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-projekt- 

  PROTOKÓŁ NR XLII/2018 

Sesji Rady Gminy Kobierzyce 

z dnia 27 września 2018 roku 

 

XLII 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 Kobierzyce – Ryszard Pacholik 

Zastępca Wójta Gminy – Piotr Kopeć 

Sekretarz Gminy - Maria Wilk 

Skarbnik Gminy - Maria Prodeus 

Radca Prawny – Krzysztof Kwaśniewicz 

 

Ad.1. 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska: Otwieram XLII 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: Zanim przystąpimy do przyjęcia 

porządku obrad, proszę; 

W punkcie 26 wprowadzić dodatkowy projekt uchwały - w sprawie zmiany Uchwały nr 

XXI/249/12 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie  opłat oraz zasad 

odpłatności, zwolnień i ulg za usługi przewozowe świadczone  środkami lokalnego transportu 

zbiorowego na terenie gminy Kobierzyce, a także sposobu ustalania wysokości opłat 

dodatkowych. 

Zgodnie z paragrafem 32 statutu gminy stawiam pytanie czy ktoś z państwa ma wnioski, uwagi do 

porządku obrad?  

 Kto z państwa jest za przyjęciem zaproponowanego porządku obrad z autopoprawką proszę o 

podniesienie ręki. 

 

Stwierdzam, że porządek obrad przyjęto 13 głosami /13 obecnych i przedstawia się następująco; 
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Porządek obrad 

 

1.Otwarcie XLII Sesji Rady Gminy. 

2.Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XLI Sesji Rady Gminy. 

4.Informacje Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym. 

5.Sprawozdanie Wójta z bieżącej działalności. 

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobierzyce na 2018 rok. 

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

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

umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat. / IKEA RETAIL/ 

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

umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat./ Kreska 3D/ 

10.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 

z mieszkańcami Gminy Kobierzyce. 

11.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku utworzonym 

przez Gminę Kobierzyce oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie. 

12.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego pomiędzy rzeką Ślęzą a potokiem Młynówka w 

południowo-zachodniej części wsi Ślęza . 

13.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego przy ul. Rekreacyjnej i Błękitnej w północno-zachodniej 

części wsi Ślęza. 

14.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego przy ul. Dębowej w północno-zachodniej części wsi 

Tyniec Mały. 

15.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego po południowej stronie ul. Lipowej w środkowo-

wschodniej części wsi Domasław. 

16.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego przy ul. Łużyckiej w południowo-wschodniej części wsi 

Żerniki Małe. 
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17.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego przy ul. Brzozowej w południowo-zachodniej części wsi 

Żerniki Małe. 

18.Podjęcie uchwały w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych lokalizacji 

i realizacji inwestycji mieszkaniowych na terenie Gminy Kobierzyce. 

19.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Magazynowej w północno-

zachodniej części obrębu Bielany Wrocławskiej.  

20.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Wspólnej w środkowej części 

wsi Kuklice. 

21.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Młodzieżowej w południowej 

części wsi Solna. 

22.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Wiktoriańskiej w 

południowo-wschodniej części wsi Pustków Wilczkowski. 

23.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Tarnopolskiej w środkowo-

wschodniej części wsi Wierzbice. 

24.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwom ulic we wsi Żerniki Małe. 

25.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwom ulic we wsi Bielany Wrocławskie. 

26. .Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/249/12 Rady Gminy Kobierzyce 

z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie  opłat oraz zasad odpłatności, zwolnień i ulg za usługi 

przewozowe świadczone  środkami lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy 

Kobierzyce, a także sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych. 

27. Interpelacje radnych. 

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

29. Zapytania radnych i sołtysów. 

30. Wnioski i sprawy różne. 

31. Komunikaty Przewodniczącej. 

32. Zakończenie obrad.                                                                 
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Ad.3. 

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

przyjęciem protokołu z XLI Sesji Rady Gminy? 

Za – 13 osób / 13 obecnych 

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/. 

 

Ad.5.  

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik  przedstawił sprawozdanie / załącznik nr 2/. 

 

Ad.6. 

Skarbnik Gminy Maria Prodeus omówiła projekt uchwały. 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska: Proszę Przewodniczącego Komisji 

ds. Budżetu i Rozwoju Gospodarczego o przedstawienie opinii w sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Jarosław Zawisza: Komisja  Budżetowa 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 

XLII/832/18 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobierzyce na 2018 rok. 

 

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

podjęta. 

 

Ad.7. 

Skarbnik Gminy Maria Prodeus omówiła projekt uchwały. 
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Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska: Proszę Przewodniczącego Komisji 

ds. Budżetu i Rozwoju Gospodarczego o przedstawienie opinii w sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Jarosław Zawisza: Komisja  Budżetowa 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 

XLII/833/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobierzyce. 

 

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

podjęta. 

 

Ad.8. 

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 XLII/834/18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu po 

umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.  
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Przewodnicząca Rady Gminy 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 

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 XLII/835/18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu po 

umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat. 

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 

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 XLII/836/18 w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 

z mieszkańcami Gminy Kobierzyce. 

 

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

podjęta. 

 

Ad.11. 

Sekretarz Gminy Maria Wilk omówiła projekty 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 

ds. Budżetu i Rozwoju Gospodarczego o przedstawienie opinii w sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Jarosław Zawisza: Komisja  Budżetowa 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 XLII/837/18 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku 

utworzonym przez Gminę Kobierzyce oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie. 

 

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

podjęta. 

 

Ad.12. 

Specjalista ds. architektury i budownictwa Grzegorz Maszka omówił projekt uchwały. 
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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 uwzględniając oświadczenie notarialne. 

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 XLII/838/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego pomiędzy rzeką Ślęzą a potokiem Młynówka w 

południowo-zachodniej części wsi Ślęza . 

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

podjęta. 

 

Ad.13. 

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 - 4 osoby głosowały za, 1 osoba wstrzymała się od głosu, 1 osoba była przeciw. 

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

radnych ma pytania, uwagi do projektu uchwały?  

Radny Wiesław Muraczewski: W naszej gminie mamy coraz mniej terenów zalesionych. 

Zwróciliśmy uwagę, że część terenu, który jest wpisany jako teren zieleni urządzonej będzie w części 

zabudowanym terenem. Pozwalamy na stworzenie w tym planie dwóch działek 20 arowych na terenie 

zieleni urządzonej. Jest to teren od wielu lat zakrzewiony, a w tym planie pozbawiamy ten teren drzew 

przynajmniej w 50 %.  

Radna Apolonia Kasprzyk-Czepielinda: Kolejność jest taka, że było wyłożenie planu i moment 

składania uwag. Czy były uwagi? 
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Specjalista ds. architektury i budownictwa Grzegorz Maszka: Nie było uwag. 

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, 

10  głosami „za” przy 1 osobie " przeciw" i 2 osobach wstrzymujących się od głosu   podjęła uchwałę 

nr XLII/839/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego przy ul. Rekreacyjnej i Błękitnej w północno-

zachodniej części wsi Ślęza. 

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

podjęta. 

 

Ad.14. 

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 XLII/840/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego przy ul. Dębowej w północno-zachodniej części 

wsi Tyniec Mały. 

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

podjęta. 



10 

 

Ad.15. 

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 XLII/841/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego po południowej stronie ul. Lipowej w środkowo-

wschodniej części wsi Domasław. 

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. 
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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 XLII/842/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego przy ul. Łużyckiej w południowo-wschodniej 

części wsi Żerniki Małe. 

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?  

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 XLII/843/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego przy ul. Brzozowej w południowo-zachodniej części 

wsi Żerniki Małe. 

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

podjęta. 

 

Ad.18. 
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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 XLII/844/18 w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych lokalizacji 

i realizacji inwestycji mieszkaniowych na terenie Gminy Kobierzyce. 

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 
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nr XLII/845/18 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Magazynowej w 

północno-zachodniej części obrębu Bielany Wrocławskie. 

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

podjęta. 

 

Ad.20. 

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 XLII/846/18 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Wspólnej w środkowej 

części wsi Kuklice.  

 

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. 
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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 XLII/847/18 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Młodzieżowej w 

południowej części wsi Solna. 

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

podjęta. 

 

Ad.22. 

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 
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nr XLII/848/18 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Wiktoriańskiej w 

południowo-wschodniej części wsi Pustków Wilczkowski. 

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

podjęta. 

 

Ad.23. 

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 razem z rozszerzeniem o działkę 156/4. 

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 XLII/849/18 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Tarnopolskiej w 

środkowo-wschodniej części wsi Wierzbice. 

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

podjęta. 

 

Ad.24. 

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. 
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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 XLII/850/18 w sprawie nadania nazwom ulic we wsi Żerniki Małe. 

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

podjęta. 

 

Ad.25. 

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 XLII/851/18 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Bielany Wrocławskie. 

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

podjęta. 

 

Ad.26. 

Skarbnik Gminy Maria Prodeus omówiła projekt uchwały. 
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Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska: Proszę Przewodniczącego Komisji 

ds. Budżetu i Rozwoju Gospodarczego o przedstawienie opinii w sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Jarosław Zawisza: Komisja  Budżetowa pozytywnie zaopiniowała  projekt 

tej uchwały ale zrodziły się wątpliwości - skoro 24 lata to skąd w tej uchwale uczniowie szkoły 

średniej, - dlaczego eliminujemy studentów? 

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 z tymi samymi uwagami co Komisja Budżetowa. 

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

radnych ma pytania, uwagi do projektu uchwały?  

Radna Apolonia Kasprzyk-Czepielinda: Tutaj wiek 24 lata niech was nie bulwersuje bo to dotyczy 

dzieci niepełnosprawnych. 

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik: Ta uchwała musi funkcjonować razem z uchwałą 

miasta więc te zapisy muszą być spójne. 

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 XLII/852/18 w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/249/12 Rady Gminy Kobierzyce 

z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie  opłat oraz zasad odpłatności, zwolnień i ulg za 

usługi przewozowe świadczone  środkami lokalnego transportu zbiorowego na terenie 

gminy Kobierzyce, a także sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych. 

 

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

podjęta. 

 

Ad.27. 

Brak. 

 

Ad.28. 

Brak. 

Ad.29. 
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Radny Jarosław Zawisza: Mówił pan wójt o mijance PKP na terenie Bielan Wrocławskich. Tą 

mijankę zaplanowano w terenie zabudowanym?  

Zastępca Wójta Piotr Kopeć: Mijanki wynikają z przyjętego rozkładu jazdy pociągów, który jest 

narzucony przez Koleje Dolnośląskie. Jesteśmy na etapie przetargu "Zaprojektuj-wybuduj", wobec 

czego to już zostało tam wpisane. Będziemy zabiegali też o mijankę nr 3, być może finansując ją z 

pieniędzy inwestora z Magnic. Zabiegamy o przystanek pociągu w Magnicach przy halach. Mijanki są 

dostosowane, żeby pociąg minął sie w tym miejscu. Nie mamy wpływu na to gdzie będzie mijanka. 

Mijanka nic wielkiego nie powoduje. Będzie się to odbywało w pasie dwutorowym. Możemy 

wnioskować o kolejną mijankę ale nie mamy wpływu na  jej umiejscowienie. Będziemy wnioskować 

do państwa , żeby drogę do basenu zrobić jako publiczną bo to zwiększy możliwość utrzymania 

przejazdu kategorii D. 

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik: Przystanek na pewno będzie w Bielanach 

Wrocławskich, w Kobierzycach, w Domasławiu i w Pustkowie Żurawskim. Zabiegamy o kolejny 

przystanek w obrębie Magnic. 

 

Ad.30. 

Radny Wiesław Muraczewski: Na wczorajszym posiedzeniu Komisji Rolnictwa omówiliśmy kilka 

zmian dotyczących wielu planów miejscowych. Tu chciałbym żebyśmy się wypowiedzieli jako cała 

Rada Gminy a nie tylko Komisja Rolnictwa. 

Salę obrad opuścił radny Dariusz Matuszewski. 

Specjalista ds. architektury i budownictwa Grzegorz Maszka przedstawił główne założenia 

dotyczące kształtowania dachów oraz wielkości działek. W wyniku dyskusji przyjęto określone 

rozwiązania / załącznik nr 3/: 

Za przyjęciem zapisów załącznika nr 3 - 12 osób/12 obecnych. 

Radny Czesław Stadnik: Rozumiem, że ustalając to odpadnie nam każdorazowe ustalanie tych 

szczegółów w mpzp? 

Specjalista ds. architektury i budownictwa Grzegorz Maszka: Dokładnie. 

Radna Apolonia Kasprzyk-Czepielinda: Chciałam podziękować za artykuł o panu, który dba o 

kapliczkę przy rondzie w Kobierzycach. Piękna inwestycja w Tyńcu Małym - kto nie był na otwarciu 

to niech żałuje. Pieniądze, które idą w tamtym kierunku nie są zmarnowane. Słyszeliśmy obietnice 

Morawieckiego o budowie czteropasmówki na ósemce - jak to dojdzie do skutku to proszę przedłużyć 

ekrany w stronę Cieszyc. 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska: Tych próśb przy budowie będzie 

więcej bo ulica Sosnowa w Bielanach Wrocławskich też jest zainteresowana ekranami. 
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Ad.31. 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska: Kolejna, ostatnia w tej kadencji sesja 

odbędzie się 19 października o godz. 9.00. 

 

Ad.32. 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska: Zamykam  posiedzenie XLII Sesji 

Rady Gminy.  

Sesja zakończyła się o godz.11.30. 

Liczba załączników: 3.  

Dokładny przebieg sesji – na nośniku elektronicznym nr 20180927. 

 

 

 

Protokołowała:                                                                        Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce 

Magdalena Marszałek-Wojciechowska                                                   Elżbieta Regulska 

 

 


