dni wcześniej bo proszę mi dać klucze i jest 

awantura. Nie możemy dawać wcześniej kluczy. Ludzie są wtedy na świetlicy nie ubezpieczeni. Kto 

poniesie odpowiedzialność jak w tym czasie ktoś sobie utnie palec. Musimy się ściśle trzymać tego co 

jest na wydruku z gminy. 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska:  Ale właśnie taka sytuacja miała 

miejsce w tym przypadku.  

Radny Czesław Stadnik: Regulamin  jest regulaminem , umowy są umowami. Prawo jest prawem i 

wszystkich nas obowiązuje. Ma rację sołtys, że tak się zachował i ja jestem za tym, żeby uznać tą 

skargę za niezasadną. 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska: Komisja Rewizyjna jest organem, 

który ma takie sprawy rozstrzygać a jak wchodzi czynnik ludzki jak w tej sytuacji to trudno się 

odnieść bo jak nikt z nas tam nie był to nie wie, co jedna pani powiedziała drugiej pani. Czasami jak 

emocje biorą górę to jedno zdanie czy dwa powie się za dużo i potem się to tak nieładnie kończy. 

GŁOSOWANIE: 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce 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, 

9 głosami „za” przy 2 osobach wstrzymujących się od głosu i 2 osobach nie biorących udziału 

w głosowaniu / radny Krzysztof Kmiecik, radna Apolonia Kasprzyk-Czepielinda/   podjęła 

uchwałę 

nr XXVIII/529/17 w sprawie rozpatrzenia skargi na zachowanie sołtysa wsi Magnice. 

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

podjęta. 

 

Ad.23. 

Brak. 

Ad.24. 

Brak. 

Ad.25. 

Radny Jarosław Zawisza: Jest w planie rozbudowa przedszkola w Ślęzie. Wiem, że tam były jakieś 

projekty i chciałem zapytać na jakim teraz to jest etapie. 
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Zastępca Wójta Gminy Kobierzyce Piotr Kopeć: W obiekcie wielofunkcyjnym Ślęza jesteśmy w 

stanie wygospodarować miejsca dla trzech grup przedszkolnych. Jest zrobiona koncepcja, chcemy, 

żeby ta koncepcja przemieniła się w PFU czyli projekt funkcjonalno-użytkowy tak, żeby można było 

ogłosić przetarg „zaprojektuj – wybuduj” , żeby troszeczkę przyspieszyć realizację tego zadania. To 

przyspieszenie też nie szybciej niż początek 2019 roku. Największy kłopot będziemy mieli za rok o tej 

porze bo pewnie kolejne dzieciaki nam się pojawią. Rozmawiałem z gminami ościennymi – wszyscy 

coś robią, ale nie dla 100% dzieci zapewnią miejsca. Trzy sale mają być dodatkowo, przebudowa 

kuchni, małe salki związane z działalnością kulturalną.  

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska: Czyli ta rozbudowa będzie szła 

jednocześnie przedszkole i obiekt wielofunkcyjny ? 

Zastępca Wójta Gminy Kobierzyce Piotr Kopeć: Tak, tylko tutaj jesteśmy umówieni z 

projektantką, że po wakacjach zrobi nam PFU bo bez tego nie możemy ogłosić przetargu.  

Radny Jarosław Zawisza: Trzy pomieszczenia to ile to dzieci? 

Zastępca Wójta Gminy Kobierzyce Piotr Kopeć: 75. 

Radny Jarosław Zawisza: Nawet jak zrobimy te trzy projekty tak jak pan powiedział – Kobierzyce, 

Wysoka i Ślęza, nawet jak to zbudujemy, to tak naprawdę za rok, za dwa miejsc zabraknie. Czy już w 

tej chwili szukamy jakiś kolejnych miejsc na wybudowanie czy w Wysokiej czy w Bielanach czy też 

w Ślęzie nowego przedszkola lub rozbudowy tego co jest w tej chwili ?  

Zastępca Wójta Gminy Kobierzyce Piotr Kopeć: W Wysokiej myślimy, żeby to było przedszkole 

dla około 300 dzieciaków. Tematy, które będą mogły nas zaskoczyć to na pewno – w Tyńcu Małym 

jest duże zagrożenie dużą ilością dzieci. To jest temat do zastanowienia na przyszłość  odnośnie 

planowania. To co robimy dla ludzi później odwraca się przeciw ludziom. Za chwilę też temat w 

Kobierzycach. Co innego jest taki wzrost stopniowy mieszkańców a co innego wzrost skokowy.  

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska: To jest tak, że Rada wychodzi 

naprzeciw potrzebom mieszkańców, którzy chcą, żeby im te działki przekwalifikować pod 

mieszkaniówkę, ale teraz przy takiej sytuacji jaka jest w Tyńcu są takie wypowiedzi, co za bzdury ta 

Rada podejmuje i chyba nikt nie myśli na ten temat jak tyle ludzi się od razu do tego Tyńca sprowadzi. 

Ja mówię zawsze - zło dobrem zwyciężaj, ale to nie zawsze skutkuje, bo każdy patrzy pod siebie i 

myśli – ja się tu zameldowałem, ja tu mieszkam, niech tu koło mnie nikt już nie mieszka, bo ja chcę 

mieć wolną przestrzeń.  

Radny Jarosław Zawisza: Żeby ograniczyć napływ ludności trzeba byłoby ograniczyć inwestycje, a 

my te inwestycje rozwijamy dlatego w sposób naturalny musimy się liczyć,  że mieszkańców będzie 

coraz więcej. Temat dróg – były zaplanowane ważne drogi wyjazdowe przy wjeździe przy Megapolis , 

przy skrzyżowaniu Kolejowa z Wrocławską. Jest okres wakacyjny, dużo mniejszy ruch, jest okazja 

żeby ruszyć z pracami. Na jakim etapie jesteśmy dzisiaj? 
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Zastępca Wójta Gminy Kobierzyce Piotr Kopeć: Rzeczywiście kilka miejsc nam się odsunęło w 

czasie np. związanych z budową tych dróg np. ulica Tęczową, miała to wykonywać na wiosnę  firma 

Skanska wg umowy uzupełniającej. Skanska się nie podjęła, musieliśmy robić przetarg.  

Kierownik Referatu Dróg Transportu i Mienia Komunalnego Piotr Ligas: To opóźnienie, które 

występuje w tej chwili w Bielanach Wrocławskich jest podyktowane tym , że firma Skanska nie 

chciała podpisać na roboty uzupełniające umowy, chociaż miała już przygotowane kosztorysy i 

obiecywali nam co chwilę, że tą umowę podpiszą. To spowodowało, że w Bielanach nie dzieje się nic 

a teraz powinna być robiona ulica Tęczowa, ulica Liliowa. Nowy wykonawca musi mieć chwilę, żeby 

się uruchomić, żeby wziąć podwykonawców itd. Jestem cały czas w kontakcie z wykonawcą, 

codziennie do niego dzwonię, pomagam mu w kontakcie z mieszkańcami, z podwykonawcami. Jeśli 

chodzi o Powiat – miesiąc temu Rada podjęła uchwały o upoważnieniu wójta do zawarcia 

porozumień. Porozumienia  natychmiast zostały wysłane do Powiatu. Wczoraj rozmawiałem z panią 

dyrektor ze Starostwa – powiedziała, że ma problem bo ludzie się pozwalniali i nie ma kim pracować. 

Z samym powiatem mamy 10 zadań, które chcemy zrealizować.  Drogi będziemy się starali 

realizować ale nie jest łatwo współpracować z Powiatem. Jedyne co możemy przyspieszyć to jeśli 

chodzi o przebudowę sygnalizacji świetlnej, ale to się nie odbędzie wcześniej niż koniec sierpnia, 

początek września. Najszybciej ruszy odnowienie nakładki od ulicy Polnej jak sądzę. Jest duży 

problem z ulicą Sosnową bo pani dyrektor nie zgadza się na wszelkie rozwiązania, które tam 

proponujemy odnośnie ulicy Sosnowej – to już jest 4 lub 5 projekt i ciągle jest odrzucany. 

Radny Jarosław Zawisza: Część dróg była wewnętrznych, które są gminnymi drogami. 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska: Tak, ale to wszystko ma robić ta 

firma Żurek. 

Kierownik Referatu Dróg Transportu i Mienia Komunalnego Piotr Ligas: To już mówiłem o 

ulicy Magnoliowej, skrzyżowanie ulicy Magnoliowej gdzie firma Exprim i deweloperzy wykonali 

dookoła drogi i zostało skrzyżowanie do przebudowy. Nasze inwestycje powinny się zacząć w lipcu 

ale czy to będzie satysfakcjonujące na tyle to nie wiem. Ludzie oczekują sygnalizacji świetlnej dlatego 

ja się bardziej na tych elementach skupiłem niż na drogach wewnętrznych.  

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska: Oczekiwaliśmy, że to będzie 

zrobione w czasie wakacji. 

Radny Adam Raś: Od lat mówię o zlikwidowaniu „hopka” na drodze Rolantowice - Budziszów. 

Kierownik Referatu Dróg Transportu i Mienia Komunalnego Piotr Ligas: Jeśli się jedzie z 

odpowiednią prędkością to nic się nie dzieje. Jest to teren kolejowy i nie możemy też tak bez 

problemu wejść. Pan mówi o zalaniu torowiska należącego do PKP. 

Radny Adam Raś: Jest to jedyna miejscowość która ma ten przejazd. Można zrobić frezowanie drogi. 

Kierownik Referatu Dróg Transportu i Mienia Komunalnego Piotr Ligas: Frezowanie też nie jest 

takie łatwe – byłby to koszt około 100-150 000 zł. 
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Radny Adam Raś: Dużo się mówi o bardzo dużym ruchu w Bielanach, w Domasławiu, ale proszę 

sobie wyobrazić jaki ruch jest na południu gminy, na ósemce do Magnic. W Magnicach się 

rozjeżdżają troszeczkę a cały ruch idzie przez Jaszowice, Cieszyce,  Pustków Wilczkowski. Ciężko 

jest przejechać przez tą drogę , wszyscy uciekają bocznymi drogami, dlatego często mówię o budowie 

chodników w Dobkowicach, w Damianowicach bo ludzie nie mają jak przechodzić przy tak 

nasilonym ruchu.   

Kierownik Referatu Dróg Transportu i Mienia Komunalnego Piotr Ligas: Jeśli chodzi o 

Dobkowice – mamy w tej chwili zaprojektowane. Mamy w tej chwili z terenowego funduszu i 

będziemy budować taką jakby małą obwodnicę miejscowości. Nie może się dziać wszystko naraz. 

Teraz zrobimy tą drogę, później będziemy realizować projekt chodników. Nie możemy się skupić na 

jednej miejscowości i zrobić w niej wszystkiego naraz. Pewne rzeczy drogowe ustalam z wójtem bo 

jak wiecie państwo za chwilę wyruszy firma, która będzie wykonywała w 11 miejscowościach naraz 

kanalizację. To jest problem dla mnie. Ja muszę patrzeć na swoje rezerwy, żeby tej firmie w razie 

potrzeby udzielić pomocy. Proszę zobaczyć co się dzieje w tej chwili na drodze Królikowice-

Kobierzyce. Droga jest zamknięta po to żeby szybko realizować przez wakacje. Ja mam codziennie po 

10-15 telefonów kiedy będzie otworzona ta droga. Ludzie chcą tych remontów a nie chcą, żeby były z 

tego tytułu utrudnienia.  

Zastępca Wójta Gminy Kobierzyce Piotr Kopeć: Budziszów – mówiliśmy, że droga będzie 

kosztowała z 300-400 000 zł a kosztowała finalnie 1 300 000 zł. W pewnym momencie trzeba sobie 

zdać sprawę, że to wszystko kosztuje i może dlatego coś się odsuwa kilka miesięcy, ale to nie znaczy, 

że na wieczność.  

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska: Ulica Tęczowa w Bielanach była 

ulicą  z pierwszeństwem przejazdu. Został postawiony znak – dlaczego tak? 

Kierownik Referatu Dróg Transportu i Mienia Komunalnego Piotr Ligas: Samochody poruszając 

się ulicą Tęczową bardzo szybko generowały problemy dla włączających się ciężarówek. Zmieniliśmy 

to na wniosek Amazona i innych firm bo prędkość samochodów osobowych na tym skrzyżowaniu 

powodowała duże utrudnienia. Teraz to lepiej funkcjonuje bo szybciej wyjeżdżają ciężarówki. 

Mieszkańcy oczywiście piszą maile, że wszystko robimy pod firmy a nie pod mieszkańców ale z 

drugiej strony my musimy też patrzeć na ten ruch, nie możemy blokować całkiem tych krzyżówek na 

Tęczowej bo pamiętajmy ze  tam wszystko wisi na tej Logistycznej i Tęczowej. Ta droga jest bardzo 

newralgiczna.  

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska: Zgłaszałam ostatnio do pani 

Seredyńskiej  wjazd na posesję na ulicy Ogrodowej – nie było projektu, pan to rozebrał, wsadził swoją 

kostkę i to jest wszystko tak - tu niżej, tu wyżej. Pani Seredyńska powiedziała, że zgłosi panu 

kierownikowi , żeby pojechał i rozeznał sprawę.  

Kierownik Referatu Dróg Transportu i Mienia Komunalnego Piotr Ligas: Jeszcze tam nie byłem, 

faktycznie napisała do mnie maila.  
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Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska: Czy pan Żurek będzie robił tą ulicę 

Ogrodową? 

Kierownik Referatu Dróg Transportu i Mienia Komunalnego Piotr Ligas: Podwykonawca pana 

Żurka będzie robił. 

Radny Jarosław Zawisza: Komisariat - wyjeżdżamy na wakacje, przestępcy ruszą w teren. Jak 

wygląda teraz ten temat? 

Skarbnik Gminy Maria Prodeus: Zatrzymaliśmy się na chwilę w związku ze zmianami w Policji., 

akurat wrocławscy komendanci się zmienili. Jest mieszkaniec gminy Kobierzyce, który jest 

odpowiedzialny za ten komisariat i jest bardzo zainteresowany, żeby ten komisariat w gminie był. On 

bezpośrednio zwrócił się do wójta gminy, żeby procedować dalej z tymi pieniędzmi.  Nie jest to 

problem pieniędzy tylko problem jak je dać. Nowe władze Policji nie pozwalają  na inwestycje na ich 

majątku. Nam wolno dać te pół miliona tylko na fundusz celowy ze wskazaniem terminu i sposobu 

wykorzystania pieniędzy. Na dzisiaj nie mamy odpowiedzi z Policji po tym jak przesłaliśmy 

dokumenty. Jeśli do sierpnia Policja powie – tak, bierzemy pieniądze i tworzymy komisariat, to mamy 

przeciwnika w postaci komendanta miejskiego. Komendant miejski ma presję wojewódzkiego 

komendanta , że to z jego zasobów zabieramy tych 20 policjantów.  

Radny Andrzej Krzesłowski: A propos Policji – już 9ty miesiąc czekam, żeby ktoś przesłuchał 

sprawcę – został zniszczony grill we wrześniu na boisku, do dzisiaj sprawca chodzi nawet nie 

przesłuchany. Zgłaszałem osobiście na Policję. Policja stwierdziła, że sołtys musi to zgłosić bo wie kto 

to zrobił. 

Skarbnik Gminy Maria Prodeus: To gmina musi zgłosić. 

Radny Czesław Stadnik: Droga nr 8 – osłona tych wysepek, tam dochodzi do kolizji zwłaszcza 

wieczorem gdy nie są widoczne. 

Zastępca Wójta Gminy Kobierzyce Piotr Kopeć: Dostałem informację od pani dyrektor, że 

projektuje na ten nowy rodzaj znaków. 

Radny Czesław Stadnik: Ulica Kwiatowa – mieszkańcy skarżą się na spory ruch. Czy jest możliwość 

ustawienia znaków strefy uspokojonego ruchu? 

Zastępca Wójta Gminy Kobierzyce Piotr Kopeć: Jak się taką strefę zrobi to parkować można tylko 

w wyznaczonych miejscach a tam takich miejsc nie ma a zatem parkować tam nie będzie można. 

Pytanie czy to nie będzie uciążliwością dla mieszkańców. 

Radny Czesław Stadnik: Kiedyś było zapowiadane instalacja oświetlenia i lamp oświetleniowych, 

ale nie pojawiła się firma, która te rzeczy wykonuje. Pytanie czy to żeśmy sobie całkiem odpuścili czy 

oni są w trakcie realizacji gdzieś na terenie gminy? 

Kierownik Referatu Dróg Transportu i Mienia Komunalnego Piotr Ligas: Cały czas wykonują 

zadania, po kolei. 

Radny Czesław Stadnik: W świetlicy w Domasławiu nie ma złotych klamek. Jest to stary budynek, 

który dotąd był tylko łatany a remont kapitalny był konieczny. 
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Radny Mariusz Przeździęk: Składam wniosek o ustawienie lustra na ulicy Leszczynowej od strony 

Karwian. 

Kierownik Referatu Dróg Transportu i Mienia Komunalnego Piotr Ligas: Proszę o maila w tej 

sprawie. 

Radna Apolonia Kasprzyk-Czepielinda: Wspólne posiedzenia komisji stały się jakąś tradycją u nas. 

W statucie gminy są zapisane poszczególne komisje. Inaczej się proceduje na posiedzeniu jednej 

komisji a inaczej na wspólnych. Masówki w moim przekonaniu nie zdają racji bytu. Jeśli państwu z 

północy gminy jest ciężko to zróbcie te posiedzenia w Bielanach, nie będziecie się musieli męczyć, 

dojeżdżać do Kobierzyc. Czy te wspólne posiedzenia są dobre i zgodne z prawem to wam zostawiam 

pod ocenę. Ja oświadczam, że we wspólnych posiedzeniach komisji udziału brać nie będę. Oczywiście 

bez mojej osoby to się odbędzie ale czy to jest eleganckie to proszę się zastanowić. Nie po to 

wybierałam komisje a poza tym tak zaplanowane wspólne komisje nie pozwalają na realizację planów 

pracy poszczególnych komisji. Nie oczekuję odpowiedzi. Jest to temat do zastanowienia dla pani 

przewodniczącej i przewodniczących komisji. 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska: Zgodnie z paragrafem 72 ust.3 

statutu Gminy Kobierzyce, Komisje Rady mogą odbywać wspólne posiedzenia. Takie wspólne 

posiedzenia komisji mogą się zdarzyć chociażby teraz czy ostatnio przy opiniowaniu budżetu. Będą 

też posiedzenia oddzielne z racji tego, że każda komisja ma do zrealizowania swój plan pracy. Jest to 

zgodne z prawem. 

Radny Henryk Łoposzko: Wspólne komisje dotyczące budżetu i absolutorium odbywają się od lat i 

nie ma w tym nic zdrożnego. 

Radny Jarosław Zawisza: Jeśli chodzi o podstawę prawną, która pani radna zakwestionowała  – 

działamy na podstawie przepisów obowiązujących. Jeśli pani wątpi, że jest jakiś przepis, to proponuję 

się zapoznać ze statutem gminy. Lekceważy pani zdanie innych radnych. Wszyscy członkowie 

Komisji Budżetowej zapytani przeze mnie na komisji czy życzą sobie abyśmy w pewnych tematach 

spotykali się wspólnie, po to aby nie było potem dygresji jakie już tutaj kiedyś były, że nie wszyscy są 

w stanie się zapoznać z dokumentami np. finansowymi, wszyscy członkowie komisji są za takim 

rozwiązaniem . Po to są przewodniczący komisji, żeby takie sprawy rozstrzygać. Sugerowanie, że 

działamy wbrew prawu naprawdę nie przystoi. 

Radna Apolonia Kasprzyk-Czepielinda: Nie powiedziałam, że to jest poza prawem, powiedziałam, 

„że  pewną tradycją stało się” a nie czy jest to zgodne z prawem. Proszę przesłuchać to co mówiłam.  

Radny Jarosław Zawisza: Przesłucham i udowodnię Pani, że użyła Pani sformułowania 

podważającego.  

Radny Czesław Stadnik: Wspólne, łączone komisje są uzasadnione w pewnych przypadkach np. jeśli 

chodzi o budżet. 

Radny Mariusz Przeździęk: Wnoszę o zamknięcie dyskusji. 
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Radny Krzysztof Kmiecik: Podziękowania dla pana wójta za pomoc w odbiorze śmieci zebranych 

przez mieszkańców. Dziękujemy. 

Zastępca Wójta Gminy Kobierzyce Piotr Kopeć: My dziękujemy za akcję sprzątania. 

Radna Apolonia Kasprzyk-Czepielinda: W związku ze zmianą Prawa farmaceutycznego mam 

pytanie co zrobimy z apteką w ośrodku zdrowia - tam pracują ludzie, którzy nie są fachowcami, to jest 

sieciówka. 

Skarbnik Gminy Maria Prodeus: Prawo farmaceutyczne mówi o nowo otwieranych a nie 

istniejących już aptekach. 

Radny Jarosław Zawisza: Zmiany, o których pani radna mówiła nie wpływają na apteki bez względu 

na to czy są prywatne czy sieciówki. One mają prawo istnieć. Gdyby podmiot zmieniał swój statut to 

wtedy będzie miał ten problem. 

Radny Adam Raś: Powiat uchwałą przekazał drogę Damianowice Rolantowice? 

Kierownik Referatu Dróg Transportu i Mienia Komunalnego Piotr Ligas: Przygotuję na następną 

sesję Rady Gminy. 

Radny Jarosław Zawisza: Tydzień temu czy dwa tygodnie temu  ukazała się informacja o tym, że 

odbyło się spotkanie o wkładzie kilkudziesięciu gmin w rozwój komunikacji kolejowej i że 

Kobierzyce jako jedyne nie biorą w tym udziału. Proszę o wyjaśnienie. 

Zastępca Wójta Gminy Kobierzyce Piotr Kopeć: Po pierwsze nie byliśmy tam zaproszeni a po 

drugie nie mamy komunikacji jako takiej a tam są zaproszone gminy , które jakąś tą komunikację mają 

i mogą chcieć coś z nią robić np. dopłacać do większej liczby pociągów czy większej ich 

częstotliwości.  

 

Ad.27. 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska: Nie mam specjalnych komunikatów. 

W lipcu nie będzie sesji a w sierpniu planuję sesję w drugiej połowie a nie na koniec sierpnia. 

 

Ad.28 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska: Zamykam  posiedzenie XXVIII Sesji 

Rady Gminy.  

Sesja zakończyła się o godz.13.25. 

 

Liczba załączników: 2. 
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