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-projekt - 

  PROTOKÓŁ NR III/2018 

Sesji Rady Gminy Kobierzyce 

z dnia 19 grudnia 2018 roku 

 

III 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 – Monika Pacholska 

 

Ad.1. 

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

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

obradować i podejmować prawomocne uchwały.  Odczytała klauzulę RODO. 

 

Ad.2. 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska: 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 proszę o naciśnięcie przycisku. 

Stwierdzam, że porządek obrad przyjęto 13 głosami /14 obecnych  / 1 osoba nie brała udziału w 

głosowaniu/ przedstawia się następująco; 

 

 

Porządek obrad 

 

1.Otwarcie III Sesji Rady Gminy. 

2.Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z II 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. 
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7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobierzyce. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie nie wygasania wydatków zamieszczonych w budżecie gminy 

na 2018 rok. 

9.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej „Program zdrowotny 

w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie 

Kobierzyce na lata 2019-2021. 

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

czas oznaczony do 3 lat lokalu użytkowego przy ul. Głównej 18 w Krzyżowicach. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr. XXIV/436/17 

z dnia 24 marca 2017r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą 

„Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji" oraz nadania jej statutu. 

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

umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat /wydawanie posiłków/. 

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

umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat /sklepik szkolny/. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 

roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Kobierzyce. 

15.Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały nr XLIII/631/14 z dnia 22 sierpnia 2014 r.  

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Kobierzyce 

w zakresie wspierania rozwoju sportu. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i przekazania projektu Regulaminu dostarczania 

wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Kobierzyce.  

17. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w 

zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023.  

18.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do 

przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na 

zakup posiłku lub żywności oraz w formie rzeczowej dla osób objętych wieloletnim 

rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.  

19.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w 

formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób 

objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania 

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.  
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20.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy zagrodowej położonego w południowo-

wschodniej części obrębu Księginice. 

21.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Kobierzyce Nr XLI/820/18 z 

dnia 24 sierpnia 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Niebieskiej w północno-

środkowej części obrębu Bielany Wrocławskie. 

22.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Kobierzyce Nr XII/190/15 z 

dnia 27 listopada 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Sosnowej w południowo-

zachodniej części wsi Bielany Wrocławskie. 

23.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Kobierzyce Nr IX/119/15 z 

dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy skrzyżowaniu ul. LG i Tynieckiej 

w północno-wschodniej części obrębu Biskupice Podgórne. 

24.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Kobierzyce Nr XII/189/15 z 

dnia 27 listopada 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru w północno-środkowej części obrębu Biskupice 

Podgórne. 

25.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Kobierzyce Nr XLVI/680/14 

z dnia 14 października 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Tulipanowej w środkowo-

zachodniej części obrębu Ślęza. 

26.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Kobierzyce Nr IX/123/15 z 

dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Tulipanowej w środkowo-

wschodniej części obrębu Ślęza. 

27.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Żerniki Małe. 

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

listopada 2018r. na uchwałę Rady Gminy Kobierzyce nr XLI/816/18 Rady Gminy Kobierzyce 

z dnia 24 sierpnia 2018r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego wzdłuż ul. Kobierzyckiej i Długiej w północno-

wschodniej części wsi Królikowic. 

29.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 
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Kobierzyce na rok 2019. 

30. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy Kobierzyce na rok 2019. 

31.Przyjęcie planu pracy Komisji ds. Budżetu i Rozwoju Gospodarczego na rok 2019. 

32.Przyjęcie planu pracy Komisji Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony 

Środowiska na rok 2019. 

33.Przyjęcie planu pracy Komisji Użyteczności Publicznej na rok 2019. 

34.Przyjęcie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  na rok 2019. 

35.Interpelacje radnych. 

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

37. Zapytania radnych i sołtysów. 

38. Wnioski i sprawy różne. 

39. Komunikaty Przewodniczącej. 

40. Zakończenie obrad.                                                                 

 
 

Ad.3. 

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

przyjęciem protokołu z II Sesji Rady Gminy? 

Za – 14 osób / 14 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 na swym posiedzeniu 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 naciśnięcie 

przycisku. 

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

14 głosami „za” podjęła uchwałę 

nr III/26/2018 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. 

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 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 naciśnięcie 

przycisku. 

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

14 głosami „za” podjęła uchwałę 

nr III/27/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobierzyce. 

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

podjęta. 

 

Ad.8. 

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. 
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Przewodniczący Komisji Jarosław Zawisza: 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 naciśnięcie 

przycisku. 

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

14 głosami „za” podjęła uchwałę 

nr III/28/2018 w sprawie nie wygasania wydatków zamieszczonych w budżecie gminy  

na 2018 rok. 

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

podjęta. 

 

Ad.9. 

Sekretarz Gminy Maria Wilk omówiła projekty 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 na swym posiedzeniu 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 naciśnięcie 

przycisku. 

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

14 głosami „za” podjęła uchwałę 
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nr III/29/2018 w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej „Program zdrowotny 

w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Kobierzyce 

na lata 2019-2021. 

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

podjęta. 

 

Ad.10. 

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: 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 naciśnięcie 

przycisku. 

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

14 głosami „za” podjęła uchwałę 

nr III/30/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia  na czas 

oznaczony do 3 lat lokalu użytkowego przy ul. Głównej 18 w Krzyżowicach. 

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

podjęta. 

 

Ad.11. 

Skarbnik Gminy Maria Prodeus 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 na swym posiedzeniu 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 naciśnięcie 

przycisku. 

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

14 głosami „za” podjęła uchwałę 

nr III/31/2018 w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr. XXIV/436/17 z dnia 

24 marca 2017r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą 

„Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji" oraz nadania jej statutu. 

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

podjęta. 

 

Ad.12. 

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: 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 naciśnięcie 

przycisku. 

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

14 głosami „za” podjęła uchwałę 

nr III/32/2018 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. 
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Ad.13. 

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: 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 naciśnięcie 

przycisku. 

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

14 głosami „za” podjęła uchwałę 

nr III/33/2018 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.14. 

Sekretarz Gminy Maria Wilk omówiła projekty 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 na swym posiedzeniu 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. 
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Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu - proszę o naciśnięcie 

przycisku. 

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

14 głosami „za” podjęła uchwałę 

nr III/34/2018 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 roku za kształcenie 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Kobierzyce. 

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

podjęta. 

 

 

Ad.15. 

Sekretarz Gminy Maria Wilk omówiła projekty 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 na swym posiedzeniu 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 naciśnięcie 

przycisku. 

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

14 głosami „za” podjęła uchwałę 

nr III/35/2018 w sprawie  zmiany uchwały nr XLIII/631/14 z dnia 22 sierpnia 2014 r.  w sprawie 

określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Kobierzyce w zakresie 

wspierania rozwoju sportu. 
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Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska: Stwierdzam, że uchwała została 

podjęta. 

 

Ad.16. 

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 - proszę Przewodniczącego Komisji 

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

Przewodniczący Komisji Jarosław Zawisza: 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  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 naciśnięcie 

przycisku. 

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

14 głosami „za” podjęła uchwałę 

nr III/36/2018 w sprawie przyjęcia i przekazania projektu Regulaminu dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków na terenie gminy Kobierzyce. 

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

podjęta. 

 

Ad.17. 

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. 
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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 naciśnięcie 

przycisku. 

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

14 głosami „za” podjęła uchwałę 

 

nr III/37/2018 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie 

dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023. 

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

podjęta. 

 

Ad.18. 

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: 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 naciśnięcie 

przycisku. 

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

14 głosami „za” podjęła uchwałę 

nr III/38/2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do 

przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia 

pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz w formie rzeczowej dla osób objętych 

wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 
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Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska: Stwierdzam, że uchwała została 

podjęta. 

 

Ad.19. 

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: 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 naciśnięcie 

przycisku. 

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

14 głosami „za” podjęła uchwałę 

nr III/39/2018 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w 

formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla 

osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie 

dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

 

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  zaopiniowała  projekt tej 

uchwały 3 głosami „za” przy 2 osobach „przeciw”. Komisja wnioskuje, aby w umowie dot. 

darowizny celowej na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu zabudowy zagrodowej położonego w południowo-wschodniej części obrębu 
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Księginice - zobowiązać inwestora zarówno do przekazania darowizny celowej, będącej 

równowartością kosztów sporządzenia ww. planu, jak i zrealizowania infrastruktury 

technicznej oraz utwardzenia nawierzchni drogi na działce nr 145. 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska:  Przystępujemy do 

głosowania wniosku Komisji: 

„za” – 9 osób 

„przeciw” – 2 osoby 

wstrzymały się od głosu – 1 osoba 

1 osoba nie brała udziału w głosowaniu 

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

radnych ma pytania, uwagi do projektu uchwały?   

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik: Burzymy ład przestrzenny w naszej gminie. W tym 

przypadku to wybiega znacznie od opracowania studium. Za chwilę inni będą zgłaszali wnioski. To 

jest wyłom. 

Radny Wiesław Muraczewski: Jest to sprawa incydentalna, ale niejednokrotnie na tej Sali 

zmienialiśmy studium i plany. 

Dyskusja. 

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 naciśnięcie 

przycisku. 

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

5 głosami „za” , 7 głosami „przeciw”  przy 1 osobie wstrzymującej się od głosu i 1 osobie nie biorącej 

udziału w głosowaniu odrzuciła projekt uchwały. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska: Stwierdzam, że  

 

uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu zabudowy zagrodowej położonego w południowo-wschodniej 

części obrębu Księginice 

nie została podjęta. 

 

Ad.21. 

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  zaopiniowała  projekt tej uchwały 

pozytywnie. 

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 naciśnięcie 

przycisku. 

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

14 głosami „za” podjęła uchwałę 

nr III/40/2018 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Kobierzyce Nr XLI/820/18 z 

dnia 24 sierpnia 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Niebieskiej w północno-

środkowej części obrębu Bielany Wrocławskie. 

 

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  zaopiniowała  projekt tej uchwały 

pozytywnie. 

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 naciśnięcie 

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

14 głosami „za” podjęła uchwałę 

nr III/41/2018 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Kobierzyce Nr XII/190/15 z 

dnia 27 listopada 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Sosnowej w południowo-

zachodniej części wsi Bielany Wrocławskie. 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska: Stwierdzam, że oświadczenie zostało 

podjęte. 

 

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  zaopiniowała  projekt tej uchwały 

pozytywnie. 

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 naciśnięcie 

przycisku. 

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

13 głosami „za” przy 1 osobie nie biorącej udziału w głosowaniu podjęła uchwałę 

nr III/42/2018 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Kobierzyce Nr IX/119/15 z 

dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy skrzyżowaniu ul. LG i 

Tynieckiej w północno-wschodniej części obrębu Biskupice Podgórne. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska: Stwierdzam, że oświadczenie zostało 

podjęte. 

 

Ad.24. 

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  zaopiniowała  projekt tej uchwały 

pozytywnie. 

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 naciśnięcie 

przycisku. 

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

14 głosami „za” podjęła uchwałę 

nr III/43/2018 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Kobierzyce Nr XII/189/15 z 

dnia 27 listopada 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru w północno-środkowej części obrębu 

Biskupice Podgórne. 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska: Stwierdzam, że oświadczenie zostało 

podjęte. 

 

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  zaopiniowała  projekt tej uchwały 

pozytywnie. 

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 naciśnięcie 

przycisku. 

Rada Gminy Kobierzyce w obecności 14 radnych  z 15 członków ustawowego składu Rady, 
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14 głosami „za” podjęła uchwałę 

 

nr III/44/2018 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Kobierzyce Nr XLVI/680/14 z 

dnia 14 października 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Tulipanowej w 

środkowo-zachodniej części obrębu Ślęza. 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska: Stwierdzam, że oświadczenie zostało 

podjęte. 

 

Ad.26. 

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  zaopiniowała  projekt tej uchwały 

pozytywnie. 

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 naciśnięcie 

przycisku. 

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

14 głosami „za” podjęła uchwałę 

 

nr III/45/2018 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Kobierzyce Nr IX/123/15 z 

dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Tulipanowej w 

środkowo-wschodniej części obrębu Ślęza. 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska: Stwierdzam, że oświadczenie zostało 

podjęte. 

 

Ad.27. 

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  zaopiniowała  projekt tej uchwały 

pozytywnie. 

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 naciśnięcie 

przycisku. 

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

14 głosami „za” podjęła uchwałę 

nr III/46/2018 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Żerniki Małe. 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska: Stwierdzam, że oświadczenie zostało 

podjęte. 

 

 

Ad.28. 

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  zaopiniowała  projekt tej uchwały 

pozytywnie. 

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 naciśnięcie 

przycisku. 

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

14 głosami „za” podjęła uchwałę 

nr III/47/2018 w sprawie odpowiedzi na skargę Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 listopada 

2018r. na uchwałę Rady Gminy Kobierzyce nr XLI/816/18 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 24 
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sierpnia 2018r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru położonego wzdłuż ul. Kobierzyckiej i Długiej w północno-wschodniej części wsi 

Królikowic. 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska: Stwierdzam, że oświadczenie zostało 

podjęte. 

 

Ad.29. 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska: Proszę Przewodniczącą Komisji 

Rewizyjnej o przedstawienie opinii w sprawie planu pracy . 

Przewodnicząca Komisji Anna Trojanowska-Zochniak: Komisja Rewizyjna pozytywnie 

zaopiniowała projekt planu i projekt 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 naciśnięcie 

przycisku. 

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

14 głosami „za” podjęła uchwałę 

nr III/48/2018 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

Kobierzyce na rok 2019. 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska: Stwierdzam, że oświadczenie zostało 

podjęte. 

 

Ad.30. 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska omówiła plan pracy Rady Gminy 

Kobierzyce na 2019 rok. 

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

radnych ma pytania, uwagi do planu?   

GŁOSOWANIE: 

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

dyskusję w sprawie planu. Przechodzimy do przyjęcia planu. 

Kto z państwa radnych jest za przyjęciem planu w przedstawionym brzmieniu - proszę o naciśnięcie 

przycisku. 

Rada Gminy Kobierzyce w obecności 14 radnych  z 15 członków ustawowego składu Rady,  
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14 głosami „za” przyjęła plan pracy Rady Gminy na 2019 rok. 

 

Ad.31. 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska - proszę Przewodniczącego Komisji 

ds. Budżetu i Rozwoju Gospodarczego  o przedstawienie opinii w sprawie planu pracy Komisji na 

2019 rok. 

Przewodniczący Komisji Jarosław Zawisza: Komisja na swym posiedzeniu pozytywnie 

zaopiniowała projekt planu pracy Komisji na 2019 rok. 

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

radnych ma pytania, uwagi do planu?   

GŁOSOWANIE: 

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

dyskusję w sprawie planu. Przechodzimy do przyjęcia planu. 

Kto z państwa radnych jest za przyjęciem planu w przedstawionym brzmieniu - proszę o naciśnięcie 

przycisku. 

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

14 głosami „za” przyjęła plan pracy Komisji ds. Budżetu i Rozwoju Gospodarczego na 2019 rok. 

 

Ad.32. 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska - proszę Przewodniczącego Komisji 

Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska  o przedstawienie opinii w 

sprawie planu pracy Komisji na 2019 rok. 

Przewodniczący Komisji Wiesław Muraczewski: Komisja na swym posiedzeniu pozytywnie 

zaopiniowała projekt planu pracy Komisji na 2019 rok. 

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

radnych ma pytania, uwagi do planu?   

GŁOSOWANIE: 

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

dyskusję w sprawie planu. Przechodzimy do przyjęcia planu. 

Kto z państwa radnych jest za przyjęciem planu w przedstawionym brzmieniu - proszę o naciśnięcie 

przycisku. 

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

14 głosami „za” przyjęła plan pracy Komisji Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony 

Środowiska  na 2019 rok. 

 

 

 



22 

Ad.33. 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska - proszę Przewodniczącego Komisji 

Użyteczności Publicznej  o przedstawienie opinii w sprawie planu pracy Komisji na 2019 rok. 

Przewodniczący Komisji Czesław Stadnik: Komisja na swym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała 

projekt planu pracy Komisji na 2019 rok. 

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

radnych ma pytania, uwagi do planu?   

GŁOSOWANIE: 

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

dyskusję w sprawie planu. Przechodzimy do przyjęcia planu. 

Kto z państwa radnych jest za przyjęciem planu w przedstawionym brzmieniu - proszę o naciśnięcie 

przycisku. 

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

14 głosami „za” przyjęła plan pracy Komisji Użyteczności Publicznej  na 2019 rok. 

 

Ad.34. 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska - proszę Przewodniczącego Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji  o przedstawienie opinii w sprawie planu pracy Komisji na 2019 rok. 

Przewodniczący Komisji Wiesław Szwed: Komisja na swym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała 

projekt planu pracy Komisji na 2019 rok. 

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

radnych ma pytania, uwagi do planu?   

GŁOSOWANIE: 

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

dyskusję w sprawie planu. Przechodzimy do przyjęcia planu. 

Kto z państwa radnych jest za przyjęciem planu w przedstawionym brzmieniu - proszę o naciśnięcie 

przycisku. 

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

14 głosami „za” przyjęła plan pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  na 2019 rok. 

 

Ad.35. 

Brak. 

 

Ad.36. 

Brak. 
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Ad.37. 

Radny Jarosław Zawisza: Chciałem wrócić do 2 tematów:  

1. Firma Alba – czy zmiana operatora wpłynie na jakość, na koszty? 

2. Grupa Silezjan – 7 godzin będzie pracowała czy każdego dnia jest zobowiązana być gotowa 

do świadczenia usług 7 godzinnych? 

Zastępca Wójta Piotr Kopeć: Jeśli chodzi o monitoring to w specyfikacji był zapis taki, że  oprócz 

monitoringu całodobowego i osoby, która będzie śledziła ten monitoring, mamy dodatkowe 7 godzin 

każdej doby do wyznaczenia gdzie grupa interwencyjna ma jeszcze po gminie jeździć. Jeśli chodzi o 

przetarg na odbiór odpadów komunalnych to jest to bardzo skomplikowana sytuacja. Umowę z firmą 

Komunalnik mamy podpisaną do końca roku. Od 1 stycznia ma być już nowa umowa. Odwołania 

mogą wpłynąć do końca tego tygodnia i są pewne przesłanki, że takie odwołanie może wpłynąć. Być 

może na okres przejściowy trzeba będzie zawrzeć umowę. Jeśli chodzi o organizacje- chcemy żeby to 

było jak najbardziej zbliżone do tego co było do tej pory, ale pamiętajmy, że wywozimy też 

dodatkowe frakcje odpadów. 

Radny Adrian Łukowicz: W Wysokiej jest problem bo wielu kierowców omija ulicę Radosną jadąc 

szybko uliczkami bocznymi, tworzenie ulic równoległych do Radosnej niekoniecznie będzie dobrym 

rozwiązaniem. Wnioskujemy o zmianę mpzp przy ul. Biedronki na skwer, na miejsce służące pieszym 

– brakuje ciągów pieszych w tym rejonie. 

Zastępca Wójta Piotr Kopeć: Trzeba, żebyście państwo wzięli udział w spotkaniach z inwestorem. 

Radna Anna Trojanowska – Zochniak: Na jakim etapie jest realizacja wniosku w sprawie 

reorganizacji na Arkadii i druga sprawa – tablica monitorująca prędkość poruszających się pojazdów. 

Jaka jest możliwość zamontowania takiej tablicy. 

Zastępca Wójta Piotr Kopeć: Jeżeli chodzi o reorganizację - sprawdzimy. Jeśli chodzi o 

usytuowanie tego elementu jaki jest na ulicy Kłodzkiej – szczerze powiem, że nie widziałem na 

ulicach wewnętrznych takiego systemu.  

Radna Anna Trojanowska – Zochniak: Na ulicy Dwa Światy auta pędzą z prędkością 70-80 km/h.  

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik: Tam nie ma możliwości rozwinięcia takiej prędkości. 

Moim zdaniem jest to strefa ograniczonego ruchu. 

Radny Radosław Jankiewicz: Włamania na północy – pan wójt powiedział o tych 7 godzinach 

dodatkowych. Będziemy mieli 2 grupy interwencyjne czy tylko 1 na 7 godzin? 

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik: Zobaczymy jak to wyjdzie. Z tego co wiemy przenieśli 

się /wandale/ do Wrocławia. Współpraca mieszkańców z policją i z patrolem zdaje egzamin. 

Radny Adrian Łukowicz: Kubły wolnostojące – brakuje w północnej części Wysokiej, ulica Bratnia 

– często wyprowadzane są psy a tych kubłów nie ma. 

Zastępca Wójta Piotr Kopeć: Był to program pilotażowy. Jeśli chodzi o brak kubłów przy drogach 

publicznych to proszę to zgłosić dokładnie. 
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Radny Adrian Łukowicz: Udało się zbudować ulicę Bratnią. Jest tam po zmroku bardzo ciemno. Czy 

jest możliwość doświetlenia? Na tym zależy mieszkańcom. 

Zastępca Wójta Piotr Kopeć: Takie wnioski należy zgłaszać do budżetu bo takich wniosków mamy 

na 5 milionów. 

 

Ad.38. 

Zastępca Wójta Piotr Kopeć: Były zapytania związane z wymianą wodomierzy  dlatego prosimy 

prezesa KPWiK – pana Konrada Żechałko o informacje. 

Prezes KPWiK omówił temat wymiany wodomierzy. 

Dyskusja. 

 

 

Ad.39. 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska podała komunikaty: 

Kolejna sesja odbędzie się 25 stycznia o godz.9.00 

 

Ad.40. 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska: Zamykam  posiedzenie III Sesji 

Rady Gminy.  

Sesja zakończyła się o godz.11.50. 

Liczba załączników: 2.  

 

 

 

Protokołowała:                                                                        Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce 

Magdalena Marszałek-Wojciechowska                                                   Elżbieta Regulska 

 

 

 


