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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 XXI/12 

Z SESJI RADY GMINY KOBIERZYCE 

Z DNIA 31 sierpnia 2012 ROKU 

  

XXI 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 28 września o godz. 9.00 .  

 

Ad.2. 
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Przewodniczący Rady Gminy Czesław Czerwiec przedstawił autopoprawki do porządku 

obrad: 

1. W punkcie 7 proszę wprowadzić projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 

I/3/10 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 1 grudnia 2010 r. dotyczącej ustalenia składów 

ilościowych i osobowych stałych Komisji Rady Gminy Kobierzyce. 

2. Proszę zamienić kolejność uchwał: w punkcie 8 powinien być projekt uchwały w 

sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobierzyce, a w punkcie 9 

projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobierzyce na 2012 rok. 

 

 

Czy są uwagi, wnioski do porządku obrad?  

Przewodniczący Rady Gminy Czesław Czerwiec: Kto z Państwa jest za przyjęciem 

porządku obrad z zaproponowanymi poprawkami? 

Głosowanie: 

Za- 15 osób 

Przewodniczący Rady Gminy Czesław Czerwiec: Stwierdzam, że porządek  obrad przyjęto 

i wygląda on następująco: 

1. Otwarcie XXI Sesji Rady Gminy Kobierzyce. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Gminy. 

4. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym. 

5. Sprawozdanie Wójta z bieżącej działalności.  

6. Wniosek o odwołanie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr I/3/10 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 1 

grudnia 2010 r. dotyczącej ustalenia składów ilościowych i osobowych stałych Komisji Rady 

Gminy Kobierzyce. 

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

9. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobierzyce na 2012 rok. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Kobierzycach. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XV/259/08 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 

11 czerwca 2008 roku w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy 

Kobierzyce zmienionej Uchwałą nr XXXIX/490/09 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 20 

listopada 2009 r. w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Kobierzyce do 

roku 2020 oraz Uchwałą nr XV/167/12 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 27 stycznia 2012r. w 

sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Kobierzyce do roku 2020. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie opłat oraz zasad odpłatności, zwolnień i ulg za usługi 

przewozowe świadczone środkami lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy 

Kobierzyce, a także sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych. 
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13. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg położonych w miejscowości: Domasław, 

Małuszów, Racławice Wielkie, Ślęza, Tyniec Mały, Wysoka, Żerniki Małe do kategorii dróg 

gminnych oraz ustalenia ich przebiegu. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Biskupice Podgórne. 

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

16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Tyniec Mały. 

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

18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XVI/177/12 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 2 

marca 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Krzyżowice. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

wsi Domasław, położonego w obrębach: Domasław i Księginice. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

wsi Dobkowice. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

wsi Nowiny. 

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

czerwca 2012r. na stwierdzenie nieważności części ustaleń uchwały Rady Gminy Kobierzyce 

Nr XVII/190/12 z dnia 30 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w sąsiedztwie linii kolejowej przy ul. 

Przystankowej w środkowo-zachodniej części obrębu Ślęza. 

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

czerwca 2012r. na stwierdzenie nieważności części ustaleń uchwały Rady Gminy Kobierzyce 

Nr XVII/189/12 z dnia 30 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Przystankowej w pobliżu 

skrzyżowania z ul. Rekreacyjną w środkowo-zachodniej części obrębu Ślęza. 

24. Podjęcie uchwały w sprawie odpowiedzi na skargę Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29 

czerwca 2012r. na stwierdzenie nieważności części ustaleń uchwały Rady Gminy Kobierzyce 

Nr XVII/191/12 z dnia 30 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w południowo-środkowej części wsi 

Biskupice Podgórne. 

25. Podjęcie uchwały w sprawie odpowiedzi na skargę Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26 lipca 

2012r. na stwierdzenie nieważności części ustaleń uchwały Rady Gminy Kobierzyce Nr 

XVII/192/12 z dnia 30 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Łąkowej i Szkolnej w 

północno-zachodniej części wsi Szczepankowice. 

26. Podjęcie uchwały w sprawie odpowiedzi na skargę Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27 lipca 

2012r. na stwierdzenie nieważności części ustaleń uchwały Rady Gminy Kobierzyce Nr 

XVIII/201/12 z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Rekreacyjnej w 

północno-zachodniej części obrębu Ślęza. 

27. Podjęcie uchwały w sprawie odpowiedzi na skargę Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27 lipca 

2012r. na stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Kobierzyce Nr XVIII/200/12 z 

dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego w północno-środkowej części obrębu Tyniec Mały. 

28. Zaopiniowanie przez Radę Gminy Kobierzyce projektu porozumienia z Agencją Rozwoju 

Przemysłu S.A.  w sprawie nieodpłatnego przekazania oświetlenia ulicznego ulicy 

Koreańskiej w Biskupicach Podgórnych, stanowiącej drogę wojewódzką nr 344, będącego 

własnością Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.   
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29. Interpelacje radnych. 

30. Zapytania radnych i sołtysów. 

31. Wnioski i sprawy różne.  

32. Zakończenie obrad.                                                                        

 

Ad.3. 

Przyjęcie protokołu z XX 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.4. 

Przewodniczący Rady Gminy Czesław Czerwiec odczytał  sprawozdanie z działalności w 

okresie międzysesyjnym tj. 25.05-28.06.2012 . /załącznik nr 1/ 

Ad.5. 

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik odczytał sprawozdanie z bieżącej działalności 

/załącznik nr 2/. 

Ad.6. 

Przewodniczący Rady Gminy Czesław Czerwiec odczytał  wniosek radnej Danuty Ziomek 

o odwołanie przewodniczącej Komisji Rewizyjnej /załącznik nr 3/. 

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik: W tym zakresie RIO przeprowadziło 3 

tygodniową kontrolę, nie stwierdziło żadnych uchybień w trybie zamawiania usług 

medycznych. 

Radna Regulska: Nie wszyscy przebywają na posiedzeniach komisji rewizyjnej i nie wiedzą 

jak te posiedzenia wyglądają dlatego odczytam państwu opis przebiegu tej komisji. załącznik 

nr 4/. 

Głosowanie wniosku o odwołanie przewodniczącej Komisji Rewizyjnej: 

Za – 2 osoby 

Przeciw – 10 osób 

Wstrzymało się od głosu – 2 osoby 

1 osoba nie brała udziału w głosowaniu 
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Przewodniczący Rady Gminy Czesław Czerwiec: Stwierdzam, że wniosek został 

odrzucony. 

Ad.7. 

Przewodniczący Rady Gminy Czesław Czerwiec: Na ręce przewodniczącego Rady Gminy 

wpłynął wniosek pana Roberta Sali, który rezygnuje z prac w Komisji Budżetowej. 

Głosowanie wniosku radnego Sali: 

Za – 14 osób 

1 osoba nie brała udziału w głosowaniu 

Przewodniczący Rady Gminy Czesław Czerwiec: Stwierdzam, że wniosek został przyjęty 

wiec proszę w projekcie uchwały wykreślić pana Roberta Salę ze składu Komisji Budżetowej. 

Radny Łoposzko: Chciałem zgłosić wniosek o odwołanie radnej Ziomek z Komisji 

Rewizyjnej– odczytał stanowisko Klubu Moja Gmina Moja Wieś - załącznik nr 5/. 

Przewodniczący Rady Gminy Czesław Czerwiec: Czy Pani radna chciała zabrać głos? 

Radna Ziomek: W żadnym wypadku. 

Głosowanie wniosku o odwołanie radnej Ziomek z Komisji Rewizyjnej: 

Za – 10 osób 

Przeciw – 3 osoby 

1 osoba wstrzymała się od głosu 

1 osoba nie brała udziału w głosowaniu 

Przewodniczący Rady Gminy Czesław Czerwiec: Stwierdzam, że wniosek został przyjęty. 

Na podstawie § 82 Statutu Gminy– Komisja Rewizyjna ma liczyć 5 członków więc 

przystąpimy do uzupełnienia składu. 

Radny Łoposzko: W imieniu Klubu proponuję radnego Roberta Salę na członka Komisji 

Rewizyjnej. 

Przewodniczący Rady Gminy Czesław Czerwiec: Czy wyraża Pan zgodę? 

Radny Sala: Tak wyrażam zgodę. 

Głosowanie wniosku o uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej o radnego Roberta Salę: 

Za- 10 

Przeciw – 0 
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1 osoba wstrzymała się od głosu 

4 osoby nie brały udziału w głosowaniu 

Przewodniczący Rady Gminy Czesław Czerwiec: Stwierdzam, że wniosek został przyjęty. 

Głosowanie: 

Przewodniczący Rady Gminy Czesław Czerwiec: Kto z Państwa jest za przyjęciem 

uchwały ze zmianami - proszę o podniesienie ręki. 

Rada Gminy Kobierzyce w obecności 15 radnych 10 głosami „za” , przy 1 osobie 

wstrzymującej się od głosu i 4 osobach nie biorących udziału w głosowaniu   podjęła uchwałę 

 

nr XXI/244/12 w sprawie zmiany uchwały Nr I/3/10 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 1 

grudnia 2010 r. dotyczącej ustalenia składów ilościowych i osobowych stałych Komisji 

Rady Gminy Kobierzyce. 

 

Ad.8 

Skarbnik Gminy Maria Prodeus omówiła projekt uchwały. 

Radna Smaga: Komisja Budżetowa na swym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała projekt 

tej uchwały. 

Głosowanie: 

Przewodniczący Rady Gminy Czesław Czerwiec: Kto z Państwa jest za przyjęciem 

uchwały - proszę o podniesienie ręki. 

Rada Gminy Kobierzyce w obecności 14 radnych /radny Rytelewski opuścił salę obrad/ 11 

głosami „za” , przy 2 osobach wstrzymujących się od głosu i 1 osobie nie biorącej udziału w 

głosowaniu   podjęła uchwałę 

 

nr XXI/245/12 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobierzyce. 

 

Ad.9. 

Skarbnik Gminy Maria Prodeus omówiła projekt uchwały. 

Radna Smaga: Komisja Budżetowa na swym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała projekt 

tej uchwały. 

Głosowanie: 

Przewodniczący Rady Gminy Czesław Czerwiec: Kto z Państwa jest za przyjęciem 

uchwały - proszę o podniesienie ręki. 

Rada Gminy Kobierzyce w obecności 15 radnych  12 głosami „za” , przy 2 osobach 

wstrzymujących się od głosu i 1 osobie nie biorącej udziału w głosowaniu   podjęła uchwałę 

 

nr XXI/246/12 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobierzyce na 2012 rok. 
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Ad.10. 

Sekretarz Gminy Maria Wilk omówiła projekt uchwały. 

Radny Stadnik: Komisja Użyteczności Publicznej pozytywnie zaopiniowała projekt tej 

uchwały. 

Głosowanie: 

Przewodniczący Rady Gminy Czesław Czerwiec: Kto z Państwa jest za przyjęciem 

uchwały - proszę o podniesienie ręki. 

Rada Gminy Kobierzyce w obecności 15 radnych  14 głosami „za” , przy 1 osobie nie 

biorącej udziału w głosowaniu   podjęła uchwałę 

 

nr XXI/247/12 w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Kobierzycach. 

Ad.11. 

Sekretarz Gminy Maria Wilk omówiła projekt uchwały. 

Radny Stadnik: Komisja Użyteczności Publicznej pozytywnie zaopiniowała projekt tej 

uchwały. 

Głosowanie: 

Przewodniczący Rady Gminy Czesław Czerwiec: Kto z Państwa jest za przyjęciem 

uchwały - proszę o podniesienie ręki. 

Rada Gminy Kobierzyce w obecności 15 radnych  14 głosami „za” , przy 1 osobie nie 

biorącej udziału w głosowaniu   podjęła uchwałę 

 

nr XXI/248/12 w sprawie zmiany Uchwały nr XV/259/08 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 

11 czerwca 2008 roku w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy 

Kobierzyce zmienionej Uchwałą nr XXXIX/490/09 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 20 

listopada 2009 r. w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy 

Kobierzyce do roku 2020 oraz Uchwałą nr XV/167/12 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 27 

stycznia 2012r. w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Kobierzyce 

do roku 2020. 

Ad.12. 

Zastępca Wójta Piotr Kopeć omówił projekt uchwały.  

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik: Ta zmiana cen nie pokryje nam dopłaty do 

biletów, bo to już wynika z przetargów w innych gminach. 

Radny Stadnik: Komisja Użyteczności Publicznej pozytywnie zaopiniowała projekt tej 

uchwały. 

Radny Węgłowski: Na Komisji Użyteczności Publicznej rozmawialiśmy na temat wzrostu 

cen i padło sformułowanie, że tabele z cenami będą w gazecie gminnej. 

Zastępca Wójta Piotr Kopeć: Tak, będzie to ogólnodostępna informacja. 
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Mecenas Kwaśniewicz: bardzo proszę wykreślić w paragrafie 3 „we wszystkich” oraz w 

paragrafie 13 pkt.3 skreślić „jego pracodawcy” a dopisać: przewoźnikowi. 

Głosowanie projektu uchwały z poprawkami: 

Przewodniczący Rady Gminy Czesław Czerwiec: Kto z Państwa jest za przyjęciem 

uchwały - proszę o podniesienie ręki. 

Rada Gminy Kobierzyce w obecności 15 radnych  13 głosami „za” , przy 1 osobie nie 

biorącej udziału w głosowaniu  oraz przy 1 osobie wstrzymującej się od głosu  podjęła 

uchwałę 

 

nr XXI/249/12 w sprawie opłat oraz zasad odpłatności, zwolnień i ulg za usługi 

przewozowe świadczone środkami lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy 

Kobierzyce, a także sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych. 

Ad.13. 

Zastępca Wójta Piotr Kopeć omówił projekt uchwały.  

Radny Rytelewski: Komisja Rolnictwa na swym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała 

projekt tej uchwały. 

Głosowanie: 

Przewodniczący Rady Gminy Czesław Czerwiec: Kto z Państwa jest za przyjęciem 

uchwały - proszę o podniesienie ręki. 

Rada Gminy Kobierzyce w obecności 15 radnych  12 głosami „za” , przy 3 osobach  nie 

biorących udziału w głosowaniu    podjęła uchwałę 

nr XXI/250/12 w sprawie zaliczenia dróg położonych w miejscowości: Domasław, 

Małuszów, Racławice Wielkie, Ślęza, Tyniec Mały, Wysoka, Żerniki Małe do kategorii 

dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu. 

 

Ad.14. 

p. Grzegorz Maszka omówił projekt uchwały.  

Radny Rytelewski: Komisja Rolnictwa na swym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała 

projekt tej uchwały. 

Głosowanie: 

Przewodniczący Rady Gminy Czesław Czerwiec: Kto z Państwa jest za przyjęciem 

uchwały - proszę o podniesienie ręki. 

Rada Gminy Kobierzyce w obecności 15 radnych 14 głosami „za” przy 1 osobie nie biorącej 

udziału w głosowaniu  podjęła uchwałę 

nr XXI/251/12 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Biskupice Podgórne. 
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Ad.15. 

p. Grzegorz Maszka omówił projekt uchwały.  

Radny Rytelewski: Komisja Rolnictwa na swym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała 

projekt tej uchwały. 

Głosowanie: 

Przewodniczący Rady Gminy Czesław Czerwiec: Kto z Państwa jest za przyjęciem 

uchwały - proszę o podniesienie ręki. 

Rada Gminy Kobierzyce w obecności 15 radnych 15 głosami „za”  podjęła uchwałę 

nr XXI/252/12 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Kobierzyce. 

 

Ad.16. 

 

p. Grzegorz Maszka omówił projekt uchwały.  

Radny Rytelewski: Komisja Rolnictwa na swym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała 

projekt tej uchwały. 

Głosowanie: 

Przewodniczący Rady Gminy Czesław Czerwiec: Kto z Państwa jest za przyjęciem 

uchwały - proszę o podniesienie ręki. 

Rada Gminy Kobierzyce w obecności 15 radnych 15 głosami „za”  podjęła uchwałę 

nr XXI/253/12 w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Tyniec Mały. 

 

Ad.17. 

p. Grzegorz Maszka omówił projekt uchwały.  

Radny Rytelewski: Komisja Rolnictwa na swym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała 

projekt tej uchwały. 

Głosowanie: 

Przewodniczący Rady Gminy Czesław Czerwiec: Kto z Państwa jest za przyjęciem 

uchwały - proszę o podniesienie ręki. 

Rada Gminy Kobierzyce w obecności 15 radnych 15 głosami „za”  podjęła uchwałę 

nr XXI/254/12 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Owsianka. 

 

Ad.18. 

p. Grzegorz Maszka omówił projekt uchwały.  
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Radny Rytelewski: Komisja Rolnictwa na swym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała 

projekt tej uchwały. 

Głosowanie: 

Przewodniczący Rady Gminy Czesław Czerwiec: Kto z Państwa jest za przyjęciem 

uchwały - proszę o podniesienie ręki. 

Rada Gminy Kobierzyce w obecności 15 radnych 15 głosami „za”  podjęła uchwałę 

nr XXI/255/12 zmieniającej uchwałę nr XVI/177/12 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 2 marca 

2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Krzyżowice. 

 

Ad.19. 

p. Grzegorz Maszka omówił projekt uchwały.  

Radny Rytelewski: Komisja Rolnictwa na swym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała 

projekt tej uchwały. 

Głosowanie: 

Przewodniczący Rady Gminy Czesław Czerwiec: Kto z Państwa jest za przyjęciem 

uchwały - proszę o podniesienie ręki. 

Rada Gminy Kobierzyce w obecności 14 radnych /radna Ziomek opuściła salę obrad/ 11 

głosami „za” przy 2 osobach wstrzymujących się od głosu i przy 1 osobie nie biorącej udziału 

w głosowaniu podjęła uchwałę 

nr XXI/256/12 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Domasław, położonego w obrębach: Domasław i Księginice. 

 

 

Ad.20. 

p. Grzegorz Maszka omówił projekt uchwały.  

Radny Rytelewski: Komisja Rolnictwa na swym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała 

projekt tej uchwały. 

Głosowanie: 

Przewodniczący Rady Gminy Czesław Czerwiec: Kto z Państwa jest za przyjęciem 

uchwały - proszę o podniesienie ręki. 

Rada Gminy Kobierzyce w obecności 14 radnych /radna Ziomek opuściła salę obrad/ 12 

głosami „za”, przy 2 osobach nie biorących udziału w głosowaniu podjęła uchwałę 

 

nr XXI/257/12 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Dobkowice. 
 

Ad.21. 
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p. Grzegorz Maszka omówił projekt uchwały.  

Marek Wożniak: Chciałem tylko uzupełnić wypowiedź pana Maszki. Zgodnie z ostatnią 

interpretacją Nadzoru Wojewody chciałbym żeby uwaga pani Piaseckiej składająca się z 18 

punktów była odrzucona w głosowaniu. Wczoraj na komisji omawialiśmy to szczegółowo. 

Radny Rytelewski: Komisja Rolnictwa na swym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała 

projekt tej uchwały, po dokładnym przeanalizowaniu każdej z tych uwag, które złożyła pani 

Piasecka. 

Mecenas Kwaśniewicz: W związku z kwestią głosowania uwag – dopuszcza się głosowanie 

wcześniejsze nad uwagą i jeśli ta uwaga zostaje przez Radę nieuwzględniona to w 

konsekwencji podejmuje się uchwałę z listą uwag nieuwzględnionych w załączniku. A jeśli 

uwaga byłaby zaakceptowana to tak naprawdę ten plan nie mógłby być uchwalony. 

Przewodniczący Rady Gminy Czesław Czerwiec: Żeby głosować wypadałoby żeby 

wszyscy radni się z tymi uwagami zapoznali a radni dostają projekt uchwały, w którym się 

coś przyjmuje albo coś odrzuca. Na obradach komisji rolnej to było przedmiot obrad. 

Ogłaszam pół godziny przerwy do zapoznania się radnych z uwagami. 

Przewodniczący Rady Gminy Czesław Czerwiec: Państwo macie w projekcie uchwały 

rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych do projektu planu wsi Nowiny. I jest tu kilka 

punktów:  Rada Gminy dokonuje rozstrzygnięcia uwag wniesionych podczas wyłożenia do 

publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowiny, a nie 

uwzględnionych przez Wójta Gminy Kobierzyce, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 

marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z dnia 12 czerwca 

2012 r. poz. 647 tekst jednolity) – wymienione poszczególne punkty. Czy ktoś z państwa ma 

pytania lub wnioski do rozstrzygnięcia? 

Kto jest za przyjęciem rozstrzygnięcia w sprawie uwag wniesionych do projektu mpzp wsi 

Nowiny? 

Za – 11 osób 

1 osoba się wstrzymała od głosu 

1 osoba nie brała udziału w głosowaniu 

2 osoby nieobecne – radna Ziomek, radny Czerwiński. 

 

Głosowanie uchwały: 

Przewodniczący Rady Gminy Czesław Czerwiec: Kto z Państwa jest za przyjęciem 

uchwały - proszę o podniesienie ręki. 
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Rada Gminy Kobierzyce w obecności 13 radnych /radna Ziomek oraz radny Czerwiński 

opuścili salę obrad/ 12 głosami „za” , przy 1 osobie nie biorącej udziału w głosowaniu podjęła 

uchwałę 

nr XXI/258/12 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Nowiny. 

 
 

Ad.22. 

 

p. Grzegorz Maszka omówił projekt uchwały.  

Radny Rytelewski: Komisja Rolnictwa na swym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała 

projekt tej uchwały. 

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik: Jest tych skarg dużo, było spotkanie z 

Wojewodą w tej sprawie. Wszystkie gminy skarżą się na uchylanie uchwał z tak błahych 

powodów, które tak naprawdę nie są znaczące dla planu. 

Głosowanie uchwały: 

Przewodniczący Rady Gminy Czesław Czerwiec: Kto z Państwa jest za przyjęciem 

uchwały - proszę o podniesienie ręki. 

Rada Gminy Kobierzyce w obecności 13 radnych /radna Ziomek oraz radny Czerwiński 

opuścili salę obrad/ 12 głosami „za” , przy 1 osobie nie biorącej udziału w głosowaniu podjęła 

uchwałę 

nr XXI/259/12 w sprawie odpowiedzi na skargę Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 

czerwca 2012r. na stwierdzenie nieważności części ustaleń uchwały Rady Gminy 

Kobierzyce Nr XVII/190/12 z dnia 30 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w sąsiedztwie linii 

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

 

Ad.23. 

 

p. Grzegorz Maszka omówił projekt uchwały.  

Radny Rytelewski: Komisja Rolnictwa na swym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała 

projekt tej uchwały. 

Głosowanie uchwały: 

Przewodniczący Rady Gminy Czesław Czerwiec: Kto z Państwa jest za przyjęciem 

uchwały - proszę o podniesienie ręki. 

Rada Gminy Kobierzyce w obecności 13 radnych /radna Ziomek oraz radny Czerwiński 

opuścili salę obrad/ 12 głosami „za” , przy 1 osobie nie biorącej udziału w głosowaniu podjęła 

uchwałę 

nr XXI/260/12 w sprawie odpowiedzi na skargę Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 czerwca 

2012r. na stwierdzenie nieważności części ustaleń uchwały Rady Gminy Kobierzyce Nr 
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XVII/189/12 z dnia 30 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Przystankowej w pobliżu 

skrzyżowania z ul. Rekreacyjną w środkowo-zachodniej części obrębu Ślęza. 

 

Ad.24. 

 

p. Grzegorz Maszka omówił projekt uchwały.  

Radny Rytelewski: Komisja Rolnictwa na swym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała 

projekt tej uchwały. 

Głosowanie uchwały: 

Przewodniczący Rady Gminy Czesław Czerwiec: Kto z Państwa jest za przyjęciem 

uchwały - proszę o podniesienie ręki. 

Rada Gminy Kobierzyce w obecności 13 radnych /radna Ziomek oraz radny Czerwiński 

opuścili salę obrad/ 12 głosami „za” , przy 1 osobie nie biorącej udziału w głosowaniu podjęła 

uchwałę 

 

nr XXI/261/12 w sprawie odpowiedzi na skargę Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29 

czerwca 2012r. na stwierdzenie nieważności części ustaleń uchwały Rady Gminy 

Kobierzyce Nr XVII/191/12 z dnia 30 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w południowo-środkowej 

części wsi Biskupice Podgórne. 

 

Ad.25. 

p. Grzegorz Maszka omówił projekt uchwały.  

Radny Rytelewski: Komisja Rolnictwa na swym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała 

projekt tej uchwały. 

Głosowanie uchwały: 

Przewodniczący Rady Gminy Czesław Czerwiec: Kto z Państwa jest za przyjęciem 

uchwały - proszę o podniesienie ręki. 

Rada Gminy Kobierzyce w obecności 13 radnych /radna Ziomek oraz radny Czerwiński 

opuścili salę obrad/ 12 głosami „za” , przy 1 osobie nie biorącej udziału w głosowaniu podjęła 

uchwałę 

 

nr XXI/262/12 w sprawie odpowiedzi na skargę Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26 

lipca 2012r. na stwierdzenie nieważności części ustaleń uchwały Rady Gminy 

Kobierzyce Nr XVII/192/12 z dnia 30 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Łąkowej i 

Szkolnej w północno-zachodniej części wsi Szczepankowice. 

 

Ad.26. 

 

p. Grzegorz Maszka omówił projekt uchwały.  
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Radny Rytelewski: Komisja Rolnictwa na swym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała 

projekt tej uchwały. 

Głosowanie uchwały: 

Przewodniczący Rady Gminy Czesław Czerwiec: Kto z Państwa jest za przyjęciem 

uchwały - proszę o podniesienie ręki. 

Rada Gminy Kobierzyce w obecności 13 radnych /radna Ziomek oraz radny Czerwiński 

opuścili salę obrad/ 12 głosami „za” , przy 1 osobie nie biorącej udziału w głosowaniu podjęła 

uchwałę 

 

nr XXI/263/12 w sprawie odpowiedzi na skargę Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27 

lipca 2012r. na stwierdzenie nieważności części ustaleń uchwały Rady Gminy 

Kobierzyce Nr XVIII/201/12 z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. 

Rekreacyjnej w północno-zachodniej części obrębu Ślęza. 

 
Ad.27. 

 

p. Grzegorz Maszka omówił projekt uchwały.  

Radny Rytelewski: Komisja Rolnictwa na swym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała 

projekt tej uchwały. 

Głosowanie uchwały: 

Przewodniczący Rady Gminy Czesław Czerwiec: Kto z Państwa jest za przyjęciem 

uchwały - proszę o podniesienie ręki. 

Rada Gminy Kobierzyce w obecności 13 radnych /radna Ziomek oraz radny Czerwiński 

opuścili salę obrad/ 12 głosami „za” , przy 1 osobie nie biorącej udziału w głosowaniu podjęła 

uchwałę 

 

 

nr XXI/264/12 w sprawie odpowiedzi na skargę Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27 

lipca 2012r. na stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Kobierzyce Nr 

XVIII/200/12 z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno-środkowej 

części obrębu Tyniec Mały. 

 

 

Ad.28. 

Zastępca Wójta Piotr Kopeć: Z dniem 1 stycznia 2012 r. ulica Koreańska stała się drogą 

wojewódzką. W myśl prawa energetycznego gmina jest zobowiązana do ponoszenia opłat za 

oświetlenie i utrzymanie dróg wojewódzkich. W związku z tym zdecydowaliśmy się, żeby 

przejąć to oświetlenie na stan naszego majątku żeby można było ponosić te opłaty w myśl 
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innych ustaw. Jest to porozumienie a jego następstwem będzie przygotowana stosowna 

uchwała o przejęciu tych urządzeń. 

Radny Rytelewski: Komisja Rolnictwa na swym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała 

projekt porozumienia. 

Przewodniczący Rady Gminy Czesław Czerwiec: Zainteresował mnie podpunkt d – zwrot 

kosztów. Czego to ma dotyczyć? Jakiej wysokości? 

Zastępca Wójta Piotr Kopeć: Z dniem 1 stycznia 2012 r. ulica Koreańska stała się drogą 

wojewódzką więc ten zwrot kosztów by dotyczył tego okresu od 1 stycznia do dnia 

podpisania porozumienia a tak naprawdę do momentu podpisania przez gminę umowy na 

dostawę energii elektrycznej. Wcześniej oświetlenie było budowane w całości więc trochę 

trwało oddzielenie tego. 

Mecenas Kwaśniewicz: Porozumienie zawierane jest w reżimie 4 ustaw – ustawy o drogach 

publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy energetycznej i kodeksu cywilnego. Z 

jednej strony mamy obowiązek płacić, ale skoro nie wiemy za co płacimy,   to wspólnie z 

Agencją ustaliliśmy to porozumienie. Natomiast punkt D to pewien niuans – mówi o tym, że 

ARP wystąpi z wnioskiem do sądu o zawezwanie do próby ugodowej, ale my nie 

powiedzieliśmy, że się zgodzimy. Chcieliśmy wiedzieć, jakie są granice kosztowe, żeby 

można było przygotować uchwałę budżetową. 

Przewodniczący Rady Gminy Czesław Czerwiec: Kto z Państwa jest za pozytywnym 

zaopiniowaniem projektu porozumienia z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A.  w sprawie 

nieodpłatnego przekazania oświetlenia ulicznego ulicy Koreańskiej w Biskupicach 

Podgórnych, stanowiącej drogę wojewódzką nr 344, będącego własnością Agencji Rozwoju 

Przemysłu S.A.  ? 

Za- 12 osób 

Przeciw  - 1 osoba 

 

Przewodniczący Rady Gminy Czesław Czerwiec: Stwierdzam, że porozumienie zostało 

zaopiniowane pozytywnie. 

 

Ad.29. 

Interpelacje. 

Brak. 

 

Ad.30. 

Radna Smaga: Kiedy będzie przeniesiony ten przystanek? 

Zastępca Wójta Piotr Kopeć: Będzie spotkanie pana Ligasa z sołtysem. Jest to temat 

rozwojowy. 

Ad.31. 
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Radna Regulska: Chciałam podziękować za aprobatę dla mojej osoby i tym samym do 

dalszego pełnienia funkcji przewodniczącej Komisji Rewizyjnej. Proszę państwa, nie jest 

łatwo udowodnić komuś,  że się nie jest wielbłądem, jeśli ten ktoś wypracowuje sobie opinię 

subiektywną lub na zasadzie – lubię, nie lubię. Nazwisko, które noszę od wielu już lat bardzo 

mi się podoba i nie pozwolę, żeby ktoś nim szargał. Na koniec zacytuję słowa Platona: 

„Lepiej jest być krzywdzonym niż krzywdzącym”. 

Radny Muraczewski Zenon: W poniedziałek zaczyna się rok szkolny a my w Bielanach 

wkraczamy w ten rok z problemami. Boisko jest bez odciągów, plac zabaw nie jest w ogóle 

zrobiony. Moduły – nic się z tym nie robi, nawet miejsce nie jest wyznaczone. Fajnie będzie 

jak zima zacznie się w lutym, ale gorzej jak zacznie się w październiku. 

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik: Rozumiemy te obawy. Pieniądze w Bielanach 

zostały przekazane w części na zabezpieczenie tego boiska przed wpadaniem piłki. Sprawa 

oparła się o prokuraturę. Oskarżono nas, oskarżono dyrektora szkoły o to, że piłka wpada na 

teren posesji. Plac zabaw będzie zamontowany do końca września. Montaż kontenerów to jest 

kwestia kilku dni gdy już są. Do końca roku to będzie. Na dzisiaj to wszystko przebiega 

zgodnie z planem. Tylko plac zabaw będzie później. 

Zastępca Wójta Piotr Kopeć: Jeśli chodzi o siatkę – ona jest nienasiąkliwa. Natomiast jeśli 

mówimy o zimie – jest zalecenie inspektora nadzoru żeby w zimie ją oczyszczać a nawet 

zdemontować. 

Radny Węgłowski: Zieleń przy drodze dojazdowej do Krzyżowic z Kobierzyc wymaga 

uporządkowania, jedzie się tam jak w tunelu, zakręty są zarośnięte i pobocza nie są usypane. 

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik: Pan Ligas o tym wie. 

Radny Kmiecik: Chciałbym podziękować za terminowe załatwienie sprawy tych modułów. 

Radna Regulska: Chciałam podziękować w imieniu mieszkanki Bielan z ulicy Cichej. Na 

zebraniu wiejskim w maju zwróciła się z prośbą o udrożnienie rowów. Przyszła spółka 

wodna, wszystko zrobiła i pani jest bardzo zadowolona. Dziękuję. 

Radna Kasprzyk: Mówimy dużo o drogach. Chcę podziękować za Kobierzyce przede 

wszystkim, które są coraz ładniejsze i coraz bezpieczniejsze. Dywanik w Tyńcu nad Ślężą jest 

faktycznie rewelacja bo jedzie się tam spokojnie i bezpiecznie. Za drogi i za bezpieczeństwo 

pragnę podziękować panu wójtowi, panu wice-wójtowi i pracownikom odpowiedzialnym. 

Mam pytanie – mieszkańcy koło cmentarza będą mieli chodnik? 

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik: Tam jest kwestia drzew i kwestia parkingu 

koło cmentarza. Jak parking będzie po stronie cmentarza to on dojdzie do tamtej ulicy, 

chodnik do cmentarza będzie więc oni będą mieli wszystko. 

Radny Muraczewski: Ustalony jest czas posiedzeń komisji na godz. 15:30.Czy komisja 

Rewizyjna też ma swój czas na 15:30? 
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Przewodniczący Rady Gminy Czesław Czerwiec: To jest w gestii przewodniczących 

komisji. Ja nie ingeruję w to. 

Radna Regulska: Komisja na początku zbierała się po południu, ale członkowie komisji 

wnioskowali o to, żeby było w godzinach pracy urzędu. To dotyczy głównie analizy 

zarządzeń, bo pytania były wyjaśniane na bieżąco przez pracowników merytorycznych i nie 

było pisemnych pytań. Wspólnie to ustaliliśmy jako komisja. 

Radna Kasprzyk: Chciałabym się przychylić do wniosku radnego Muraczewskiego. 

Radna Regulska: Jak dla mnie to nie ma problemu. Mogę przychodzić po południu, ale to 

było zmieniane na wniosek radnej Kasprzyk. 

Radny Stadnik: Pojawiła się moda wśród młodzieży do zwoływania na portalach 

społecznościowych zgromadzeń, których nie wiadomo kto jest organizatorem. Potem 2 

tysiące młodych ludzi przyjeżdża do wsi i zostawia ziemię spaloną. Uczulam państwa na ten 

problem. 

 

Ad.32. 

Przewodniczący Rady Gminy Kobierzyce Czesław Czerwiec: Zamykam XXI Sesję Rady 

Gminy. 

Załączniki stanowią integralną część protokołu - liczba załączników: 5. 

Dokładny przebieg sesji – na nośniku elektronicznym nr 20120831. 

 

 

Protokołowała:                                                                        Przewodniczący Rady Gminy:  

Magdalena Marszałek-Wojciechowska                                                       Czesław Czerwiec 


