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PROTOKÓŁ NR IX/11 

z Sesji Rady Gminy Kobierzyce 

z dnia 20 czerwca 2011 roku 

  

IX  Sesję Rady Gminy otworzył  o godz. 9.00 przewodniczący Rady Gminy - p. Czesław 

Czerwiec, który  przywitał radnych i przybyłych gości.  

 

Obecni na posiedzeniu byli również:  

Wójt Gminy – Ryszard Pacholik 

Zastępca Wójta - Piotr Kopeć 

Skarbnik Gminy – Maria Prodeus 

Radca Prawny – Krzysztof Kwaśniewicz 

Sekretarz Gminy- Maria Wilk 

Ad.1. 

Przewodniczący Rady Gminy Czesław Czerwiec otworzył IX Sesję Rady Gminy. Następnie 

przywitał radnych, sołtysów, Wójta gminy wraz z pracownikami oraz gości /lista obecności w 

załączeniu/. 

Przewodniczący Rady Gminy Czesław Czerwiec stwierdził, iż Rada jest władna do 

podejmowania uchwał. 

Informacje i komunikaty Przewodniczącego  

Miesiąc lipiec jest miesiącem urlopowym , Sesje Rady w tym miesiącu będą się odbywać tylko 

w razie bezwzględnej konieczności. Kolejna Sesja Rady Gminy odbędzie się 19 sierpnia 2011r. 

o godz. 9.00 . 

Ad.2. 

Przewodniczący Rady Gminy Czesław Czerwiec odczytał porządek obrad.  

Czy są uwagi, wnioski do porządku obrad? 

Rada Gminy Kobierzyce w obecności 14 radnych, 14 głosami zaopiniowała porządek obrad. 

 

Porządek obrad przyjęto i wygląda on następująco: 

1. Otwarcie obrad, informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z VIII  Sesji Rady Gminy. 
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4. Sprawozdanie Wójta z bieżącej działalności. 

5. Absolutorium dla Wójta Gminy Kobierzyce z wykonania budżetu za 2010 rok. 

5.1 Sprawozdanie Wójta z wykonania budżetu za 2010 r, 

5.2 Przedstawienie Opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o  sprawozdaniu z realizacji 

budżetu Gminy Kobierzyce  za 2010r, 

5.3 Przedstawienie opinii ze sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok przez 

Komisję Rewizyjną, oraz opinie stałych komisji Rady Gminy. 

5.4 Przedstawienie opinii ze sprawozdania finansowego za 2010 rok przez Komisję 

Rewizyjną, 

5.5 Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie absolutorium, 

5.6 Przedstawienie Opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji 

Rewizyjnej, 

5.7 Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu. 

5.8 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok.  

5.9 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kobierzyce z 

wykonania budżetu za 2010r. 

6 Informacja o stanie dróg na terenie Gminy Kobierzyce. 

a) Inwestycje drogowe 

b) Starostwo – drogi Powiatowe 

c) Gmina – drogi Gminne 

7 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Kobierzyce na lata 2011 – 2022. 

8 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobierzyce na 2011 rok.  

9 Podjęcie uchwały w sprawie przyznania diet sołtysom. 

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

umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.  (LEMEX Sp.z o.o. ) 

11 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego naprzeciwko świetlicy przy ul. 

Przystankowej w środkowo-zachodniej części obrębu Ślęza 

12 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Wysoka. 

13 Interpelacje radnych. 

14 Zapytania radnych i sołtysów. 

15 Wnioski i sprawy różne.  

16 Zakończenie obrad.   

 
 

Ad.3. 
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Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Gminy. 

 

Rada Gminy Kobierzyce w obecności 14 radnych, 14 głosami „za” przyjęła  protokół z VIII 

Sesji Rady Gminy. 

 

Ad.4. 

Wójt Gminy Ryszard Pacholik odczytał sprawozdanie Wójta z bieżącej działalności 

/załącznik nr 1/. 

 

Ad.5. 

5.1 Sprawozdanie Wójta z wykonania budżetu za 2010 r, 

Skarbnik Gminy – Maria Prodeus: Omówiła sprawozdanie z wykonania budżetu za 

2010 rok. 

5.2 Przedstawienie Opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o  sprawozdaniu z realizacji 

budżetu Gminy Kobierzyce  za 2010r, 

Przewodniczący Rady Gminy Czesław Czerwiec: odczytał Opinie Regionalnej Izby 

Obrachunkowej o  sprawozdaniu z realizacji budżetu Gminy Kobierzyce  za 2010r, 

/załącznik nr 2/. 

5.3 Przedstawienie opinii ze sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok przez 

Komisję Rewizyjną, oraz opinie stałych komisji Rady Gminy. 

Radna Regulska odczytała opinie Komisji Rewizyjnej ze sprawozdania z wykonania 

budżetu za 2010 rok. /załącznik nr 3/. 

Przewodniczący Rady Gminy Czesław Czerwiec: Proszę o opinię Komisję Budżetową? 

Radna Smaga: Komisja Budżetowa na swym posiedzeniu w dniu 15 czerwca br. w 

obecności 7 członków komisji 6 głosami za, przy 1 głosie przeciw pozytywnie 

zaopiniowała sprawozdanie Wójta z wykonania budżetu za 2010 rok. 

Przewodniczący Rady Gminy Czesław Czerwiec: Proszę o opinię Komisję Użyteczności 

Publicznej? 

Radny Węgłowski: Komisja Użyteczności Publicznej na swym posiedzeniu pozytywnie 

zaopiniowała sprawozdanie Wójta z wykonania budżetu za 2010 rok. 

Przewodniczący Rady Gminy Czesław Czerwiec: Proszę o opinię Komisję Rolnictwa? 

Radny Rytelewski: Komisja Rolnictwa, Zgospodarowania Przestrzennego i Ochrony 

Środowiska na swym posiedzeniu większością głosów pozytywnie zaopiniowała 

sprawozdanie Wójta z wykonania budżetu za 2010 rok. 

 

5.4 Przedstawienie opinii ze sprawozdania finansowego za 2010 rok przez Komisję 

Rewizyjną, 



4 
 

5.5 Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie absolutorium, 

Radna Regulska odczytała wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia 

absolutorium. /załącznik nr 4/. 

5.6 Przedstawienie Opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji 

Rewizyjnej, 

Przewodniczący Rady Gminy Czesław Czerwiec odczytał Opinie Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej, 

/załącznik nr 5/. 

5.7 Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu. 

Radna Ziomek: Z tego co pamiętam byłam na wszystkich Komisjach Rewizyjnych  i 

nie kojarzę żeby wniosek w sprawie absolutorium był dyskutowany.  

Radna Kasprzyk: Regionalna Izba Obrachunkowa bada sprawozdanie z wykonania 

budżetu pod względem formalno-prawnym natomiast zadaniem Rady Gminy 

Kobierzyce jest ocena wykorzystanych środków publicznych pod kątem celowości i 

gospodarności. Zgodnie z ustawą z 2009 roku o finansach publicznych na dochody 

Gminy powinny być przekazywane środki niewykorzystane w terminie ustalonym 

przez organ uchwałodawczy jakim jest Rada Gminy Kobierzyce. Czy kwota 

3 422 000,00 zł weszła na dochody? Zgodnie ze złożonymi deklaracjami wysokość 

podatku od nieruchomości Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w 

Biskupicach Podgórnych w 2010 roku wynosiła 11 719 000,00 zł z tego 10 132 000,00 

zł to wielkość ulgi z tytułu pomocy regionalnej udzielonej zgodnie z uchwałą Rady 

Gminy Kobierzyce. Kwota wpłaconego podatku to tylko 1 500 000,00 zł. 

Skarbnik Gminy – Maria Prodeus: Tak jak Pani Radna powiedziała dochody z tytułu 

niewykonania Uchwały Rady z wydatków roku 2009, tzw. Uchwała o wydatkach 

niewygasających to kwota, która zwiększyła budżet po stronie dochodów, zgodnie z 

ustawą o kwotę 3 422 708, 63 zł o przyczynach i wyjaśnieniach co kwartał 

informowaliśmy Komisję Budżetu sprawozdając z realizacji Uchwałę Rady Gminy.  

Jeżeli chodzi o zwolnienia z tytułu uchwał, które Rada Gminy podjęła w roku 2005 i 

2007 oraz 2009 w części opisowej dochodów należności Gminy Kobierzyce w 2 

punkcie są opisane poszczególne kwoty, jakie wynikały ze zwolnień dla Specjalnej 

Tarnobrzeskiej Strefy Ekonomicznej.  

Przewodniczący Rady Gminy Czesław Czerwiec: Proszę Państwa zauważyłem błąd w 

porządku obrad, punkt 6 powinien być punktem 5.8. następnie punkt 5.8. powinien 

być punktem 9.  

 

Głosowanie wniosku:  
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1) Wniosek Przewodniczącego Rady Gminy Czesława Czerwca: o zamianę punkt 6 

powinien być punktem 5.8. następnie punkt 5.8. powinien być punktem 9.  

 

Głosowanie wniosku Przewodniczącego Rady Gminy Czesława Czerwca: 

Rada Gminy Kobierzyce w obecności 14  radnych, 10 głosami zaopiniowała ww. wniosek 

/wniosek został przyjęty/. 

Radna Kasprzyk: Uważam, że zbyt mało pieniędzy jest pozyskiwanych z Unii Europejskiej, 

dość dużo środków zewnętrznych jest naszych z programu terenowego funduszu – drogi 

śródpolne chwała za to Panu Wójtowi i osobą, które nad tym czuwają, dość duże pieniądze 

pozyskiwane są z rozwoju obszarów wiejskich. Natomiast bardzo małe pieniądze pozyskiwane 

są z Unii Europejskiej. W tej chwili jest kilka programów złożonych gdzie dotacje mają być 

uzyskane w 2012 i w 2013 roku. Myślę, że przespaliśmy pewien okres w pozyskiwaniu 

środków i zbyt mało aktywnie były one pozyskiwane.  

Wójt Gminy – Ryszard Pacholik: Łatwo jest krytykować wszystko i wszystkich, chciałbym 

żebyście się Państwo zapoznali z kryteriami przyznawania funduszy z Unii Europejskiej. Pod 

uwagę nie jest brany przede wszystkim wniosek . Wszystkie nasze wnioski na etapie 

kwalifikacji przechodziły. Następnie są cyfry dochód na mieszkańca, dochód Gminy w tej 

pozycji otrzymujemy zero. Punktacja nas jako Gminy Kobierzyce jest taka a nie inna, Pani 

Monika Penczak obecna na Sesji  może Państwu wyjaśnić zasady pozyskiwania środków z 

Unii Europejskich.  

Radna Kasprzyk: Panie Wójcie z moje strony nie było krytyki, każdy ma prawo mieć swoje 

zdanie. Odniosłam wrażenie, że zbyt mało środków jest pozyskiwanych z Unii Europejskiej i 

mam prawo mieć taki pogląd.  

 

5.8 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok.  

Skarbnik Gminy – Maria Prodeus: omówiła projekt uchwały.  

Smaga: Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Gminy na swym posiedzeniu przy 7 

osobach obecnych 6 głosami za przy jednej osobie przeciw pozytywnie zaopiniowała projekt 

tej uchwały. 

Radny Węgłowski: Komisja Użyteczności Publicznej pozytywnie zaopiniowała projekt tej 

uchwały. 

 

Głosowanie:  
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Rada Gminy Kobierzyce w obecności 14 radnych, 11 głosami „za” przy 3 głosach 

wstrzymujących się podjęła 

 

uchwałę nr  IX/89/11 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

za 2010 rok. 

 

5.9 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kobierzyce z 

wykonania budżetu za 2010r. 

 

Smaga: Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Gminy na swym posiedzeniu większością 

głosów pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały. 

Radny Węgłowski: Komisja Użyteczności Publicznej większością głosów pozytywnie 

zaopiniowała projekt tej uchwały. 

Radny Rytelewski: Komisja Rolnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały. 

 

 

Głosowanie:  

 

Rada Gminy Kobierzyce w obecności 14 radnych, 11 głosami „za” przy dwóch głosach 

przeciw  i jednej osobie wstrzymującej się podjęła 

 

uchwałę nr IX/90/11 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 

Kobierzyce z wykonania budżetu za 2010r. 

 

Wójt Gminy – Ryszard Pacholik: Dziękuję tym z Państwa, którzy za wykonaniem budżetu 

głosowali, to jeszcze bardziej mobilizuje mnie do jeszcze lepszej pracy dla Państwa i dla 

naszych mieszkańców.  

 

Ad.6. 

Wójt Gminy – Ryszard Pacholik: Poprosiłem o ujęcie punktu informacja o stanie dróg na 

terenie Gminy Kobierzyce w porządku obrad na dzisiejszej sesji ze względu na coraz 

liczniejsze sygnały od mieszkańców na temat dróg leżących na terenie Gminy Kobierzyce. W 

naszej Gminie znajduje się autostrada drogi międzynarodowe, krajowe, wojewódzkie, 

powiatowe oraz gminne. Jako Wójt mogę odpowiadać za drogi gminne, wiele zadań zostało 

zrealizowanych na drogach nie należących do Gminy na zasadzie różnych porozumień. 

Obecna jest na dzisiejszej Sesji Dyrektor Wydziału Dróg i Transportu ze Starostwa 

Powiatowego jak również Radni Powiatowi.  
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Piotr Ligas zastępca kierownika do spraw Referatu Planowania przestrzennego i zasobów 

naturalnych: Przedstawił informację na temat liczby dróg na terenie Gminy Kobierzyce.   

/załącznik nr 7/. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Czesław Czerwiec: Chciałbym przedstawić Panią Dyrektor Dróg 

i Transportu ze Starostwa Powiatowego Pani Beata Kaczka-Folaron, proszę o przedstawienie 

przyszłości dróg Powiatowych na terenie Gminy Kobierzyce.  

Dyrektor Dróg i Transportu ze Starostwa Powiatowego Pani Beata Kaczka-Folaron: 

Chciałabym jeszcze raz przeprosić za nieobecność Pana Starosty Wrocławskiego co jest 

wynikiem spotkania w sprawie pozyskiwania funduszy na rozbudowę dróg. W Gminie 

Kobierzyce istniej 66 km dróg Powiatowych, natomiast ja zarządzam w imieniu zarządu 560 

km dróg Powiatowych na 9 Gminach. Nie możemy skupić się tylko i wyłącznie na jednej 

Gminie, bo jest to nierealne. Poruszana w dzisiejszej rozmowie była kwestia ogłoszenia 

przetargu na odcinek drogi Wysoka do Ślęzy, w związku z istniejącymi na tym odcinku 

płytami będziemy wykonywać całkowitą podbudowę, zrodził się pomysł wykorzystania płyt 

jako podbudowy sztywnej w tym celu zwróciliśmy się do Politechniki Wrocławskiej o opinie 

czy wykorzystanie płyt nie spowoduje wykruszania się warstwy bitumicznej. Oficjalnie nie 

otrzymaliśmy odpowiedzi od Politechniki nie mniej jednak metoda z wykorzystaniem płyt nie 

zostanie wykorzystana. Część przebudowy będzie wykonywana w tym roku a reszta do 

czerwca roku następnego. Kolejnym problemem, który pojawia się na drogach to powstałe 

dziury, są to drogi stare i stan tych dróg jest taki a nie inny. Pierwsze przetargi które były 

przez Starostwo organizowane odbywały się na przełomie marca i kwietnia. Planujemy 

zakończenie inwentaryzacji dziur na drogach do końca lipca. Na tą chwile nie jestem w stanie 

powiedzieć jakie drogi będą przebudowywane na terenie Gminy Kobierzyce, wszystko zależy 

od pozyskanych funduszy. Priorytetami zawsze są drogi o największym natężeniu ruchu czyli 

drogi zbiorcze.  

Przewodniczący Rady Gminy Czesław Czerwiec: Proszę o zabranie głosu Panią Radną 

Powiatu Wrocławskiego Panią Dorotę Galant, jak Pani ma zamiar wpłynąć na poprawę 

inwestycji dróg powiatowych na terenie Gminy Kobierzyce? 

Dorota Galant Członek Zarządu Powiatu Wrocławskiego: Jeżeli chodzi o drogi Powiatowe to 

rzeczywiście przyznajemy, że te drogi są w kiepskim stanie, wynika to z powodów związanych 

z budżetem. Nie jesteśmy w stanie realizować wszystkich zadań tak jakbyśmy chcieli. Pani 

Dyrektor przedstawiła głównie drogę Ślęza – Wysoka,  ponieważ Gmina zgłaszała, że to jest 

droga priorytetowa. Na spotkaniu wiejskim w marcu obiecaliśmy, że cała procedura 

rozpocznie się w marcu natomiast nastąpiły przesunięcia związane z planowanym 

wykorzystaniem płyt na tej drodze. Ze swojej strony jedyne co mogę dodać to staramy się 

razem z Panem wice – starostą, który jest odpowiedzialny za drogi po reorganizacji w 
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Powiecie staramy się żeby drogi były jak najszybciej robione. Tak jak wspominałam na 

początku budżet jest mocno obciążony. Droga Ślęza – Wysoka będzie pierwszą drogą 

przebudowywaną na tą chwilę w Powiecie Wrocławskim.  

Przewodniczący Rady Gminy Czesław Czerwiec: Pani Dyrektor czy droga Powiatowa w 

kierunku Żórawina przez Wysoką w kierunku Wrocławia, kończy się na granicy Żórawina? 

Czy kończy się na granicy z miastem? Ponieważ w tym miejscu łatanie dziur zakończyło się na 

granicy, Gmina Kobierzyce też funkcjonuje w Powiecie i wystarczył w tym przypadku już 

nieduży nakład, żeby te kilka dziur załatać, chociażby na ul. Lipowej w miejscowości Wysoka. 

Drugie pytanie dotyczy wniosku, proszę o namalowanie pasów na ul. Lipowej w Wysokiej na 

drodze Powiatowej, ponieważ pasy zniknęły pozostały tylko znaki drogowe.  

Dyrektor Dróg i Transportu ze Starostwa Powiatowego Pani Beata Kaczka-Folaron: Na obecną 

chwilę nie ogłaszaliśmy przetargu na odnowę pasów oznakowania poziomego. Myślę, że przed 

rozpoczęciem roku szkolnego będą wykonywane wszystkie pasy, które są w ciągach do szkół 

jak również pozostałe drogi. W przypadku dziur granica Powiatu na tej drodze od strony 

Lipowej jest z Wrocławiem na skrzyżowaniu, akurat ta droga w jakimś zakresie też była 

łatana.  

Przewodniczący Rady Gminy Czesław Czerwiec: Pani Dyrektor moja uwaga była 

spowodowana tym, że nie wymagało te kilka dziur dużych nakładów, z czasem okaże się, że do 

przyszłego roku tych dziur pojawi się dużo więcej. Otwieram dyskusję Państwa Radnych jeżeli 

macie Państwo pytania w zakresie dróg to bardzo proszę. 

Radny Węgłowski: Pani Dyrektor mam pytanie odnośnie budżetu, którym dysponuje 

Starostwo w tym roku na odbudowę dróg, czy ma Pani wiedzę ile przypada na Powiat?  

Dyrektor Dróg i Transportu ze Starostwa Powiatowego Pani Beata Kaczka-Folaron: Nie dzielę 

budżetu na daną Gminę, budżet w tym roku na drogi jest dość okrojony.  

Radny Węgłowski: Czy jest Pani podać przybliżoną sumę? 

Dyrektor Dróg i Transportu ze Starostwa Powiatowego Pani Beata Kaczka-Folaron: 

Zaciągnięty kredyt na chwilę obecną to 3 000 000, oo zł.  

Radny Łoposzko: Czy sposób partycypacji w kosztach w przypadku naszej Gminy z Powiatem 

jest w innych Gminach też tak duży?  Mieszkańcy dość często myślą, że drogi Powiatowe są 

naszymi drogami i wynika z tego niezadowolenie wśród tych osób.  Kolejne pytanie dotyczy 

drzew nasadzonych wzdłuż dróg Powiatowych, te drzewa stanowią poważne zagrożenia. 

Napisane zostało kilka pism na temat wycinki topól pomiędzy Pustkowem Żurawski a 

Żurawicami, te drzewa są już spróchniałe i pochylone, przez co stwarzają zagrożenie. Jest to 

poważny problem wymagający jak najszybszego rozwiązania.  

Dyrektor Dróg i Transportu ze Starostwa Powiatowego Pani Beata Kaczka-Folaron: Odnośnie 

pierwszego pytania: partycypacje w budowach dróg dotyczą Gmin takich jak Długołęka, Kąty 

Wrocławskie i Kobierzyce są to Gminy wiodące. Gminy mniejsze partycypują w zależności od 
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możliwości. W przypadku drzew ogłaszany był przetarg przez Starostwo na wycinkę oraz 

pielęgnację drzew, został ten przetarg unieważniony, ze względu na kwotę, która została 

przeznaczona na ten cel. Firma, która złożyła ofertę na ten przetarg podała zbyt dużą kwotę 

realizacji. W tej chwili ma być ogłoszony ponowny przetarg.  

Radny Muraczewski: Jako Radny oraz Sołtys miejscowości Ślęza jest mi przykro, że na 

dzisiejszym spotkaniu nie ma Pana Starosty oraz wice- starosty, który 3 miesiące temu 

obiecywał mieszkańcom, że droga w miejscowości Ślęza będzie przebudowywana. Martwię się 

co będzie jeżeli nie uzyskacie kredytu? Czy realizacja przebudowy tej drogi będzie 

realizowana?  

Dyrektor Dróg i Transportu ze Starostwa Powiatowego Pani Beata Kaczka-Folaron: Koszt 

realizacji tego przedsięwzięcia to około 10 000 000,00 zł i są to środki zapewniane z funduszy 

Starostwa, na chwilę obecną przetarg zostanie przeze mnie przedstawiony na najbliższym 

zarządzie. Kierowcy wiedząc o stanie obecnym tej drogi nie zachowują ostrożności poprzez 

zbyt dużą prędkość.  

Wójt Gminy – Ryszard Pacholik: Podczas spotkania Wójtów i Burmistrzów ze Starostą, 

zgłaszałem fatalne oznakowanie dróg jest to temat duży na cały powiat. Kolejna sprawa 

dotyczy przetargów powinny odbywać się one na początku roku a nie we wrześniu taka jest 

moja sugestia. Będziemy stawiać znaki informujące o znajdowaniu się na drodze Powiatowej, 

ze względu na liczne uwagi mieszkańców o złym stanie tych dróg. Radni zasygnalizowali 

potrzebę wycinki drzew przy drogach Powiatowych, jeszcze raz ponawiam prośbę o wycince w 

Krzyżowicach alejki dębów, kiedyś stanie się tam wypadek. Stan dróg jest fatalny, my dróg 

wszystkich nie będziemy przejmować nie jesteśmy w stanie tego zrobić.  

Dyrektor Dróg i Transportu ze Starostwa Powiatowego Pani Beata Kaczka-Folaron: Nie jest 

prawdą, że ogłaszamy późno przetargi, pierwszy przetarg był ogłoszony w marcu. Stan dróg 

jest taki a nie inny ponieważ przez 20 – lat nie były one robione. Nie jesteśmy w stanie zrobić 

wszystkich dróg przy tych środkach finansowych, które posiadamy.  

Radna Kasprzyk: Przysłuchuje się bardzo uważnie tej dyskusji, uderzyło mnie. Mam taką 

propozycję, spotkajmy się za rok, kadencja obecnego zarządu trwa zaledwie pół roku, w 

ubiegłej kadencji nie słyszałam żeby była podejmowana dyskusja na temat dróg powiatowych.  

Przejęte zostało bardzo dużo dróg powiatowych i chwała nam za to, to jest obciążenie budżetu 

dosyć duże, ale dzięki temu mamy dobre połączenie do drogi nr 8. Postarajmy się zrozumieć 

obecną sytuacje powiatu. Spotkajmy się za rok żeby wyciągnąć jakieś wnioski.  

Wójt Gminy – Ryszard Pacholik: Dyskusja w dniu dzisiejszym opiera się na tym, że podczas 

zebrań wiejskich była deklaracja publiczna o przebudowie drogi w Ślęzie gdyby nie było 

takich deklaracji, być może dzisiaj nie było by takich dyskusji. 

Radny Rytelewski: Wydaje mi się, że nie trzeba czekać rok żeby wrócić do tej dyskusji, mamy 

koniec czerwca, wydaje mi się, że dziury powinny być załatane teraz a nie w listopadzie.  
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Radna Kasprzyk: Nie mówiłam o wąskim temacie dziur bo te powinny być robione na 

bieżąco, ale mówiłam globalnie o stanie dróg powiatowych na terenie naszej Gminy.  

Sekretarz Gminy- Maria Wilk: Proszę Państwa chciałabym do tej dyskusji dodać dwa zdania. 

Dzisiejsza dyskusja jest bardzo potrzebna, natomiast od samej dyskusji powiatowi pieniędzy 

nie przybędzie. Chciałabym powiedzieć, że jako radni powiatowi tutaj obecni czynimy 

postępowania żeby drogi na terenie Gminy Kobierzyce były robione.  

Ad.7. 

Skarbnik Gminy – Maria Prodeus: omówiła projekt uchwały 

Radna Smaga: Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Gminy na swym posiedzeniu przy 

8 obecnych osobach 7 głosami za i jednej osobie przeciw pozytywnie zaopiniowała projekt tej 

uchwały. 

 

(Salę obrad opuściła radna Ziomek) 

 

Radna Kasprzyk: Pani skarbnik proszę przypomnieć mi ile pieniędzy pozyskaliśmy ze 

sprzedaży gruntów firmie ,,Pro Logis”?  

Skarbnik Gminy – Maria Prodeus: Ze sprzedaży kwota łączna to około 50 000 000,00 zł  

reszta transakcji to podatek, który trzeba było odprowadzić do budżetu Państwa w kwocie 11 

000 000,00 zł . Z tej kwoty finansowaliśmy deficyty przez 5 lat.  

Głosowanie:  

 

Rada Gminy Kobierzyce w obecności 13 radnych, 13 głosami „za” podjęła 

 

uchwałę nr IX/91/11 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Kobierzyce na lata 2011 – 2022. 

 

Ad.8. 

Skarbnik Gminy – Maria Prodeus: omówiła projekt uchwały 

Radna Smaga: Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Gminy na swym posiedzeniu przy 

8 obecnych osobach 7 głosami przy jednej osobie wstrzymującej się od głosu  pozytywnie 

zaopiniowała projekt tej uchwały. 

 

Głosowanie:  

 

Rada Gminy Kobierzyce w obecności 13 radnych, 13 głosami „za” podjęła 

 

uchwałę nr IX/92/11 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobierzyce na 2011 rok. 
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Ad.9. 

Wójt Gminy – Ryszard Pacholik: omówił projekt uchwały 

Radna Smaga: Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Gminy na swym posiedzeniu 

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały. 

 

Głosowanie:  

 

Rada Gminy Kobierzyce w obecności 13 radnych, 13 głosami „za” podjęła 

 

uchwałę nr  IX/93/11 w sprawie przyznania diet sołtysom. 

 

 

Ad.10. 

Zastępca Wójta - Piotr Kopeć omówił projekt uchwały 

Radny Węgłowski: Komisja Użyteczności Publicznej pozytywnie zaopiniowała projekt tej 

uchwały. 

(Salę opuścił Radny Rytelewski opuścił salę obrad) 

 

Głosowanie:  

 

Rada Gminy Kobierzyce w obecności 12 radnych, 12 głosami „za” podjęła 

 

uchwałę nr IX/94/11 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

najmu po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat. 

 

 

Ad.11. 

Wójt Gminy – Ryszard Pacholik: omówił projekt uchwały 

(Radny Rytelewski wrócił na salę obrad) 

Radny Rytelewski: Komisja Rolnictwa jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt tej 

uchwały. 

 

Głosowanie:  
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Rada Gminy Kobierzyce w obecności 13 radnych, 12 głosami „za” przy jednej osobie 

wstrzymującej się od głosu  podjęła 

 

uchwałę nr IX/95/11 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego naprzeciwko 

świetlicy przy ul. Przystankowej w środkowo-zachodniej części obrębu Ślęza. 

 

Ad.12. 

Grzegorz Maszka: omówił projekt uchwały. 

Radny Rytelewski: Komisja Rolnictwa jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt tej 

uchwały. 

 

Głosowanie:  

 

Rada Gminy Kobierzyce w obecności 13 radnych, 13 głosami „za” podjęła 

 

uchwałę nr IX/96/11 w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Wysoka. 

 

Ad.13.  

Brak 

 

Ad.14.  

Radny Kmiecik: Chciałbym dowiedzieć się odnośnie szkoły w Tyńcu Małym, która jest na 

etapie projektu, czy są jakieś opóźnienia? Pytanie to zadał jeden z nauczycieli, wspominając o 

tym, że budowa szkoły zostanie przesunięta ze względu na przesunięcie pieniędzy na inne 

potrzeby.  

Wójt Gminy – Ryszard Pacholik: absolutnie nic nie jest wstrzymane. Mówiłem już Państwu, 

że przygotowanie dokumentacji trochę potrwa. Nie ma żadnych przesunięć i zmian decyzji, co 

do budowy szkoły w Tyńcu Małym. 

Sołtys Janusz Gargała: Proszę Państwa muszę powiedzieć z pozycji sołtysa o nieprzyjemnej 

sytuacji. Zostałem naciskany przez jednego z deweloperów o pozytywne zaopiniowanie nazwy 

ulicy w Tyńcu Małym. Zwracam uwagę w tym miejscu na pewną procedurę, którą próbuje się 

obejść, pomniejszyć rolę samorządu wiejskiego, może wynika to z nieznajomości procedur i 

kompetencji tych organów. Wpłynęło podanie do sołtysa o zaopiniowanie ulicy z podaniem 

nazwy. Nazwa ulicy podobno już funkcjonuje jest to uzgodnione z pracownikiem urzędu, 

mielibyśmy tylko formalnie to zatwierdzić. Znajduje się już baner z nazwą osiedla perłowego 

wystarczy tylko teraz zatwierdzić nazwę. Jest to niezręczna sytuacja dla Rady Gminy, po co 
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jest ta procedura uchwalania skoro można ją obejść? Chciałbym prosić Pana Wójta jak 

również Pana Przewodniczącego o wyczulenie pracowników przed załatwianiem poza 

procedurą tych rzeczy.  

Wójt Gminy – Ryszard Pacholik: Procedury każdy zna, pierwszy raz słyszę o proponowanej 

nazwie ulicy Perłowej w Tyńcu Małym. 

 

Ad.15.  

Radna Regulska: Chce wyciągnąć wniosek dotyczący momentu, w którym przedstawiałam 

uchwałę komisji rewizyjnej odnośnie absolutorium dla Pana Wójta wyszła Pani Radna 

Ziomek, zarzuciła, że ona nie była na posiedzeniu komisji o takim wniosku nie słyszała i nie 

głosowała go. Pani Ziomek była na komisji rewizyjnej w dniu 12 maja 2011r. Czytając tą 

uchwałę, przeczytałam cały skład komisji rewizyjnej oraz kto jak głosował.  

Radna Kasprzyk: Jak już jesteśmy przy absolutorium, moje głosowanie nie wynika z 

dyskredytacji Pana poczynań tylko z tego, że liczne moje wnioski są marginalizowane. Jestem 

za rozwojem Gminy i będę optować za rozwojem Gminy. Życzę Panu dużo zdrowia w 

realizacji tego co jest zapisane w WPI do 2022 roku. Myślę że jest Pan już tyle lat Wójtem i 

powinien Pan być i myślę że jest Pan ponad pewne podziały.  Mam tylko taką prośbę, proszę 

się czasami wsłuchiwać w odmienne zdania nie tylko radnych, ale też sołtysów i 

mieszkańców. Bardzo serdecznie Panu gratuluje dzisiejszego dnia i życzę wytrwałości.   

Wójt Gminy – Ryszard Pacholik: Dziękuje bardzo.  

Kaczmarek Zbigniew: Chciałbym podziękować za wsparcie podwyżek diet dla sołtysów.  

 

Ad.16.  

Przewodniczący Rady Gminy Czesław Czerwiec : Zamykam  IX  Sesję Rady Gminy. 

 

Liczba załączników:7. 

 

Dokładny przebieg sesji – na nośniku elektronicznym nr 20110620. 

Protokołowała:                                                                               Przewodniczący Rady Gminy:  

Kamila Pięta                                                                                               Czesław Czerwiec 

 

 

 

 

 


