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-projekt- 

PROTOKÓŁ NR XII/2015 

Sesji Rady Gminy Kobierzyce 

z dnia 27 listopada 2015 roku 

 

XII Sesję Rady Gminy otworzyła o godz.9.00  Przewodnicząca Rady Gminy  -  Elżbieta Regulska. 

Obecni na Sali obrad: 

Radni wg listy obecności, 

Sołtysi wg listy obecności, 

Wójt Gminy – Ryszard Pacholik 

Zastępca Wójta - Piotr Kopeć 

Sekretarz Gminy – Maria Wilk 

Skarbnik Gminy Maria Prodeus 

Radca Prawny – Krzysztof Kwaśniewicz 

Przedstawiciel firmy  Consus Carbon Engineering sp.z o.o. – Marek Wasilewski. 

 

Ad.1. 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska przywitała radnych i przybyłych gości 

oraz stwierdziła, iż Rada Gminy posiada qworum i jest władna obradować i podejmować prawomocne 

uchwały.  

Zanim przystąpimy do procedowania porządku obrad, chciałam Państwa poinformować, że pan Wójt 

dostąpił zaszczytu i spotkała go miła niespodzianka. Żeby czegoś nie przekręcić, odczytam państwu; 

”16 listopada 2015 r. w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się uroczystość wręczenia 

odznaczeń państwowych. W imieniu Ministra Cyfryzacji i Administracji Wojewoda Dolnośląski 

Tomasz Smolarz wręczył Ryszardowi Pacholikowi  odznakę honorową za zasługi dla samorządu 

terytorialnego. Odznaka ta została ustanowiona w czerwcu 2015 r. i jest wyróżnieniem nadawanym za 

szczególne zasługi na rzecz samorządu. Wyróżnienie nadawane jest za szczególne osiągnięcia w 

pracy, za udział w pracach legislacyjnych związanych z wprowadzeniem i reformowaniem samorządu 

terytorialnego w administracji polskiej i organizacjach międzynarodowych czy też za pracę naukową, 

badawczą i dydaktyczną dotyczącą samorządu.” Proszę państwa, w imieniu wszystkich radnych i 

pracowników Urzędu Gminy składamy panu Wójtowi serdeczne gratulacje z okazji przyznania tej 

odznaki i życzymy dalszych sukcesów panie Wójcie. 

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik: To jeszcze bardziej uroczysta chwila niż samo nadanie 

wyróżnienia w Urzędzie Wojewódzkim. Dziękuję bardzo i jestem bardzo mile zaskoczony. 
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Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska: Proszę państwa radnych  o 

naniesienie poprawek w proponowanym porządku obrad: 

W PKT 10 proszę o całkowite wycofanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 

XXXVI/536/13 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnej 

Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 – 2020. W tym punkcie natomiast 

proszę zapisać Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

rok 2016. 

W PKT 27 proszę zapisać Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji 

dla  niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz niepublicznych przedszkoli 

prowadzonych na terenie Gminy Kobierzyce oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich 

pobrania i wykorzystania. Tym samym zmieni się odpowiednio dalsza numeracja porządku obrad. 

Zgodnie z art.34 Statutu Gminy stawiam pytanie czy ktoś z państwa radnych ma uwagi, wnioski do 

porządku obrad.  Nie widzę, przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem 

zaproponowanego porządku obrad wraz z autopoprawkami proszę o podniesienie ręki.                        

Za – 15 osób z 15 członków ustawowego składu Rady Gminy                                                     

Stwierdzam, że porządek obrad przyjęto i przedstawia się następująco; 

Porządek obrad: 

 

1. Otwarcie XII Sesji Rady Gminy. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Gminy. 

4. Informacje Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym. 

5. Sprawozdanie Wójta z bieżącej działalności. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały XXXV/513/13 Rady Gminy Kobierzyce z 

dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od 

nieruchomości. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji 

podatkowych. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/165/12 Rady Gminy Kobierzyce z 

dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów 



3 
 

użyteczności publicznej, terenów rekreacyjnych i sportowych należących do gminy 

Kobierzyce. 

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

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 

2016. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy 

Kobierzyce".  

12. Podjęcie uchwały w sprawie ograniczenia czasu funkcjonowania instalacji i urządzeń w 

zakładach kamieniarskich na terenie gm. Kobierzyce 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zgody Rady Gminy Kobierzyce na odpłatne przekazanie 

wykonanej sieci wodociągowej. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr IX/113/15 Rady Gminy Kobierzyce z 

dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie gminy Kobierzyce. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Ślęza – część „A”. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego przy ul. Polnej w północno-środkowej części wsi 

Owsianka, w obrębie Owsianka-Bąki. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego przy ul. Szwedzkiej w środkowo-północnej części 

obrębu Bielany Wrocławskie. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego w północno-zachodniej części wsi Tyniec nad Ślęzą. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego przy ul. Kruczej w środkowej części wsi Solna. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego przy ul. Słonecznej w południowo-wschodniej części 

wsi Jaszowice. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Chabrowej w zachodniej 

części wsi Wysoka. 
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22. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru w północno-środkowej części obrębu 

Biskupice Podgórne. 

23. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Sosnowej w południowo-

zachodniej części wsi Bielany Wrocławskie. 

24. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Bukowej w północno-

wschodniej części wsi Kobierzyce. 

25. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej części Regionalnej Strefy 

Rozwoju Przedsiębiorczości „Węzeł Bielański” położonej w obrębie Bielany 

Wrocławskie. 

26. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Krzyżowice. 

27. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla  

niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz niepublicznych przedszkoli 

prowadzonych na terenie Gminy Kobierzyce oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. 

28. Interpelacje radnych 

29. Zapytania radnych i sołtysów. 

30. Wnioski i sprawy różne.  

31. Komunikaty Przewodniczącej. 

32. Zakończenie obrad.                                                                             

Ad.3. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Czy ktoś z Państwa radnych ma uwagi do 

protokołu z XI Sesji Rady Gminy?  

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Kto z państwa radnych jest za przyjęciem 

protokołu z XI Sesji Rady Gminy? 

Za – 14 osób /z 15 członków ustawowego składu Rady Gminy/ 

1 osoba wstrzymała się od głosu. 

Protokół został przyjęty. 
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Ad.4. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska poinformowała o pismach, które wpłynęły do 

Biura Rady w okresie międzysesyjnym./ załącznik nr 1/ 

19 października wpłynęła skarga od pana Sterniuka na bezczynność Przewodniczącego Rady Gminy. 

Zgodnie z procedurą,  skarga została przekazana do Wojewody. Skarga jest do wglądu w Biurze Rady. 

Skarga wzięła się z tego, że pismo, które wpłynęło od pana Sterniuka do Rady Gminy nie trafiło do 

Biura Rady tylko trafiło zgodnie z treścią pisma do pracownika merytorycznego. O tym piśmie, które 

miało trafić do mnie dowiedziałam się dopiero ze skargi. Odpowiedziałam Panu Sterniukowi na to 

pismo. Pan Sterniuk otrzymawszy pismo przyszedł osobiście i mnie przeprosił za tą skargę. 

Powiedział, że nie chciał tego robić, ale ponieważ jego sprawa już z  roku na rok się powtarza, chciał 

po prostu być zauważony. 

Druga sprawa – to pismo  w sprawie  nieutwardzonej drogi usytuowanej obok posesji Państwa 

Wojtasików z Tyńca / ŚL. ,po której jeżdżą samochody dostawcze, co powoduje pękanie  ścian 

budynku. Państwo Wojtasik wyrazili swoje niezadowolenie ze sposobu podejścia do tej sprawy  

zarówno mieszkańców Tyńca /ŚL jak i referatu dróg, transportu i mienia komunalnego. 

Brak odpowiedzi   z w/w referatu spowodowane było niedostarczeniem w terminie do referatu 

Korespondencji  państwa Wojtasik. W związku z tym  w przedmiotowej sprawie odbyła się wizja 

lokalna, w której wzięli udział: Wójt R.Pacholik, kierownik referatu P. Ligas oraz Sołtys Tyńca /Śl. 

Łukasz Orfin. Bardzo proszę Pana Wójta o przedstawienie tej sprawy. 

 
Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik : Byliśmy w Tyńcu nad Ślęzą. Ta droga nie ma szans 

bycia w tym miejscu. Myślę, że to jest tylko opór mieszkańców. Z tej drogi wywozi się błoto. Wg 

mnie nie powinno tej drogi tam być. Niby skrót, ale to nie jest tak naprawdę skrót. W styczniu 

zrobimy jeszcze jedno zebranie wiejskie i zobaczymy jakie stanowisko zajmą mieszkańcy. Ja 

oczywiście ich wolę uszanuję. 

Sekretarz Gminy Maria Wilk: Prowadzimy analizę zarobków. Porównując z nauczycielami z miasta 

na pewno nasi nauczyciele nie zarabiają mniej, o ile nie więcej. Będziemy analizowali te kwestie 

dogłębnie.  Zapewne  zaprosimy przedstawicieli pracowników oświaty i związków zawodowych na 

spotkanie w tej sprawie.  Jest to odniesienie  do pisma , które wpłynęło do Rady Gminy od  

pracowników oświaty w sprawie podwyżek wynagrodzeń.  

Ad.5. 

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik przeczytał sprawozdanie z bieżącej działalności.  

/ załącznik nr 2/ 

Ad.6. 

Skarbnik Gminy Maria Prodeus omówiła projekt uchwały. Proponujemy górne stawki minimalne. 

Propozycje są dostosowane do tabel Ministra.  
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Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska - proszę przewodniczącego Komisji Budżetowej o 

przedstawienie opinii w sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Radny  Jarosław Zawisza: Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała 

projekt tej uchwały.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska- Otwieram dyskusję. Kto z Państwa Radnych ma 

pytania , uwagi do projektu uchwały? W podstawie prawnej jest „Dz. U. 1515 ze zm.” – należy 

skreślić „ze zm.”, ponieważ te zmiany jeszcze nie weszły w życie. 

GŁOSOWANIE: 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Nie ma pytań, uwag - zamykam dyskusję w 

sprawie projektu. Przechodzimy do podjęcia uchwały. 

Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu - proszę o 

podniesienie ręki. 

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

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

 

nr XII/174/15 w sprawie stawek podatku od środków transportowych. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Stwierdzam, że uchwała została podjęta. 

 

Ad.7. 

Skarbnik Gminy Maria Prodeus omówiła projekt uchwały. Proszę poprawić w podstawie prawnej – 

nie 84 lecz winna być 849. 

Proszę o poprawienie stawki  na 18 zł: 

-zabytki 

-obiekty sportowe 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska - proszę przewodniczącego Komisji Budżetowej o 

przedstawienie opinii w sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Radny  Jarosław Zawisza: Komisja Budżetowa wnioskowała o przyjęcie 

ww. zmian i pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały ze zmianami.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Proszę przewodniczącego Komisji Rolnictwa, 

Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska  o przedstawienie opinii w sprawie projektu 

uchwały. 

Przewodniczący Komisji Wiesław Muraczewski: Komisja Rolnictwa, Zagospodarowania 

Przestrzennego i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały z ww. zmianą. 
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Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska - Otwieram dyskusję. Kto z Państwa Radnych ma 

pytania , uwagi do projektu uchwały?  

Radna Apolonia Kasprzyk-Czepielinda: Jeśli mamy wspierać sport w naszej gminie to jest to 

stawka zbyt duża. 

Skarbnik Gminy Maria Prodeus: Całkowite zwolnienie przy pobieraniu opłat byłoby bardzo daleko 

idące. W 2016 r. działalność rozpoczyna basen i pole golfowe, tych obiektów jest naprawdę dużo. 

Radny Jarosław Zawisza: Chcieliśmy wykonać gest wobec podmiotów sportowych, taka była nasza 

intencja. 

Skarbnik Gminy Maria Prodeus: Pomoc de minimis i pomoc regionalna dla obiektów sortowych też 

działa i to jest spore uszczuplenie budżetu gminy. 

 

GŁOSOWANIE: 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Nie ma więcej pytań, uwag -zamykam dyskusję 

w sprawie projektu. Przechodzimy do głosowania nad wnioskiem Komisji Budżetowej a następnie do 

podjęcia uchwały. 

Kto z państwa radnych jest za wnioskiem Komisji Budżetowej. 

Za – 14 osób 

1 osoba się wstrzymała 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Stwierdzam, że wniosek został przyjęty. 

Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu - proszę o 

podniesienie ręki. 

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

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

 

 nr XII/175/15 w sprawie zmiany uchwały XXXV/513/13 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 29 

listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Stwierdzam, że uchwała została podjęta. 

 

Ad.8. 

Skarbnik Gminy Maria Prodeus omówiła projekt uchwały. Dostosowujemy druki do 

wymagań ewidencyjnych i potrzeb mieszkańców. Zmieniamy druki, ale zmiana będzie 

obowiązywała tylko osoby składające nowe lub zmienione deklaracje, nie będzie to 

obowiązywało wszystkich. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska - proszę przewodniczącego Komisji Budżetowej o 

przedstawienie opinii w sprawie projektu uchwały. 
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Przewodniczący Komisji Radny  Jarosław Zawisza: Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała 

projekt tej uchwały.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Proszę przewodniczącego Komisji Rolnictwa, 

Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska  o przedstawienie opinii w sprawie projektu 

uchwały. 

Przewodniczący Komisji Wiesław Muraczewski: Komisja Rolnictwa, Zagospodarowania 

Przestrzennego i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Otwieram dyskusję. Kto z Państwa Radnych ma 

pytania, uwagi do projektu uchwały?  

GŁOSOWANIE: 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Nie ma pytań, uwag -zamykam dyskusję w 

sprawie projektu. Przechodzimy do podjęcia uchwały. 

Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu - proszę o 

podniesienie ręki. 

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

15 głosami „za”  podjęła uchwałę  

 

 nr XII/176/15 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Stwierdzam, że uchwała została podjęta. 

 

Ad.9. 

Sekretarz Gminy Maria Wilk omówiła projekt uchwały.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Proszę przewodniczącego Komisji Użyteczności 

Publicznej  o przedstawienie opinii w sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Czesław Stadnik: Komisja Użyteczności Publicznej pozytywnie 

zaopiniowała projekt tej uchwały. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska - proszę przewodniczącego Komisji Budżetowej o 

przedstawienie opinii w sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Radny  Jarosław Zawisza: Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała 

projekt tej uchwały.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Otwieram dyskusję. Kto z Państwa Radnych ma 

pytania, uwagi do projektu uchwały?  

GŁOSOWANIE: 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Nie ma  pytań, uwag -zamykam dyskusję w 

sprawie projektu. Przechodzimy do podjęcia uchwały. 
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Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu - proszę o 

podniesienie ręki. 

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

15 głosami „za”  podjęła uchwałę  

nr XII/177/15 w sprawie zmiany uchwały nr XV/165/12 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 27 

stycznia 2012 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności 

publicznej, terenów rekreacyjnych i sportowych należących do gminy Kobierzyce. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Stwierdzam, że uchwała została podjęta. 

 

Ad.10. 

Sekretarz Gminy Maria Wilk omówiła projekt uchwały.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Proszę przewodniczącego Komisji Użyteczności 

Publicznej  o przedstawienie opinii w sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Czesław Stadnik: Komisja Użyteczności Publicznej pozytywnie 

zaopiniowała projekt tej uchwały. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Otwieram dyskusję. Kto z Państwa Radnych ma 

pytania, uwagi do projektu uchwały?  

Radna Apolonia Kasprzyk-Czepielinda: Czy kwota na 2016 rok  jest równa tej z 2015 roku? 

pani.Anna Wilisowska: Nie, na 2016 rok jest o 65 000 zł więcej. 

GŁOSOWANIE: 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Nie ma więcej  pytań, uwag - zamykam dyskusję 

w sprawie projektu. Przechodzimy do podjęcia uchwały. 

Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu - proszę o 

podniesienie ręki. 

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

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

 

nr XII/178/15 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy 

 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność  

pożytku publicznego na rok 2016. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Stwierdzam, że uchwała została podjęta. 
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Ad.11. 

Przedstawiciel firmy Consus Carbon Engineering sp.z o.o. pan. Marek Wasilewski   omówił 

projekt uchwały i przedstawił prezentację / załącznik nr 3/ 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Proszę przewodniczącego Komisji Rolnictwa 

Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego o przedstawienie opinii w sprawie projektu 

uchwały. 

Przewodniczący Komisji   Wiesław Muraczewski: Komisja Rolnictwa zaopiniowała projekt tej 

uchwały pozytywnie. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Proszę przewodniczącego Komisji Użyteczności 

Publicznej  o przedstawienie opinii w sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Czesław Stadnik: Komisja Użyteczności Publicznej pozytywnie 

zaopiniowała projekt tej uchwały. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Otwieram dyskusję. Kto z państwa radnych ma 

pytania, uwagi do projektu uchwały?  

Radny Czesław Stadnik: Nawet gdybyśmy się spięli w całej Europie i w całej zrealizowali ten plan 

to i tak nic z tego nie będzie póki emisji  nie ograniczą Stany Zjednoczone, Chiny i Indie. 

Radna Apolonia Kasprzyk-Czepielinda: Gros działań, które mają ograniczyć emisję są w WPI. 

Ustawa jako akt wyższego rzędu weszła w życie. Opracowany program – jeśli nie pójdą za tym środki 

zewnętrzne – znacznie obciąży nasz budżet. 

Radny Henryk Łoposzko: Proszę władze gminy, żeby zachęcać gazownie do pozyskiwania 

dodatkowych źródeł , mam na myśli gaz ziemny. 

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik: Ten plan jest potrzebny do pozyskiwania zewnętrznych 

środków. W okresie zastoju po zgazyfikowaniu 5 wiosek , teraz ruszyło i jest dużo przyłączeń. 

Radny Andrzej Krzesłowski: I tak największe zagrożenia są w transporcie. 

Radny Krzysztof Kmiecik: Środki zewnętrzne to są przecież nasze pieniądze więc należy je niejako 

odzyskać.  

Radny Czesław Stadnik: Transport – ze statystyk wynika, że Węzeł Bielański był najbardziej 

zanieczyszczony na Dolnym Śląsku. Może stworzyć straż gminną, która będzie sprawdzała auta na 

Węźle? Wspomniano, że jest w tym planie dużo naszych pieniędzy. Myślę, że należy się z tego 

cieszyć. 

Radna Apolonia Kasprzyk-Czepielinda: Sami podnosiliśmy rękę za tym żeby był tu Amazon, LG – 

więc wiedzieliśmy co robimy. Są do tego specjalne służby, żeby sprawdzać auta, to nie jest nasze 

zadanie. Opracowanie jest dokładne, choć wymaga kilku drobnych aktualizacji. Wkład nasz jest 

niewielki a korzyść ogromna. 

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik: To od nas zależy jak dbamy o środowisko. 

Radny Andrzej Krzesłowski: Transport kolejowy by wiele rozwiązał ale to nie zależy ani od Wójta 

ani od nas. 
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GŁOSOWANIE: 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Nie ma więcej pytań, uwag - zamykam dyskusję 

w sprawie projektu Przechodzimy do podjęcia uchwały. 

Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu - proszę o 

podniesienie ręki. 

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

15 głosami „za”  podjęła uchwałę  

nr XII/179/15 w sprawie przyjęcia 

 "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kobierzyce". 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Stwierdzam, że uchwała została podjęta. 

 

Ad.12. 

Zastępca Wójta Piotr Kopeć omówił projekt uchwały: Projekt ten jest wynikową kilku spotkań, 

które miały miejsce w urzędzie gminy oraz pewnych badań w zakresie hałasu przy jednym z zakładów 

kamieniarskich w Bielanach Wrocławskich. Mieszkańcy osiedla graniczącego z tym zakładem 

zwrócili się z prośbą do Wójta Gminy o przekazanie na sesję projektu takiej  uchwały . Projekt był 

dyskutowany przez państwa na komisjach, ja dodam tylko odnośnie pytań z komisji – rzeczywiście 

WIOŚ we Wrocławiu przeprowadzał badania i jeżeli chodzi o hałas w sierpniu 2015 roku – był 

przekroczony minimalnie o 0,9 decybela, ale jednak był przekroczony. W tym zakresie toczy się 

postępowanie wyjaśniające i administracyjne w Starostwie. Czy to badanie było wykonywane w 

godzinach pracy? Każde badanie powinno być wykonywane przez profesjonalistów a oni znają zasady 

wykonywania takich badań. Takie badania powinny być wykonywane przy funkcjonującym zakładzie 

pracy, podczas pracy wszystkich urządzeń. To badanie nie jest badaniem jednostkowym tylko 

badaniem ciągłym przez dobę i uśredniany jest wynik pomiarów. My jesteśmy tak naprawdę tym 

ogniwem ostatnim w tym zakresie, do którego zwrócili się mieszkańcy. Jest to sytuacja jednostkowa 

natomiast podejmując taka uchwałę musimy pamiętać, że podejmujemy uchwałę dla całego terenu 

gminy, dla takich zakładów, ale również może rodzić zaczynek do dyskusji również na temat pracy 

przedsiębiorstw z innych branż. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Proszę przewodniczącego Komisji Użyteczności 

Publicznej  o przedstawienie opinii w sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Czesław Stadnik: Komisja Użyteczności Publicznej jednogłośnie 

negatywnie zaopiniowała projekt tej uchwały. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Proszę przewodniczącego Komisji Rolnictwa 

Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego o przedstawienie opinii w sprawie projektu 

uchwały. 
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Przewodniczący Komisji   Wiesław Muraczewski: Komisja Rolnictwa zaopiniowała projekt tej 

uchwały negatywnie. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Otwieram dyskusję. Kto z państwa radnych ma 

pytania, uwagi do projektu uchwały?  

Radna Apolonia Kasprzyk-Czepielinda: Rada może taką uchwałę podjąć , ale nie musi. Deweloper 

wiedział i mieszkańcy także wiedzieli, że tam działa ten zakład. Ten plan był na wniosek dewelopera. 

Radny Wiesław Muraczewski: Taka uchwała nie powinna być podjęta i takie jest również 

stanowisko Komisji Rolnictwa. W tej uchwale ogranicza się czas pracy wszystkich zakładów 

kamieniarskich,  a nie tylko jednego zakładu. Tam jest przekroczenie hałasu  generowane również 

przez transport na drodze DK 8. Droga jest w bliskiej odległości od osiedla. Gdybyśmy taką uchwałę 

podjęli to pojawiłby się skutek odszkodowawczy ze strony zakładów kamieniarskich. Pamiętać 

należy, że to Rada Gminy w mpzp dopuściła istnienie i działanie takiego zakładu w tym miejscu. 

Deweloper miał zachować granicę, która w planie również była określona, pozwalającą na odsunięcie 

tego osiedla od granicy pracy tego zakładu. Ja nie neguję tego – oczywiście hałas powinien być 

zachowany w granicach pracującego zakładu, ale nie można tutaj wszystkich zakładów traktować 

jedną miarą bo pomiar hałasu został dokonany tylko w tym jednym zakładzie. Kolejna sprawa – mamy 

na terenie gminy wiele innych zakładów np. Cargill i inne zakłady, które emitują hałas, nieprzyjemny 

zapach itp. Dlaczego mielibyśmy ograniczać tylko zakłady kamieniarskie? Może znajdzie się ktoś, kto 

powie , że np. hałas z Cargilla słychać o wiele dalej – i tam też należałoby wtedy przyjąć podobną 

uchwałę. I aż boję się myśleć jakie by to zrodziło skutki odszkodowawcze dla gminy Kobierzyce. 

Radny Czesław Stadnik: Sprawa jest w Starostwie i myślę, że właściciel zakładu dostosuje się do 

wytycznych. 

Przewodniczący Komisji Budżetowej Jarosław Zawisza: Komisja Budżetowa nie zajmowała się 

tym wnioskiem uznając, że nie ma tu bezpośredniego skutku finansowego dla gminy. Muszę 

powiedzieć, że  nie do końca tak jest. Jesteśmy gminą, która od lat wysyła w świat sygnał, że jest 

gminą przyjazną inwestorom. Wysyłając teraz sygnał „Tak, inwestujcie ale od 8.00-16.00” 

przeczyłoby  to wizerunkowi tej gminy. Po drugie – zapoznałem się dokładnie z rozporządzeniem 

ministra środowiska, które bardzo precyzyjnie mówi – jaki poziom i jaki rodzaj hałasu jest 

dopuszczalny. Ingerencja i rozszerzanie tego rozporządzenia zrobi tak naprawdę większy bałagan. A 

wskazywanie jedynie na zakłady kamieniarskie od razu budzi pytania – a zakłady szklarskie, 

blacharskie nie są tym objęte? Dlatego popieram stanowisko wszystkich przedmówców żebyśmy tą 

uchwałę zaopiniowali negatywnie. 

Radna Apolonia Kasprzyk-Czepielinda: Pomiary były przeprowadzone 27 sierpnia i 16 września – 

lato było gorące i suche, stąd też te kontrole tak wyszły. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Ponieważ na sesję przyszedł właściciel tej firmy, 

to w takiej wyjątkowej sytuacji poproszę, żeby nam przybliżył sprawę.  
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Właściciel zakładu kamieniarskiego: Badania były prowadzone cały dzień, wykonywane były przez 

WIOŚ , przez niezależną instytucję. Zostało wykazane przekroczenie hałasu o 0,9 decybela. 

Zastanawiam się, czy nie zaskarżyć tych badań z tego względu, że jesteśmy powołani jako naruszenie 

miru domowego do Komendy i sprawę prowadzi Prokurator. Tu nie chodzi o przekroczenie o 0,9 

decybela,  ponieważ nasza firma od około trzech lat prowadzi działania zmierzające do zmniejszenia 

emisji hałasu i zagłębiając się historycznie w ten problem, to w okresie boomu budowlanego 

przekraczaliśmy więcej o 2 czy 3 decybele. Natomiast szereg maszyn zostało wyeliminowanych, 

oczywiście ze szkodą finansową dla nas, ale ograniczyliśmy emisję hałasu do poziomu z badań w 

tamtym dniu. My deklarujemy ograniczenie emisji hałasu do przepisowych 55 decybeli. Historia tego 

konfliktu zaczęła się tak, że w sierpniu wszyscy mieszkańcy spali przy otwartych oknach. Oczywiście 

nas to nie tłumaczy, ale otwarte okna wpływają  na odczucia. Nas boli jedna rzecz.  

W trakcie spotkania tutaj kilka tygodni temu, my doprowadziliśmy do 55 decybeli. Radę osiedla 

absolutnie nie interesowało, że my ograniczyliśmy emisję hałasu do 55 decybeli. Ich interesuje 

zamknięcie tego naszego zakładu. 

Radny Wiesław Muraczewski: Czy w tej ekspertyzie był robiony pomiar w czasie gdy zakład nie 

pracował? 

Zastępca Wójta Piotr Kopeć: Badania na pewno prowadził profesjonalista, który zrobił sobie tło, a 

następnie wyniki uśrednił.  

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik: My byliśmy w sytuacji trudnej, bo z jednej strony 

mieszkańcy a z drugiej strony przedsiębiorca. Wierzę w  mądrość Rady Gminy , że zachowa 

wizerunek gminy sprzyjającej inwestorom. 

Radny Krzysztof Kmiecik: Jak wygląda takie badanie? 

Właściciel zakładu kamieniarskiego: Pierwsze badanie 5 lat temu było wykonywane tylko 

momentami- na granicach działki. W sierpniu było to badanie ciągłe. Zostały urządzenia ustawione w 

punktach pomiarowych. My jako firma zostaliśmy powiadomieni przez WIOŚ o badaniach i 

zobowiązani do obecności w czasie badań, po to żeby później też akceptować raport z badań. 

 Po 8 godzinach to badanie zostało zakończone. Dwa dni po badaniu zostaliśmy wezwani przez 

Policję, że naruszyliśmy mir. Wszyscy mieszkańcy zostali poinformowani o tym badaniu, a WIOŚ 

wykonał to badanie zgodnie z przepisami. A my jesteśmy nękani przez Policję za to, że weszliśmy na 

punkt pomiarowy, który była na działce osoby, która się zgodziła na umieszczenie tego punktu.  

Proszę państwa tu nie chodzi o 55 decybeli. 

Radny Andrzej Krzesłowski: A czy ten co budował zrobił wszystko zgodnie z prawem, z projektem? 

Naciskamy tylko na zakład a nie wiemy jak ten co budował. 

Zastępca Wójta Piotr Kopeć: Zakładamy, że pozwolenie na budowę było wydane zgodnie z naszym 

planem mpzp. Jeśli nie było wykonane zgodnie to musiałby ktoś o tym donieść do Nadzoru 

Budowlanego, natomiast nie pamiętam takiego doniesienia. 

Radny Dariusz Matuszewski: Wnioskuję o zakończenie dyskusji. 
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Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Przystępujemy do głosowania wniosku radnego 

Dariusza Matuszewskiego. 

Kto z państwa jest za zamknięciem dyskusji w tym punkcie? 

Za – jednogłośnie 15 radnych/15 obecnych 

GŁOSOWANIE: 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Zamykam dyskusję w sprawie projektu. 

Przechodzimy do podjęcia uchwały. 

Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu - proszę o 

podniesienie ręki. 

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

15 głosami odrzuciła  projekt uchwały w sprawie ograniczenia czasu funkcjonowania instalacji 

i urządzeń w zakładach kamieniarskich na terenie gm. Kobierzyce. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Stwierdzam, że uchwała nie została 

podjęta. 

 

Ad.13. 

Zastępca Wójta Piotr Kopeć omówił projekt uchwały. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Proszę przewodniczącego Komisji Rolnictwa 

Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego o przedstawienie opinii w sprawie projektu 

uchwały. 

Przewodniczący Komisji Wiesław Muraczewski: Komisja Rolnictwa zaopiniowała projekt tej 

uchwały pozytywnie. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska - proszę przewodniczącego Komisji Budżetowej o 

przedstawienie opinii w sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Radny  Jarosław Zawisza: Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała 

projekt tej uchwały.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Otwieram dyskusję. Kto z państwa radnych ma 

pytania, uwagi do projektu uchwały? Nie ma pytań, uwag zamykam dyskusję w sprawie projektu. 

GŁOSOWANIE: 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Przechodzimy do podjęcia uchwały. 

Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu - proszę o 

podniesienie ręki. 

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

15 głosami „za”  podjęła uchwałę  

nr XII/180/15 w sprawie zgody Rady Gminy Kobierzyce na odpłatne przekazanie wykonanej 

sieci wodociągowej. 
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Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Stwierdzam, że uchwała została podjęta. 

 

Ad.14. 

Zastępca Wójta Piotr Kopeć omówił projekt uchwały. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Proszę przewodniczącego Komisji Rolnictwa 

Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego o przedstawienie opinii w sprawie projektu 

uchwały. 

Przewodniczący Komisji   Wiesław Muraczewski: Komisja Rolnictwa zaopiniowała projekt tej 

uchwały pozytywnie. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Proszę przewodniczącego Komisji Użyteczności 

Publicznej  o przedstawienie opinii w sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Czesław Stadnik: Komisja Użyteczności Publicznej pozytywnie 

zaopiniowała projekt tej uchwały. 

Radna Apolonia Kasprzyk-Czepielinda; Czy my nie zakazywaliśmy mycia aut poza myjniami? 

Radny Henryk Łoposzko; Było to w uchwale. 

GŁOSOWANIE: 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Nie ma więcej uwag, pytań więc przechodzimy 

do podjęcia uchwały. 

Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu - proszę o 

podniesienie ręki. 

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

15 głosami „za”  podjęła uchwałę  

 

nr XII/181/15 w sprawie zmiany Uchwały nr IX/113/15 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 25 

czerwca 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 

Kobierzyce. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Stwierdzam, że uchwała została podjęta. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Ogłaszam 15  minut przerwy. 

Przerwa. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Wznawiam obrady Sesji. Stwierdzam, że Rada po 

przerwie posiada quorum jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał.  

 

Ad.15. 

Specjalista d/s. architektury i budownictwa Grzegorz Maszka omówił projekt uchwały. Proszę o 

poprawienie podstawy prawnej – ustawa o samorządzie gminnym – poz.1515. Proszę również o 

naniesienie ; 
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§20 ust.4 pkt.8 lit. C – lecz nie mniej niż 8 miejsc postojowych na każde 100 m
2
 powierzchni sprzedaży 

§22 ust.3 pkt.8 lit. C– lecz nie mniej niż 8 miejsc postojowych na każde 100 m
2
 powierzchni sprzedaży 

§23 ust.4 pkt.8 lit. C – lecz nie mniej niż 8 miejsc postojowych na każde 100 m
2
 powierzchni sprzedaży 

§25 ust.2 pkt.8 lit. d– lecz nie mniej niż 8 miejsc postojowych na każde 100 m
2
 powierzchni sprzedaży 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Proszę przewodniczącego Komisji Rolnictwa 

Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego o przedstawienie opinii w sprawie projektu 

uchwały. 

Przewodniczący Komisji   Wiesław Muraczewski: Komisja Rolnictwa zaopiniowała projekt tej 

uchwały z ww. zmianami pozytywnie; 4 osoby były za, 1 osoba się wstrzymała od głosu, 1 nie brała 

udziału w głosowaniu.  

Radny Wiesław Muraczewski: Nie będę brał udziału w głosowaniu bo posiadam w obrębie tego 

planu działkę rolną. Ubolewam, że nie dało się wpisać urządzeń ograniczających emisję hałasu, ale 

przepisy na to nie pozwalają. 

Radny Dariusz Matuszewski: Uważam , że dla 100m
2
 sklepu 8 miejsc parkingowych to mało – 

przykład sklep z apteką. 

Radny Wiesław Muraczewski: MPZP to takie „kryteria” Przykład sklepu z apteką to zły przykład. 

Radny Mariusz Przeździęk: przykład sklepu z ul. Chabrowej  - 8 miejsc to jest dolna granica. 

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik: Jest to temat dyskusyjny. Przykład – sklep DINO. 

Zmienił się Wojewoda wiec mogą być zmiany w interpretacji zapisów. 

Radny Andrzej Krzesłowski: Prawo powinno być dla wszystkich takie same. 

GŁOSOWANIE: 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Nie ma więcej uwag, pytań więc przechodzimy 

do podjęcia uchwały. 

Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu - 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 i 1 osobie nie biorącej udziału w 

glosowaniu podjęła uchwałę  

nr XII/182/15 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

wsi Ślęza – część „A”. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Stwierdzam, że uchwała została podjęta. 

Ad.16. 

Specjalista d/s. architektury i budownictwa Grzegorz Maszka omówił projekt uchwały. Proszę o 

naniesienie ; 

4) - str. 6 dopisać- z zastrzeżeniem §4 ust.2 pkt.5 lit. l i m 

7) dopisać- z zastrzeżeniem §5 ust.2 pkt.4 lit. l i m 
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Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Proszę przewodniczącego Komisji Rolnictwa 

Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego o przedstawienie opinii w sprawie projektu 

uchwały. 

Przewodniczący Komisji   Wiesław Muraczewski: Komisja Rolnictwa zaopiniowała projekt tej 

uchwały wraz z ww. poprawkami pozytywnie. 

 Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Otwieram dyskusję. Kto z państwa radnych ma 

pytania, uwagi do projektu uchwały? Nie ma pytań, uwag zamykam dyskusję w sprawie projektu. 

GŁOSOWANIE: 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Przechodzimy do podjęcia uchwały. 

Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu - proszę o 

podniesienie ręki. 

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

15 głosami „za”  podjęła uchwałę  

nr XII/183/15 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru położonego przy ul. Polnej w północno-środkowej części wsi Owsianka, w obrębie 

Owsianka-Bąki. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Stwierdzam, że uchwała została podjęta. 

Ad.17. 

Specjalista d/s. architektury i budownictwa Grzegorz Maszka omówił projekt uchwały. Proszę o 

naniesienie ; 

§8 ust.1 pkt.2– lecz nie mniej niż 8 miejsc postojowych na każde 100 m
2
 powierzchni sprzedaży 

obiektu handlowo-usługowego 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Proszę przewodniczącego Komisji Rolnictwa 

Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego o przedstawienie opinii w sprawie projektu 

uchwały. 

Przewodniczący Komisji   Wiesław Muraczewski: Komisja Rolnictwa zaopiniowała projekt tej 

uchwały wraz z ww. poprawkami pozytywnie. 

 Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Otwieram dyskusję. Kto z państwa radnych ma 

pytania, uwagi do projektu uchwały? Nie ma pytań, uwag zamykam dyskusję w sprawie projektu. 

GŁOSOWANIE: 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Przechodzimy do podjęcia uchwały. 

Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu - 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 XII/184/15 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru położonego przy ul. Szwedzkiej w środkowo-północnej części obrębu  

Bielany Wrocławskie. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Stwierdzam, że uchwała została podjęta. 

 

Ad.18. 

Specjalista d/s. architektury i budownictwa Grzegorz Maszka omówił projekt uchwały. Proszę o 

naniesienie ; 

Paragraf 5 ust.3 str.6 dopisać „z zastrzeżeniem § 4 ust.2 pkt 5 lit. j i k. 

 

Salę obrad opuścił radny Wiesław Muraczewski. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Proszę przewodniczącego Komisji Rolnictwa 

Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego o przedstawienie opinii w sprawie projektu 

uchwały. 

Zastępca Przewodniczącego Komisji   Andrzej Krzesłowski: Komisja Rolnictwa zaopiniowała 

projekt tej uchwały wraz z ww. poprawkami pozytywnie. 

 Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Otwieram dyskusję. Kto z państwa radnych ma 

pytania, uwagi do projektu uchwały? Nie ma pytań, uwag zamykam dyskusję w sprawie projektu. 

GŁOSOWANIE: 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Przechodzimy do podjęcia uchwały. 

Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu - proszę o 

podniesienie ręki. 

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

14 głosami „za”  podjęła uchwałę  

 

nr XII/185/15 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru położonego w północno-zachodniej części wsi Tyniec nad Ślęzą. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Stwierdzam, że uchwała została podjęta. 

 

Ad.19. 

Specjalista d/s. architektury i budownictwa Grzegorz Maszka omówił projekt uchwały. Proszę o 

naniesienie ; 



19 
 

- paragraf 8 ust1.pkt 7 – z zastrzeżeniem paragraf 4 ust.2 pkt 4 litera l i m 

- paragraf 5 ust.2 pkt.5 litera n i m 

- paragraf 6 ust.2 pkt 3 litera g 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Proszę przewodniczącego Komisji Rolnictwa 

Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego o przedstawienie opinii w sprawie projektu 

uchwały. 

Zastępca Przewodniczącego Komisji   Andrzej Krzesłowski: Komisja Rolnictwa zaopiniowała 

projekt tej uchwały wraz z ww. poprawkami pozytywnie. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Otwieram dyskusję. Kto z państwa radnych ma 

pytania, uwagi do projektu uchwały? Nie ma pytań, uwag zamykam dyskusję w sprawie projektu. 

GŁOSOWANIE: 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Przechodzimy do podjęcia uchwały. 

Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu - proszę o 

podniesienie ręki. 

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

14 głosami „za”  podjęła uchwałę  

 

nr XII/186/15 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru położonego przy ul. Kruczej w środkowej części wsi Solna. 

 

Salę obrad opuścił Radny Jarosław Zawisza. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Stwierdzam, że uchwała została podjęta. 

 

Ad.20. 

Na salę obrad wrócił radny Jarosław Zawisza. 

 

Specjalista d/s. architektury i budownictwa Grzegorz Maszka omówił projekt uchwały. Proszę o 

naniesienie ; 

- paragraf 6 ust.3 – z zastrzeżeniem par. 4 ust 2 pkt 3 litera l i m. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Proszę przewodniczącego Komisji Rolnictwa 

Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego o przedstawienie opinii w sprawie projektu 

uchwały. 

Zastępca Przewodniczącego Komisji   Andrzej Krzesłowski: Komisja Rolnictwa zaopiniowała 

projekt tej uchwały wraz z ww. poprawkami pozytywnie. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Otwieram dyskusję. Kto z państwa radnych ma 

pytania, uwagi do projektu uchwały? Nie ma pytań, uwag zamykam dyskusję w sprawie projektu. 
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GŁOSOWANIE: 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Przechodzimy do podjęcia uchwały. 

Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu - proszę o 

podniesienie ręki. 

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

14 głosami „za”  podjęła uchwałę  

 

XII/187/15 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

położonego przy ul. Słonecznej w południowo-wschodniej części wsi Jaszowice. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Stwierdzam, że uchwała została podjęta. 

 

Ad.21. 

Salę obrad opuścił radny Krzysztof Kmiecik. 

 

Specjalista d/s. architektury i budownictwa Grzegorz Maszka omówił projekt uchwały.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Proszę przewodniczącego Komisji Rolnictwa 

Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego o przedstawienie opinii w sprawie projektu 

uchwały. 

Zastępca Przewodniczącego Komisji   Andrzej Krzesłowski: Komisja Rolnictwa zaopiniowała 

projekt tej uchwały pozytywnie. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Otwieram dyskusję. Kto z państwa radnych ma 

pytania, uwagi do projektu uchwały? Nie ma pytań, uwag zamykam dyskusję w sprawie projektu. 

 

Na salę obrad wrócił radny Krzysztof Kmiecik 

 

GŁOSOWANIE: 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Przechodzimy do podjęcia uchwały. 

Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu - proszę o 

podniesienie ręki. 

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

14 głosami „za”  podjęła uchwałę  

 

nr XII/188/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego przy ul. Chabrowej 

 w zachodniej części wsi Wysoka. 
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Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Stwierdzam, że uchwała została podjęta. 

 

Ad.22. 

Specjalista d/s. architektury i budownictwa Grzegorz Maszka omówił projekt uchwały.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Proszę przewodniczącego Komisji Rolnictwa 

Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego o przedstawienie opinii w sprawie projektu 

uchwały. 

Zastępca Przewodniczącego Komisji   Andrzej Krzesłowski: Komisja Rolnictwa zaopiniowała 

projekt tej uchwały pozytywnie. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Otwieram dyskusję. Kto z państwa radnych ma 

pytania, uwagi do projektu uchwały? Nie ma pytań, uwag zamykam dyskusję w sprawie projektu. 

GŁOSOWANIE: 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Przechodzimy do podjęcia uchwały. 

Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu - proszę o 

podniesienie ręki. 

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

14 głosami „za”  podjęła uchwałę  

 

nr XII/189/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru  

w północno-środkowej części obrębu Biskupice Podgórne. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Stwierdzam, że uchwała została podjęta. 

Ad.23. 

Specjalista d/s. architektury i budownictwa Grzegorz Maszka omówił projekt uchwały.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Proszę przewodniczącego Komisji Rolnictwa 

Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego o przedstawienie opinii w sprawie projektu 

uchwały. 

Zastępca Przewodniczącego Komisji   Andrzej Krzesłowski: Komisja Rolnictwa zaopiniowała 

projekt tej uchwały pozytywnie. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Otwieram dyskusję. Kto z państwa radnych ma 

pytania, uwagi do projektu uchwały? Nie ma pytań, uwag zamykam dyskusję w sprawie projektu. 

GŁOSOWANIE: 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Przechodzimy do podjęcia uchwały. 
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Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu - proszę o 

podniesienie ręki. 

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

14 głosami „za”  podjęła uchwałę  

 

nr XII/190/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Sosnowej w południowo-

zachodniej części wsi Bielany Wrocławskie. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Stwierdzam, że uchwała została podjęta. 

Ad.24. 

Specjalista d/s. architektury i budownictwa Grzegorz Maszka omówił projekt uchwały.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Proszę przewodniczącego Komisji Rolnictwa 

Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego o przedstawienie opinii w sprawie projektu 

uchwały. 

Zastępca Przewodniczącego Komisji   Andrzej Krzesłowski: Komisja Rolnictwa zaopiniowała 

projekt tej uchwały pozytywnie. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Otwieram dyskusję. Kto z państwa radnych ma 

pytania, uwagi do projektu uchwały?  

Radna Apolonia Kasprzyk-Czepielinda: Mam wątpliwości, jest szkoła więc może będzie potrzeba 

rozbudowy.  

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik: Gdyby była rozbudowa to nie w tym miejscu. To nie 

będzie kolidowało ze szkołą ani z halą. Będzie to dodatkowa atrakcja. 

 

Na salę obrad wrócił radny Wiesław Muraczewski. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Może właśnie się przyda muzeum historyczne. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Nie ma więcej pytań, uwag - zamykam dyskusję 

w sprawie projektu. 

GŁOSOWANIE: 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Przechodzimy do podjęcia uchwały. 

Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu - proszę o 

podniesienie ręki. 

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

14 głosami „za” przy 1 osobie wstrzymującej się od głosu podjęła uchwałę  
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nr XII/191/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Bukowej w północno-

wschodniej części wsi Kobierzyce. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Stwierdzam, że uchwała została podjęta. 

 

 

Ad.25. 

Specjalista d/s. architektury i budownictwa Grzegorz Maszka omówił projekt uchwały.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Proszę przewodniczącego Komisji Rolnictwa 

Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego o przedstawienie opinii w sprawie projektu 

uchwały. 

Przewodniczący Komisji   Wiesław Muraczewski: Komisja Rolnictwa zaopiniowała projekt tej 

uchwały pozytywnie. 

 Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Otwieram dyskusję. Kto z państwa radnych ma 

pytania, uwagi do projektu uchwały? Nie ma pytań, uwag zamykam dyskusję w sprawie projektu. 

GŁOSOWANIE: 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Przechodzimy do podjęcia uchwały. 

Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu - proszę o 

podniesienie ręki. 

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

15 głosami „za”  podjęła uchwałę  

 

nr XII/192/15 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej części Regionalnej Strefy 

Rozwoju Przedsiębiorczości „Węzeł Bielański” położonej w obrębie Bielany Wrocławskie. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Stwierdzam, że uchwała została podjęta. 

Ad.26. 

Specjalista d/s. architektury i budownictwa Grzegorz Maszka omówił projekt uchwały.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Proszę przewodniczącego Komisji Rolnictwa 

Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego o przedstawienie opinii w sprawie projektu 

uchwały. 

Przewodniczący Komisji   Wiesław Muraczewski: Komisja Rolnictwa zaopiniowała projekt tej 

uchwały pozytywnie. 
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 Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Otwieram dyskusję. Kto z państwa radnych ma 

pytania, uwagi do projektu uchwały? Nie ma pytań, uwag zamykam dyskusję w sprawie projektu. 

GŁOSOWANIE: 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Przechodzimy do podjęcia uchwały. 

Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu - proszę o 

podniesienie ręki. 

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

15 głosami „za”  podjęła uchwałę  

 

nr XII/193/15 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Krzyżowice. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Stwierdzam, że uchwała została podjęta. 

Ad.27. 

Sekretarz Gminy Maria Wilk omówiła projekt uchwały. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Proszę przewodniczącego Komisji Użyteczności 

Publicznej  o przedstawienie opinii w sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Czesław Stadnik: Komisja Użyteczności Publicznej pozytywnie 

zaopiniowała projekt tej uchwały. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Otwieram dyskusję. Kto z Państwa Radnych ma 

pytania, uwagi do projektu uchwały? Nie ma pytań, uwag - zamykam dyskusję w sprawie projektu. 

Przechodzimy do podjęcia uchwały. 

 

Salę obrad opuścił radny Łukasz Orfin – usprawiedliwił swoje wyjście. 

 

GŁOSOWANIE: 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska:  

Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu - proszę o 

podniesienie ręki. 

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

14 głosami podjęła uchwałę  
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nr XII/194/15 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla  niepublicznych 

innych form wychowania przedszkolnego oraz niepublicznych przedszkoli  

prowadzonych na terenie Gminy Kobierzyce  

oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Stwierdzam, że uchwała została podjęta. 

 

Ad.28. 

Radna Apolonia Kasprzyk-Czepielinda: Kilka spraw: 

1. Jest zaproponowana budowa domu dziennego pobytu dla osób starszych w Tyńcu Małym. 

Wiem, że tam jest obiekt po szkole ale Tyniec Mały nie jest w centrum gminy i naturalnym 

miejscem na taki dom są Kobierzyce. Na pewno możemy korzystać z programu rządowego 

Wigor. 

2. Rolnicy nie mają swojego miejsca- należałoby pomyśleć o hali targowej. W samych 

Kobierzycach obserwuje się przeganianie rolników, którzy sprzedają ziemniaki i inne 

produkty ze swoich upraw, czy jaja czy przetwory. 

3. Ważną sprawą jest uruchomienie programów profilaktycznych, które leżą w Urzędzie od 

jakiegoś już czasu między innymi program opieki nad osobami starszymi, program 

profilaktyczny dotyczący dzieci i młodzieży. Powinniśmy się w jakiś sposób ustosunkować do 

tych programów, czy będziemy je wdrażać czy nie. W budżecie jest niewielka kwota 57 000 

zł.  

4. Chciałabym zgłosić w ramach interpelacji - głód mieszkań komunalnych. Nasza gmina miała 

programy budowy mieszkań komunalnych w obrębie Budziszowa. Od tego problemu nie 

uciekniemy. Te kilka mieszkań komunalnych jakie mamy nie rozwiąże problemu. Do wglądu 

jest lista osób oczekujących na te mieszkania, których nie stać na kupienie mieszkania. Albo 

mówimy, że nie mamy tych mieszkań komunalnych i mówimy radźcie sobie i nie przyjmujmy 

dalszych podań. 

5. Oglądałam program, w którym pani Wice wojewoda przedstawiała rozdania na lata do 2020 

roku. Tam są dosyć znaczne kwoty pieniędzy - przetwórstwo i rynek rolny oraz na 

wspomaganie lokalnych liderów z terenu naszego województwa. W przyszłym roku na drogi 

jest przeznaczone 15 milionów zł, na kanalizacje 10 milionów zł, na odnowę i rewitalizacje 

wsi 7 milionów zł, na budowę targowisk 4 miliony zł. Gmina Kobierzyce powinna się 

przymierzyć w jakiś sposób do pozyskania tych środków, tym bardziej, że z PROW-u 

budowaliśmy niektóre i nie jest to trudne do pozyskania, spełniając warunki i mając własne 

pieniądze.   
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6. Wprawdzie zadaniem własnym gminy nie jest budowa i prowadzenie szkół zawodowych – ale 

ja kilkakrotnie mówię, że potrzebni są wykwalifikowani specjaliści -brakuje cieśli, murarzy 

itp. Może w jakiś sposób wpływajmy na te środowiska od których zależy uruchamianie szkół 

zawodowych, żeby one były na terenie naszej gminy. 

7. Baseny przy szkołach. W Ślęzie będzie basen, w Wierzbicach jest niewielki basen a 

całkowicie obłożony co pokazuje ze na terenie gminy zapotrzebowanie na baseny jest. 

Salę obrad opuścił radny Krzysztof Kmiecik. 

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik: Chciałbym się odnieść. Chcemy zakończyć budowę 

świetlic oraz kanalizację w 10 miejscowościach. Nie wiemy, jakie będą wytyczne ustalone przez nowy 

rząd. Musimy skanalizować całą gminę, to jest bezwarunkowa sprawa. Budowa nowej oczyszczalni w 

Kobierzycach – przejmie znacznie więcej ścieków niż  w tej chwili. Zadań do realizacji jest dużo. 

Dom pobytu dziennego – Tyniec Mały leży w środku gminy. Bez względu gdzie go zbudujemy to 

ludzie będą musieli tam dojechać. To nie jest tylko budynek, to jest cały system zarządzania, 

otworzenie nowej jednostki, system opieki i medycyny. To jest zadanie ogromne i kosztowne.  

Hala targowa – nie wycofuje się z tego tematu ale wciąż nie ma decyzji Kolei odnośnie tego 

gruntu. To już trwa dwa lata. W Kobierzycach jest idealne miejsce na halę targową na 

przeciwko GS-u. Chcemy to kupić i tam zrobić Halę. Mieszkania komunalne to temat 

„morze”. Nie możemy nie przyjmować wniosków. Żadna gmina nie rozwiąże tego tematu – 

każdy będzie chciał mieszkanie. To, że są środki zewnętrzne to wiemy. Będziemy składać 

wnioski na każde możliwe zadanie. Szkół zawodowych nie będziemy otwierać natomiast 

mamy szkołę w Krzyżowicach. Warto, żeby Starostwo rozważyło ewentualnie inny profil tej 

szkoły. Baseny – nie ma sensu budować przy szkołach. Chcemy jeden rocznik uczyć 

pływania w każdym roku, chcemy żeby dziecko oprócz komputera też miało umiejętność 

pływania. Trzecie klasy będziemy kierować na basen na naukę pływania. Nawet małe zadanie 

wymaga całej procedury od początku do końca. A my mamy przecież  dużo zadań 

ogromnych. Podkreślam, że są to plany zadań oparte na dotychczasowych wskaźnikach 

Ministra Finansów. Nie znamy Janosikowego.  

 

Salę obrad opuścił radny Mariusz Przeździęk. 

 

Ad.29. 

Radny Jarosław Zawisza: Są dwie uwagi do wywozu śmieci, choć wiemy, że firma coraz lepiej 

działa. 1. Kiedyś wywóz śmieci był w Bielanach Wrocławskich jednego dnia i ludzie się do tego 

przyzwyczaili. Jeśli jest taka możliwość to warto byłoby to ujednolicić. 2. Ludzie wystawiają worki z 

liśćmi i postulują, żeby w tym okresie jesiennym zwiększyć odbiór liści i zielonych. 

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik: Dobre uwagi, jestem za tym, żeby zbiórka była w 

jednym dniu, ale nie wiem czy jest to realne. Od następnego roku będzie zwiększony odbiór zielonych 

odpadów. Firma Komunalnik działa dobrze, jest coraz lepiej. 
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Ad.30. 

Radna Apolonia Kasprzyk-Czepielinda: Mam wniosek, żeby na dworcu – przystanku koło NZOZu 

w Kobierzycach posadowić kiosk ruchu. Jeżeli trzeba podpisy to nie ma problemu. 

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik: Zbieranie podpisów nie jest potrzebne, nie mamy 

takich planów na dziś. Dzisiaj tematem pilnym jest skrzyżowanie bo wyjazd z Pełczyc i z Kuklic jest 

ciężki. 

Radna Apolonia Kasprzyk-Czepielinda: Przy projektowaniu dworca był wniosek o kiosk ruchu – 

należy wrócić do tego tematu. 

Radny Mariusz Przeździęk: Gazownia w Wysokiej – rozszczelniony gazociąg został miesiąc temu 

rozkopany, do tej pory nic się nie dzieje. Głębokie wykopy niezabezpieczone w trzech miejscach , 

śmierdzi gazem, czasami nawet słychać jak ten gaz się ulatnia, ale podobno jest to niskie ciśnienie. 

Chcę to zgłosić, żeby nie doszło tam do niebezpiecznej sytuacji. 

Zastępca Wójta Piotr Kopeć: To było zgłaszane do gazowni. Gazownia odpowiedziała, że ma 

kolejność wykonywania pewnych działań i że to jest na tyle zabezpieczone, że bezpieczne. Mieli 

przyjść i to wykonać, ale to było bardzo dawno temu i się dziwię, że to jeszcze nie jest zrobione. 

Radny Mariusz Przeździęk: To skoro gazociąg jest bezpieczny to trzeba na pewno zwrócić uwagę na 

głębokie wykopy niezabezpieczone znajdujące się na otwartym osiedlu. 

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik: Możemy dzwonić albo wysłać pismo i tu się kończy 

nasza ingerencja. 

Radny Krzysztof Kmiecik: Monitor / Telebim/przy hotelu podczas godzin nocnych ma agresywne 

światło, które oślepia. Jest to droga między Tesco a skrzyżowaniem. Druga sprawa to bezpieczeństwo 

naszych mieszkańców. Niemal codziennie spotykam  rowerzystów i pieszych nieoznakowanych. Mam 

wniosek żeby gmina zakupiła taśmy odblaskowe . 

Radny Henryk Łoposzko: Jest jeszcze Policja. 

Radny Mariusz Przeździęk: Policja nie ma radiowozu. Bardzo fajnie, że w budżecie znalazły się 

pieniądze na ten cel. 

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik: Policja chodzi w Kobierzycach i to jest bardzo dobrze 

odbierane. Ten bilbord bardzo mocno świeci. Ten koło Kinnarpsa też świeci mocno, ale jest bardziej 

oddalony. Zapytamy czy jest szansa na przyciemnienie tego bilbordu. 

Radny Wiesław Szwed: Przy nowym lokalu handlowym w Kobierzycach na ulicy Parkowej też jest 

wielki bilbord. Czy my mamy jakiś wpływ , czy to było uzgadniane?  

Zastępca Wójta Piotr Kopeć: Weszła ustawa krajobrazowa i może niedługo będziecie państwo 

procedować nad bilbordami na terenie gminy. 
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Ad.31. 

1. Kolejna sesja Rady Gminy odbędzie się 18 grudnia – godzinę jeszcze państwu podamy. 

2. Radni, którzy dostali pisma w sprawie uzupełnienia oświadczeń majątkowych – bardzo proszę 

podejść do tego z sercem i szybko składać bo to trzeba przekazać do Urzędu Skarbowego. 

Jeśli ktoś ma problem z napisaniem wyjaśnienia to proszę przyjść do Biura Rady i pani Magda 

Marszałek Wojciechowska pomoże. 

3. Zwracam się do przewodniczących komisji o przygotowanie planów pracy komisji na 2016 

rok. 

4. Jakby ktoś chciał skorzystać z usługi kulturalnej to w sobotę w obiekcie wielofunkcyjnym w 

Ślęzie  odbędzie się bezpłatny  występ kabaretu ELITA. 

 

Ad.32. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska : Zamykam  posiedzenie XII  Sesji Rady Gminy. 

Liczba załączników:    3. 

 

Dokładny przebieg sesji – na nośniku elektronicznym nr 20151127. 

 

 

Protokołowała:                                                                               Przewodnicząca Rady Gminy:  

Magdalena Marszałek-Wojciechowska                                                    Elżbieta Regulska 

. 

 

 


