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PROJEKT 

PROTOKÓŁ NR XXX/13 

Z SESJI RADY GMINY KOBIERZYCE 

Z DNIA 26 kwietnia 2013 ROKU 

  

XXX 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: Proszę o wpisanie w punkcie 8 projekt uchwały w 

sprawie zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Kobierzyce a gminami tworzącymi 

Wrocławski Obszar Funkcjonalny w zakresie współpracy przy programowaniu, wdrażaniu, 

finansowaniu, ewaluacji oraz rozliczaniu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. 

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 XXX Sesji Rady Gminy Kobierzyce. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXIX 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 zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Tyniec Mały na lata 2013-

2020". 

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków dla Parafii Rzymskokatolickiej pod 

wezwaniem Św. Michała Archanioła w Tyńcu nad Ślęzą. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Kobierzyce a 

gminami tworzącymi Wrocławski Obszar Funkcjonalny w zakresie współpracy przy programowaniu, 

wdrażaniu, finansowaniu, ewaluacji oraz rozliczaniu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 

Chrzanów. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 

Jaszowice. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru położonego w północno-środkowej części obrębu Tyniec Mały. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru przy ul. Wrocławskiej i Kolejowej w środkowo-zachodniej części wsi Bielany 

Wrocławskie. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru przy ul. Południowej i Sadowniczej w południowo-środkowej części wsi 

Bielany Wrocławskie. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru przy ul. Zachodniej, Kasztanowej i Krótkiej w środkowo-zachodniej części 

wsi Cieszyce.  

15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenów położonych w północno-zachodniej oraz w południowo-zachodniej części wsi 

Tyniec nad Ślęzą.  

16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu drogi położonej przy ul. Tarnopolskiej w południowej części wsi Żerniki Małe.  

17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego przy ul. Słonecznej w północno-zachodniej części wsi Pustków 

Wilczkowski.  

18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru przy ul. Kłodzkiej w południowo-środkowej części wsi Bielany Wrocławskie.  

19. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego przy ul. Racławickiej we wschodniej części wsi Żerniki Małe .  

20. Podjęcie uchwały w sprawie odpowiedzi na skargę Pana Łukasza Bąka na uchwałę Rady Gminy 

Kobierzyce  nr XXI/256/12 z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

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

21. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Kobierzyce. 

22. Podjęcie uchwały w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Dolnośląskiego  z 

dnia 3 kwietnia 2013 r. dotyczącego uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr XXVIII/351/2013 w 

sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bąki w § 5 pkt 8 lit a, § 53 i § 54 oraz § 60 we fragmencie „w 

szczególności” i § 63 ust 3 we fragmencie „w szczególności” uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr 

XXVIII/351/2013 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bąki . 

23. Podjęcie uchwały w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Dolnośląskiego  z 

dnia 3 kwietnia 2013 r. dotyczącego uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr XXVIII/352/2013 w 
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sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bielany Wrocławskie w § 5 pkt 8 lit a, § 53 i § 54 oraz § 60 we 

fragmencie „w szczególności” i § 63 ust 3 we fragmencie „w szczególności” uchwały Rady Gminy 

Kobierzyce nr XXVIII/352/2013 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bielany Wrocławskie . 

24. Podjęcie uchwały w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Dolnośląskiego  z 

dnia 3 kwietnia 2013 r. dotyczącego uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr XXVIII/353/2013 w 

sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Biskupice Podgórne w § 5 pkt 8 lit a, § 53 i § 54 oraz § 60 we 

fragmencie „w szczególności” i § 63 ust 3 we fragmencie „w szczególności” uchwały Rady Gminy 

Kobierzyce nr XXVIII/353/2013 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Biskupice Podgórne . 

25. Podjęcie uchwały w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Dolnośląskiego  z 

dnia 3 kwietnia 2013 r. dotyczącego uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr XXVIII/354/2013 w 

sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Budziszów w § 5 pkt 8 lit a, § 53 i § 54 oraz § 60 we fragmencie 

„w szczególności” i § 63 ust 3 we fragmencie „w szczególności” uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr 

XXVIII/354/2013 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Budziszów . 

26. Podjęcie uchwały w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Dolnośląskiego  z 

dnia 3 kwietnia 2013 r. dotyczącego uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr XXVIII/355/2013 w 

sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Cieszyce w § 5 pkt 8 lit a, § 53 i § 54 oraz § 60 we fragmencie 

„w szczególności” i § 63 ust 3 we fragmencie „w szczególności” uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr 

XXVIII/355/2013 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Cieszyce. 

27. Podjęcie uchwały w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Dolnośląskiego  z 

dnia 3 kwietnia 2013 r. dotyczącego uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr XXVIII/356/2013 w 

sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Chrzanów w § 5 pkt 8 lit a, § 53 i § 54 oraz § 60 we fragmencie 

„w szczególności” i § 63 ust 3 we fragmencie „w szczególności” uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr 

XXVIII/356/2013 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Chrzanów . 

28. Podjęcie uchwały w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Dolnośląskiego  z 

dnia 3 kwietnia 2013 r. dotyczącego uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr XXVIII/357/2013 w 

sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Damianowice w § 5 pkt 8 lit a, § 53 i § 54 oraz § 60 we 

fragmencie „w szczególności” i § 63 ust 3 we fragmencie „w szczególności” uchwały Rady Gminy 

Kobierzyce nr XXVIII/357/2013 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Damianowice . 

29. Podjęcie uchwały w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Dolnośląskiego  z 

dnia 3 kwietnia 2013 r. dotyczącego uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr XXVIII/359/13 w sprawie 

uchwalenia Statutu Sołectwa Dobkowice w § 5 pkt 8 lit a, § 53 i § 54 oraz § 60 we fragmencie „w 

szczególności” i § 63 ust 3 we fragmencie „w szczególności” uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr 

XXVIII/359/13 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dobkowice . 

30. Podjęcie uchwały w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Dolnośląskiego  z 

dnia 3 kwietnia 2013 r. dotyczącego uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr XXVIII/358/13 w sprawie 

uchwalenia Statutu Sołectwa Domasław w § 5 pkt 8 lit a, § 53 i § 54 oraz § 60 we fragmencie „w 

szczególności” i § 63 ust 3 we fragmencie „w szczególności” uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr 

XXVIII/358/13 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Domasław. 

31. Podjęcie uchwały w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Dolnośląskiego  z 

dnia 3 kwietnia 2013 r. dotyczącego uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr XXVIII/360/13 w sprawie 

uchwalenia Statutu Sołectwa Jaszowice w § 5 pkt 8 lit a, § 53 i § 54 oraz § 60 we fragmencie „w 

szczególności” i § 63 ust 3 we fragmencie „w szczególności” uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr 

XXVIII/360/13 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jaszowice . 

32. Podjęcie uchwały w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Dolnośląskiego  z 

dnia 3 kwietnia 2013 r. dotyczącego uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr XXVIII/361/13 w sprawie 

uchwalenia Statutu Sołectwa Kobierzyce w § 5 pkt 8 lit a, § 53 i § 54 oraz § 60 we fragmencie „w 

szczególności” i § 63 ust 3 we fragmencie „w szczególności” uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr 

XXVIII/361/13 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kobierzyce. 
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33. Podjęcie uchwały w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Dolnośląskiego  z 

dnia 3 kwietnia 2013 r. dotyczącego uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr XXVIII/362/13 w sprawie 

uchwalenia Statutu Sołectwa Królikowice-Nowiny w § 5 pkt 8 lit a, § 53 i § 54 oraz § 60 we 

fragmencie „w szczególności” i § 63 ust 3 we fragmencie „w szczególności” uchwały Rady Gminy 

Kobierzyce nr XXVIII/362/13 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Królikowice-Nowiny . 

34. Podjęcie uchwały w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Dolnośląskiego  z 

dnia 3 kwietnia 2013 r. dotyczącego uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr XXVIII/363/13 w sprawie 

uchwalenia Statutu Sołectwa Krzyżowice w § 5 pkt 8 lit a, § 53 i § 54 oraz § 60 we fragmencie „w 

szczególności” i § 63 ust 3 we fragmencie „w szczególności” uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr 

XXVIII/363/13 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Krzyżowice . 

35. Podjęcie uchwały w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Dolnośląskiego  z 

dnia 3 kwietnia 2013 r. dotyczącego uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr XXVIII/364/13 w sprawie 

uchwalenia Statutu Sołectwa Księginice w § 5 pkt 8 lit a, § 53 i § 54 oraz § 60 we fragmencie „w 

szczególności” i § 63 ust 3 we fragmencie „w szczególności” uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr 

XXVIII/364/13 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Księginice. 

36. Podjęcie uchwały w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Dolnośląskiego  z 

dnia 3 kwietnia 2013 r. dotyczącego uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr XXVIII/365/13 w sprawie 

uchwalenia Statutu Sołectwa Kuklice w § 5 pkt 8 lit a, § 53 i § 54 oraz § 60 we fragmencie „w 

szczególności” i § 63 ust 3 we fragmencie „w szczególności” uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr 

XXVIII/365/13 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kuklice. 

37. Podjęcie uchwały w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Dolnośląskiego  z 

dnia 3 kwietnia 2013 r. dotyczącego uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr XXVIII/366/13 w sprawie 

uchwalenia Statutu Sołectwa Magnice w § 5 pkt 8 lit a, § 53 i § 54 oraz § 60 we fragmencie „w 

szczególności” i § 63 ust 3 we fragmencie „w szczególności” uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr 

XXVIII/366/13 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Magnice. 

38. Podjęcie uchwały w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Dolnośląskiego  z 

dnia 3 kwietnia 2013 r. dotyczącego uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr XXVIII/367/13 w sprawie 

uchwalenia Statutu Sołectwa Małuszów w § 5 pkt 8 lit a, § 53 i § 54 oraz § 60 we fragmencie „w 

szczególności” i § 63 ust 3 we fragmencie „w szczególności” uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr 

XXVIII/367/13 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Małuszów . 

39. Podjęcie uchwały w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Dolnośląskiego  z 

dnia 3 kwietnia 2013 r. dotyczącego uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr XXVIII/368/13 w sprawie 

uchwalenia Statutu Sołectwa Owsianka w § 5 pkt 8 lit a, § 53 i § 54 oraz § 60 we fragmencie „w 

szczególności” i § 63 ust 3 we fragmencie „w szczególności” uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr 

XXVIII/368/13 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Owsianka. 

40. Podjęcie uchwały w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Dolnośląskiego  z 

dnia 3 kwietnia 2013 r. dotyczącego uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr XXVIII/369/13 w sprawie 

uchwalenia Statutu Sołectwa Pełczyce w § 5 pkt 8 lit a, § 53 i § 54 oraz § 60 we fragmencie „w 

szczególności” i § 63 ust 3 we fragmencie „w szczególności” uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr 

XXVIII/369/13 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pełczyce . 

41. Podjęcie uchwały w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Dolnośląskiego  z 

dnia 3 kwietnia 2013 r. dotyczącego uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr XXVIII/370/13 w sprawie 

uchwalenia Statutu Sołectwa Pustków Wilczkowski w § 5 pkt 8 lit a, § 53 i § 54 oraz § 60 we 

fragmencie „w szczególności” i § 63 ust 3 we fragmencie „w szczególności” uchwały Rady Gminy 

Kobierzyce nr XXVIII/370/13 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pustków Wilczkowski. 

42. Podjęcie uchwały w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Dolnośląskiego  z 

dnia 3 kwietnia 2013 r. dotyczącego uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr XXVIII/371/13 w sprawie 

uchwalenia Statutu Sołectwa Pustków Żurawski w § 5 pkt 8 lit a, § 53 i § 54 oraz § 60 we fragmencie 
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„w szczególności” i § 63 ust 3 we fragmencie „w szczególności” uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr 

XXVIII/371/13 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pustków Żurawski. 

43. Podjęcie uchwały w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Dolnośląskiego  z 

dnia 3 kwietnia 2013 r. dotyczącego uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr XXVIII/372/13 w sprawie 

uchwalenia Statutu Sołectwa Rolantowice w § 5 pkt 8 lit a, § 53 i § 54 oraz § 60 we fragmencie „w 

szczególności” i § 63 ust 3 we fragmencie „w szczególności” uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr 

XXVIII/372/13 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rolantowice . 

44. Podjęcie uchwały w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Dolnośląskiego  z 

dnia 3 kwietnia 2013 r. dotyczącego uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr XXVIII/373/13 w sprawie 

uchwalenia Statutu Sołectwa Solna w § 5 pkt 8 lit a, § 53 i § 54 oraz § 60 we fragmencie „w 

szczególności” i § 63 ust 3 we fragmencie „w szczególności” uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr 

XXVIII/373/13 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Solna. 

45. Podjęcie uchwały w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Dolnośląskiego  z 

dnia 3 kwietnia 2013 r. dotyczącego uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr XXVIII/374/13 w sprawie 

uchwalenia Statutu Sołectwa Szczepankowice w § 5 pkt 8 lit a, § 53 i § 54 oraz § 60 we fragmencie 

„w szczególności” i § 63 ust 3 we fragmencie „w szczególności” uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr 

XXVIII/374/13 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Szczepankowice . 

46. Podjęcie uchwały w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Dolnośląskiego  z 

dnia 3 kwietnia 2013 r. dotyczącego uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr XXVIII/375/13 w sprawie 

uchwalenia Statutu Sołectwa Ślęza w § 5 pkt 8 lit a, § 53 i § 54 oraz § 60 we fragmencie „w 

szczególności” i § 63 ust 3 we fragmencie „w szczególności” uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr 

XXVIII/375/13 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ślęza. 

47. Podjęcie uchwały w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Dolnośląskiego  z 

dnia 3 kwietnia 2013 r. dotyczącego uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr XXVIII/376/13 w sprawie 

uchwalenia Statutu Sołectwa Tyniec Mały w § 5 pkt 8 lit a, § 53 i § 54 oraz § 61 we fragmencie „w 

szczególności” i § 64 ust 3 we fragmencie „w szczególności” uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr 

XXVIII/376/13 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Tyniec Mały . 

48. Podjęcie uchwały w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Dolnośląskiego  z 

dnia 3 kwietnia 2013 r. dotyczącego uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr XXVIII/377/13 w sprawie 

uchwalenia Statutu Sołectwa Tyniec nad Ślęzą w § 5 pkt 8 lit a, § 53 i § 54 oraz § 60 we fragmencie 

„w szczególności” i § 63 ust 3 we fragmencie „w szczególności” uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr 

XXVIII/377/13 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Tyniec nad Ślęzą. 

49. Podjęcie uchwały w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Dolnośląskiego  z 

dnia 3 kwietnia 2013 r. dotyczącego uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr XXVIII/378/13 w sprawie 

uchwalenia Statutu Sołectwa Wysoka w § 5 pkt 8 lit a, § 53 i § 54 oraz § 60 we fragmencie „w 

szczególności” i § 63 ust 3 we fragmencie „w szczególności” uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr 

XXVIII/378/13 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wysoka. 

50. Podjęcie uchwały w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Dolnośląskiego  z 

dnia 3 kwietnia 2013 r. dotyczącego uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr XXVIII/379/13 w sprawie 

uchwalenia Statutu Sołectwa Wierzbice w § 5 pkt 8 lit a, § 53 i § 54 oraz § 60 we fragmencie „w 

szczególności” i § 63 ust 3 we fragmencie „w szczególności” uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr 

XXVIII/379/13 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wierzbice . 

51. Podjęcie uchwały w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Dolnośląskiego  z 

dnia 3 kwietnia 2013 r. dotyczącego uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr XXVIII/380/13 w sprawie 

uchwalenia Statutu Sołectwa Żerniki Małe-Racławice Wielkie w § 5 pkt 8 lit a, § 53 i § 54 oraz § 60 

we fragmencie „w szczególności” i § 63 ust 3 we fragmencie „w szczególności” uchwały Rady Gminy 

Kobierzyce nr XXVIII/380/13 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Żerniki Małe-Racławice 

Wielkie. 
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52. Podjęcie uchwały w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Dolnośląskiego  z 

dnia 3 kwietnia 2013 r. dotyczącego uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr XXVIII/381/13 w sprawie 

uchwalenia Statutu Sołectwa Żurawice w § 5 pkt 8 lit a, § 53 i § 54 oraz § 60 we fragmencie „w 

szczególności” i § 63 ust 3 we fragmencie „w szczególności” uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr 

XXVIII/381/13 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Żurawice. 

53. Interpelacje radnych. 

54. Zapytania radnych i sołtysów. 

55. Wnioski i sprawy różne.  

56. Zakończenie obrad.                                                                        

 

Ad.3. 

Przyjęcie protokołu z XXIX 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 XXIX Sesji 

Rady Gminy? 

Za- 12 

3 osoby nie brały udziału w głosowaniu 

Protokół został przyjęty. 

Zanim rozpoczniemy, chciałbym prosić o uczczenie minutą ciszy śmierci naszego przyjaciela, kolegi 

sołtysa wsi Cieszyce Henryka Filasa. 

Minuta ciszy. 

Ad.4. 

Przewodniczący Rady Gminy Czesław Czerwiec odczytał informacje z działalności w okresie 

międzysesyjnym / załącznik nr 1/. 

Kolejna sesja jest zaplanowana na dzień 24 maja  2013 r. godz. 9.00. 

Przypominam państwu o obowiązku składania oświadczeń majątkowych. 

Wyjazd na seminarium w Pradze – tylko 4 osoby zadeklarowały udział, proszę o podjęcie tej decyzji i 

zgłoszenie do Biura Rady. Wyjazd 13 września, powrót 15. 

Przewodniczący odczytał pismo – wynik  kontroli z postępowania przeprowadzonego wobec Gminy 

Kobierzyce w zakresie: Kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami 

publicznymi w 2011 roku. 
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Przewodniczący odczytał odpowiedzi na wnioski złożone podczas sesji 22.03.2013 r. przez Gminne 

Form Praworządności – w sprawie prenumeraty dwumiesięcznika „Dla radnych.pl” dla Klubu 

Radnych/załącznik nr 2/  oraz w sprawie debaty na temat oczyszczalni ścieków /załącznik nr 3/ 

Ad.5. 

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

nr 4/ . 

 

Ad.6. 

Zastępca Wójta Piotr Kopeć omówił  projekt uchwały. 

Czesław Stadnik: Komisja Użyteczności Publicznej  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  

 

XXX/406/13 w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Tyniec Mały na lata 2013-

2020" 

 

Ad.7. 

 

Sekretarz Gminy Maria Wilk omówiła projekt uchwały. 

Radna Smaga: komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Radny Stadnik: Komisja Użyteczności pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały. 

Radna Kasprzyk: Czy to prawda, że obiecał pan panie wójcie na pracę 40 000 zł – jeśli tak, to skąd 

w budżecie? 

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik: Nieprawda, była mowa o 60 000 zł. Nikomu nie 

obiecałem. 

 

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  

 

XXX/407/13 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 

roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków dla Parafii 

Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Św. Michała Archanioła w Tyńcu nad Ślęzą. 
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Ad.8. 

 

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik: Ta uchwala została państwu dzisiaj przedstawiona i 

prosiłbym o wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia , chcemy podpisać w połowie maja. 

Radna Smaga: Komisja Budżetowa na swym posiedzeniu 6 głosami za przy 2 osobach 

wstrzymujących się od głosu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Radna Kasprzyk: To nie jest pierwsza inicjatywa prezydenta Dutkiewicza, niektóre nie wypalają. 

Może to być kolejna rzecz, żeby się promować. Myślę, ze wiele gmin się waha z przystąpieniem do 

tego stowarzyszenia. W moim odczuciu zawsze można do tego stowarzyszenia przystąpić. Nie mam 

informacji na ten temat, chciałabym szerzej cos usłyszeć. 

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik: Mówimy o aglomeracji wrocławskiej – to jest bardziej 

polityczne  i nie wiem czy wyjdzie. Na razie tego państwu nie proponuje. A ta uchwala to zupełnie 

inny temat. 

Radna Kasprzyk: Dobrze, że nie będzie głosowania udziałami, ale czy Wrocław nie zdeprecjonuje 

tych małych gmin i całego systemu? 

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik: Składki będą od liczby mieszkańców a w aglomeracji 

składki są od wysokości budżetu. Na następnej sesji złożę wniosek o wystąpienie ze związku gmin 

Ślęza – Oława. 

Radny Kmiecik: To, że woda jest mokra to wiemy, ale żeby zobaczyć czy jest zimna to trzeba do niej 

wejść czyli czas pokaże. 

Radny Stadnik: Czy o podziale środków będzie decydowała wysokość dochodu? 

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik: Ustaliliśmy, że 14 gmin plus Wrocław to tworzy i nikt 

więcej. 

Zastępca Wójta Piotr Kopeć: Ten fundusz jest dedykowany. 

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik: Ja się obawiam, że będzie nacisk polityczny tych miast, 

które nie są. 

 

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 XXX/408/13 w sprawie zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Kobierzyce a 

gminami tworzącymi Wrocławski Obszar Funkcjonalny w zakresie współpracy przy 

programowaniu, wdrażaniu, finansowaniu, ewaluacji oraz rozliczaniu Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych 

 

Ad.9. 

p. Maszka omówił projekt uchwały. 

Radny Rytelewski: Komisja Rolnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt 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 XXX/409/13 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 

Chrzanów 

Ad.10. 

p. Maszka omówił projekt uchwały. W paragrafie 20 ust 3 – usunąć. 

Radny Rytelewski: Komisja Rolnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały z tą poprawką. 

 

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 XXX/410/13 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 

Jaszowice 

 

Ad.11. 

p. Maszka omówił projekt uchwały. 

Radny Rytelewski: Komisja Rolnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt 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 XXX/411/13 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego w północno-środkowej części obrębu Tyniec Mały 

 

Ad.12. 

p. Maszka omówił projekt uchwały. 

Radny Rytelewski: Komisja Rolnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt 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 XXX/412/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru przy ul. Wrocławskiej i Kolejowej w środkowo-zachodniej części wsi 

Bielany Wrocławskie 
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Ad.13. 

p. Maszka omówił projekt uchwały. 

Radny Rytelewski: Komisja Rolnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt 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 XXX/413/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru przy ul. Południowej i Sadowniczej w południowo-środkowej części wsi 

Bielany Wrocławskie 

Ad.14. 

p. Maszka omówił projekt uchwały. 

Radny Rytelewski: Komisja Rolnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt 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 XXX/414/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru przy ul. Zachodniej, Kasztanowej i Krótkiej w środkowo-zachodniej 

części wsi Cieszyce 

Ad.15. 

p. Maszka omówił projekt uchwały. 

Radny Rytelewski: Komisja Rolnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt 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 XXX/415/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenów położonych w północno-zachodniej oraz w południowo-zachodniej 

części wsi Tyniec nad Ślęzą 

Ad.16. 
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p. Maszka omówił projekt uchwały. 

Radny Rytelewski: Komisja Rolnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt 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 XXX/416/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu drogi położonej przy ul. Tarnopolskiej w południowej części wsi Żerniki 

Małe 

Ad.17. 

p. Maszka omówił projekt uchwały. 

Radny Rytelewski: Komisja Rolnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt 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 XXX/417/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego przy ul. Słonecznej w północno-zachodniej części wsi 

Pustków Wilczkowski 

Ad.18. 

p. Maszka omówił projekt uchwały. 

Radny Rytelewski: Komisja Rolnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt 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 XXX/418/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru przy ul. Kłodzkiej w południowo-środkowej części wsi Bielany 

Wrocławskie 

Ad.19. 

p. Maszka omówił projekt uchwały. 
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Radny Rytelewski: Komisja Rolnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt 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 XXX/419/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego przy ul. Racławickiej we wschodniej części wsi Żerniki Małe 

Ad.20. 

p. Maszka omówił projekt uchwały. 

Radny Rytelewski: Komisja Rolnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt 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 XXX/420/13 w sprawie odpowiedzi na skargę Pana Łukasza Bąka na uchwałę Rady Gminy 

Kobierzyce  nr XXI/256/12 z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Domasław, położonego w obrębach: Domasław i 

Księginice 

Ad.21. 

p. Maszka omówił projekt uchwały. 

Radny Rytelewski: Komisja Rolnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt 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 XXX/421/13 w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Kobierzyce 

Ad.22. 

Mecenas Kwaśniewicz omówił zaskarżenie Wojewody odnośnie uchwał w sprawie statutów sołectw. 

Radny Stadnik: Komisja Użyteczności pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały. 
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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 XXX/422/13 w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Dolnośląskiego  z 

dnia 3 kwietnia 2013 r. dotyczącego uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr XXVIII/351/2013 w 

sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bąki w § 5 pkt 8 lit a, § 53 i § 54 oraz § 60 we fragmencie 

„w szczególności” i § 63 ust 3 we fragmencie „w szczególności” uchwały Rady Gminy 

Kobierzyce nr XXVIII/351/2013 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bąki 

Ad.23. 

Radny Stadnik: Komisja Użyteczności 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 XXX/423/13 w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Dolnośląskiego  z 

dnia 3 kwietnia 2013 r. dotyczącego uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr XXVIII/352/2013 w 

sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bielany Wrocławskie w § 5 pkt 8 lit a, § 53 i § 54 oraz § 60 

we fragmencie „w szczególności” i § 63 ust 3 we fragmencie „w szczególności” uchwały Rady 

Gminy Kobierzyce nr XXVIII/352/2013 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bielany 

Wrocławskie 

Ad.24. 

Radny Stadnik: Komisja Użyteczności 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 XXX/424/13 w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Dolnośląskiego  z 

dnia 3 kwietnia 2013 r. dotyczącego uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr XXVIII/353/2013 w 

sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Biskupice Podgórne w § 5 pkt 8 lit a, § 53 i § 54 oraz § 60 

we fragmencie „w szczególności” i § 63 ust 3 we fragmencie „w szczególności” uchwały Rady 

Gminy Kobierzyce nr XXVIII/353/2013 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Biskupice 

Podgórne 
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Ad.25. 

Radny Stadnik: Komisja Użyteczności 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 /2 osoby opuściły salę obrad – radna Ziomek, radny 

Murazcewski W./ z 15 członków ustawowego składu Rady, 

 13 głosami „za” podjęła uchwałę  

nr XXX/425/13 w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Dolnośląskiego  z 

dnia 3 kwietnia 2013 r. dotyczącego uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr XXVIII/354/2013 w 

sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Budziszów w § 5 pkt 8 lit a, § 53 i § 54 oraz § 60 we 

fragmencie „w szczególności” i § 63 ust 3 we fragmencie „w szczególności” uchwały Rady Gminy 

Kobierzyce nr XXVIII/354/2013 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Budziszów 

Ad.26. 

Radny Stadnik: Komisja Użyteczności 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 /1 osoba opuściła salę obrad – radny Sala/ z 15 

członków ustawowego składu Rady, 

 14 głosami „za” podjęła uchwałę  

nr XXX/426/13 w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody 

Dolnośląskiego  z dnia 3 kwietnia 2013 r. dotyczącego uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr 

XXVIII/355/2013 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Cieszyce w § 5 pkt 8 lit a, § 53 i § 

54 oraz § 60 we fragmencie „w szczególności” i § 63 ust 3 we fragmencie „w szczególności” 

uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr XXVIII/355/2013 w sprawie uchwalenia Statutu 

Sołectwa Cieszyce. 

Ad.27. 

Radny Stadnik: Komisja Użyteczności 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 /1 osoba opuściła salę obrad – radny Sala/ z 15 

członków ustawowego składu Rady, 

 14 głosami „za” podjęła uchwałę  
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nr XXX/427/13 w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Dolnośląskiego  z 

dnia 3 kwietnia 2013 r. dotyczącego uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr XXVIII/356/2013 w 

sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Chrzanów w § 5 pkt 8 lit a, § 53 i § 54 oraz § 60 we 

fragmencie „w szczególności” i § 63 ust 3 we fragmencie „w szczególności” uchwały Rady Gminy 

Kobierzyce nr XXVIII/356/2013 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Chrzanów 

Ad.28. 

Radny Stadnik: Komisja Użyteczności 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 XXX/428/13 w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Dolnośląskiego  z 

dnia 3 kwietnia 2013 r. dotyczącego uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr XXVIII/357/2013 w 

sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Damianowice w § 5 pkt 8 lit a, § 53 i § 54 oraz § 60 we 

fragmencie „w szczególności” i § 63 ust 3 we fragmencie „w szczególności” uchwały Rady Gminy 

Kobierzyce nr XXVIII/357/2013 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Damianowice 

Ad.29. 

Radny Stadnik: Komisja Użyteczności 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 XXX/429/13 w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Dolnośląskiego  z 

dnia 3 kwietnia 2013 r. dotyczącego uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr XXVIII/359/13 w 

sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dobkowice w § 5 pkt 8 lit a, § 53 i § 54 oraz § 60 we 

fragmencie „w szczególności” i § 63 ust 3 we fragmencie „w szczególności” uchwały Rady Gminy 

Kobierzyce nr XXVIII/359/13 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dobkowice 

Ad.30. 

Radny Stadnik: Komisja Użyteczności 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, 
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 15 głosami „za” podjęła uchwałę  

nr XXX/430/13 w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Dolnośląskiego  z 

dnia 3 kwietnia 2013 r. dotyczącego uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr XXVIII/358/13 w 

sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Domasław w § 5 pkt 8 lit a, § 53 i § 54 oraz § 60 we 

fragmencie „w szczególności” i § 63 ust 3 we fragmencie „w szczególności” uchwały Rady Gminy 

Kobierzyce nr XXVIII/358/13 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Domasław 

Ad.31. 

Radny Stadnik: Komisja Użyteczności 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 XXX/431/13 w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Dolnośląskiego  z 

dnia 3 kwietnia 2013 r. dotyczącego uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr XXVIII/360/13 w 

sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jaszowice w § 5 pkt 8 lit a, § 53 i § 54 oraz § 60 we 

fragmencie „w szczególności” i § 63 ust 3 we fragmencie „w szczególności” uchwały Rady Gminy 

Kobierzyce nr XXVIII/360/13 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jaszowice 

Ad.32. 

Radny Stadnik: Komisja Użyteczności 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 XXX/432/13 w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Dolnośląskiego  z 

dnia 3 kwietnia 2013 r. dotyczącego uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr XXVIII/361/13 w 

sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kobierzyce w § 5 pkt 8 lit a, § 53 i § 54 oraz § 60 we 

fragmencie „w szczególności” i § 63 ust 3 we fragmencie „w szczególności” uchwały Rady Gminy 

Kobierzyce nr XXVIII/361/13 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kobierzyce 

Ad.33. 

Radny Stadnik: Komisja Użyteczności pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały. 

 

Głosowanie: 

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 15 radnych z 15 członków ustawowego składu Rady, 

 15 głosami „za” podjęła uchwałę  

nr XXX/433/13 w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Dolnośląskiego  z 

dnia 3 kwietnia 2013 r. dotyczącego uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr XXVIII/362/13 w 

sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Królikowice-Nowiny w § 5 pkt 8 lit a, § 53 i § 54 oraz § 60 

we fragmencie „w szczególności” i § 63 ust 3 we fragmencie „w szczególności” uchwały Rady 

Gminy Kobierzyce nr XXVIII/362/13 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Królikowice-

Nowiny 

Ad.34. 

Radny Stadnik: Komisja Użyteczności 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 /2 osoby opuściły salę obrad – radna Kasprzyk, 

radny Muraczewski W./ z 15 członków ustawowego składu Rady, 

 13 głosami „za” podjęła uchwałę  

nr XXX/434/13 w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Dolnośląskiego  z 

dnia 3 kwietnia 2013 r. dotyczącego uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr XXVIII/363/13 w 

sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Krzyżowice w § 5 pkt 8 lit a, § 53 i § 54 oraz § 60 we 

fragmencie „w szczególności” i § 63 ust 3 we fragmencie „w szczególności” uchwały Rady Gminy 

Kobierzyce nr XXVIII/363/13 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Krzyżowice 

Ad.35. 

Radny Stadnik: Komisja Użyteczności 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 /2 osoby opuściły salę obrad – radna Kasprzyk, 

radny Muraczewski W./ z 15 członków ustawowego składu Rady, 

 13 głosami „za” podjęła uchwałę  

nr XXX/435/13 w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Dolnośląskiego  z 

dnia 3 kwietnia 2013 r. dotyczącego uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr XXVIII/364/13 w 

sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Księginice w § 5 pkt 8 lit a, § 53 i § 54 oraz § 60 we 

fragmencie „w szczególności” i § 63 ust 3 we fragmencie „w szczególności” uchwały Rady Gminy 

Kobierzyce nr XXVIII/364/13 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Księginice 

Ad.36. 

Radny Stadnik: Komisja Użyteczności pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały. 

 



18 
P R O T O K Ó Ł    XXX 

Głosowanie: 

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

proszę o podniesienie ręki. 

Rada Gminy Kobierzyce w obecności 13 radnych /2 osoby opuściły salę obrad – radna Kasprzyk, 

radny Muraczewski W./ z 15 członków ustawowego składu Rady, 

 13 głosami „za” podjęła uchwałę  

nr XXX/436/13 w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Dolnośląskiego  z 

dnia 3 kwietnia 2013 r. dotyczącego uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr XXVIII/365/13 w 

sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kuklice w § 5 pkt 8 lit a, § 53 i § 54 oraz § 60 we 

fragmencie „w szczególności” i § 63 ust 3 we fragmencie „w szczególności” uchwały Rady Gminy 

Kobierzyce nr XXVIII/365/13 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kuklice 

Ad.37. 

Radny Stadnik: Komisja Użyteczności 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 /2 osoby opuściły salę obrad – radna Kasprzyk, 

radny Muraczewski W./ z 15 członków ustawowego składu Rady, 

 13 głosami „za” podjęła uchwałę  

nr XXX/437/13 w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Dolnośląskiego  z 

dnia 3 kwietnia 2013 r. dotyczącego uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr XXVIII/366/13 w 

sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Magnice w § 5 pkt 8 lit a, § 53 i § 54 oraz § 60 we 

fragmencie „w szczególności” i § 63 ust 3 we fragmencie „w szczególności” uchwały Rady Gminy 

Kobierzyce nr XXVIII/366/13 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Magnice 

Ad.38. 

Radny Stadnik: Komisja Użyteczności 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 /2 osoby opuściły salę obrad – radna Kasprzyk, 

radny Muraczewski W./ z 15 członków ustawowego składu Rady, 

 13 głosami „za” podjęła uchwałę  

nr XXX/438/13 w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Dolnośląskiego  z 

dnia 3 kwietnia 2013 r. dotyczącego uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr XXVIII/367/13 w 

sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Małuszów w § 5 pkt 8 lit a, § 53 i § 54 oraz § 60 we 

fragmencie „w szczególności” i § 63 ust 3 we fragmencie „w szczególności” uchwały Rady Gminy 

Kobierzyce nr XXVIII/367/13 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Małuszów 
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Ad.39. 

Radny Stadnik: Komisja Użyteczności 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 /2 osoby opuściły salę obrad – radna Kasprzyk, 

radny Muraczewski W./ z 15 członków ustawowego składu Rady, 

 13 głosami „za” podjęła uchwałę 

nr XXX/439/13 w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Dolnośląskiego  z 

dnia 3 kwietnia 2013 r. dotyczącego uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr XXVIII/368/13 w 

sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Owsianka w § 5 pkt 8 lit a, § 53 i § 54 oraz § 60 we 

fragmencie „w szczególności” i § 63 ust 3 we fragmencie „w szczególności” uchwały Rady Gminy 

Kobierzyce nr XXVIII/368/13 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Owsianka 

Ad.40. 

Radny Stadnik: Komisja Użyteczności 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 /1 osoba opuściła salę obrad – radny Muraczewski 

W./ z 15 członków ustawowego składu Rady, 

 14 głosami „za” podjęła uchwałę 

nr XXX/440/13 w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Dolnośląskiego  z 

dnia 3 kwietnia 2013 r. dotyczącego uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr XXVIII/369/13 w 

sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pełczyce w § 5 pkt 8 lit a, § 53 i § 54 oraz § 60 we 

fragmencie „w szczególności” i § 63 ust 3 we fragmencie „w szczególności” uchwały Rady Gminy 

Kobierzyce nr XXVIII/369/13 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pełczyce 

Ad.41. 

Radny Stadnik: Komisja Użyteczności 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 /1 osoba opuściła salę obrad – radny Muraczewski 

W./ z 15 członków ustawowego składu Rady, 

 14 głosami „za” podjęła uchwałę 
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nr XXX/441/13 w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Dolnośląskiego  z 

dnia 3 kwietnia 2013 r. dotyczącego uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr XXVIII/370/13 w 

sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pustków Wilczkowski w § 5 pkt 8 lit a, § 53 i § 54 oraz § 60 

we fragmencie „w szczególności” i § 63 ust 3 we fragmencie „w szczególności” uchwały Rady 

Gminy Kobierzyce nr XXVIII/370/13 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pustków 

Wilczkowski 

Ad.42. 

Radny Stadnik: Komisja Użyteczności 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 /1 osoba opuściła salę obrad – radny Muraczewski 

W./ z 15 członków ustawowego składu Rady, 

 14 głosami „za” podjęła uchwałę 

nr XXX/442/13 w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Dolnośląskiego  z 

dnia 3 kwietnia 2013 r. dotyczącego uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr XXVIII/371/13 w 

sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pustków Żurawski w § 5 pkt 8 lit a, § 53 i § 54 oraz § 60 

we fragmencie „w szczególności” i § 63 ust 3 we fragmencie „w szczególności” uchwały Rady 

Gminy Kobierzyce nr XXVIII/371/13 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pustków 

Żurawski 

Ad.43. 

Radny Stadnik: Komisja Użyteczności 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 /1 osoba opuściła salę obrad – radny Muraczewski 

W./ z 15 członków ustawowego składu Rady, 

 14 głosami „za” podjęła uchwałę 

nr XXX/443/13 w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Dolnośląskiego  z 

dnia 3 kwietnia 2013 r. dotyczącego uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr XXVIII/372/13 w 

sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rolantowice w § 5 pkt 8 lit a, § 53 i § 54 oraz § 60 we 

fragmencie „w szczególności” i § 63 ust 3 we fragmencie „w szczególności” uchwały Rady Gminy 

Kobierzyce nr XXVIII/372/13 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rolantowice 

Ad. 44. 

Radny Stadnik: Komisja Użyteczności 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 14 radnych /1 osoba opuściła salę obrad – radny Muraczewski 

W./ z 15 członków ustawowego składu Rady, 

 14 głosami „za” podjęła uchwałę 

nr XXX/444/13 w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Dolnośląskiego  z 

dnia 3 kwietnia 2013 r. dotyczącego uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr XXVIII/373/13 w 

sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Solna w § 5 pkt 8 lit a, § 53 i § 54 oraz § 60 we fragmencie 

„w szczególności” i § 63 ust 3 we fragmencie „w szczególności” uchwały Rady Gminy 

Kobierzyce nr XXVIII/373/13 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Solna 

Ad.45. 

Radny Stadnik: Komisja Użyteczności 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 /1 osoba opuściła salę obrad – radny Muraczewski 

W./ z 15 członków ustawowego składu Rady, 

 14 głosami „za” podjęła uchwałę 

nr XXX/445/13 w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Dolnośląskiego  z 

dnia 3 kwietnia 2013 r. dotyczącego uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr XXVIII/374/13 w 

sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Szczepankowice w § 5 pkt 8 lit a, § 53 i § 54 oraz § 60 we 

fragmencie „w szczególności” i § 63 ust 3 we fragmencie „w szczególności” uchwały Rady Gminy 

Kobierzyce nr XXVIII/374/13 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Szczepankowice 

Ad.46. 

Radny Stadnik: Komisja Użyteczności 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 /1 osoba opuściła salę obrad – radny Muraczewski 

W./ z 15 członków ustawowego składu Rady, 

 14 głosami „za” podjęła uchwałę 

nr XXX/446/13 w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Dolnośląskiego  z 

dnia 3 kwietnia 2013 r. dotyczącego uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr XXVIII/375/13 w 

sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ślęza w § 5 pkt 8 lit a, § 53 i § 54 oraz § 60 we fragmencie 

„w szczególności” i § 63 ust 3 we fragmencie „w szczególności” uchwały Rady Gminy 

Kobierzyce nr XXVIII/375/13 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ślęza 
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Ad.47. 

Radny Stadnik: Komisja Użyteczności 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 /1 osoba opuściła salę obrad – radny Muraczewski 

W./ z 15 członków ustawowego składu Rady, 

 14 głosami „za” podjęła uchwałę 

nr XXX/447/13 w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Dolnośląskiego  z 

dnia 3 kwietnia 2013 r. dotyczącego uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr XXVIII/376/13 w 

sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Tyniec Mały w § 5 pkt 8 lit a, § 53 i § 54 oraz § 61 we 

fragmencie „w szczególności” i § 64 ust 3 we fragmencie „w szczególności” uchwały Rady Gminy 

Kobierzyce nr XXVIII/376/13 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Tyniec Mały 

Ad.48. 

Radny Stadnik: Komisja Użyteczności 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 /1 osoba opuściła salę obrad – radny Muraczewski 

W./ z 15 członków ustawowego składu Rady, 

 14 głosami „za” podjęła uchwałę 

nr XXX/448/13 w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Dolnośląskiego  z 

dnia 3 kwietnia 2013 r. dotyczącego uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr XXVIII/377/13 w 

sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Tyniec nad Ślęzą w § 5 pkt 8 lit a, § 53 i § 54 oraz § 60 we 

fragmencie „w szczególności” i § 63 ust 3 we fragmencie „w szczególności” uchwały Rady Gminy 

Kobierzyce nr XXVIII/377/13 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Tyniec nad Ślęzą 

Ad.49. 

Radny Stadnik: Komisja Użyteczności 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 /1 osoba opuściła salę obrad – radny Muraczewski 

W./ z 15 członków ustawowego składu Rady, 

 14 głosami „za” podjęła uchwałę 
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nr XXX/449/13 w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Dolnośląskiego  z 

dnia 3 kwietnia 2013 r. dotyczącego uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr XXVIII/378/13 w 

sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wysoka w § 5 pkt 8 lit a, § 53 i § 54 oraz § 60 we 

fragmencie „w szczególności” i § 63 ust 3 we fragmencie „w szczególności” uchwały Rady Gminy 

Kobierzyce nr XXVIII/378/13 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wysoka 

Ad.50. 

Radny Stadnik: Komisja Użyteczności 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 /1 osoba opuściła salę obrad – radny Muraczewski 

W./ z 15 członków ustawowego składu Rady, 

 14 głosami „za” podjęła uchwałę 

nr XXX/450/13 w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Dolnośląskiego  z 

dnia 3 kwietnia 2013 r. dotyczącego uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr XXVIII/379/13 w 

sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wierzbice w § 5 pkt 8 lit a, § 53 i § 54 oraz § 60 we 

fragmencie „w szczególności” i § 63 ust 3 we fragmencie „w szczególności” uchwały Rady Gminy 

Kobierzyce nr XXVIII/379/13 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wierzbice 

Ad.51. 

Radny Stadnik: Komisja Użyteczności 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 /1 osoba opuściła salę obrad – radny Muraczewski 

W./ z 15 członków ustawowego składu Rady, 

 14 głosami „za” podjęła uchwałę 

nr XXX/451/13 w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Dolnośląskiego  z 

dnia 3 kwietnia 2013 r. dotyczącego uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr XXVIII/380/13 w 

sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Żerniki Małe-Racławice Wielkie w § 5 pkt 8 lit a, § 53 i § 

54 oraz § 60 we fragmencie „w szczególności” i § 63 ust 3 we fragmencie „w szczególności” 

uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr XXVIII/380/13 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa 

Żerniki Małe-Racławice Wielkie 

Ad.52. 

Radny Stadnik: Komisja Użyteczności 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 14 radnych /1 osoba opuściła salę obrad – radny Muraczewski 

W./ z 15 członków ustawowego składu Rady, 

 14 głosami „za” podjęła uchwałę 

nr XXX/452/13 w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Dolnośląskiego  z 

dnia 3 kwietnia 2013 r. dotyczącego uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr XXVIII/381/13 w 

sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Żurawice w § 5 pkt 8 lit a, § 53 i § 54 oraz § 60 we 

fragmencie „w szczególności” i § 63 ust 3 we fragmencie „w szczególności” uchwały Rady Gminy 

Kobierzyce nr XXVIII/381/13 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Żurawice 

Ad.53. 

Radna Kasprzyk: Mam sprawę do panów Wójtów. Jest w trakcie przebudowa ulicy Sportowej, która 

jest podłączona do kanalizacji a budynek na stadionie nie. Czy jest to duży koszt i problem żeby ten 

budynek podłączyć? W tej chwili wywożenie szamba nie jest zbyt ekonomiczne. Ten budynek 

wymaga remontu kapitalnego, zwłaszcza przy tej liczbie korzystających osób. 

Ad.54. 

Radna Kasprzyk: 3 lata temu złożyłam propozycję realizacji programu zdrowotnego dotyczącego 

szczepień przeciwko pneumokokom. Prośba, żeby komisja zajęła się tym tematem i dała mi 

odpowiedź czy to jest niepotrzebne, niemożliwe w naszej gminie czy kosztorodne. 

Radny Stadnik: Na Komisji Użyteczności Publicznej padły pytania dotyczące: 

1. Uporządkowanie terenu w centrum Kobierzyc 

2. Mostek koło leśniczówki w Krzyżowicach 

3. Ogrodzenie cmentarza w Kobierzycach 

4. Wiata przystankowa przy szkole w Krzyżowicach 

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik: Mamy problem z cmentarzem – konserwator każe 

rozebrać chodnik, ogrodzenie trudno odtworzyć jego elementy. Jest ustalona koncepcja przebudowy 

cmentarza. Teren koło sklepu będzie uporządkowany. Mostek w Krzyżowicach też będzie zrobiony. 

Chcemy w tym roku  dokończyć ulicę Sportową i Spółdzielczą w kierunku torów. 

Zastępca Wójta Piotr Kopeć: Przystanek autobusowy w Krzyżowicach będzie zrobiony. 

Radna Kasprzyk: Dobrze byłoby zabezpieczyć ogrodzenie cmentarza od strony Królikowic chociaż 

zwykłą siatką. 

Radna Smaga: W Pustkowie Wilczkowskim przydałaby się ławeczka dla pacjentów przed ośrodkiem 

zdrowia. 

Radny Rytelewski: Tam przydałoby się jakieś zadaszenie. 

Radny Kmiecik: Czemu służy hydrant? Hydrant wymaga specjalistycznych kluczy, jakich nawet 

straż ostatnio przy sobie nie miała. 
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Radny Łoposzko: Straż pożarna ma te specjalistyczne klucze do hydrantu, ale może rzeczywiście 

klucz powinien być u sołtysa. Geneza była taka, że kradziono wodę z hydrantów, dlatego Exprim 

zabezpieczył. 

Ad.55. 

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

Załączniki stanowią integralną część protokołu - liczba załączników: 4. 

Dokładny przebieg sesji – na nośniku elektronicznym nr 20130426 

 

Protokołowała:                                                                            Przewodniczący Rady Gminy:  

Magdalena Marszałek-Wojciechowska                                                          Czesław Czerwiec 

 

 

 


