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projekt 

PROTOKÓŁ NR XXXV/13 

Z SESJI RADY GMINY KOBIERZYCE 

Z DNIA 29 listopada 2013 ROKU 

  

XXXV 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: Kto jest za przyjęciem porządku obrad? 

Za – jednogłośnie 

Stwierdzam, że porządek  obrad przyjęto i wygląda on następująco: 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie XXXV Sesji Rady Gminy Kobierzyce. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Gminy. 

4. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym. 

5. Sprawozdanie Wójta z bieżącej działalności. 
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6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobierzyce na 2013 rok. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku 

rolnego. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 

2014. 

10. 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. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Kobierzycach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 

dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 

kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 z późniejszymi 

zmianami). 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Kobierzycach. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji w sprawie podziału 

sołectwa Królikowice-Nowiny. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obrębu Tyniec nad Ślęzą i części obrębu Pustków Wilczkowski. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru wschodniej części obrębu Małuszów oraz części 

obrębów Biskupice Podgórne i  Tyniec Mały 

16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Lipowej w południowo-

wschodniej części wsi Wysoka. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Nastrojowej w północno-

zachodniej części wsi Wysoka. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Skrajnej w południowo-

zachodniej części obrębu Księginice. 

19. 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. 

20. Interpelacje radnych. 

21. Zapytania radnych i sołtysów. 

22. Wnioski i sprawy różne.  

23. Zakończenie obrad.                                                                        
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Ad.3. 

Przyjęcie protokołu z XXXIV 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 XXXIV Sesji 

Rady Gminy? 

Za – 14 osób 

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/. 

Przewodniczący Rady Gminy Czesław Czerwiec odczytał odpowiedź dla radnej Kasprzyk na 

interpelację złożoną podczas sesji Rady Gminy w dniu 25 października 2013 r. /załącznik nr 2/ . 

Kolejna sesja jest zaplanowana na dzień 30 grudnia 2013 r. godz. 14.00. 

 

Ad.5. 

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik  odczytał sprawozdanie z bieżącej działalności 

/załącznik nr 3/ . 

 

Ad.6. 

Skarbnik Gminy Maria Prodeus omówiła projekt uchwały. 

Radna Smaga: Komisja Budżetowa  pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały.  

Radna Kasprzyk: Jaka kwota dla Tyńca nad Ślężą będzie w tym roku? 

Skarbnik Gminy Maria Prodeus: Była dotacja 40 tyz.zł, jest jeszcze 30 tys. zł do końca roku. 

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  XXXV/512/13 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobierzyce na 2013 rok 

Ad.7. 

Skarbnik Gminy Maria Prodeus omówiła projekt uchwały. 

Radna Smaga: Komisja Budżetowa  pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały.  

Radna Kasprzyk: W poprzednich latach było wyłączenie, których podmiotów ten podatek nie 

dotyczy. Czy tego nie musi być w tym roku? Czy tamta uchwała obowiązuje? 

Skarbnik Gminy Maria Prodeus: Zwolnienia są utrzymane. 

Radna Kasprzyk: Jaka będzie kwota wzrostu stawek? 

Skarbnik Gminy Maria Prodeus:1 grosz. 

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 1 osobie przeciw i 2 osobach wstrzymujących się od głosu podjęła uchwałę 

nr XXXV/513/13 w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości. 

 

Ad.8. 

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik omówił projekt uchwały. 

Radna Smaga: Komisja Budżetowa  pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały.  

Radny Rytelewski: Komisja Rolnictwa, na wniosek radnego Rasia, odrzuciła kwotę 55 zł a przyjęła 

kwotę 50 zł. Komisja proponuje obniżenie kwoty z 55 zł na 50 zł. 

Radny Stadnik: Ten podatek dotyczy głównie rolników. Skoro na spotkaniu sołtysów zaakceptowano 

kwotę 55 zł to jest to wola większości. Jestem przeciw obniżeniu. 

Radny Rytelewski: Jakie będą skutki finansowe dla gminy, gdy obniżymy? 

Skarbnik Gminy Maria Prodeus: 200 tys. zł, ale będzie miało to wpływ również na pochodne, na 

janosikowe, za rok gmina to odczuje. 

Radny Muraczewski Z.: W ubiegłym roku stawka podatku poszła o 80% w górę i obiecaliśmy 

rolnikom, że jeśli cena żyta będzie niższa to będzie obniżka. 

Skarbnik Gminy Maria Prodeus: Przypomnę państwu jakie były ceny: 

rok 2011- cena żyta ogłoszona dla celów podatkowych - 37,64  zł - w naszej gminie obniżenie do 34 zł 
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rok 2012 - cena żyta ogłoszona dla celów podatkowych -74,18 zł - w naszej gminie obniżenie do 55 zł 

rok 2013 - cena żyta ogłoszona dla celów podatkowych – 75,86 zł – w naszej gminie 55 zł 

rok 2014 - cena żyta ogłoszona dla celów podatkowych – 69,28 zł – w naszej gminie 55 zł. 

W roku 2011 był duży wzrost, ale potem 3 lata był wzrost a w naszej gminie było utrzymanie na 

poziomie 55 zł. Tak więc nieprawdą jest to, co pan mówi. 

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik: Przypomnę stawki z innych gmin z roku 2012: 

Kobierzyce – 55 zł 

Siechnice – 60 zł 

Żórawina – 60 zł 

Łagiewniki – 74 zł 

Sobótka – 75 zł 

Mietków – 60 zł 

Jordanów Śląski – 61 zł 

Borów – 75 zł 

Katy Wrocławskie – 75 zł 

Długołęka – 60 zł 

Wrocław – 75 zł. 

W tym roku, z tego co wiem, większość gmin będzie miała wyższą stawkę. Nam chodzi o zachowanie 

stabilności. Mamy najniższą stawkę tego podatku na terenie tych wszystkich gmin. 

Radny Raś: W zeszłym roku GUS ustalił 75,86 a gmina obniżyła do kwoty 55 zł i jest to obniżenie o 

37%. Mówimy tu cały czas o obniżce, ale podatek rolny faktycznie wzrósł bardzo dużo. W tym roku 

gdyby GUS wyliczał podatek z 3 kwartałów to cena żyta by wynosiła 40 zł. Rolnicy mieli taką 

nadzieję, ale teraz prawo się zmieniło i jest 11 kwartałów. Gdybyśmy obniżali o 37% jak w zeszłym, 

roku to wyszłoby 50 zł dlatego złożyłem taki wniosek. 

Radny Stadnik: Płacimy podatki wszyscy a nie głosowaliśmy za obniżeniem podatków dla 

przedsiębiorców. W naszej gminie jest wielu przedsiębiorców, którzy ledwo wiążą koniec z końcem. 

Przewodniczący Rady Gminy Kobierzyce Czesław Czerwiec: Podatek utrzymuje się od 3 lat na 

jednym poziomie. Jest niebezpieczeństwo, że obniżając podatek będziemy musieli drastycznie 

podnieść stawkę. Tu nie ma podwyżki. Oby nie było tak, że Minister Finansów ogłosi cenę, że 

będziemy musieli podnieść stawkę do 65 zł. Przy stawce 50 zł byłaby to podwyżka o 15 zł a nie o 10 

zł. Przychylam się do zdania pana Stadnika, że płacimy podatki wszyscy. A tylko jednej grupie 

społecznej – rolnikom – nie podnosimy wcale stawki. Jesteśmy gminą rolniczą, rolnicy mają tu 

jeszcze prawo głosu i chcemy stworzyć tym samym lepsze warunki rolnikom. 

Głosowanie wniosku Komisji Rolnictwa za obniżeniem kwoty z 55 zł na 50 zł. 
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Za – 4 osoby 

Przeciw – 8 osób 

2 osoby wstrzymały się od głosu 

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, 

10 głosami „za”, przy 1 osobie przeciw i 4 osobach wstrzymujących się od głosu podjęła uchwałę 

 

nr XXXV/514/13 w sprawie w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów 

 wymiaru podatku rolnego 

 

Ad.9. 

Sekretarz Gminy Maria Wilk omówiła projekt uchwały. 

Radny Stadnik: Komisja Użyteczności Publicznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Radna Ziomek odczytała zdanie odrębne do projektu uchwały /załącznik nr 4/ . 

Skarbnik Gminy Maria Prodeus: Przeczytała pani nieprawdę. Fundusz sołecki w kwocie około 1 

mln zł to środki przeznaczone w prowizorium budżetu na budzenie aktywności lokalnej mieszkańców. 

Wspólnoty spotykają się, ustalają swoje priorytety i wydatki. Nieprawdą jest także, że nie ma innych 

śródków, które by umożliwiały realizację strategii gdyż w prowizorium jest zapis –realizacja zadań w 

zakresie zdrowia – są środki ponad 200 tys. zł na realizację programów zdrowotnych w tym zakresie. 

Oprócz tego 1,5 zł dysponuje GOPS na pomoc w tym rehabilitację, leki, zakup urządzeń 

rehabilitacyjnych. Jest to demagogia jeśli bierze się pod uwagę uzasadnienie do jednej tylko uchwały. 

Jest to problem całościowy. 

Radna Ziomek: Jest to program roczny a nie wieloletni, więc powinien się ograniczyć do celów na 

jakie zostały przeznaczone pieniądze. W innych gminach jest to jasno rozpisane: cel-sposób realizacji-

środki na realizację. Jeśli celów jest 10 to jest 10 wskazań. Jeśli się nie daje pieniędzy na dany cel to 

jest to demagogia, że jest na cel rehabilitacja skoro żadna organizacja nie dostała na rehabilitację 

pieniędzy. 

Przewodniczący Rady Gminy Czesław Czerwiec: W projekcie jest zapisane, że pieniądze  będą 

wyłonione w konkursie więc nie można z góry przypisać do zadań. Sama pani skutecznie działała, 

żeby wójt nie mógł przeznaczać pieniędzy na rehabilitację a teraz upomina się  pani o rehabilitację? 

Sekretarz Gminy Maria Wilk: Identyfikuje się mocno z projektem tej uchwały. Pieniądze nie są 

ściśle określone dla konkretnych organizacji, jakkolwiek bierze się w budżecie pod uwagę te 

organizacje, które już na terenie naszej gminy pożytecznie działają. Są np. koła gospodyń wiejskich i 

inne które nie muszą na swoją działalność otrzymywać wcale milionów. Milion złotych na zadania 

określone ustawą w tym zakresie to poważna kwota. Wierze, że być może są gdzieś w innych gminach 

programy, które mogą się pani radnej bardziej podobać, natomiast nie wiem czy wiele jest takich 
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gmin, które w tym małym punkcie gdzie są pieniądze dla organizacji pozarządowych może sobie 

pozwolić na to, żeby przeznaczyć na ten cel taką poważną kwotę. Organizacje pozarządowe mają co 

roku spotkanie, co roku też  Komisja Użyteczności Publicznej mocno pochyla się nad projektem tej 

uchwały. Ten program spowodował, że ludzie w różnych sferach się uaktywnili i tych organizacji jest 

coraz więcej. Dobrze jest, gdy osoby, które mają pomysły włączają się w działania. Dzisiaj na sesji 

taka silna krytyka wspierania społecznej działalności, może z racji, że jest więcej publiczności, jest 

głęboko krzywdząca dla radnych, którzy w zakresie Komisji Użyteczności Publicznej działają i dla 

samego wójta bo rozwój w tej dziedzinie jest widoczny a przeznaczone pieniądze są sensowne. 

Radna Ziomek: Odnośnie tego co powiedział pan przewodniczący o moich skutecznych działaniach 

by nie przeznaczać pieniędzy na rehabilitację – to jest nieprawda. To nie w tym kierunku szły 

działania. Działania szły w kierunku,  aby móc pieniądze, które są przekazywane rozliczyć. Żeby 

gmina miała wiarę, że mieszkańcy za te pieniądze otrzymali to, co mieli otrzymać. A nawet prokurator 

nie był w stanie tego stwierdzić. Do pani sekretarz – nie dlatego zwróciłam uwagę, bo jest takie 

szerokie gremium, ale dlatego, że akurat ten punkt w dniu dzisiejszym jest rozpatrywany. 

Radny Stadnik: Od kiedy świadomość obywatelska budowana jest za pieniądze. Najpierw jest 

świadomość a potem gmina może pomóc w ich działaniach. 

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik: Żeby się radni włączali w tą działalność. Ma pani 

zawsze odrębne zdanie więc co tu komentować. Budujmy gminę a nie rujnujmy jej. Niektórzy się 

włączają a niektórzy tylko piszą  pisma i taka jest ich „działalność”. To demagogia a nie działalność. 

Przewodniczący Rady Gminy Czesław Czerwiec: Wnioskuję o wykreślenie w punkcie VI podpunkt 

5a po słowie „sportowej”, żeby nie wskazywać na jaką dyscyplinę dajemy pieniądze. Pytanie – w 

punkcie 12 brakuje mi określenia, kto wchodzi w skład komisji konkursowej – czy to mają być osoby 

z różnych grup społecznych, czy pracownicy urzędu? 

Mecenas Kwaśniewicz: Ustawa to dookreśla. 

Sekretarz Gminy Maria Wilk: W skład komisji wchodzi także przedstawiciel organizacji 

pozarządowej. 

Przewodniczący Rady Gminy Czesław Czerwiec: Wzrost w tym  roku jest o 150 tys. zł.  W jakim 

celu? 

Skarbnik Gminy Maria Prodeus: Ta kwota w ciągu roku się zwiększała, kwota na rok 2014 jest taka 

sama jak wykonanie w roku bieżącym. 

Głosowanie wniosku Przewodniczącego Rady Gminy o wykreślenie w punkcie VI podpunkt 5a po 

słowie „sportowej”: 

Za – 9 osób 

Przeciw – 2 osoby 

Wstrzymało się od głosu – 4 osoby 

Wniosek został przyjęty. 

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 15 radnych z 15 członków ustawowego składu Rady, 

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

nr XXXV/515/13 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 

 

Ad.10. 

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik omówił projekt uchwały. 

Radny Stadnik: Komisja Użyteczności Publicznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

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 15 radnych z 15 członków ustawowego składu Rady, 

15 głosami „za” podjęła uchwałę 

XXXV/516/13 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 

Ad.11. 

Sekretarz Gminy Maria Wilk omówiła projekt uchwały. 

Radny Stadnik: Komisja Użyteczności Publicznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Radny Węgłowski: Czy gmina z tego tytułu będzie ponosiła koszty? 

Skarbnik Gminy Maria Prodeus: Wojewoda określił na ten cel 7000 zł, jest to jednak sytuacja 

rozwojowa. 

Głosowanie: 

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

proszę o podniesienie ręki. 

Rada Gminy Kobierzyce w obecności 14 radnych/radna Ziomek opuściła salę obrad/  z 15 członków 

ustawowego składu Rady, 

14 głosami „za” podjęła uchwałę 

nr  XXXV/517/13 w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Kobierzycach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 

dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 
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kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 z późniejszymi 

zmianami) 

Ad.12. 

Sekretarz Gminy Maria Wilk omówiła projekt uchwały. 

Radny Stadnik: Komisja Użyteczności Publicznej 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 

XXXV/518/13 w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Kobierzycach 

Ad.13. 

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik omówił projekt uchwały. 

Radny Stadnik: Komisja Użyteczności Publicznej 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 13 radnych/ wyszedł radny Łoposzko i radna Regulska/ z 15 

członków ustawowego składu Rady, 

13 głosami „za” podjęła uchwałę 

nr XXXV/519/13 w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji w sprawie podziału 

sołectwa Królikowice-Nowiny 

Ad.14. 

p. Maszka omówił projekt uchwały. 

Radny Rytelewski: Komisja Rolnictwa na wspólnym posiedzeniu odrzuciła projekt uchwały 10 

głosami. 
Radna Kasprzyk: Czyli nie uwzględniono tych uwag? 

p. Maszka: Gdyby uwzględniono projekt nie mógłby trafić pod państwa obrady. 

Radny Muraczewski W.: Wczoraj na komisji dyskutowaliśmy o skutkach ubocznych takich 
wiatrowni. W lokalizacji wiatraków stosowano odległości 700m od zabudowań Tyńca nad Ślężą, a 

jaka jest odległość od zabudowań miejscowości ościennych? 

p. Wożniak /projektant planu/:  Nie ma normatyw o tym mówiących. 500 m wynika z 

doświadczenia. Jedyną normą jest hałas. 
Radny Muraczewski W.:500 -700 m, tym samym zamykamy drogę do rozwoju tej miejscowości w 

przyszłości. 

Radny Kmiecik: Do mnie nie przemawiają argumenty dotyczące negatywnych skutków dla zdrowia. 
Ale będę głosował przeciw. 
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Radny Rytelewski: Utrata wartości działek jest dla mnie argumentem najsilniejszym. Odstraszy to 

ludzi młodych i nie będą wybierali tej lokalizacji. W ten sposób wioska się zestarzeje. 

 

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 „przeciw” przy 2 głosach „za” odrzuciła projekt uchwały. 

Uchwała nie została podjęta. 

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 XXXV/520/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru wschodniej części obrębu Małuszów oraz 

części obrębów Biskupice Podgórne i  Tyniec Mały 

 

Ad.16. 

p. Maszka omówił projekt uchwały. 

Radny Rytelewski: Komisja Rolnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Radna Ziomek: Czy takie zmiany nie wprowadzą bałaganu urbanistycznego? 

p. Maszka: Nie narzucamy od dróg wewnętrznych kształtu zabudowy. 

Radny Rytelewski: Jest to przystąpienie a nie uchwalenie planu dlatego teraz takich szczegółów nie 

uzgadniamy. 

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik: Myślę, że mogą być i dachy skośne i płaskie i wcale nie 

musi to burzyć porządku krajobrazu. 

Radny Rytelewski: Tu są wątpliwości dotyczące przesunięcia linii zabudowy, ale to na etapie 

uchwalenia ustalimy. 

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/wyszedł radny Łoposzko/ z 15 członków 

ustawowego składu Rady, 

14 głosami „za” podjęła uchwałę 

nr  XXXV/521/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Lipowej w południowo-

wschodniej części wsi Wysoka 

Ad.17. 

p. Maszka omówił projekt uchwały. 

Radny Rytelewski: Komisja Rolnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Radna Kasprzyk: Jaki to duży obszar? 

p. Maszka: 22 ary, funkcja usługowa lekka. 

Przewodniczący Rady Gminy Kobierzyce Czesław Czerwiec: Czy są przepisy o odległości 

minimalnej od stacji redukcyjnej gazu? 

p. Maszka: Tak, są rozporządzenia. Każdy projekt planu jest wysyłany do zarządcy sieci gazowniczej 

lub linii energetycznej i ten operator nakazuje taką lub inną linię nieprzekraczalną dla zabudowy. Dla 

sieci w Wysokiej jest to 16-25m od osi gazociągu. 

Przewodniczący Rady Gminy Kobierzyce Czesław Czerwiec: Jeśli może być w ogóle zagrożenie to 

może lepsza tam byłaby zieleń? 

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik: W dzisiejszym planie jest mieszkaniówka, jeśli damy 

zieleń to będą odszkodowania. Mieszkaniówka - po tym ostatnim wydarzeniu z gazem nikt tam domu 

nie kupi. Uważam za logiczny wniosek, żeby tam zrobić usługówkę, może mały handel. Są przepisy i 

PGNiG ustali odległości i inne warunki. 

Głosowanie: 

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

proszę o podniesienie ręki. 

Rada Gminy Kobierzyce w obecności 14 radnych/wyszedł radny Łoposzko/ z 15 członków 

ustawowego składu Rady, 

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

nr XXXV/522/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Nastrojowej w północno-

zachodniej części wsi Wysoka 

Ad. 18. 

p. Maszka omówił projekt uchwały. 

Radny Rytelewski: Komisja Rolnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt 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 XXXV/523/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Skrajnej w południowo-

zachodniej części obrębu Księginice 

Ad.19. 

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, 

12 głosami „za”, przy 2 osobach nie biorących udziału w głosowaniu i 1 osobie wstrzymującej się 

od głosu  podjęła uchwałę 

nr XXXV/524/13 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.20. 

Brak interpelacji. 

Ad.21. 

Radny Stadnik: Oświetlenie – to jest projekt czy przystąpienie do projektu? 

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik: Jest to projekt. 

Radny Kmiecik: Na czyj koszt odbywa się przebudowa drogi 35 koło Amazonu? 

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik: Na koszt inwestora. 

Radna Ziomek: Czy my wiemy jaki jest czas i koszt tej przebudowy? 

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik: Nie wiemy, jest to na etapie uzgodnień. Płynny ruch 

zastępczy będzie na pewno. 

Radny  Węgłowski: Ogrodzenie we wsi Nowiny to jest już zakończona inwestycja? 

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik: Mam informacje, że zakończona. 
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Radny  Węgłowski: Moim zdaniem to nie tak miało być zrobione. Mostek w Krzyżowicach – w 

kierunku Bąków – ten temat miał być zrobiony. 

Zastępca Wójta Piotr Kopeć: Ten temat miał być załatwiony. Na następnej sesji pan Ligas się 

wypowie. 

Radna Kasprzyk: Mam pytanie o drogę w Cieszycach – ulica Polna, do połowy jest wyasfaltowana, 

a  dalej jest problem. 

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik: Dawno by to było zrobione do końca gdyby tylko 

mieszkańcy wyrazili zgodę. 

Radny Rytelewski: Droga asfaltowa koło firmy ATS - rolnicy nie mogą tamtędy jeździć. 

Zastępca Wójta Piotr Kopeć: Jest to w trakcie rozpoznania. 

Radny Węgłowski: Nie ma szans w urzędzie żeby się połączyć z siecią dla gości. 

Zastępca Wójta Piotr Kopeć: Będą zamontowane w Urzędzie 3 hot-spoty. 

Ad.22. 

Radna Regulska odczytała pismo od pana Zakrzewskiego w sprawie możliwości dofinansowania do 

obiadów dla uczniów szkoły w Bielanach Wrocławskich  /załącznik nr 5/ . 

Radna Ziomek odczytała wniosek o ustanowieniu inicjatywy uchwałodawczej w gminie Kobierzyce 

/załącznik nr 6/ . 

Sołtys Łukasz Orfin: W stronę pani dyrektor GOPS – najszczersze podziękowanie, mieliśmy 

problem z jednym mieszkańcem chorym psychicznie. W ciągu jednego dnia został umieszczony w 

ośrodku, zaopatrzony w pomoc, w ubezpieczenie. Druga sprawa, którą chcę poruszyć to uchwała w 

sprawie wiatraków – jako sołtys i reprezentant mieszkańców jestem bardzo szczęśliwy, że wzięliście 

państwo pod uwagę głos większości społeczeństwa. 

Radna Smaga: Zapraszam państwa na posiedzenie wspólne Komisji Rewizyjnej i Budżetowej w 

czwartek 5 grudnia o godz. 16. 

Radny Stadnik: Będzie to posiedzenie również z Komisją Użyteczności Publicznej. 

Przewodniczący Rady Gminy Kobierzyce Czesław Czerwiec: Zamykam XXXV Sesję Rady 

Gminy. 

Załączniki stanowią integralną część protokołu - liczba załączników: 6. 

Dokładny przebieg sesji – na nośniku elektronicznym nr 20131129 

 

Protokołowała:                                                                                       Przewodniczący Rady Gminy:  

Magdalena Marszałek-Wojciechowska                                                          Czesław Czerwiec 

 


