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- PROJEKT -  

PROTOKÓŁ NR XL/14 

Z SESJI RADY GMINY KOBIERZYCE 

Z DNIA 8 maja 2014 ROKU 

XL 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/ 

Dyrektor SP Kobierzyce – Grażyna Ciężka 

Młodzież z SP Kobierzyce 

 

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? Proszę o wpisanie w punkcie 4 : „10 lat Polski w 

Unii Europejskiej. Rozwój Gminy Kobierzyce”. 

 
Kto jest za przyjęciem porządku obrad? 

Za – jednogłośnie 

Stwierdzam, że porządek obrad przyjęto i wygląda on następująco: 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie XL Sesji Rady Gminy Kobierzyce. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXXIX Sesji Rady Gminy. 

4. „10 lat Polski w Unii Europejskiej. Rozwój Gminy Kobierzyce”. 
5. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 

6. Sprawozdanie Wójta z bieżącej działalności. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego w 

sprawie podziału powiatu na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby 

radnych wybieranych w okręgu wyborczym. 
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8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/411/ 04 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 

3 listopada 2004r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność 

Gminy Kobierzyce. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości 

niezabudowanych w granicach części działek nr 284/89, nr 284/93, nr 289, nr 287, nr 282/50 i nr 

280/14 położonych w obrębie Bielany Wrocławskie. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

wsi Królikowice.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obrębu Tyniec nad Ślęzą i części obrębu Pustków Wilczkowski.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obrębu Budziszów.  

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

przestrzennego obszaru wzdłuż pasa drogowego ul. Jesionowej w północno-środkowej części wsi 

Kobierzyce.  

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

przestrzennego obszaru przy ul. Kwiatowej w środkowej części wsi Kobierzyce. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy skrzyżowaniu ul. Tynieckiej z ul. 

Klecińską w północno-środkowej części wsi Bielany Wrocławskie. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Wrocławskiej w północno-

zachodniej części wsi Bielany Wrocławskie.  

17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru przy ul. Wiosennej w północno-wschodniej części wsi 

Pustków Żurawski.  

18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru przy ul. Świętego Józefa w południowej części wsi 

Magnice.  

19. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru wzdłuż pasa drogowego ul. Słonecznej we wsi 

Księginice.  

20. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru przy ul. Kruczej w środkowo-zachodniej części wsi 

Solna.  

21. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Kuklice. 

22. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Żurawice. 

23. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Żerniki Małe. 

24. Interpelacje radnych. 

25. Zapytania radnych i sołtysów. 

26. Wnioski i sprawy różne.  

27. Zakończenie obrad.                                                                               

Ad.3. 

Przyjęcie protokołu z XXXIX 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 XXXIX Sesji 

Rady Gminy? 

Za- 13 osób 
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1 osoba nie brała udziału w głosowaniu /radna Ziomek/ 

Protokół został przyjęty. 

 

Ad.4. 

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu Artur Cierczek  przedstawił historię integracji 

europejskiej przygotowaną w formie prezentacji multimedialnej.  

Zastępca Wójta Piotr Kopeć omówił jak w ciągu 10 lat  uczestnictwa Polski w UE tj. 2004-2014 

zmienił się obraz naszej gminy, ile ważnych dla rozwoju gminy inwestycji udało się wykonać. 

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik podsumował wystąpienia przedmówców. 

Pierwszą część sesji uświetnił występ dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kobierzycach, które 

zaśpiewały m.in. "Odę do radości", "Witaj majowa jutrzenko", "Ja to mam szczęście" 

 

Ad.5. 

Przewodniczący Rady Gminy Czesław Czerwiec: Kolejna sesja Rady Gminy Kobierzyce odbędzie 

się 17 czerwca 2014 r. i będzie to sesja absolutoryjna. 

Przewodniczący Rady Gminy Czesław Czerwiec omówił bieżące sprawy z zakresu działania Rady 

Gminy. 

 

Ad.6. 

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

nr 1/.  

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik odczytał wniosek  od Fundacji „Niepokonani” o 

użyczenie lub dzierżawę części nieruchomości położonej w Tyńcu Małym ul. Domasławska 

10 – stanowiącej własność Gminy Kobierzyce /załącznik nr 2/.  
 

Sekretarz Gminy Maria Wilk: Jest to fundacja podobna do Promyka Słońca. Działalność prowadzą 

non profit. Można zrobić posiedzenie komisji i o tym podyskutować. Myślę, że taka działalność 

byłaby z pożytkiem dla nas wszystkich a zwłaszcza dla dzieci. 

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik: To byłoby osobne wejście, nie byłoby konfliktu między 

działalnością fundacji a działalnością wiejską. 

Radna Ziomek: Taki ośrodek nie może powstać w niezgodzie z mieszkańcami Tyńca. Niech 

mieszkańcy na zebraniu się wypowiedzą. 

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik: Ja od roku mówię, że trzeba ten budynek 

zagospodarować i cisza. Teraz nagle pojawiają się koncepcje. Odbędzie się zebranie. Mieszkańcy się 

wypowiedzą, państwo również. 

Radna Kasprzyk: Pieniądze są nasze i budynek jest nasz. Zróbmy posiedzenie Komisji Użyteczności 

Publicznej z sołtysem, bo za chwilę znowu wystąpi grupa „za gimnazjum” i wrócimy do punktu 

wyjścia. Taki ośrodek na terenie naszej gminy jest bardzo potrzebny. 

Ad.7. 

 

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik omówił projekt uchwały. 
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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 14 radnych z 15 członków ustawowego składu Rady, 

14 głosami „za”  podjęła uchwałę  

 

nr XL/580/14 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu 

Wrocławskiego w sprawie podziału powiatu na okręgi wyborcze, ustalenia ich 

numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym 

Ad.8. 

Zastępca Wójta Piotr Kopeć omówił projekt uchwały. Zmiana uchwały spowodowana jest potrzebą 

obniżenia kosztów związanych ze sprzedażą mieszkań komunalnych dla osób o niskich dochodach. 

Osoby, które chciały wykupić mieszkania zwykle są osobami mało zamożnymi, a koszty poniesione 

na przygotowanie dokumentacji dość  istotnie obciążałyby budżet tych osób, dlatego często 

powodowało to niemożność wykupu mieszkań przez te osoby. 
 

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 14 radnych z 15 członków ustawowego składu Rady, 

14 głosami „za”  podjęła uchwałę  

nr XL/581/14 w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/411/ 04 Rady Gminy Kobierzyce z 

dnia 3 listopada 2004r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami 

stanowiącymi własność Gminy Kobierzyce. 

 
Ad.9. 

 

p. Maszka: W związku z prowadzoną inwestycją przez firmę Amazon w Bielanach Wrocławskich 

konieczna stała się przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 35 z drogą gminną ul. Czekoladową i 

z ulicą Tęczową. Mając to na uwadze chcemy  nieodpłatnie przekazać na rzecz Skarbu Państwa 

nieruchomości, których właścicielem jest Gmina Kobierzyce. 

 
Radny Stadnik: Komisja Użyteczności Publicznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Radny Rytelewski: Komisja Rolnictwa na swym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały. 

Radna Ziomek: Czy w tych warunkach wydanych przez Wójta Gminy Kobierzyce znalazła się 

propozycja ścieżek rowerowych? Te działki mają o wiele większą powierzchnię. One są 

niewydzielone, czy radni mogą głosować nad tym? Skoro to może iść dalej i uszczuplać majątek 

gminy? 
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Zastępca Wójta Piotr Kopeć: Nie ma wydzielenia geodezyjnego. Rada Gminy głosuje nad tym, co 

jest napisane i co widzi. Oczekiwanie na podziały geodezyjne wstrzymałoby jedną z większych 

inwestycji na Dolnym Śląsku, bo to by trwało 3-4 miesiące. 

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 XL/582/14 w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości 

niezabudowanych w granicach części działek nr 284/89, nr 284/93, nr 289, nr 287, nr 282/50 i nr 

280/14 położonych w obrębie Bielany Wrocławskie 

Ad.10. 

p. Maszka: Projekt planu ustala nowe przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną, komunikację drogową, zabudowę zagrodową, zabudowę usługową. W wyniku 

wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu wpłynęła uwaga do projektu planu, natomiast do 

prognozy oddziaływania na środowisko nie wpłynęły żadne uwagi. Uwaga została przyjęta.  Ustalenia 

niniejszego planu są zgodne z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Kobierzyce uchwalonego uchwałą nr XXVI/418/09 z dnia 28 sierpnia 2009r., 

zmienionym uchwałą Rady Gminy Kobierzyce Nr XIV/304/12 z dnia 23 listopada 2012 roku. 

 
Radny Rytelewski: Komisja Rolnictwa na swym posiedzeniu 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 14 radnych z 15 członków ustawowego składu Rady, 

14 głosami „za”  podjęła uchwałę  

 

nr XL/583/14 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 

Królikowice 

Ad.11. 

p. Maszka: Projekt planu ustala nowe przeznaczenie terenu na tereny rolne z zakazem zabudowy 

kubaturowej. Ustalenia niniejszego planu są zgodne z ustaleniami „Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kobierzyce uchwalonego uchwałą nr 

XXVI/418/09 z dnia 28 sierpnia 2009 r., zmienionym uchwałą Rady Gminy Kobierzyce Nr 

XIV/304/12 z dnia 23 listopada 2012 roku.  

 
Radny Rytelewski: Komisja Rolnictwa na swym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała projekt 

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 14 radnych z 15 członków ustawowego składu Rady, 

14 głosami „za”  podjęła uchwałę  

nr XL/584/14 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obrębu Tyniec nad Ślęzą i części obrębu Pustków Wilczkowski 

Ad.12. 

p. Maszka :  Projekt planu ustala nowe przeznaczenie terenu na tereny rolne z zakazem zabudowy 

kubaturowej. Ustalenia niniejszego planu są zgodne z ustaleniami „Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kobierzyce uchwalonego uchwałą nr 

XXVI/418/09 z dnia 28 sierpnia 2009r., zmienionym uchwałą Rady Gminy Kobierzyce Nr 

XIV/304/12 z dnia 23 listopada 2012 roku. 
 

Radny Rytelewski: Komisja Rolnictwa na swym posiedzeniu 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 14 radnych z 15 członków ustawowego składu Rady, 

14 głosami „za”  podjęła uchwałę  

nr XL/585/14 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obrębu Budziszów 

Ad.13. 

p. Maszka: Celem przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru wzdłuż pasa drogowego ul. Jesionowej w północno-środkowej części wsi 

Kobierzyce, jest zmiana klasy drogi powiatowej nr 1959D z klasy zbiorczej na lokalną, jak we 

wszystkich pozostałych mpzp dla tej drogi. 

 

Radny Rytelewski: Komisja Rolnictwa na swym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały. 

Przewodniczący Rady Gminy Kobierzyce Czesław Czerwiec: Pas 30 m – co tam miałoby być? 

p. Maszka: W tym 30 m pasie jest 20 m linia zabudowy nieprzekraczalnej. 

Przewodniczący Rady Gminy Kobierzyce Czesław Czerwiec: Żeby nie było tak, że będzie działka, 

gdzie nie można będzie budować domów. 

p. Maszka: Ta odległość właśnie ulegnie zmniejszeniu. 

 

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 XL/586/14 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru wzdłuż pasa drogowego ul. Jesionowej w północno-środkowej części wsi 

Kobierzyce 
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Ad.14. 

p. Maszka: Celem przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru przy ul. Kwiatowej w środkowej części wsi Kobierzyce jest zmiana 

przeznaczenia działki nr 201/1 na tereny usług publicznych [UP]. 

 

Radny Rytelewski: Komisja Rolnictwa na swym posiedzeniu 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 14 radnych z 15 członków ustawowego składu Rady, 

14 głosami „za”  podjęła uchwałę  

nr XL/587/14 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru przy ul. Kwiatowej w środkowej części wsi 

Kobierzyce 

Ad.15. 

p. Maszka: Celem przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego przy skrzyżowaniu ul. Tynieckiej z ul. Klecińską w północno-

środkowej części wsi Bielany Wrocławskie, jest ustalenie zamiast terenu gminnej drogi głównej 

[KDG] – terenu obsługi komunikacji samochodowej [KS]. 

 

Radny Rytelewski: Komisja Rolnictwa na swym posiedzeniu 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 14 radnych z 15 członków ustawowego składu Rady, 

14 głosami „za”  podjęła uchwałę  

nr XL/588/14 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego przy skrzyżowaniu ul. Tynieckiej z ul. Klecińską w 

północno-środkowej części wsi Bielany Wrocławskie 

Ad.16. 

p. Maszka: Celem przystąpienia do sporządzenia przedmiotowego planu jest ustalenie zapisów oraz 

współczynników urbanistycznych, jak we wcześniej obowiązującym miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego, uchwalonym przez Radę Gminy Kobierzyce Nr XIX/223/12 z dnia 

25 maja 2012r. - w celu umożliwienia realizacji hotelu. Nowy plan ustali parametry i wskaźniki 

urbanistyczne zabudowy - zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Kobierzyce.  

 

Radny Rytelewski: Komisja Rolnictwa na swym posiedzeniu 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 14 radnych z 15 członków ustawowego składu Rady, 

14 głosami „za”  podjęła uchwałę  

nr XL/589/14 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 

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

Bielany Wrocławskie 

Ad.17. 

p. Maszka: Celem przystąpienia do sporządzenia przedmiotowego planu jest ustalenie zapisów oraz 

współczynników urbanistycznych, jak we wcześniej obowiązującym miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego, uchwalonym przez Radę Gminy Kobierzyce Nr XIX/233/08 z dnia 

28 marca 2008r. Nowy plan ustali parametry i wskaźniki urbanistyczne zabudowy - zgodnie ze 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobierzyce. 

 

Radny Rytelewski: Komisja Rolnictwa na swym posiedzeniu 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  /wyszła radna Ziomek/  z 15 członków 

ustawowego składu Rady, 

13 głosami „za”  podjęła uchwałę  

nr XL/590/14 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru przy ul. Wiosennej w północno-wschodniej części wsi Pustków 

Żurawski 

Ad.18. 

p. Maszka: Celem przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru przy ul. Świętego Józefa w południowej części wsi Magnice, jest 

przeznaczenie w całości działek nr 6/17, 6/18 i 10/90 pod tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej [MN].  

Radny Rytelewski: Komisja Rolnictwa na swym posiedzeniu 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 14 radnych /wróciła radna Ziomek/ z 15 członków ustawowego 

składu Rady, 

14 głosami „za”  podjęła uchwałę  

nr XL/591/14 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru przy ul. Świętego Józefa w południowej części wsi Magnice 
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Ad.19. 

p. Maszka: Celem przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru wzdłuż pasa drogowego ul. Słonecznej we wsi Księginice, jest przywrócenie 

szerokości pasa drogowego ul. Słonecznej, jak we wcześniej obowiązującym miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego, uchwalonym przez Radę Gminy Kobierzyce Nr XXXIV/418/04 z 

dnia 25 listopada 2004r. 

 

Radny Rytelewski: Komisja Rolnictwa na swym posiedzeniu 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 14 radnych /wróciła radna Ziomek/ z 15 członków ustawowego 

składu Rady, 

14 głosami „za”  podjęła uchwałę  

nr XL/592/14 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru wzdłuż pasa drogowego ul. Słonecznej we wsi Księginice 

Ad.20. 

p. Maszka: Celem przystąpienia do sporządzenia przedmiotowego planu jest ustalenie na części 

działki nr27/6 położonej we wsi Solna, jest ustalenie na części działki terenu zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej [MN], a na pozostałej części terenu zabudowy usługowej [U], celem 

realizacji domu mieszkalnego oraz magazynu rekwizytów filmowych. Nowy plan ustali parametry i 

wskaźniki urbanistyczne zabudowy - zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobierzyce. 

Radny Rytelewski: Komisja Rolnictwa na swym posiedzeniu 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 14 radnych z 15 członków ustawowego składu Rady, 

14 głosami „za”  podjęła uchwałę  

nr XL/593/14 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru przy ul. Kruczej w środkowo-zachodniej części wsi Solna 

Ad.21. 

p. Maszka: Do nadania nazwy ulicy przystąpiono na wniosek Sołectwa Kuklice reprezentowanego 

przez Sołtysa wsi. Nieruchomość stanowiąca ulicę Marchewkową jest drogą publiczną. 

Radny Rytelewski: Komisja Rolnictwa na swym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała projekt 

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 14 radnych  z 15 członków ustawowego składu Rady, 

14 głosami „za”  podjęła uchwałę  

nr XL/594/14 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Kuklice 

Ad.22. 

p. Maszka: Do nadania nazwy ulicy przystąpiono na wniosek Sołectwa Żurawice reprezentowanego 

przez Sołtysa wsi. Nieruchomość stanowiąca ulicę Orzechową jest drogą publiczną. 

Radny Rytelewski: Komisja Rolnictwa na swym posiedzeniu 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 14 radnych  z 15 członków ustawowego składu Rady, 

14 głosami „za”  podjęła uchwałę  

nr XL/595/14 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Żurawice 

Ad.23. 

p. Maszka: Do nadania nazwy ulicy przystąpiono na wniosek Sołectwa Żerniki Małe 

reprezentowanego przez sołtysa wsi. Nieruchomość stanowiąca ulicę Aleję Zieloną jest drogą 

prywatną. 

Radny Rytelewski: Komisja Rolnictwa na swym posiedzeniu 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 14 radnych  z 15 członków ustawowego składu Rady, 

14 głosami „za”  podjęła uchwałę  

 

nr XL/596/14 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Żerniki Małe. 

 

Ad.24. 

Interpelacje radnych. 

Brak. 

Ad.25. 

Brak. 

Ad.26. 

Radna Kasprzyk: Po raz kolejny zwracam się z prośbą, żeby zamknąć bramy na cmentarzu w 

Kobierzycach. Jeśli w ciągu 10 dni nie będzie zamknięta to osobiście kupię kłódkę. Fontanna w 

Kobierzycach – kiedy będzie uruchomiona? Proszę o przygotowanie wykonania budżetu sołectwa 

Kobierzyce za rok 2012 i 2013. Następnie radna odczytała 3 pisma: 

1. w sprawie realizacji programów profilaktycznych /załącznik nr 3/. 

2. w sprawie zaległych urlopów Wójta Gminy i Skarbnika/załącznik nr 4/. 
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3. w sprawie czasu pracy Dyrektora GCKiS w Kobierzycach/załącznik nr 5/. 

Radny Stadnik: Do Polski napłynęło ponad bilion złotych. Ciemną stroną uczestnictwa Polski w Unii 

Europejskiej są natomiast przetargi. Chciałbym prosić o oświetlenie tunelu na drodze Tyniec Mały-

Domasław. Do radnej Kasprzyk – nie wszystkie informacje pani radnej są ścisłe, proszę o sprawdzenie 

i uściślenie. 

Radny Węgłowski: Gmina dokonuje podcinek – droga z Nowin do Krzyżowic wymaga podcinek. 

Las się rozwinął i zrobiło się tam ciasno. Odnośnie bramy szkoły w Krzyżowicach. Były 2 spotkania z 

panem starostą, miało to być sprzątnięte, ale tak się nie stało. Budynek szkoły w Tyńcu Małym – czy 

zadania tej fundacji były realizowane na terenie naszej gminy? Chętnie posłuchałbym opinii kogoś z 

GOPS-u na ten temat. 

Radny Muraczewski W. : Chciałem poruszyć sprawę składowanych po warsztacie mechanicznym 

śmieci na terenie agencji. Zgłaszałem to już. Czy można to jakoś wywieźć? Za chwilę tam grozi 

epidemia. Jest plaga gryzoni. Mieszańcy się skarżą. 

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik: Sprawdzimy to. 

Przewodniczący Rady Gminy Kobierzyce Czesław Czerwiec: Gryzoni na Wysokiej jest już dużo. 

Wnioskuję, żeby przedsięwziąć jakieś kroki w tej sprawie. 

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik: Nie jest to na naszym terenie. Wniosek możemy złożyć 

do właściwych instytucji. 

Ad.27. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Kobierzyce Czesław Czerwiec: Zamykam XL Sesję Rady Gminy. 
Załączniki stanowią integralną część protokołu - liczba załączników: 5. 

Dokładny przebieg sesji – na nośniku elektronicznym nr 20140508 

 

Protokołowała:                                                                                           Przewodniczący Rady Gminy  

Magdalena Marszałek-Wojciechowska                                                              Czesław Czerwiec 

 

 


