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- projekt- 

PROTOKÓŁ NR XVI/2016 

Sesji Rady Gminy Kobierzyce 

z dnia 22 kwietnia 2016 roku 

 

XVI 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 

Skarbnik Gminy - Maria Prodeus 

Radca Prawny – Krzysztof Kwaśniewicz 

 

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.  

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska: Zgodnie z art.34 Statutu 

Gminy stawiam pytanie czy ktoś z państwa radnych ma uwagi, wnioski do porządku obrad?  

Brak uwag, wniosków, przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za 

przyjęciem zaproponowanego porządku obrad ,  proszę o podniesienie ręki.                     

Za – 12 osób /z 12 radnych obecnych na posiedzeniu sesji 

Stwierdzam, że porządek obrad przyjęto i przedstawia się następująco; 

1. Otwarcie XVI Sesji Rady Gminy. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Gminy. 

4. Informacje Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 

5. Sprawozdanie Wójta z bieżącej działalności. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Kobierzyce na 2016 rok. 
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7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobierzyce. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Gminnym 

w Wysokiej oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/270/12 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 3 

października 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w 

szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kobierzyce oraz 

kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych 

oraz zasad ich zarządu na terenie Gminy Kobierzyce. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrocławskiemu w 

zakresie współfinansowania realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1971D 

polegająca na budowie chodnika  w miejscowościach Domasław i Tyniec Mały”. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego środkowo-zachodniej części obrębu Magnice oraz części obrębów Domasław i 

Chrzanów. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego przy skrzyżowaniu ul. Zimowej i Polarnej w południowo-

wschodniej części wsi Bielany Wrocławskie. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego przy ul. Chabrowej w środkowo-zachodniej części wsi Wysoka. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego przy ul. Żernickiej w środkowo-zachodniej części wsi Domasław. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobierzyce 

17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Słonecznej w północno-środkowej 

części wsi Solna.  

18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy skrzyżowaniu ul. Działkowej i Kolejowej 

w środkowo-zachodniej części wsi Pustków Żurawski.  
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19. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w środkowo-zachodniej części obrębu 

Małuszów.  

20. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Leszczynowej w północno-

wschodniej części wsi Wysoka.  

21. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w sąsiedztwie ul. Leszczynowej w północno-

wschodniej części wsi Wysoka. 

22.  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Głównej w środkowej części wsi 

Krzyżowice.  

23. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w środkowo-zachodniej części obrębu 

Krzyżowice-Wierzbica.  

24. Podjęcie uchwały w sprawie odpowiedzi na skargę Wojewody Dolnośląskiego z dnia 9 marca 

2016r. na  stwierdzenie nieważności części ustaleń uchwały Rady Gminy Kobierzyce Nr XI/159/15 z 

dnia 16 października 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

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

Bielany Wrocławskie. 

25. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Biskupice Podgórne. 

26. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Ślęza. 

27. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Tyniec nad Ślęzą. 

28. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kobierzyce na rok 2016 . 

29. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2015 roku. 

30. Raport z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015. 

31. Raport z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych za rok 2015. 

32. Raport z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2015. 
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33. Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum Kultury i Sportu w 2015 roku. 

34. Interpelacje radnych. 

35. Zapytania radnych i sołtysów. 

36. Wnioski i sprawy różne.  

37. Komunikaty Przewodniczącej. 

38. Zakończenie obrad. 

 

Ad.3. 

Na salę obrad przybył radny Wiesław Muraczewski. 

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

protokołu z XV Sesji Rady Gminy?  

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

protokołu z XV Sesji Rady Gminy? 

Za – 13 osób /z 13 radnych obecnych na posiedzeniu sesji 

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

 

Ad.4. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska poinformowała o pismach, które wpłynęły 

do Biura Rady w okresie międzysesyjnym / załącznik nr 1/. 

Ad.5.  

Na salę obrad przybył radny Mariusz Przeździęk. 

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik przeczytał sprawozdanie z bieżącej działalności  

/ załącznik nr 2/. 

Ad.6. 

Skarbnik  Gminy Maria Prodeus omówiła projekt uchwały. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Proszę przewodniczącego Komisji 

Budżetowej o przedstawienie opinii w sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Jarosław Zawisza: Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała 

projekt tej uchwały. 
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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: Duże zadanie "Budowa ulicy Logistycznej" - z 

czego my weźmiemy pieniądze na to zadanie? 200 000 zł to nowy plac zabaw w Bielanach? 

Zastępca Wójta Piotr Kopeć: Jest to inny plac zabaw a raczej teren wypoczynkowy przy 

ulicy Cisowej. Ulica Logistyczna - pieniądze pochodzą z przesunięć budżetowych. Po zimie 

ta droga nie wytrzymała. Ta droga obsługuje tereny, z których mamy podatki więc trudno 

byłoby jej nie zrobić. 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska: Te 200 tys.zł nie zostały 

nikomu zabrane tylko przesunięte z bielańskich dróg na plac zabaw. 

Skarbnik Gminy Maria Prodeus: Nie wspomniałam o likwidacji zadania prosumenckiego – 

jest to likwidacja w sensie budżetowym a nie w sensie realizacji zadania. Po stronie 

wydatków była to kwota 2 mln zł a po stronie dochodów 1 mln zł. Zmiana polega na tym, że 

program będzie realizowany nie w 2016 roku lecz w 2017 /nie ma konkretnej decyzji/. Po 

stronie dochodów likwidacja 1 mln. zł a po stronie wydatków 1,8 mln zł. 200 tys. zł 

zatrzymujemy na projektowanie. 

Radny Adam Raś: Widzę, że drogi w Bielanach Wrocławskich zwiększyły się o 95 000 zł 

więc nie mogło to być przesunięte z dróg. 200 000 zł na ulicę przy szkole w Tyńcu Małym - 

przecież szkołę tam już wybudowaliśmy. 

Zastępca Wójta Piotr Kopeć: Chodzi o parkingi przy ulicy Szkolnej. Dochodzi tam do 

trudności organizacyjnych w dojazdach do szkoły. Wzdłuż ulicy jest miejsce na parkingi i 

będziemy chcieli takie zadanie zrealizować. Jeśli chodzi o drogi w Bielanach Wrocławskich – 

zwiększenie kwoty wynikało z udzielonej dotacji przez firmę Quart i 200 tys. zł dotacji 

powoduje, że kwota w budżecie jest większa o około 90 tys. zł. 

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 14  radnych  z 15 członków ustawowego składu Rady, 

14  głosami „za”  podjęła uchwałę  
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nr XVI/256/16 w sprawie zmiany budżetu gminy Kobierzyce na 2016 rok. 

 

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

Ad.7. 

Skarbnik  Gminy Maria Prodeus omówiła projekt uchwały. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Proszę przewodniczącego Komisji 

Budżetowej o przedstawienie opinii w sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji 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 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 14 radnych  z 15 członków ustawowego składu Rady, 

14 głosami „za”  podjęła uchwałę  

nr XVI/257/16  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobierzyce. 

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

Ad.8. 

Kierownik Referatu Edukacji, Kultury i Sportu Anna Wilisowska  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 z poprawką w uzasadnieniu podano mylną kwotę jest 480 zł 

winno być- 460 zł. 

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: 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 14 radnych  z 15 członków ustawowego składu Rady, 

14 głosami  „za”  podjęła uchwałę  

nr XVI/258/16  w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku 

Gminnym w Wysokiej oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie. 

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

Ad.9. 

Kierownik Referatu Edukacji, Kultury i Sportu Anna Wilisowska  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?  

Radna Apolonia Kasprzyk-Czepielinda: Trochę się wstydzę, że Rada Gminy proceduje nad 

kwotą 10 zł podwyżek dla nauczycieli. Są trzy działy życia społecznego, w których nie 

powinno się zarabiać - zdrowie, kultura, oświata. Jestem zażenowana tą kwotą. 

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik: Proszę zobaczyć, że z budżetu gminy 

wydajemy 4 razy tyle, ile wynosi subwencja, nie wspominając o inwestycjach z naszego 
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budżetu. We wrześniu oddajemy do użytku nową szkołę. Trwały zapisy i nagle nam się 

rozrosła liczba osób w Bielanach Wrocławskich i w Wysokiej do niespodziewanej ilości. 

Gdybyśmy przyjęli wszystkie dzieci do klas pierwszych natychmiast uruchamiamy drugą 

zmianę. Są to fikcyjne meldunki. Nasi rodzice swoim dzieciom gotują od razu drugą zmianę. 

Będzie mój apel w gazecie gminnej w tej sprawie. Zrobimy formalnie, prawnie wszystko żeby 

tych „nie - naszych” dzieci nie przyjąć. Bo inaczej to dojdzie do tego, że my budujemy szkołę 

dla innych gmin. Trzeba było zostawić stare szkoły, zrobić dwie zmiany w Tyńcu Małym i w 

Bielanach Wrocławskich i nie byłoby dyskusji. Dzisiaj natomiast w naszej gminie w Tyńcu 

Małym tematem jest parking – rodzic nie zaparkuje na parkingu tylko musi podjechać pod 

samą szkołę, a najlepiej jakby do samej klasy wjechał bo się spieszy. To wstań człowieku 10 

minut wcześniej i odwieź to dziecko. Dzisiaj wójt musi rozstrzygać konflikty między 

nauczycielami a rodzicami bo nie mogą parkować na parkingu? Były stare szkoły, nie było 

parkingów, nie było dyskusji. 

Radna Apolonia Kasprzyk-Czepielinda: Zgadzam się, ale nasze dzieci też chodzą do szkół, 

przedszkoli do Wrocławia i gmin ościennych. Może trzeba pomyśleć nad sposobem 

weryfikacji. 

Radny Czesław Stadnik: Te 10 zł to jest dodatkowa kwota do wynagrodzenia a godziwe 

zapłaty nauczycielom gwarantuje Karta Nauczyciela. 

Kierownik Referatu Edukacji, Kultury i Sportu Anna Wilisowska: Wynagrodzenia w 

gminie Kobierzyce nie odbiegają od wynagrodzeń w innych gminach. Robiliśmy dokładną 

analizę głównie za sprawą dodatku wiejskiego. Są również dodatki socjalne. Dajemy 

możliwości pracy w świetlicach, zajęcia pozalekcyjne, możliwość  prowadzenia 2 

przedmiotów. Ci, którzy chcą swoje życie związać z jednostką oświaty mogą się szczycić 

dobrym wynagrodzeniem. 

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik: Te dodatki zostały skonsultowane ze 

związkami zawodowymi i były dobrze przyjęte. Nie było dyskusji, że 10 zł to za mało. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Propozycja 10 zł padła od 

przedstawiciela związków zawodowych podczas spotkania. 

GŁOSOWANIE: 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Nie ma więcej 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 14 radnych  z 15 członków ustawowego składu Rady, 

14 głosami „za”  podjęła uchwałę  

nr XVI/259/16  w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/270/12 Rady Gminy Kobierzyce z 

dnia 3 października 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Kobierzyce oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród dla 

nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. 

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

Ad.10. 

Zastępca Wójta Piotr Kopeć omówił 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?  

Radny Czesław Stadnik: Mieliśmy uwagę do punktu 6 - nie ma tam mowy o pozostałych 

terenach - czy zarządca to porządkuje? 

Mecenas Krzysztof Kwaśniewicz: To wynika z ustawy. 

Radna Apolonia Kasprzyk-Czepielinda: Zarządcą jest gmina. Tak jak świetlicami opiekuje 

się gmina i nie szukamy innego zarządcy, tak zarządcą terenów komunalnych jesteśmy my. 

Chyba, że będzie ustawowy nakaz, że trzeba zmienić zarządcę. 

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik: Na dzień dzisiejszy nie widzę potrzeby, żeby 

to zmieniać. Koszty utrzymania są duże.  

Zastępca Wójta Piotr Kopeć: Ustawowo nikt nam tego nie zakazał ani nie nakazał. 

Radny Adam Raś: 5 minut wskazane w punkcie 12 - wskazane byłoby pół godziny. 

Zastępca Wójta Piotr Kopeć: Co najmniej na 5 minut przed /... / - chodziło o taką sytuację, 

gdy jest pogrzeb po pogrzebie, ale u nas to się raczej nie zdarza. 

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik: Jest to zapis czysto teoretyczny. 
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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 14 radnych  z 15 członków ustawowego składu Rady, 

14 głosami „za”  podjęła uchwałę  

nr XVI/260/16 w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych 

oraz zasad ich zarządu na terenie Gminy Kobierzyce. 

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

Ad.11. 

Zastępca Wójta Piotr Kopeć omówił projekt uchwały. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Proszę przewodniczącego Komisji 

Budżetowej o przedstawienie opinii w sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji 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?  

Radny Czesław Stadnik: Jak w czasie to będzie rozłożone? 

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik: Chodzi o kontynuację czyli budowę 

chodników od drogi krajowej nr 8 w kierunku Tyńca Małego /do zabudowań/. Inwestorem 

będzie Starostwo. Finansowanie jest zaplanowane w ciągu 2 lat, rozpoczęcie w tym roku.  

Radny Czesław Stadnik: Dużo ludzi jeździ z Domasławia i z Księgnic do Tyńca Małego na 

cmentarz i zasadna byłaby tam budowa chodnika lub ścieżki rowerowej. 

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik: Zasadne jest oczywiście wszędzie, ale ten 

odcinek jest bardzo kosztowny ze względu na zakrycie rowu – nie chodzi o chodnik czy 

ścieżkę. Odwodnienie jest problemem. 

Radny Adam Raś: Mam nadzieję, że takie uchwały będą też dotyczyć dróg powiatowych z 

południa gminy. 
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Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik: Powiat będzie chciał nam przekazywać drogi. 

Postawimy warunek, że te drogi możemy przejmować, jeśli je zrobią. Droga z Małuszowa po 

wybudowaniu obwodnicy i droga z Magnic do Bielan Wrocławskich były w zarządzie gminy, 

potem mocą uchwały weszły na mienie Marszałka. Sejmik podjął uchwałę o przekazaniu tej 

drogi do Powiatu a Powiat chce przekazach drogę do gminy. Koło się zamyka w polskich 

przepisach. Jeśli chce nam Starosta tą drogę przekazać to przynajmniej niech zrobi nakładkę, 

przekaże nam na majątek a nie w zarząd, bo w zarządzie nie możemy nic zrobić ani 

inwestować ani nic innego. Będziemy się starali tej drogi nie przejmować, a jeśli, to po 

remoncie. 

Radny Jarosław Zawisza: Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały 

ale byliśmy zdziwieni, że gros kosztów, bo około 60-70%, przypada na naszą gminę. 

Wielokrotnie słyszałem od radnych powiatowych pracujących  tu w gminie, że jak gmina 

dołoży 50% to połowę zrobi Powiat. Słyszę, że przeważa tu takie myślenie, że jak gmina jest 

bogata to niech dofinansuje więcej . Myślę, że trzeba zwrócić uwagę w Powiecie, że gmina 

jest bogata, ale bardzo dużo pieniędzy trafia z gminy do Powiatu. 

Radna Apolonia Kasprzyk-Czepielinda: Czy możliwe jest odwrócenie sytuacji - zażądać 

od Powiatu takiej kwoty jaką my wydajemy? 

Zastępca Wójta Piotr Kopeć: Póki co takich decyzji nie było. 300 000 zł co roku ze strony 

Powiatu a zadanie kosztuje 1 600 000 zł – 1 800 000 zł. Nasz udział wyższy w tym zadaniu 

wynika z tego, żeby zakończyć to zadanie, nie rozciągać go na 3 lata. Do pana radnego Rasia 

– gmina może współfinansować budowę dróg i na pewno przejdziemy kiedyś na południe, ale 

nie będzie to raczej w programie „Bezpieczna droga”. 

Sołtys wsi Tyniec Mały Janusz Gargała: Zostałem wywołany do odpowiedzi jako radny 

powiatowy. Program powiatowy „Bezpieczna droga” jest przyjęty w tym roku po raz 

pierwszy. Zasady przyjęte są dla wszystkich gmin jednakowe. 9 gmin dostaje po 300 tys. zł 

rocznie jeśli co najmniej 300 tys. zł swoich pieniędzy dołożą. Jest to zadanie ogromne – 

prawie 3 mln zł, Powiat na dzień dzisiejszy nie jest w stanie finansować zadania na zasadach 

wspomnianych przez pana radnego. Czekamy na sprzedaż gruntów i wtedy warto zawalczyć o 

środki dodatkowe. Na szczęście na terenie gminy Kobierzyce  nie ma największej ilości dróg 

powiatowych jak ma to miejsce w Długołęce. Najpilniejszą potrzebą jest uregulowanie drogi 

Tyniec Mały – Domasław. A na południu – jest to na pewno droga, o której mówi radny  

Adam Raś. 
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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 14 radnych  z 15 członków ustawowego składu Rady, 

13 głosami "za" przy 1 osobie nie biorącej udziału w głosowaniu /radna Apolonia Kasprzyk-

Czepielinda/  podjęła uchwałę 

nr XVI/261/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrocławskiemu w 

zakresie współfinansowania realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 

1971D polegająca na budowie chodnika   w miejscowościach Domasław i Tyniec Mały”. 

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

Ad.12. 

Specjalista ds. architektury i budownictwa Grzegorz Maszka omówił projekt uchwały. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska - proszę przewodniczącego Komisji 

Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska przedstawienie opinii w 

sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Radny  Wiesław Muraczewski: Komisja  Rolnictwa 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 14 radnych  z 15 członków ustawowego składu Rady, 

14 głosami „za”  podjęła uchwałę  

nr XVI/262/16 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego środkowo-zachodniej części obrębu Magnice oraz części obrębów 

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

Ad.13. 

Specjalista ds. architektury i budownictwa Grzegorz Maszka omówił projekt uchwały. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska - proszę przewodniczącego Komisji 

Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska przedstawienie opinii w 

sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Radny  Wiesław Muraczewski: Komisja  Rolnictwa 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 14 radnych  z 15 członków ustawowego składu Rady, 

14 głosami „za”  podjęła uchwałę  

nr XVI/263/16 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego przy skrzyżowaniu ul. Zimowej i Polarnej w 

południowo-wschodniej części wsi Bielany Wrocławskie. 

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

 

Ad.14. 

Specjalista ds. architektury i budownictwa Grzegorz Maszka omówił projekt uchwały.  

W uzasadnieniu do uchwały wkradł się błąd jest Bielany Wrocławskie a powinno być 

Wysoka. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska - proszę przewodniczącego Komisji 

Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska przedstawienie opinii w 

sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Radny  Wiesław Muraczewski: Komisja  Rolnictwa pozytywnie 

zaopiniowała  projekt tej uchwały z uwzględnieniem poprawki w uzasadnieniu.  
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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 14 radnych  z 15 członków ustawowego składu Rady, 

14 głosami „za”  podjęła uchwałę  

nr XVI/264/16 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego przy ul. Chabrowej w środkowo-zachodniej części 

wsi Wysoka. 

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

Ad.15. 

Specjalista ds. architektury i budownictwa Grzegorz Maszka omówił projekt uchwały. W 

uzasadnieniu do uchwały wkradł się błąd – jest napisane Bielany Wrocławskie a powinno być 

Domasław. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska - proszę przewodniczącego Komisji 

Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska przedstawienie opinii w 

sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Radny  Wiesław Muraczewski: Komisja  Rolnictwa pozytywnie 

zaopiniowała  projekt tej uchwały z uwzględnieniem poprawki w uzasadnieniu.  

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 14 radnych  z 15 członków ustawowego składu Rady, 
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14 głosami „za”  podjęła uchwałę  

nr XVI/265/16 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego przy ul. Żernickiej w środkowo-zachodniej części 

wsi Domasław. 

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

Ad.16. 

Specjalista ds. architektury i budownictwa Grzegorz Maszka omówił projekt uchwały.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska - proszę przewodniczącego Komisji 

Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska przedstawienie opinii w 

sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Radny  Wiesław Muraczewski: Komisja  Rolnictwa pozytywnie 

zaopiniowała  projekt tej uchwały.  

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

radnych ma pytania, uwagi do projektu uchwały?  

Radny Wiesław Muraczewski: Dotyczy nie tylko zmiany wysokości zabudowy lecz także 

miejsc parkingowych. 1,3 miejsca parkingowego spowoduje, że tych miejsc braknie i 

zakorkują się w tym miejscu Kobierzyce. 

Radna Apolonia Kasprzyk-Czepielinda: Kobierzyce to wioska. 1,3 dla Kobierzyc nie jest 

tragedią , a wybudowanie domków jest potrzebne przy tym głodzie mieszkań dla młodych 

ludzi. Proszę się nie obawiać o miejsca parkingowe. 

Zastępca Wójta  Piotr  Kopeć: W Studium miejsc parkingowych się nie zmienia, o tym 

będziecie państwo decydować w planach. 

Radny Czesław Stadnik: Jestem za. Na terenie Kobierzyc póki co to inwestuje tylko gmina 

więc  taka inwestycja jest mile widziana. 

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 14 radnych  z 15 członków ustawowego składu Rady, 

13 głosami „za”  przy 1 osobie wstrzymującej się od głosu podjęła uchwałę  
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nr XVI/266/16 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobierzyce 

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

Ogłaszam 15 minut przerwy. 

PRZERWA 

Ad.17. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Wznawiam obrady sesji. Stwierdzam, że 

Rada Gminy po przerwie posiada qworum i jest władna obradować i podejmować 

prawomocne uchwały. Na salę obrad przybyła dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej  Teresa Oszczyk oraz Bożena Noga - pracownik GOPS-u. Radny Orfin się zwolnił 

i opuścił salę obrad. 

Specjalista ds. architektury i budownictwa Grzegorz Maszka omówił projekt uchwały.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska - proszę przewodniczącego Komisji 

Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska przedstawienie opinii w 

sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Radny  Wiesław Muraczewski: Komisja  Rolnictwa 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 13 radnych  z 15 członków ustawowego składu Rady, 

13 głosami „za”  podjęła uchwałę  

nr XVI/267/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Słonecznej w północno-

środkowej części wsi Solna. 

 

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

Ad.18. 
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Specjalista ds. architektury i budownictwa Grzegorz Maszka omówił projekt uchwały.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska - proszę przewodniczącego Komisji 

Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska o przedstawienie opinii 

w sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Radny  Wiesław Muraczewski: Komisja  Rolnictwa 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 13 radnych  z 15 członków ustawowego składu Rady, 

12 głosami „za” przy 1 osobie nie biorącej udziału w głosowaniu /radna Apolonia Kasprzyk-

Czepielinda/  podjęła uchwałę  

nr XVI/268/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy skrzyżowaniu ul. 

Działkowej i Kolejowej w środkowo-zachodniej części wsi Pustków Żurawski. 

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

Ad.19. 

Specjalista ds. architektury i budownictwa Grzegorz Maszka omówił projekt uchwały.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska - proszę przewodniczącego Komisji 

Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska o przedstawienie opinii 

w sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Radny  Wiesław Muraczewski: Komisja  Rolnictwa 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 13 radnych  z 15 członków ustawowego składu Rady, 

13 głosami „za”  podjęła uchwałę  

nr XVI/269/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w środkowo-zachodniej części 

obrębu Małuszów. 

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

Ad.20. 

Specjalista ds. architektury i budownictwa Grzegorz Maszka omówił projekt uchwały.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska - proszę przewodniczącego Komisji 

Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska przedstawienie opinii w 

sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Radny  Wiesław Muraczewski: Komisja  Rolnictwa 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 13 radnych  z 15 członków ustawowego składu Rady, 

13 głosami „za”  podjęła uchwałę  

nr XVI/270/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Leszczynowej w 

północno-wschodniej części wsi Wysoka. 

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

Ad.21. 
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Specjalista ds. architektury i budownictwa Grzegorz Maszka omówił projekt uchwały.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska - proszę przewodniczącego Komisji 

Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska o przedstawienie opinii 

w sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Radny  Wiesław Muraczewski: Komisja  Rolnictwa negatywnie 

zaopiniowała  projekt tej uchwały. Teren ten leży 50 metrów od planowanej obwodnicy 

Bielany Wrocławskie - Żerniki. Komisja wnioskuje o zachowanie tam funkcji usługowej. 

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

radnych ma pytania, uwagi do projektu uchwały?  

Radny Mariusz Przeżdzięk: Dosyć już bloków, dosyć zabudowy wielorodzinnej w 

Wysokiej. Proszę państwa radnych o niepodejmowanie uchwał, które pomnażają liczbę 

mieszkańców i liczbę bloków. Był problem szkoły w Wysokiej o czym mówił pan wójt.  

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik: Wniosek jak najbardziej słuszny. Te wszystkie 

zabudowy , które są teraz realizowane , są na bazie planu z 2000 roku. Żeby się nie narazić na 

odszkodowania – czy nam się podoba czy nie – musimy je realizować. 

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 13 radnych  z 15 członków ustawowego składu Rady, 

11 głosami „przeciw”   

1 głos wstrzymujący się 

1 osoba nie brała udziału w głosowaniu /radna Apolonia Kasprzyk-Czepielinda/ 

odrzuciła projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w sąsiedztwie ul. Leszczynowej w 

północno-wschodniej części wsi Wysoka 

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

podjęta.  
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Ad.22. 

Specjalista ds. architektury i budownictwa Grzegorz Maszka omówił projekt uchwały.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska - proszę przewodniczącego Komisji 

Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska o przedstawienie opinii 

w sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Radny  Wiesław Muraczewski: Komisja  Rolnictwa 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 13 radnych  z 15 członków ustawowego składu Rady, 

11 głosami „za”   przy 1 osobie wstrzymującej się od głosu i 1 osobie nie biorącej udziału w 

głosowaniu  /radna Apolonia Kasprzyk-Czepielinda/podjęła uchwałę 

nr XVI/271/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Głównej w środkowej 

części wsi Krzyżowice 

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

Ad.23. 

Specjalista ds. architektury i budownictwa Grzegorz Maszka omówił projekt uchwały.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska - proszę przewodniczącego Komisji 

Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska o przedstawienie opinii 

w sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Radny  Wiesław Muraczewski: Komisja  Rolnictwa pozytywnie 

zaopiniowała  projekt tej uchwały.  

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

radnych ma pytania, uwagi do projektu uchwały?  

GŁOSOWANIE: 
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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 13 radnych  z 15 członków ustawowego składu Rady, 

13 głosami „za”  podjęła uchwałę  

nr XVI/272/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w środkowo-zachodniej części 

obrębu Krzyżowice-Wierzbica. 

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

 

Ad.24. 

Specjalista ds. architektury i budownictwa Grzegorz Maszka omówił projekt uchwały.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska - proszę przewodniczącego Komisji 

Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska o przedstawienie opinii 

w sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Radny  Wiesław Muraczewski: Komisja  Rolnictwa 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 13 radnych  z 15 członków ustawowego składu Rady, 

12 głosami „za” przy 1 osobie nie biorącej udziału w głosowaniu /radna Apolonia Kasprzyk-

Czepielinda/  podjęła uchwałę  

nr XVI/273/16 w sprawie odpowiedzi na skargę Wojewody Dolnośląskiego z dnia 9 

marca 2016r. na   stwierdzenie nieważności części ustaleń uchwały Rady Gminy 

Kobierzyce Nr XI/159/15 z dnia 16 października 2015r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru przy ul. Południowej i 

Sadowniczej w południowo-środkowej części wsi Bielany Wrocławskie. 
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Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Stwierdzam, że uchwała została podjęta.  

Ad.25. 

Specjalista ds. architektury i budownictwa Grzegorz Maszka omówił projekt uchwały.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska - proszę przewodniczącego Komisji 

Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska przedstawienie opinii w 

sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Radny  Wiesław Muraczewski: Komisja  Rolnictwa 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 13 radnych  z 15 członków ustawowego składu Rady, 

13 głosami „za”  podjęła uchwałę  

nr XVI/274/16 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Biskupice Podgórne. 

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

Ad.26. 

Specjalista ds. architektury i budownictwa Grzegorz Maszka omówił projekt uchwały.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska - proszę przewodniczącego Komisji 

Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska o przedstawienie opinii 

w sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Radny  Wiesław Muraczewski: Komisja  Rolnictwa 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 13 radnych  z 15 członków ustawowego składu Rady, 

13 głosami „za”  podjęła uchwałę  

nr XVI/275/16 w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Ślęza. 

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

Ad.27. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Witamy serdecznie na sali obrad pana 

dyrektora GCKiS - Artura Cierczka. 

Specjalista ds. architektury i budownictwa Grzegorz Maszka omówił projekt uchwały.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska - proszę przewodniczącego Komisji 

Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska przedstawienie opinii w 

sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Radny  Wiesław Muraczewski: Komisja  Rolnictwa 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 13 radnych  z 15 członków ustawowego składu Rady, 

13 głosami „za”  podjęła uchwałę  

nr XVI/276/16 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Tyniec nad Ślęzą. 

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

Ad.28. 

Zastępca Wójta Piotr Kopeć omówił projekt uchwały. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Proszę przewodniczącego Komisji 

Użyteczności Publicznej o przedstawienie opinii w sprawie projektu uchwały. 
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Przewodniczący Komisji Czesław Stadnik: Komisja Użyteczności Publicznej pozytywnie 

zaopiniowała projekt tej uchwały. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska - proszę przewodniczącego Komisji 

Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska przedstawienie opinii w 

sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Radny  Wiesław Muraczewski: Komisja  Rolnictwa 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: Kwoty są szokujące ale pamiętajmy, że miarą rozwoju 

cywilizacyjnego społeczeństw jest stosunek do osób chorych i  do zwierząt. Dlatego całym 

sercem jestem za przyjęciem projektu tej uchwały. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: W paragrafie 14 ust.1 jest napisane 

IX/112 /05 a powinno być IX/112/15. 

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 13 radnych  z 15 członków ustawowego składu Rady, 

13 głosami „za”  podjęła uchwałę  

nr XVI/277/16 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kobierzyce na rok 2016 . 

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

Ad.29. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Przechodzimy do przyjęcia sprawozdania 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2015 rok. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Proszę przewodniczącego Komisji 

Użyteczności Publicznej o przedstawienie opinii w sprawie sprawozdania. 

Radny Czesław Stadnik: Komisja Użyteczności Publicznej zajmowała się sprawozdaniem i 

przyjęła jednogłośnie. Proszę panią dyrektor GOPS o parę słów na temat realizacji programu 

500+. 
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Dyrektor GOPS Teresa Oszczyk omówiła funkcjonowanie programu 500+. 

Radny Henryk Łoposzko: Znając trudy tej pracy pragnę wyrazić podziękowanie na ręce 

pani dyrektor dla wszystkich pracowników. 

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik: Bardzo dziękuję również wszystkim 

pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Nie jest to łatwa, przyjemna ani nawet 

bezpieczna praca. Dziękuję za trud i zaangażowanie. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Chciałabym na ręce pani dyrektor złożyć 

podziękowania za projekty socjalne, które wymagają dużo zaangażowania od pracowników 

socjalnych i  przynoszą sporo efektów społecznych.. 

Radna Apolonia Kasprzyk-Czepielinda: Pani dyrektor Oszczyk pracuje tu niemal od 

początku. Do czego nasze społeczeństwo dąży? 20 lat temu jakie były środki na opiekę a jakie 

teraz? Coraz więcej zadań spływa na samorządy, obowiązków coraz więcej. Życzę 

wytrwałości państwu w waszej pracy. 

Radny Czesław Stadnik: W imieniu Komisji Użyteczności Publicznej chciałbym 

podziękować za wrażliwe podejście do osób potrzebujących. 

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

przyjęciem sprawozdania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2015 rok - proszę o 

podniesienie ręki. 

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

13 głosami „za”  przyjęła sprawozdanie. 

Ad.30. 

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

radnych ma pytania, uwagi do raportu? Nie ma pytań, uwag -zamykam dyskusję w sprawie 

raportu. Przechodzimy do głosowania.  

Kto z państwa radnych jest za przyjęciem raportu z realizacji Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2015? 

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

13 głosami „za”  przyjęła raport. 

Ad.31. 

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

radnych ma pytania, uwagi do raportu?  

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Mam drobną uwagę do punktu – 

uruchomienie świetlicy profilaktycznej w Bielanach Wrocławskich. Tam jest napisane, że 
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koszt realizacji programu wyniósł 20 tys. zł, ale cały program nie został zrealizowany ze 

względu na krótki czas i kwota 3640,70 zł została zwrócona do Urzędu Gminy. 

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

dyskusję w sprawie raportu. Przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za 

przyjęciem raportu z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych za rok 2015? 

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

13 głosami „za”  przyjęła raport. 

 

Ad.32. 

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

radnych ma pytania, uwagi do raportu? Nie ma pytań, uwag - zamykam dyskusję w sprawie 

raportu. Przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem raportu z 

realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie za rok 2015? 

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

13 głosami „za”  przyjęła raport. 

Ad.33. 

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

radnych ma pytania, uwagi do sprawozdania z działalności GCKiS za 2015 rok? 

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik: Brak pytań czyli brak uwag do działalności 

GCKiS. Ja mam porównanie 2001 rok i 2016 rok - działalność GCKiS-u rozwinęła się i 

każdy, kto chce się realizować ten znajdzie swoje miejsce. Pracy jest dużo. Panie dyrektorze 

bardzo dziękuję za trud i wielowątkową działalność. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska : Mam zaszczyt bywać na imprezach 

organizowanych przez GCKiS. Za organizację tych imprez na wysokim poziomie bardzo 

dziękuję. 

Radny Henryk Łoposzko: Większość słów podziękowania i uznania padła, praca jest ciężka, 

weekendowa. Powinniśmy usiąść i zmienić ciężar i przenosić go z GCKiS na świetlice 

profilaktyczne. 

Radny Czesław Stadnik: Chciałem również podziękować panu dyrektorowi. Wszystkie 

imprezy odbywają się przy pomocy pracowników GCKiS a nie kimś z zewnątrz. 

Sołtys wsi Tyniec Mały Janusz Gargała: Mam ogromne wsparcie od GCKiS przy 

organizacji imprez, współpraca układa się bardzo dobrze. 



27 

Sołtys wsi Cieszyce Stanisław Kurek: Myślę, że najlepszym wyrazem uznania jest nasza 

obecność na tych imprezach. 

Sołtys wsi Bielany Wrocławskie Wanda Gołębiewska: Utrudnieniem jest organizacja wesel 

- żeby można było wchodzić na salę wcześniej, żebyśmy to jakoś uzgodnili. 

Dyrektor GCKiS Artur Cierczek: Dziękuję w imieniu pracowników. W Bielanach 

Wrocławskich utrudnienia wynikają z ogromu naszej działalności - nie chcemy ograniczać 

mieszkańcom dostępu do całej oferty zajęć. W ramach świetlic profilaktycznych 

organizujemy integrację i aktywizację mieszkańców np. świetlicowy mistrz kuchni, projekt 

Australia. 

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

dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem 

sprawozdania z działalności GCKiS za 2015 rok? 

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

13 głosami „za”  przyjęła sprawozdanie. 

Ad.34. 

Brak. 

Ad.35. 

Sołtys wsi Tyniec Mały Janusz Gargała: Postępująca bieda społeczeństwa - społeczeństwo 

się bogaci, ale wtedy znaczna część społeczeństwa też ubożeje. Rolą instytucji publicznych 

jest zdiagnozowanie tego zjawiska i przeciwdziałanie. Dzieci z patologicznych rodzin często 

szukają swojego środowiska i tworzą się subkultury. Trudno wchodzić i narzucać coś. Jest to 

problem złożony.  Chronić należy dzieci przed dziedziczeniem tego ubóstwa. Mam wniosek 

do budżetu - zwróćmy uwagę na stan tablic ogłoszeniowych. Powinny być tablice urzędowe , 

z szybą , zamykane na klucz oraz tablice na niepubliczne ogłoszenia. 

Radny Wiesław Muraczewski: Nie ma skutecznego lekarstwa, żeby zapobiegać zaklejaniu 

tablic ogłoszeniami. Otwarta tablica – źle, bo zrywają ogłoszenia, zamknięta – źle, bo 

naklejają na szybie. 

Sołtys wsi Bielany Wrocławskie Wanda Gołębiewska: W sprawie petycji mieszkańców 

dotyczącej działalności lokalu gastronomicznego na ulicy Sosnowej przy hotelu. Mieszkańcy 

nie dostali odpowiedzi. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska : Chodzi o pub przy ulicy Sosnowej. 

Jeden z mieszkańców dzwonił do mnie i skarżył się na ten pub. Rozeznałam sprawę. 

Koncesja została wydana zgodnie z prawem. Nie może być na krótszy okres niż 4 lata. Tak 

mnie poinformowano. Pan  też zaskarżał, że niesłusznie były powycinane drzewa, że 

właściciel zrobił to samowolnie. Nie. Pani Monika Pilichowska udzieliła mi informacji, że 

było wydane zezwolenie, był specjalista, który zbadał te drzewa pod kątem czy można je 
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wyciąć i właściciel dostał pozwolenie. Na Policji też zasięgnęłam opinii – czy były skargi – 

była raz, w ubiegłym roku. Takiej informacji udzieliłam panu. Pan chciał się ze mną spotkać. 

Zaprosiłam go na mój dyżur na początku kwietnia jednak pan się nie pojawił. 

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik: Jeśli lokal spełnia warunki to nie można 

odmówić koncesji. 

Sołtys wsi Bielany Wrocławskie Wanda Gołębiewska: Na ulicy Malinowej mieszkańcy 

skarżą się na odgłosy z przedszkola. 

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik: Mam rozprawę w sądzie bo mieszkańcom 

przeszkadza hałas dzieci ze świetlicy w Owsiance. Chcą zbudować ekrany oddzielające 

świetlicę od domu bo w dzień, podkreślam – w dzień, przeszkadza śmiech dzieci. Do czego 

proszę państwa my za moment dojdziemy? 

Sołtys wsi Bielany Wrocławskie Wanda Gołębiewska: Na ulicy Wrocławskiej 57 tuji 

padło, czy nie można jakoś tego rozwiązać? Koło Biedronki jest bałagan. Przy Klecińskiej i 

Ogrodowej też są wyrzucane odpady poprodukcyjne. Czy ja im  mogę jakieś sankcje 

przedstawić? Ostatnia sprawa to petycja mieszkańców z ulicy Sadowniczej o zmianę planu 

mpzp na budowlankę. 

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik: Nie ma tam zgody rolnej więc nie będzie 

przeklasyfikowania. To nie wójt wyłącza tylko minister. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska : Pani sołtys, ci mieszkańcy z ulicy 

Sadowniczej byli u mnie i zbadałam sprawę dogłębnie, łącznie z klasą ziemi jaką mają. Oni 

mają I i II klasę ziemi i to się nie kwalifikuje. Tłumaczę im, że to nie gmina wyłącza. Oni o 

tym dobrze wiedzą. Zagrodówki nie chcą bo chcą sprzedać te działki deweloperowi i wziąć 

więcej pieniędzy niż za zagrodówki. Wszystko im wytłumaczyłam, ale widzę, że szukają 

innej drogi wyjścia. 

Sołtys wsi Tyniec Mały Janusz Gargała: Formalnie nawet gdyby wójt chciał wystąpić o 

odrolnienie to musi przedstawić rachunki, bilans. To jest warunek. Jeśli tego nie przedstawi to 

wniosek jest automatycznie odrzucony. Jeśli przedstawi, a bilans się  nie zamknie to 

jednakowo wyjdzie. Nie ma w tej chwili żadnych szans. Weszły przepisy, które zaostrzają te 

kwestie. 

Radny Krzysztof Kmiecik: Zjeżdżając z obwodnicy w stronę Amazona są śmieci, czyj jest 

ten teren? 

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik: Właścicielem są trzy podmioty: ANR, 

Starostwo i GDDKiA. Pisma w tej sprawie już poszły. 

Sołtys wsi Cieszyce Stanisław Kurek: Tablice ogłoszeń są za małe. Z boku tablicy 

urzędowej powinna stać druga tablica otwarta. 

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik: Sołtysi też powinni trochę się zająć tymi 

tablicami, a wiszą ogłoszenia jeszcze z tamtego roku. 
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Radny Adam Raś: Chciałem ponowić dwie prośby do pana wójta. Przejazd kolejowy na 

drodze między Rolantowicami a Budziszowem – coraz częściej dochodzi tam do kolizji, 

uszkodzeń samochodów. Druga prośba dotyczy działki ANR między Dobkowicami a 

Damianowicami, jadąc z Damianowic po lewej stronie. Działka od trzech lat jest opuszczona, 

zarośnięta. Źle to wpływa na wizerunek tego miejsca. 

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik: Proszę podać nr działki. Wyślemy pismo. 

Radny Adam Raś: 90/1. 

Radny Czesław Stadnik: Droga nr 8 nie jest nasza tylko powiatowa ale przy przejściu do 

sklepu zostały ścięte dwa pachołki – jest tam niebezpiecznie. Księginice – wiem, że były 

prowadzone rozmowy panów wójtów z Powiatem odnośnie spowalniaczy. Czy padły już 

konkretne terminy? 

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik: Będzie wizja lokalna. 

Radny Mariusz Przeździęk: Zrobiliśmy 5 spowalniaczy na ulicy Chabrowej. Przejścia z 

azylem są dobre, nie są takie inwazyjne jak spowalniacze. 

Ad.37. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska : Prawdopodobnie w maju sesji nie będzie 

a jeśli już to 31 maja. Przewodniczących komisji proszę o zorganizowanie posiedzeń komisji 

zgodnie z planem pracy. 

 

Ad.38. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska :  Zamykam  posiedzenie XVI  Sesji Rady 

Gminy. 

Liczba załączników:  2. 
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