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PROJEKT 

 

Załączniki do protokołu ze względów technicznych będą 

umieszczone w BIP-ie wraz z wersją protokołu zatwierdzoną przez 

Radę. 

 

PROTOKÓŁ NR XVI/12 

Z SESJI RADY GMINY KOBIERZYCE 

Z DNIA 2 marca 2012 ROKU 

  

XVI Sesję Rady Gminy w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Kobierzycach 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 

Sekretarz Gminy – Maria Wilk 

Radca Prawny – Krzysztof Kwaśniewicz /Kancelaria Casus Iuris/ 

 

Ad.1. 

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

uchwał. 

Informacje i komunikaty Przewodniczącego  

Kolejna sesja odbędzie się 30 marca br. w Sali Błękitnej Urzędu Gminy. Będzie to sesja na temat 

oświaty na terenie gminy Kobierzyce. Spotkanie przewodniczących komisji odbędzie się 26 

marca o godz. 15.30 w Biurze Rady. 

 

Ad.2.  

Przewodniczący Rady Gminy Kobierzyce Czesław Czerwiec: W ramach autopoprawki składam 

wniosek o zmianę punktu „ Podjęcie uchwały tematycznej” na: „Podjęcie deklaracji w sprawie działania 

na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Kobierzyce we wszystkich dziedzinach życia 

społecznego”. 

 

Głosowanie zmiany – za jednogłośnie 
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Jednocześnie proszę o wykreślenie punktu 13 „Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego w północno-wschodniej części wsi Wysoka”- jest to poprawka 

na wniosek pana Wójta. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Czesław Czerwiec odczytał porządek obrad.  

Czy są uwagi, wnioski do porządku obrad?  

Porządek obrad przyjęto i wygląda on następująco: 

 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie XVI Sesji Rady Gminy Kobierzyce. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

 

CZĘŚĆ I  -  Bezpieczeństwo mieszkańców w systemie administracji publicznej. 

 
3. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Gminy – Czesława Czerwca. 

4. Wystąpienie Wójta Gminy Kobierzyce  - Ryszarda Pacholika. 

5. Wystąpienia zaproszonych gości + ewentualne prezentacje, w kolejności:  

STAROSTA 

POLICJA 

STRAŻ POŻARNA 

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE  

PRZEDSTAWICIEL ZARZĄDU DRÓG 

 

PRZERWA KAWOWA 
 

OŚWIATA 

GCKIS  

GOPS  

NZOZ 

6. Podjęcie deklaracji w sprawie działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy 

Kobierzyce we wszystkich dziedzinach życia społecznego.  

  
CZĘŚĆ II   

7. Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Gminy. 

8. Sprawozdanie Wójta z bieżącej działalności.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków, obowiązujących na terenie Gminy Kobierzyce. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty dla wybranej grupy taryfowej odbiorców usług zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kobierzyce. 
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11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu modernizacji i rozwoju, urządzeń 

wodociągowych i kanalizacyjnych Gminy Kobierzyce, na lata 2012 – 2016. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego oraz warunki odpłatności za 

świadczenia pomocy w formie posiłku przyznane w zakresie zadań własnych gminy w ramach 

pomocy w formie dożywiania realizowanej jako program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania" na obszarze Gminy Kobierzyce.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru położonego pomiędzy ul. Lipową a ul. Tarnopolską w południowo-wschodniej części wsi 

Wierzbice. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

południowo-wschodniej części obrębu Szczepankowice. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru przy ul. Pszennej w zachodniej części wsi Ślęza. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru przy ul. Długiej w północno-wschodniej części wsi Królikowice. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Krzyżowice. 

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

19. Interpelacje radnych. 

20. Zapytania radnych i sołtysów. 

21. Wnioski i sprawy różne.  

22. Zakończenie obrad.   

 

Przewodniczący Rady Gminy Kobierzyce Czesław Czerwiec: Zanim przystąpimy do realizacji 

porządku obrad, przywitajmy pana Stanisława Bronowickiego, bohatera z naszej gminy, który 

udzielił pomocy drugiej osobie będącej w potrzebie. 

Wójt Gminy Ryszard Pacholik: W dniu 24 lutego 2012 roku  jako jedyny pośród wielu osób dostrzegł 

Pan nieprzytomnego człowieka leżącego w samochodzie i podjął Pan zdecydowane działania.  Te kilka 

najważniejszych minut zaważyło na życiu tego mężczyzny.  Pańska postawa jest godna naśladowania i 

jest nauką dla naszego społeczeństwa. Trudno jest słowami wyrazić naszą wdzięczność, bo trudno jest 

nam znaleźć słowa, które ją wyrażają. Wierzymy, że darowane innym dobro – zawsze powraca podwójnie 

i życzymy tego z całego serca. 

 

Ad.3. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Kobierzyce Czesław Czerwiec omówił temat bezpieczeństwa 

publicznego w administracji. 

  

Ad.4. 

Wójt Gminy Ryszard Pacholik omówił temat bezpieczeństwa w aspekcie bezpieczeństwa na drogach, 

działalności Policji oraz Straży Pożarnej. 
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Ad.5. 

W imieniu Starosty Powiatu Wrocławskiego głos zabrał Józef Kmonk – inspektor  ds. zarządzania 

kryzysowego, obrony cywilnej. Przedstawił zakres działań Starostwa Powiatowego w zakresie 

bezpieczeństwa publicznego. Omówił temat opracowania Powiatowej Mapy Zagrożeń, system 

powiadomień sms- niezwykle ważnych po godz. 16.00 gdy zamykane są urzędy a bezpieczeństwo musi 

być zapewnione 24 godziny na dobę. Podkreślił rolę łączności radiowej między gminami  

Komendanta KP Wrocław Krzyki reprezentował zastępca - Piotr Dośpiał .Omówił główne zagrożenia 

oraz wykroczenia społecznie uciążliwe na terenie gminy Kobierzyce, przedstawił informację na temat 

przestępstw na terenie gminy. Swoje wystąpienie zakończył podsumowaniem współpracy Policji z Gminą 

Kobierzyce w kierunku poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. 

Następnie głos zabrał Bolesław Mądrzyk - Dowódca Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Kątach 

Wrocławskich. Zwrócił uwagę na wzrostową tendencję wydarzeń, wypadków  na terenie gminy 

Kobierzyce i podkreślił jako miejsca szczególnie „wrażliwe” – drogi, zakłady produkcyjne w Biskupicach 

Podgórnych oraz magazyny wielko - powierzchniowe w Bielanach Wrocławskich. 

Komendant Gminny OSP Kobierzyce Ryszard Kądziela omówił działalność Ochotniczych Straży 

Pożarnych na rzecz poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej w gminie. 

Przedstawiciel GDDKiA Józef Liniewicz omówił problem bezpieczeństwa na drogach, ze szczególnym 

uwzględnieniem „Bezpiecznej ósemki”. 

Radny Łoposzko: O tym jak wielką wagę przykładamy do bezpieczeństwa świadczy dzisiejsza sesja. 

Wielokrotnie rozmawialiśmy o policji – mamy w policji 10 etatów ale 1 lub 2 ludzi jest często 

oddelegowywanych do Wrocławia. Prośba, żeby nie zabierano nam tych policjantów do Wrocławia bo to 

uszczupla nasz skład policyjny a policjanci na terenie naszej gminy są bardzo potrzebni i mają naprawdę 

dużo pracy. Tak prężnie rozwijająca się gmina powinna mieć Komisariat Policji. Prośba też do 

kierownictwa posterunku – żeby kontakt dzielnicowych z mieszkańcami był większy. 

Radny Stadnik: Mam nadzieję, że będzie dotrzymana obietnica, że jak będzie oddany do użytku 

posterunek to będzie też oddany posterunek ruchu drogowego. Kiedyś był pomysł, żeby powstał ośrodek 

ratownictwa medycznego  na terenie naszej gminy – czy ten pomysł będzie zrealizowany? Na ulicy 

Tynieckiej w Domasławiu przejazd pod obwodnicą jest nieoświetlony i przez to niebezpieczny . 

Radny Kmiecik: Jak wygląda współpraca służb – straży pożarnej, policji, służby weterynaryjnej gdy 

zdarza się wypadek z udziałem dużych zwierząt? Jak państwo sobie wyobrażacie pożar w stajni z 30-50 

końmi bez udziału weterynarza? Pytam, bo nigdy nie dostałem zgłoszenia od straży pożarnej. Jeśli już to 

dzwonią do mnie właściciele, sołtysi lub pracownik urzędu gminy. 

Wójt Gminy Ryszard Pacholik : Ilość zdarzeń rośnie, ale ja jestem zaniepokojony sprawą przebudowy 

skrzyżowania w Kobierzycach . Cieszy mnie, że będzie nakładka bitumiczna. Zrobiono dużo , ale 

przekazano nam z mocy ustawy drogę w Tyńcu Małym – ta droga jest w bardzo złym stanie. Jeśli chodzi 

o bazę ratowniczą – wystąpiłem o zwrot gruntu skoro jest nie wykorzystany na cele publiczne. 

J. Liniewicz: To centrum znajduje się w planach. Co do wiaduktu – zleciłem pracownikowi, żeby zrobili 

tam wizję, bo jest tam ciemno. Jest tam głęboki rów bez barierek. Może zamontujemy tam odblaskowe 
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elementy. Skrzyżowanie w Kobierzycach – w tej chwili na Jordanów i Niemczę są pieniądze, a zostały 

Kobierzyce. Myślę, że kolejne pismo pana wójta w tej kwestii pomoże. Koszt przebudowy tego 

skrzyżowania to wg kosztorysu 11,5 mln zł. 

P. Dośpiał: Kierowanie policjantów do KW Policji Krzyki – policjanci w Kobierzycach są młodzi i nie 

posiadają do końca doświadczenia, więc kierujemy ich do jednostki na Krzykach na max 3 miesiące. Jest 

to wspaniały poligon doświadczalny dla tych młodych ludzi. Co do zwiększenia etatów – w przyszłości 

należałoby tą kwestię głośno podnosić ze względu na wzrost liczby ludności, rozwój infrastruktury. 

Należałoby z tym tematem zapoznać Komendanta Wojewódzkiego – Biela. Ruch drogowy w nowym 

posterunku – są  takie założenia.  

Przewodniczący Rady Gminy Kobierzyce Czesław Czerwiec: Chciałbym, żeby starostwo powiatowe 

wraz z zarządzaniem kryzysowym gminy wypracowało stanowisko , co do tych zwierząt biorących udział 

w wypadkach drogowych. Proszę odpowiedzieć konkretnie. 

J. Kmonk: Temat nie jest świeży. To nie są tylko telefony od mieszkańców, ale również od instytucji. 

B. Mądrzyk: 998 to ten nr wpływa do Wrocławia i tam jest wstępnie weryfikowany i są dysponowane 

służby najbliższe dla danego zdarzenia. Gdy jest w zagrożeniu udział zwierząt – weterynarz też jest 

informowany.  

Sołtys wsi Tyniec Mały - J. Gargała: Jestem zadowolony z tego, że kolejne władze też dbają o 

bezpieczeństwo. Jako sołtys obserwuję tą sprawę – system bezpieczeństwa w gminie Kobierzyce się 

sprawdza ale jest wielkie pole do działania w sferze świadomości mieszkańców. Chodzi o to, żeby ludzie 

sobie wzajemnie pomagali a nie tylko liczyli na instytucje. Pragnę tym samym podziękować instytucjom, 

z którymi mam jak najlepsze doświadczenia: policji, straży pożarnej. 

 

PRZERWA KAWOWA 
 

Grażyna Ciężka Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kobierzycach przedstawiła wspólną prezentację 

jednostek oświatowych z terenu gminy Kobierzyce w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. 

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sporu w Kobierzycach Artur Cierczek zapoznał gości z 

prezentacją multimedialną na temat bezpieczeństwa dzieci i młodzieży zapewnionego poprzez 

zagospodarowanie czasu wolnego w formie zajęć, sekcji organizowanych przez GCKiS. 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach Teresa Oszczyk omówiła 

bezpieczeństwo realizowane przez GOPS czyli przede wszystkim bezpieczeństwo socjalne, społeczne, 

medyczne, opieka, edukacja, zabezpieczenie społeczne oraz profilaktyka  uzależnień. 

Aleksandra Olender –Chlebik – przedstawiciel Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

„NZOZ Twój Lekarz” z siedzibą w Kobierzycach, przedstawiła prezentację na temat bezpieczeństwa 

zdrowotnego mieszkańców gminy Kobierzyce.  

 

Ad.6. 

Radny Stadnik: Komisja Użyteczności Publicznej pozytywnie zaopiniowała projekt deklaracji. 

 

Rada Gminy w obecności 15 radnych 15 głosami za podjęła 
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deklarację w sprawie działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Kobierzyce 

we wszystkich społecznego dziedzinach życia 

 

Ad.7.  

Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Gminy.  

Przewodniczący Rady Gminy Czesław Czerwiec: Czy ktoś z Państwa ma uwagi do protokołu z 

poprzedniej sesji? 

Przewodniczący Rady Gminy Czesław Czerwiec:  Kto jest za przyjęciem protokołu? 

Protokół został przyjęty jednogłośnie. 

  

Ad.8. 

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik odczytał sprawozdanie z bieżącej działalności /załącznik nr 1/. 

 

Ad.9. 

Zastępca Wójta Piotr Kopeć omówił projekt uchwały. 

Radna Smaga: Komisja Budżetowa na swym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Radny Stadnik: Komisja Użyteczności Publicznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Radny Muraczewski W. : Komisja Rolnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały. 

 

Rada Gminy w obecności 15 radnych 15 głosami za podjęła  

 

uchwałę nr XVI/169/12 w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 

zbiorowego odprowadzania ścieków, obowiązujących na terenie Gminy Kobierzyce. 
 

 

Ad.10.  

Zastępca Wójta Piotr Kopeć omówił projekt uchwały. 

Radna Smaga: Komisja Budżetowa na swym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Radny Stadnik: Komisja Użyteczności Publicznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Radny Muraczewski W. : Komisja Rolnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały. 

 

Rada Gminy w obecności 15 radnych 15 głosami za podjęła  

 

 

uchwałę nr XVI/170/12 w sprawie dopłaty dla wybranej grupy taryfowej odbiorców usług 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy 

Kobierzyce. 

 

 

Ad. 11.  
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Zastępca Wójta Piotr Kopeć omówił projekt uchwały. W tekście uchwały proszę poprawić: załącznik nr 

1 oraz lata 2012-2016. 

Radna Smaga: Komisja Budżetowa na swym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Radny Stadnik: Komisja Użyteczności Publicznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Radny Muraczewski W. : Komisja Rolnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały. 

 

Rada Gminy w obecności 15 radnych 13 głosami za, przy 2 osobach wstrzymujących się od głosu  

podjęła 

  

 

 

uchwałę nr XVI/171/12 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu modernizacji i rozwoju, urządzeń 

wodociągowych i kanalizacyjnych Gminy Kobierzyce, na lata 2012 – 2016. 

 

 

Ad.12. 

 

Sekretarz Gminy Maria Wilk omówiła projekt uchwały.  

Radny Stadnik: Komisja Użyteczności Publicznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Rada Gminy w obecności 15 radnych 15 głosami za podjęła  

  

 

uchwałę nr XVI/172/12 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego oraz warunki odpłatności 

za świadczenia pomocy w formie posiłku przyznane w zakresie zadań własnych gminy w ramach 

pomocy w formie dożywiania realizowanej jako program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania" na obszarze Gminy Kobierzyce. 

 

Ad.13.  

Grzegorz Maszka omówił projekt uchwały. 

Radny Rytelewski: Komisja Rolnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały, z tym, że jest 

literówka w § 10 pkt. 6 /powtórzenie w zakresie, w zakresie/ 

 

Rada Gminy w obecności 15 radnych 15 głosami za podjęła   

 

 

 

uchwałę nr XVI/173/12 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ul. Lipową a ul. Tarnopolską w południowo-

wschodniej części wsi Wierzbice. 

 

Ad.14.  

Grzegorz Maszka omówił projekt uchwały.  

Radny Rytelewski: Komisja Rolnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały. 

Rada Gminy w obecności 15 radnych 15 głosami za podjęła  



 8 

 

uchwałę nr XVI/174/12 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego południowo-wschodniej części obrębu Szczepankowice. 

Ad.15.  

Grzegorz Maszka omówił projekt uchwały.  

Radny Rytelewski: Komisja Rolnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały, z tym, że jest 

literówka w § 10 pkt. 5 /powtórzenie w zakresie, w zakresie/, w § 8 wykreślić pkt 1, w §12 ust.1. pkt 1 po 

słowie jednorodzinna dodać słowa lub usługowa, w §12 ust.3 pkt 1 lit.c jest 1 KW a ma być 1KDW, w § 

13 ust.1.pkt 1 dodać: lub usługowa. 

 

Rada Gminy w obecności 15 radnych 13 głosami za, przy 2 osobach wstrzymujących się od głosu  

podjęła 

 

 

uchwałę nr XVI/175/12 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru przy ul. Pszennej w zachodniej części wsi Ślęza. 

Ad.16. 

Grzegorz Maszka omówił projekt uchwały.  

Radny Rytelewski: Komisja Rolnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały, z tym, że jest 

literówka w § 10 pkt. 4 /powtórzenie w zakresie, w zakresie/, w §13 ust.2. lit. b zamiast 6m powinno być 
8 m. 

Rada Gminy w obecności 15 radnych 15 głosami za podjęła  

 

uchwałę nr XVI/176/12 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru przy ul. Długiej w północno-wschodniej części wsi Królikowice. 

 

Ad.17. 

Grzegorz Maszka omówił projekt uchwały.  

Radny Rytelewski: Komisja Rolnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały. 

Rada Gminy w obecności 15 radnych 15 głosami za podjęła   

 

 

uchwałę nr XVI/177/12 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Krzyżowice. 

 

Ad.18. 

Grzegorz Maszka omówił projekt uchwały.  

Radny Rytelewski: Komisja Rolnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały. 

Rada Gminy w obecności 15 radnych 15 głosami za podjęła  

 

 

uchwałę nr XVI/178/12 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Kobierzyce. 

 

 

Ad.19. 
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Interpelacje radnych.  

Brak. 

 

Ad.20. 

Zapytania radnych i sołtysów.  

Brak. 

 

Ad.21. 

Wnioski i sprawy różne.  

Radny Stadnik: Poprzednio przedstawiciel GDDKiA mówił, że będzie nakładka do Magnic – czy nie da 

się żeby do Domasławia i Bielan pociągnąć tą nakładkę? Ulica Tyniecka – jak założą odblaski to pieszy 

od odblasków się nie odbije, samochód owszem – tak. 

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik: Na ulicy Tynieckiej jest większy problem bo tam są 

głębokie rowy, brak barierek a droga jest wąska.  

Radny Muraczewski Z: Skoro to jest droga gminna to mieszkańcy mogą występować o postawienie 

progów? 

Przewodniczący Rady Gminy Kobierzyce Czesław Czerwiec: Mogą być tam zamontowane progi ale 

wtedy nie będzie tam autobusów. 

 

Ad.22. 

Przewodniczący Rady Gminy Kobierzyce Czesław Czerwiec: Zamykam XVI Sesję Rady Gminy. 
 

 

 

 

Załączniki stanowią integralną część protokołu - liczba załączników:  1. 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała:                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy:  

Magdalena Marszałek-Wojciechowska                                                       Czesław Czerwiec 
 

 


