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PROJEKT 

PROTOKÓŁ NR XXIX/13 

Z SESJI RADY GMINY KOBIERZYCE 

Z DNIA 22 marca 2013 ROKU 

  

XXIX 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. 

Ad.2. 

Przewodniczący Rady Gminy Czesław Czerwiec  

Czy są uwagi, wnioski do porządku obrad?  

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

i wygląda on następująco: 

       Porządek obrad: 

1. Otwarcie XXIX Sesji Rady Gminy Kobierzyce. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Gminy. 
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4. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym. 

5. Sprawozdanie Wójta z bieżącej działalności. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobierzyce. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobierzyce na 2013 rok. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 

roku. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Przedszkola Samorządowego w Pustkowie 

Żurawskim od dnia 1 września 2013 r. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pustkowie 

Żurawskim. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego przy Przedszkolu 

Samorządowym w Ślęzie. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 

Kobierzyce. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXV/311/12 Rady Gminy Kobierzyce z 

dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez 

gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 

zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 

zagospodarowania tych odpadów. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

wsi Księginice. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego naprzeciwko świetlicy przy ul. 

Przystankowej w środkowo-zachodniej części obrębu Ślęza. 
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20. Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Tynieckiej, Koreańskiej 

i Innowacyjnej w obrębach: Biskupice Podgórne i Tyniec Mały. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru północno-środkowej części regionalnej strefy rozwoju 

przedsiębiorczości „Węzeł Bielański" położonej w obrębie Bielany Wrocławskie. 

22. Podjęcie uchwały w sprawie odpowiedzi na skargę Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 marca 

2013r. na stwierdzenie nieważności części ustaleń uchwały Rady Gminy Kobierzyce Nr 

XXIII/287/12 z dnia 26 października 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru parku położonego w środkowej części wsi 

Racławice Wielkie. 

23. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia spółki Kobierzyckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i 

Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/451/09 Rady Gminy Kobierzyce z 

dnia 22 października 2009r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem gminy Kobierzyce na lata 2009 – 2014r. w brzmieniu nadanym 

uchwałą nr X/111/11 z dnia 19 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr 

XXXVIII/451/09 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 22 października 2009r. w sprawie przyjęcia 

wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kobierzyce na lata 

2009 – 2014 r. 

25. 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. 

26. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2012 roku. 

27. Raport z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012. 

28. Raport z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych za rok 2012. 

29. Raport z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2012. 

30. Raport z realizacji zadań z zakresu Wspierania Rodziny w Gminie Kobierzyce za 2012 r. 

31. Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum Kultury i Sportu w 2012 roku. 

32. Interpelacje radnych. 

33. Zapytania radnych i sołtysów. 

34. Wnioski i sprawy różne.  

35. Zakończenie obrad.                                                                        
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Ad.3. 

Przyjęcie protokołu z XXVIII 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 z 

XXVIII Sesji Rady Gminy? 

Za- 14 

1 osoba nie brała udziału w głosowaniu 

Protokół został przyjęty. 

Ad.4. 

Przewodniczący Rady Gminy Czesław Czerwiec odczytał informacje z działalności w 

okresie międzysesyjnym / załącznik nr 1/. 

Kolejna sesja jest zaplanowana na dzień 26 kwietnia 2013 r. godz. 9.00. 

Przypominam państwu o obowiązku składania oświadczeń majątkowych. 

Z czeskich Koberic wpłynęła oferta wspólnego seminarium w Pradze 20-22.09.13 w związku 

z tym zapraszam całą Radę, ale proszę w ciągu miesiąca określić się w Biurze Rady, kto z 

państwa na to seminarium pojedzie. 

 

Ad.5. 

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik odczytał sprawozdanie z bieżącej działalności 

/załącznik nr 2/ . 

 

Ad.6. 

Skarbnik Gminy Maria Prodeus omówiła projekt uchwały. 

Radna Smaga: Komisja Budżetowa na swym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała projekt 

tej uchwały. 

 

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

uchwały - proszę o podniesienie ręki. 

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

 15 głosami „za” podjęła uchwałę  

 

nr XXIX/386/13 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobierzyce 

 

 

 

Ad.7. 

Skarbnik Gminy Maria Prodeus omówiła projekt uchwały: Przedłożony projekt uchwały w 

sprawie zmiany budżetu Gminy Kobierzyce zakłada: zwiększenie planu dochodów o kwotę 

431 866,40  zł, zmniejszenie planu dochodów o kwotę 337 024,00 zł, zmniejszenie planu 

wydatków o kwotę 1 473 595,00 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 568 437,40 zł. 

Plan budżetu gminy po zmianach: dochody budżetowe ogółem 103 525 339,20  zł, wydatki 

budżetowe ogółem 111 998 029,25 Zł, deficyt budżetu Gminy w kwocie  8 472 690,05 zł 

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 z 15 członków ustawowego składu Rady, 

 15 głosami „za” podjęła uchwałę  

nr XXIX/387/13 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobierzyce na 2013 rok 

 

Ad.8. 

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik omówił 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 z 15 członków ustawowego składu Rady, 

 15 głosami „za” podjęła uchwałę  
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nr XXIX/388/13 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 

2014 roku 

 

 

 

Ad.9. 

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 z 15 członków ustawowego składu Rady, 

 15 głosami „za” podjęła uchwałę  

nr XXIX/389/13 w sprawie zmiany siedziby Przedszkola Samorządowego w 

Pustkowie Żurawskim od dnia 1 września 2013 r. 

 

Ad.10. 

Sekretarz Gminy Maria Wilk omówiła projekt uchwały z poprawką – dodany zapis o 

mieniu. 

Przerwa  

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 z 15 członków ustawowego składu Rady, 

 15 głosami „za” podjęła uchwałę  

nr XXIX/390/13 w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pustkowie 

Żurawskim. 

Ad.11. 
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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 z 15 członków ustawowego składu Rady, 

 15 głosami „za” podjęła uchwałę  

nr XXIX/391/13 w sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego przy Przedszkolu 

Samorządowym w Ślęzie 

Ad.12. 

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik omówił projekt uchwały. 

Elżbieta Nawrocka główny specjalista ds. ochrony środowiska  i gospodarki odpadami 

omówiła zmiany/załącznik nr 3/ 

Radny Stadnik: Komisja Użyteczności Publicznej pozytywnie zaopiniowała projekt tej 

uchwały. 

Radny Muraczewski Z.: Po raz pierwszy słyszę, że w budynkach wielorodzinnych 2 x w 

tygodniu będzie wywóz a od jednorodzinnych 1 x na 2 tygodnie. 

Zastępca Wójta Piotr Kopeć: Dotyczyć to będzie sytuacji tam gdzie to będzie wymagane. 

Radny Muraczewski W.: Ten regulamin jest rozbieżny z tym co przyjmowaliśmy 21.12.12. 

Odbyły się spotkania z mieszkańcami gdzie informowaliśmy o systemie. Odbiór 1 raz a 2 

razy w tygodniu jest niesprawiedliwy. Jakoś nie trafia do mnie argument oszczędności i 

obniżania kosztów. W zabudowie jednorodzinnej też powinien być odbiór 1 x w tygodniu. 

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik: PSZOK w Bielanach będzie robiony przez 

IKEĘ a nie przez gminę. Koszty przy odbiorze 1 raz czy 2 razy są podobne. Część ludzi 

będzie poszkodowana, ale nie dogodzimy wszystkim w tym systemie. Będę szczęśliwy jak 

utrzymamy stawkę na poziomie 13 zł. 

Radny Muraczewski Z.: Byłem na rozmowach z zarządcami wspólnot, słyszałem że to 

gospodarze muszą płacić sami czy to nie jest niebezpieczne bo jak nie będą płacić? 

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik: Ustawa nie pozwala na inne egzekwowanie 

płatności jak tylko poprzez zarządców.  

Radny Kmiecik: Państwa zachodnie miały 3-4 lata na przystosowanie się do nowego 

systemu, my mamy pół roku. Nie da się wszystkim dogodzić. Mam zastrzeżenie do odpadów 

biodegradowalnych – od września do kwietnia jest dużo czasu, więc te odpady będą brzydko 
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pachniały i w tym okresie tak naprawdę nie będą segregowane. Ten, kto ma kompostownik 

ten nie będzie miał problemu. 

Radny Stadnik: Będzie można zróżnicować odbiór w różnych wspólnotach? 

Zastępca Wójta Piotr Kopeć: Wiele tych kwestii będziemy jeszcze dyskutowali po 

przetargu. 

Głosowanie: 

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

uchwały - proszę o podniesienie ręki. 

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

 14 głosami „za”  przy 1 osobie wstrzymującej się od głosu podjęła uchwałę  

 

nr XXIX/392/13 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

gminy Kobierzyce. 

 

Ad.13 

Elżbieta Nawrocka główny specjalista ds. ochrony środowiska  i gospodarki odpadami 

omówiła zmiany/załącznik nr 3/ 

Radny Stadnik: Komisja Użyteczności Publicznej pozytywnie zaopiniowała projekt tej 

uchwały. 

Radna Ziomek odczytała wniosek Klubu Gminne Forum Praworządności  o zmianę sposobu 

naliczania stawek /załącznik nr 4/. 

Przerwa w celu zapoznania się radnych z treścią wniosku. 

Radny Łoposzko: Chciałem się odnieść do wniosku Klubu Gminne Forum Praworządności 

jako przewodniczący Klubu Moja Gmina Moja Wieś. Nasuwa się wiele sprzeczności, jedno 

zaprzecza drugiemu w tym wniosku a zarazem dyskryminuje. Gospodarstwa małe do 3 osób 

to również gospodarstwa 1 osobowe więc jak się ma tu kwota 26,83 zł – czy to nie jest 

obciążenie? To więcej niż w projekcie uchwały przygotowanej przez pana wójta. Celem 

ustawy śmieciowej jest ochrona środowiska, lepsze gospodarowanie odpadami i lepszy 

odzysk surowców. Natomiast obniżenie ceny za niesegregowanie odpadów będzie 

zniechęcało do segregacji. Odwołując się do Hadluxu – brak analizy i nie wiem na jakiej 

podstawie  Klub stwierdza, że – nie wiemy ile jest gospodarstw małych a ile dużych, nie ma 

tu takiej  analizy . Mówi się tutaj, że gmina będzie na tym zarabiała – jest to nie na miejscu, 

jest to nieuczciwe i nie w porządku. Cała odpowiedzialność spływa na samorządy, nie my 

powinniśmy być adresatami uwag na temat gospodarki śmieciowej lecz panowie posłowie. 

Wniosek ten to szukanie taniego poklasku u mieszkańców i mówienie o cenach które nie 

wynikają z żadnej analizy. 
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Radny Muraczewski W.: Czytając ten wniosek mam wątpliwości czy ten wniosek jest 

zasadny? Przyjęliśmy już bowiem Regulamin. 

Mecenas Kwaśniewicz: W kwestii pojemników i opłat – to byłoby już niezgodne z 

Regulaminem. Pakiet tych uchwał stanowi całość więc to się posypie w całości. Te stawki nie 

są na zawsze i będzie można je zmienić. 

Radna Ziomek: To nie odbiega od regulaminu. Tu nie ma sprzeczności. Dlaczego rodzina 3 

osobowa ma płacić 37 zł skoro potem przyjmujemy, że wywóz 120 l kosztuje 15 zł. 

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik: To regulują ustawy a to nie gmina narzuciła te 

koszty tylko to wynika z opłaty marszałkowskiej. 

Radna Kasprzyk: Jestem za zakończeniem dyskusji. 

Przewodniczący Rady Gminy Kobierzyce Czesław Czerwiec: Ten wniosek jest typowym 

działaniem populistycznym czyli pozornym dla dobra mieszkańców. Nie ma on oparcia  w 

żadnej analizie, a na to co proponuje Pan Wójt jest szerokie opracowanie potwierdzające. 

Wniosek jest w części już bezprzedmiotowy po podjęciu uchwały. Trzecia rzecz – słyszę z 

pani ust słowo „sankcja” – sankcja jest to ostateczny wynik po wyroku – Rada ani Gmina nie 

ma zamiaru wprowadzać żadnych sankcji bo nie ma takich uprawnień, są do tego 

odpowiednie organa. Jak słyszę, z pani ust, że zawsze ktoś będzie poszkodowany – to się 

dziwię, że pani składając taki wniosek ma w zamiarze by ktoś był poszkodowany. Bo my 

mamy w zamiarze, żeby wszyscy byli zadowoleni. To są argumenty za odrzuceniem tego 

wniosku. 

Głosowanie za zakończeniem dyskusji: 

Za – jednogłośnie 15 osób. 

Głosowanie wniosku Gminnego Forum Praworządności: 

Za- 4 

Przeciw – 9 

1 osoba się wstrzymała 

Głosowanie: 

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

uchwały - proszę o podniesienie ręki. 

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

 12 głosami „za” , przy 2 osobach „ przeciw” oraz przy 1 osobie wstrzymującej się od głosu 

podjęła uchwałę  
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nr XXIX/393/13 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty 

za pojemnik. 

 

Ad.14. 

Elżbieta Nawrocka główny specjalista ds. ochrony środowiska  i gospodarki odpadami 

omówiła zmiany/załącznik nr 3/ 

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 z 15 członków ustawowego składu Rady, 

 12 głosami „za” przy 3 osobach wstrzymujących się od głosu podjęła uchwałę  

 

nr XXIX/394/13 w sprawie zmiany Uchwały nr XXV/311/12 Rady Gminy Kobierzyce z 

dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 

Ad.15. 

Elżbieta Nawrocka główny specjalista ds. ochrony środowiska  i gospodarki odpadami 

omówiła zmiany/załącznik nr 3/ 

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 z 15 członków ustawowego składu Rady, 

 11 głosami „za” przy 4 osobach wstrzymujących się od głosu podjęła uchwałę  

nr XXIX/395/13 w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez 

gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 

zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi. 

Ad.16. 



11 
P R O T O K Ó Ł    XXIX 

Elżbieta Nawrocka główny specjalista ds. ochrony środowiska  i gospodarki odpadami 

omówiła zmiany/załącznik nr 3/ 

Radny Stadnik: Komisja Użyteczności Publicznej pozytywnie zaopiniowała projekt tej 

uchwały. 

Radny Muraczewski W.: Skąd taki wniosek żeby wyrzucić te punkty? 

p. Nawrocka: To nie są odpady komunalne, one będą przyjmowane, ale nie w ramach 

PSZOK-u. Jest to zmiana formalna. 

Salę obrad opuściła radna Kasprzyk oraz radny Łoposzko. 

Głosowanie: 

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

uchwały - proszę o podniesienie ręki. 

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

 13 głosami „za” przy 2 osobach nieobecnych  podjęła uchwałę  

nr XXIX/396/13 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 

zagospodarowania tych odpadów. 

Ad.17. 

Elżbieta Nawrocka główny specjalista ds. ochrony środowiska  i gospodarki odpadami 

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 13 radnych z 15 członków ustawowego składu Rady, 

 13 głosami „za” podjęła uchwałę  

nr XXIX/397/13 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 

 

Ad.18. 

p. Maszka omówił projekt uchwały. 
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Radny Rytelewski: Komisja Rolnictwa zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały z 

naniesionymi poprawkami: 

- podstawa prawna 

- § 7 wykreślić „odcinków ogrodzeń przy skrzyżowaniach” 

- § 24  literówka – zamiast § 13 było 12. 

Przewodniczący Rady Gminy Kobierzyce Czesław Czerwiec: Proszę wytłumaczyć te 

wykreślenia. 

p. Maszka: Był to wniosek Komisji, chodzi o betonowe ogrodzenia o niskich walorach 

estetycznych. 

Przewodniczący Rady Gminy Kobierzyce Czesław Czerwiec: Czy chodzi o lepszą 

widoczność? A jeśli ktoś zrobi ogrodzenie z drewna to też zasłoni. 

Zastępca Wójta Piotr Kopeć: Chodzi o prefabrykaty. 

Radny Rytelewski: Przewodniczący ma rację, że drewniany też  zasłoni więc należałoby 

przeredagować cały punkt. 

Wrócił na salę obrad radny Łoposzko. 

Głosowanie: 

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

uchwały - proszę o podniesienie ręki. 

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

 14 głosami „za” podjęła uchwałę  

nr XXIX/398/13 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Księginice 

Ad.19. 

p. Maszka omówił projekt uchwały. 

Radny Rytelewski: Komisja Rolnictwa zaopiniowała pozytywnie projekt 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 z 15 członków ustawowego składu Rady, 

 14 głosami „za” podjęła uchwałę  
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nr XXIX/399/13 w sprawie  uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego naprzeciwko świetlicy przy ul. 

Przystankowej w środkowo-zachodniej części obrębu Ślęza 

Ad.20. 

p. Maszka omówił projekt uchwały. 

Radny Rytelewski: Komisja Rolnictwa zaopiniowała pozytywnie projekt 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 z 15 członków ustawowego składu Rady, 

 14 głosami „za” podjęła uchwałę  

nr XXIX/400/13  w sprawie  uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Tynieckiej, Koreańskiej 

i Innowacyjnej w obrębach: Biskupice Podgórne i Tyniec Mały 

 

Ad.21. 

p. Maszka omówił projekt uchwały. 

Radny Rytelewski: Komisja Rolnictwa zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały. 

Radny Muraczewski W.: Chodzi mi o strefy emisji hałasu. Brakuje mi tutaj tego zapisu. 

p. Maszka: Wynika to z zapisów ustawy o ochronie środowiska. 

Zastępca Wójta Piotr Kopeć: Nie wyobrażam sobie klienta w hotelu, w którym nie jest 

wyciszony hałas. 

Przewodniczący Rady Gminy Czesław Czerwiec: Nie wyobrażam sobie żeby hotel był przy 

drodze, na której nie ma wjazdu. 

Głosowanie: 

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

uchwały - proszę o podniesienie ręki. 

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

 12 głosami „za” przy 2 osobach wstrzymujących się od głosu podjęła uchwałę  

nr XXIX/401/13 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru północno-środkowej części regionalnej strefy rozwoju 

przedsiębiorczości „Węzeł Bielański" położonej w obrębie Bielany Wrocławskie 
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Ad.22. 

p. Maszka omówił projekt uchwały. 

Radny Rytelewski: Komisja Rolnictwa zaopiniowała pozytywnie projekt 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 z 15 członków ustawowego składu Rady, 

 14 głosami „za” podjęła uchwałę  

nr XXIX/402/13 w sprawie odpowiedzi na skargę Wojewody Dolnośląskiego z dnia 

5 marca 2013r. na stwierdzenie nieważności części ustaleń uchwały Rady Gminy 

Kobierzyce Nr XXIII/287/12 z dnia 26 października 2012 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru parku położonego w 

środkowej części wsi Racławice Wielkie 

Ad.23. 

Zastępca Wójta Piotr Kopeć omówił projekt uchwały: Zgodnie ustawą o gospodarce 

komunalnej, gospodarka komunalna obejmuje w szczególności zadania o charakterze 

użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych 

potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych i może być ona 

prowadzona w szczególności w formie spółek prawa handlowego. Istniejący stan uzasadnia 

powołanie spółki ze 100 % udziałem Gminy Kobierzyce, która mogłaby realizować zadania 

własne gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 

ścieków oraz pełnić funkcję przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego na terenie 

Gminy Kobierzyce. 

Radny Stadnik: Komisja Użyteczności Publicznej pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały. 

Radna Smaga: Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Radny Muraczewski Z.: Nie lepiej od razu w nazwie ująć „Gminne”? 

Zastępca Wójta Piotr Kopeć: Chcemy reklamować tą spółkę bo ona jest wartością sama w 

sobie. 

Radny Stadnik: Ile potrwa proces rejestracji? 

Mecenas Kwaśniewicz: Nie powinno przekroczyć 2 miesięcy. 

Głosowanie: 

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

uchwały - proszę o podniesienie ręki. 

Rada Gminy Kobierzyce w obecności 14 radnych z 15 członków ustawowego składu Rady, 
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 12 głosami „za” przy 2 osobach wstrzymujących się od głosu podjęła uchwałę  

nr XXIX/403/13 w sprawie utworzenia spółki Kobierzyckie Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Ad.24. 

Zastępca Wójta Piotr Kopeć omówił projekt – jest to uaktualnienie stanu zasobów 

komunalnych. 

Radny Stadnik: Komisja Użyteczności Publicznej pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały. 

Radna Regulska: Pozycja 3 – ulica Sportowa 4-6, planowana sprzedaż to rok 2014 ? 

Zastępca Wójta Piotr Kopeć: Osoby wyrażają chęć nabycia mieszkań na własność, ale 

zgłaszają kłopoty finansowe. 

Salę obrad opuściła radna Ziomek. 

Głosowanie: 

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

uchwały - proszę o podniesienie ręki. 

Rada Gminy Kobierzyce w obecności 13 radnych z 15 członków ustawowego składu Rady, 

 13 głosami „za” podjęła uchwałę  

nr XXIX/404/13 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/451/09 Rady Gminy 

Kobierzyce z dnia 22 października 2009r. w sprawie przyjęcia wieloletniego 

programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kobierzyce na lata 2009 

– 2014r. w brzmieniu nadanym uchwałą nr X/111/11 z dnia 19 sierpnia 2011r. w 

sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/451/09 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 22 

października 2009r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem gminy Kobierzyce na lata 2009 – 2014 r. 

 

Ad.25. 

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

Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  na rok 2013 wynikają z 

z uwzględnienia kwoty nadwyżki planu dochodów uzyskanych z opłat za korzystanie z 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2012 roku w stosunku do wykonania planu 

wydatków w 2012 roku w  kwocie: 67.581,00 zł 

Radny Stadnik: Komisja Użyteczności Publicznej pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały. 

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

uchwały - proszę o podniesienie ręki. 

Rada Gminy Kobierzyce w obecności 13 radnych z 15 członków ustawowego składu Rady, 

 13 głosami „za” podjęła uchwałę  

 

nr XXIX/405/13 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/415/09 Rady Gminy 

Kobierzyce z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie aktualizacji Gminnej Strategii 

Polityki Społecznej. 

 

Na salę obrad wróciła radna Ziomek. 

Ad.26. 

Pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Sylwia Bajek omówiła sprawozdanie 

Ośrodka za rok 2012. 

Ad.27. 

Pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Bożena Noga omówiła: 

Raport z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012. 

Raport z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych za rok 2012. 

Raport z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2012. 

Raport z realizacji zadań z zakresu Wspierania Rodziny w Gminie Kobierzyce za 2012 r. 

 

Ad.31. 

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu Artur Cierczek omówił sprawozdanie z 

działalności Gminnego Centrum Kultury i Sportu w 2012 roku. 

 

Ad.32. 

Radna Ziomek: W imieniu Klubu Radnych Gminne Forum Praworządności chciałam złożyć 

wniosek w sprawie rozwiązań dotyczących oczyszczalni ścieków i systemów kanalizacji 

/załącznik nr 5/ 

Ad.33. 

Brak. 
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Ad.34. 

Radna Ziomek: W imieniu Klubu Radnych Gminne Forum Praworządności chciałam złożyć 

wniosek w sprawie prenumeraty dwumiesięcznika „Dla radnych.pl” /załącznik nr 6/ 

Ad.35. 

Przewodniczący Rady Gminy Kobierzyce Czesław Czerwiec: Zamykam XXIX Sesję Rady 

Gminy. 

Załączniki stanowią integralną część protokołu - liczba załączników: 6. 

Dokładny przebieg sesji – na nośniku elektronicznym nr 20130322 

 

Protokołowała:                                                                            Przewodniczący Rady Gminy:  

Magdalena Marszałek-Wojciechowska                                                          Czesław Czerwiec 

 


