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PROJEKT 

 

PROTOKÓŁ NR XXII/12 

Z SESJI RADY GMINY KOBIERZYCE 

Z DNIA 3 października 2012 ROKU 

  

XXII 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 

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 26 października o godz. 9.00 .  

 

Ad.2. 

Przewodniczący Rady Gminy Czesław Czerwiec  

Czy są uwagi, wnioski do porządku obrad?  

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

porządku obrad? 
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Głosowanie: 

Za- 11 osób 

2 osoby nie brały udziału w głosowaniu/ radna D. Ziomek, radna A. Kasprzyk/ 

 

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

i wygląda on następująco: 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie XXII Sesji Rady Gminy Kobierzyce. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Gminy. 

4. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym. 

5. Sprawozdanie Wójta z bieżącej działalności.  

6. Informacja o działalności Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kobierzycach. 

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 zmiany budżetu Gminy Kobierzyce na 2012 rok. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na finansowanie wieloletnich zadań 

inwestycyjnych porządkujących gospodarkę wodno-ściekową w Gminie Kobierzyce w latach 

2010 do 2014 roku. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych punktów 

przedszkolnych na terenie gminy Kobierzyce. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych 

w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Kobierzyce oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia 

dydaktyczno-wychowawcze. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w 

przedszkolach i szkołach, których organem prowadzącym jest Gmina Kobierzyce. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/415/09 Rady Gminy Kobierzyce z 

dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie aktualizacji Gminnej Strategii Polityki Społecznej. 

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

zawartej na czas oznaczony do 3 lat. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Kobierzyce.  
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17. Podjęcie uchwały w sprawie odpowiedzi na skargę Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 

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

Nr XIX/217/12 z dnia 25 maja 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Bąki, położonego w obrębie Owsianka-Bąki. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie odpowiedzi na skargę Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10 

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

Nr XIX/218/12 z dnia 25 maja 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Owsianka, położonego w obrębie Owsianka-Bąki. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przeniesienia prawa własności elementów 

oświetlenia drogowego ul. Koreańskiej w Biskupicach Podgórnych. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Księginice. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Tyniec Mały. 

22. Interpelacje radnych. 

23. Zapytania radnych i sołtysów. 

24. Wnioski i sprawy różne.  

25. Zakończenie obrad.                                                                        

 

 

Ad.3. 

Przyjęcie protokołu z XXI 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. 01.09-02.10.2012 . /załącznik nr 1/ 

Ad.5. 

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik odczytał sprawozdanie z bieżącej działalności 

/załącznik nr 2/. 

Ad.6. 

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu Artur Cierczek przedstawił informację o 

działalności GCKiS. 

Radny Muraczewski Z: Mówił pan, że w  Bielanach jest świetlica profilaktyczna, gdzie to  

jest? 
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p. A. Cierczek: Tam gdzie było, choć była tam przebudowa, jesteśmy w trakcie 

dostosowywania mebli. 

Radna Regulska: Świetlice działają w 17 sołectwach , czy w innych miejscowościach nie ma 

zapotrzebowania? 

p. A. Cierczek:To rada gminy ustala mapę świetlic profilaktycznych. 

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik: Jak dostajemy od sołtysów zgłoszenia to 

uruchamiamy świetlice. 

Radny Murcazewski Z: Czy jest możliwość, żeby dzieci z Bielan ze szkoły też korzystały z 

hali sportowej? 

p. A. Cierczek: To pytanie nie do mnie. W godzinach rannych szkoły dysponują  halą i nie 

chcę się wtrącać w ten zakres. 

Radny Łoposzko: Chciałbym na ręce pana dyrektora złożyć podziękowania dla wszystkich 

pracowników, pogratulować sukcesów i życzyć wszystkiego dobrego. 

 

Ad.7. 

Przewodniczący Rady Gminy Czesław Czerwiec: Na ręce przewodniczącego Rady Gminy 

wpłynął wniosek pani Apolonii Kasprzyk - Czepielindy /załącznik nr 3/, która rezygnuje z 

prac w Komisji Rewizyjnej. Czy podtrzymuje Pani swój wniosek? 

Radna Kasprzyk: Tak. 

Głosowanie wniosku radnej Kasprzyk: 

Za – 9 osób 

2 osoby wstrzymały się od głosu 

3 osoby nie brały udziału w głosowaniu 

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

Proszę w projekcie uchwały wykreślić panią Kasprzyk ze składu Komisji Rewizyjnej. 

Radny Łoposzko: Chciałem zaproponować radną Bożenę Smagę do Komisji Rewizyjnej. 

Przewodniczący Rady Gminy Czesław Czerwiec: Czy Pani radna wyraża zgodę? 

Radna Smaga: Tak, ale chciałabym jednocześnie złożyć rezygnację z prac w Komisji 

Użyteczności Publicznej /załącznik nr 4/. 

Głosowanie wniosku o rezygnację z prac radnej Smagi  z Komisji Użyteczności Publicznej: 

Za – 8 osób 

3 osoby wstrzymały się od głosu 

3 osoby nie brały udziału w głosowaniu 
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Przewodniczący Rady Gminy Czesław Czerwiec: Stwierdzam, że wniosek został przyjęty. 

Proszę w projekcie uchwały wykreślić panią Smagę ze składu Komisji Użyteczności 

Publicznej. 

Głosowanie wniosku radnego Łoposzko o udział radnej Smagi w Komisji Rewizyjnej: 

Za – 8 osób 

3 osoby wstrzymały się od głosu 

3 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 14 radnych 9 głosami „za” , przy 2 osobach 

wstrzymujących się od głosu i 3 osobach nie biorących udziału w głosowaniu   podjęła 

uchwałę 

 

nr XXII/265/12 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 14  głosami „za” , podjęła uchwałę 

nr XXII/266/12w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Kobierzyce. 
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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 14 radnych  11 głosami „za” , przy 3 osobach 

wstrzymujących się od głosu podjęła uchwałę 

nr XXII/267/12 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobierzyce na 2012 rok. 

 

 

Ad.10. 

Skarbnik Gminy Maria Prodeus omówiła projekt uchwały. Przedłożona Uchwała Rady 

Gminy w Kobierzycach zastępuje Uchwałę nr XLVI/549/10 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 

29 czerwca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na finansowanie wieloletnich zadań 

inwestycyjnych porządkujących gospodarkę wodnościekową w Gminie Kobierzyce w latach 

2010-2011. W związku z upadłością firmy wykonującej kanalizację przerwano realizację 

zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla części południowej Gminy 

Kobierzyce” (łączna wartość brutto z 22% VAT wykonanych robót 2 370 168,36 złotych). 

Dokończenie realizacji inwestycji wyniesie brutto z 23 % VAT kwotę 20 195 502,00 zł. 

Łączna planowana wartość inwestycji brutto 22 565 670,36 złotych. Planowane zakończenie 

inwestycji w 2015 roku. 

 

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  14 głosami „za” podjęła uchwałę 

nr XXII/268/12 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na finansowanie wieloletnich zadań 

inwestycyjnych porządkujących gospodarkę wodno-ściekową w Gminie Kobierzyce w 

latach 2010 do 2014 roku. 

 

Ad.11. 

Sekretarz Gminy Maria Wilk omówiła projekt uchwały. Przedmiot niniejszej uchwały 

obejmuje ustalenie nazw i adresów publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w 
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publicznych szkołach podstawowych i publicznych punktów przedszkolnych. W uchwale nie 

ustala się obwodów przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych, gdyż 

ustawa o systemie oświaty tego nie przewiduje, powierzając jednak kontrolę spełniania 

obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dyrektorom szkół podstawowych ( 

art. 14b ust. 2 i 3). Uchwała niniejsza aktualizuje sieć placówek oświatowych dla dzieci w 

wieku przedszkolnym, których nie było w uchwale, dotychczas obowiązującej. 

 

Radny Sala: 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 14 radnych  14 głosami „za” podjęła uchwałę 

nr XXII/269/12 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych punktów 

przedszkolnych na terenie gminy Kobierzyce. 

 

 

Ad.12. 

Sekretarz Gminy Maria Wilk omówiła projekt uchwały. Treść regulaminu wynagradzania 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Kobierzyce oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród dla 

nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze ulega zmianie celem 

dostosowania do funkcjonowania jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym 

jest Gmina Kobierzyce. Zmiana w zakresie kryteriów przyznawania dodatku funkcyjnego dla 

dyrektorów i wicedyrektora wynika głównie z potrzeby ich dostosowaniu do aktualnej liczby 

oddziałów w szkołach i przedszkolach, a także na podwyższeniu granicy skali wysokości 

dodatków funkcyjnych w przedszkolach o liczbie oddziałów większej niż 6, co powoduje 

zwiększenie liczby zadań w placówce. 

 

Radny Sala: 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 14 radnych  13 głosami „za” przy 1 osobie 

wstrzymującej się od głosu podjęła uchwałę 

nr XXII/270/12 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Kobierzyce oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród dla 

nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. 
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Ad.13. 

Sekretarz Gminy Maria Wilk omówiła projekt uchwały. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. 

– Karta Nauczyciela w art. 42 ust. 7, zobowiązuje organ prowadzący szkołę do określenia w 

drodze uchwały m.in.: - zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru zajęć dyrektora i wicedyrektora szkoły, - zwolnień od obowiązku realizacji zajęć 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, 

nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć, Wprowadzone zmiany w stosunku do 

dotychczas obowiązującej uchwały polegają na zmianie dotychczasowej liczby godzin, które 

powinien nauczyciel zrealizować w obniżonym tygodniowym wymiarze. Ze względu na 

rosnącą liczbę zadań, które realizują dyrektorzy i wicedyrektorzy w gminnych szkołach i 

przedszkolach, związanych głównie ze wzrostem liczby uczniów, zaistniała potrzeba zmiany 

obowiązkowego wymiaru godzin tak, aby zapewnić właściwe warunki do funkcjonowania 

placówek. Nowelizacja Karty Nauczyciela wykreśliła wymóg opiniowania uchwały przez 

organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

 

Radny Sala: Komisja Użyteczności Publicznej pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały. 

Głosowanie: 

Radny Rytelewski: Czy to nie rodzi skutków finansowych? 

Sekretarz Gminy Maria Wilk: Z pewnością rodzi, ale nie wiem w tej chwili jakie, dotyczy 

to jednego dyrektora. 

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

uchwały - proszę o podniesienie ręki. 

Rada Gminy Kobierzyce w obecności 14 radnych  13 głosami „za” przy 1 osobie 

wstrzymującej się od głosu podjęła uchwałę 

 

nr XXII/271/12 w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska 

kierownicze w przedszkolach i szkołach, których organem prowadzącym jest Gmina 

Kobierzyce. 

 

Ad.14. 

Sekretarz Gminy Maria Wilk omówiła projekt uchwały. Zmiany w Uchwale - Gminnym 

Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012 wynikają z 

konieczności zabezpieczenia środków finansowych na realizację programów profilaktycznych 

w jednostkach oświaty, których elementem jest zdrowy styl życia dzieci i młodzieży (basen) 

w kwocie: 21.000,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych). 
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Radny Sala: 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 14 radnych  14  głosami „za” podjęła uchwałę 

 

nr XXII/272/12 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/415/09 Rady Gminy Kobierzyce z 

dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie aktualizacji Gminnej Strategii Polityki Społecznej. 

 

 

Ad.15. 

Zastępca Wójta Piotr Kopeć omówił projekt uchwały. 

Radny Sala: Komisja Użyteczności Publicznej pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały. 

Radna Kasprzyk: To jest już kolejna umowa, dlaczego jest tu zapis na 3 lata a nie na dłużej? 

Czy jest możliwość na dłużej czy po prostu wniosek pani Wroneckiej był na 3 lata? 

Zastępca Wójta Piotr Kopeć: Wniosek był na 3 lata, ale sprawdzimy to. 

Głosowanie: 

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

uchwały - proszę o podniesienie ręki. 

Rada Gminy Kobierzyce w obecności 14 radnych 14 głosami „za”  podjęła uchwałę 

nr XXII/273/12 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu po 

umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat. 

 

Ad.16. 

p. Grzegorz Maszka omówił projekt uchwały. Zgodnie z art. 32 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 

marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obowiązującej od 11 lipca 

2003r. - „W celu oceny aktualności studium i planów miejscowych, wójt dokonuje analizy 

zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ocenia postępy w opracowywaniu planów 

miejscowych i opracowuje wieloletnie programy ich sporządzania w nawiązaniu do ustaleń 

studium (…) oraz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planu miejscowego. Wójt 

przekazuje radzie gminy wyniki analiz (…) co najmniej raz w czasie kadencji rady. Rada 

gminy podejmuje uchwałę w sprawie aktualności studium i planów miejscowych, a w 

przypadku uznania ich za nieaktualne, w całości lub w części, podejmuje działania, o których 

mowa w art. 27”, t.j. podejmuje uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia 1/lub 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania i/lub studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego. 
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Radny Muraczewski W.: Komisja Rolnictwa na swym posiedzeniu pozytywnie 

zaopiniowała projekt tej uchwały. Wnioskujemy o naniesienie poprawek /załącznik nr 5/ 

Radna Kasprzyk: Wniosek nr 17 – pana Krzysztofa Sterniuka, ta sprawa ciągnie się już od 

wielu lat. Byłoby elegancko, żebyśmy wystąpili do Ministerstwa i żeby to Minister odrzucił, 

bo chyba odrzucenie na naszym poziomie chyba nie jest takie pewne. Prosiłabym o ponowne 

rozpatrzenie wniosku pana Sterniuka. 

Głosowanie: 

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

uchwały - proszę o podniesienie ręki. 

Rada Gminy Kobierzyce w obecności 12  radnych /2 osoby opuściły salę obrad-radna D. 

Ziomek, radna Regulska/  9 głosami „za” przy 3 osobach wstrzymujących się od głosu  

podjęła uchwałę 

nr XXII/274/12 w sprawie aktualności miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Kobierzyce. 

 

Ad.17. 

p. Grzegorz Maszka omówił projekt uchwały.  

Radny Muraczewski W.: 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 12 głosami „za” przy 2 osobach nie 

biorących udziału w glosowaniu  podjęła uchwałę 

 

nr XXII/275/12 w sprawie odpowiedzi na skargę Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 

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

Kobierzyce Nr XIX/217/12 z dnia 25 maja 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bąki, położonego w obrębie Owsianka-

Bąki. 

 

Ad.18. 

p. Grzegorz Maszka omówił projekt uchwały.  
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Radny Muraczewski W.: 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 12 głosami „za” przy 2 osobach nie 

biorących udziału w glosowaniu  podjęła uchwałę 

 

nr XXII/276/12 w sprawie odpowiedzi na skargę Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10 

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

Kobierzyce Nr XIX/218/12 z dnia 25 maja 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego wsi Owsianka, położonego w obrębie 

Owsianka-Bąki. 

 

Ad.19. 

Zastępca Wójta Piotr Kopeć omówił projekt uchwały. W związku ze zmianą kategorii drogi 

(ul. Koreańska w miejscowości Biskupice Podgórne) z drogi prywatnej wewnętrznej na drogę 

wojewódzką publiczną, zgodnie z art.18 ust.1 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo 

Energetyczne, Gmina zobowiązana jest do „finansowania oświetlenia ulic, placów i dróg 

publicznych znajdujących się na terenie gminy”. W celu umożliwienia realizacji w/w 

obowiązku w sposób najmniej uciążliwy proceduralnie, zasadnym jest przeniesienie prawa 

własności elementów oświetlenia drogowego ul. Koreańskiej w Biskupicach Podgórnych na 

Gminę, co wstępnie zostało uzgodnione w porozumieniu z dnia 31.08.2012r. pomiędzy 

Gminą Kobierzyce a Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. Wartość początkowa przekazywanej 

infrastruktury technicznej określona została na kwotę 450 227,00 zł brutto, aktualna kwota z 

ujętą wartością amortyzacji ustalona i wpisana zostanie w dniu podpisania aktu notarialnego 

w przedmiotowej sprawie. 

 

Radna Smaga: Komisja Budżetowa  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 8 głosami „za” przy 2 osobach 

wstrzymujących się od głosu, przy 1 osobie przeciw  i przy 3 osobach  nie biorących udziału 

w głosowaniu podjęła uchwałę 

nr XXII/277/12 w sprawie nieodpłatnego przeniesienia prawa własności elementów 

oświetlenia drogowego ul. Koreańskiej w Biskupicach Podgórnych. 
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Ad.20. 

p. Grzegorz Maszka omówił projekt uchwały.  

Radny Muraczewski W.: 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  14 głosami „za”, podjęła uchwałę 

 

nr XXII/278/12 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Księginice. 

 

Ad.21. 
 

p. Grzegorz Maszka omówił projekt uchwały.  

Radny Muraczewski W.: 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  14 głosami „za”, podjęła uchwałę 

nr XXII/279/12 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Tyniec Mały. 

 

 

Ad.22. 

 

Interpelacje. 

Brak. 

 

Ad.23. 

Brak. 

 

 

Ad.24. 

Radna Kasprzyk: Chciałam podziękować za wspólną pracę w Komisji Rewizyjnej. Nie było 

mi łatwo podjąć decyzję o rezygnacji. W pewnym momencie przestano szanować mniejszość. 

W demokracji liczy się nie tylko matematyka, ale pytania i zdania odrębne powinny być 

uszanowane. 
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Radna Ziomek: Chciałabym zgłosić na ręce przewodniczącego wniosek o utworzenie klubu 

radnych Gminne Forum Praworządności /załącznik nr 6 /. 

Przewodniczący Rady Gminy Kobierzyce Czesław Czerwiec: Należy szanować zdanie 

każdego człowieka, ale Komisja Rewizyjna działa na tyle, na ile pozwoli jej działać Rada  a 

nie wychodzić poza te ramy. 

 

 

 

Ad.25. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Kobierzyce Czesław Czerwiec: Zamykam XXII Sesję Rady 

Gminy. 

Załączniki stanowią integralną część protokołu - liczba załączników: 6. 

Dokładny przebieg sesji – na nośniku elektronicznym nr 20121030. 

 

 

Protokołowała:                                                                        Przewodniczący Rady Gminy:  

Magdalena Marszałek-Wojciechowska                                                       Czesław Czerwiec 

 


