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-PROJEKT - 

PROTOKÓŁ NR XVII/2016 

Sesji Rady Gminy Kobierzyce 

z dnia 23 czerwca 2016 roku 

 

XVII 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 

Sekretarz Gminy Maria Wilk 

Skarbnik Gminy - Maria Prodeus 

Radca Prawny – Monika Pacholska 

Główna Księgowa GCKIS – Krystyna Białobrzeska 

 

Dyrektor GOPS Kobierzyce- Ludwika Teresa Oszczyk 
 

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: Zanim przedstawię porządek 

obrad i zapytam czy ktoś z państwa radnych ma uwagi, wnioski do porządku obrad proszę o 

naniesienie autopoprawek:  

1) Pkt. 6.9 porządku obrad – w uzasadnieniu jest sformułowanie  „udzieloną przez 

Gminę pożyczkę spłacono w kwocie 86 500 zł” – jest to nie do końca jasne 

sformułowanie. Proszę to skreślić i zapisać – „ dokonano spłaty pożyczki w kwocie 

86 500 zł udzielonej przez Gminę dla stowarzyszeń. 

2) Pkt.11 porządku obrad – ponieważ Nadzór Wojewody wprowadził jeszcze pewne 

zmiany do tej uchwały a była już zaopiniowana wcześniej przez Komisję 

Użyteczności Publicznej, poproszę Komisję o ponowne zaopiniowanie projektu w 

przerwie sesji: 
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- w paragrafie 3 pkt.1 – po „średnią ocen co najmniej 5,8” postawić kropkę, wykreślić 

„oraz ocenę z zachowania co najmniej bardzo dobrą”. 

- w ustępie 2 – po słowach „ w danym roku szkolnym” postawić kropkę, wykreślić 

zapis ; „a także którzy na świadectwie szkolnym uzyskali ocenę z zachowania co 

najmniej bardzo dobrą” 

- w paragrafie 4 – po słowach „średnią ocen co najmniej 4,5” postawić kropkę, 

wykreślić „i ocenę z zachowania co najmniej bardzo dobrą”. 

- na str.3 – zostawić tylko wymienione załączniki, treść od słowa „Oświadczam…” 

wykreślić. 

3) Pkt. 16 porządku obrad – w podstawie prawnej proszę skreślić przy ustawie 

samorządowej „ze zmianami”. 

4) Pkt.17 porządku obrad – w uzasadnieniu było zdanie: „zgodnie ze statutem wybory 

do Rady Sołeckiej zwołuje Wójt z zachowaniem odpowiednich terminów”. Proszę to 

sformułowanie skreślić i zapisać: „ Zebranie wiejskie dla wyboru członków Rady 

Sołeckiej zwołuje Wójt, z zachowaniem odpowiednich terminów”. 

5) Pkt.18 porządku obrad - zamiast „ścieżki rowerowej” proszę wpisać „drogi dla 

rowerów”, a po słowie Ślęza dopisać: „stanowiących część tras rowerowych na terenie 

gminy Kobierzyce”. 

6) Pkt 37 porządku obrad – jest zapisane uchwała XI/172/15 a powinno być 

XII/172/15, jest zapisane na lata 2015-2015 a powinno być 2015-2025, jest przyjęcie a 

powinno być przyjęcia. 

 

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 z zaproponowanymi 

autopoprawkami,  proszę o podniesienie ręki.                     

Za – 14 osób /z 14 radnych obecnych na posiedzeniu sesji 

Stwierdzam, że porządek obrad przyjęto i przedstawia się następująco; 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie XVII Sesji Rady Gminy. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Gminy. 
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4. Informacje Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym. 

5.Sprawozdanie Wójta z bieżącej działalności. 

6. Absolutorium dla Wójta Gminy Kobierzyce z wykonania budżetu za 2015 rok. 

6.1.Sprawozdanie Wójta z wykonania budżetu za 2015 r. 

6.2.Przedstawienie Opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z realizacji 

budżetu Gminy Kobierzyce za 2015 r. 

6.3.Przedstawienie opinii ze sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok przez Komisję 

Rewizyjną, oraz opinie stałych komisji Rady Gminy. 

6.4.Przedstawienie opinii o sprawozdaniu finansowym za 2015 rok przez Komisję Rewizyjną. 

6.5.Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie udzielenia absolutorium 

Wójtowi Gminy Kobierzyce. 

6.6.Przedstawienie Opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji 

Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Kobierzyce. 

6.7.Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kobierzyce za rok 2015. 

6.8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kobierzyce 

za 2015 rok.  

6.9.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kobierzyce z 

wykonania budżetu za 2015 r. 

 

PRZERWA  

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Kobierzyce. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

(mur wokół Kościoła p.w. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Domasławiu) dla 

Rzymsko-Katolickiej Parafii pod wezwaniem Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w 

Domasławiu. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

(Kościół p.w. Bożego Ciała i Matki Boskiej Częstochowskiej w Wierzbicach) dla 

Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Bożego Ciała i Matki Boskiej 

Częstochowskiej w Wierzbicach. 
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11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania stypendium naukowego i artystycznego uzdolnionym uczniom w 

ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Gminy 

Kobierzyce. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych 

przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz 

wysokości cen za te usługi. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 

po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/241/16 Rady Gminy Kobierzyce 

z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczenia wody i 

odprowadzania ścieków. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr 2 Zebrania Wiejskiego 

Sołectwa Kuklice z dnia 20.05.2016 r. 

PRZERWA  

18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi 

Wrocławskiemu w zakresie przygotowania programu funkcjonalno- użytkowego na 

potrzeby zadania pn. „Budowa ciągu pieszo rowerowego na odcinku Pełczyce –

Kobierzyce oraz budowa drogi dla rowerów na odcinku Bielany Wrocławskie- Ślęza, 

stanowiących część tras rowerowych na terenie gminy Kobierzyce”. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ul. Dębową, Sportową, Krótką i 

Ludową w środkowej części wsi Kobierzyce. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

północno-zachodniej części Regionalnej Strefy Rozwoju Przedsiębiorczości „Węzeł 

Bielański” położonej w obrębie Bielany Wrocławskie. 
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21. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego wzdłuż ul. Przestrzennej w 

środkowo-zachodniej części wsi Bielany Wrocławskie. 

22. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Polnej w południowo-

wschodniej części wsi Cieszyce. 

23. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Lipowej w środkowo-

wschodniej części wsi Domasław. 

24. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Parkowej w 

południowo-wschodniej części wsi Ślęza. 

25. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Domasławskiej w 

środkowo-wschodniej części wsi Tyniec Mały. 

26. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Szczęśliwej w 

środkowo-wschodniej części wsi Tyniec Mały. 

27. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Jaśminowej w 

środkowo-wschodniej części wsi Tyniec Mały. 

28. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Tarnopolskiej w 

środkowo-południowej części wsi Tyniec Mały. 

29. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Szkolnej w północno-

wschodniej części wsi Tyniec nad Ślęzą.  

30. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Olchowej w 

południowo-środkowej części wsi Żerniki Małe. 

31. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Księginice. 

32. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Kobierzyce. 

33. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Magnice. 

34. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Ślęza. 
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35. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Ślęza. 

36. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XII/172/15 Rady Gminy Kobierzyce 

z dnia 16 października 2015r. w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego 

Programu Rewitalizacji Gminy Kobierzyce na lata 2015-2025. 

37. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla gminy 

Kobierzyce na lata 2015-2023 . 

38. Interpelacje radnych. 

39. Zapytania radnych i sołtysów. 

40. Wnioski i sprawy różne.  

41. Komunikaty Przewodniczącej. 

42. Zakończenie obrad. 

 

Ad.3. 

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

protokołu z XVI Sesji Rady Gminy?  

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

protokołu z XVI Sesji Rady Gminy? 

Za – 14 osób /z 14 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.  

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik przeczytał sprawozdanie z bieżącej działalności  

/ załącznik nr 2/. 

Ad.6.1.  

Skarbnik Gminy Maria Prodeus omówiła wykonanie budżetu gminy Kobierzyce za rok 

2015. 

 

Ad.6.2. 
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Skarbnik Gminy Maria Prodeus: Gmina Kobierzyce uzyskała pozytywną opinię 

Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z realizacji budżetu Gminy Kobierzyce za 

2015 r. 

Ad.6.3. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Dariusz Matuszewski odczytał pozytywną opinię 

Komisji Rewizyjnej ze sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok. 

Przewodniczący Komisji Jarosław Zawisza: Komisje stałe  Rady Gminy na wspólnym 

posiedzeniu w dniu 19 maja br. pozytywnie zaopiniowały wykonanie budżetu za 2015 rok – 

przy 12 osobach obecnych 11 osób było „za”, 1 osoba nie brała udziału w głosowaniu. 

Ad.6.4  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Dariusz Matuszewski przedstawił pozytywną opinię 

Komisji Rewizyjnej o rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za 2015 rok. 

Ad.6.5. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Dariusz Matuszewski przedstawił wniosek Komisji 

Rewizyjnej do Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi 

Gminy Kobierzyce za rok 2015. 

Ad.6.6. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska odczytała uchwałę Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi 

Gminy Kobierzyce. / załącznik nr 3/ 

Ad.6.7. 

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

Radnych ma pytania lub uwagi do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kobierzyce za 

rok 2015 ? 

Radny Czesław Stadnik: Maksimum wykonania to 100% a słyszeliśmy ,że budżet 

wykonano w 107%. Proszę panią skarbnik o wyjaśnienie. 

Skarbnik Gminy Maria Prodeus: To wynika z zasady ostrożności. W planie dochodów 

można ująć tylko to, co jest pewne. 

Radny Czesław Stadnik: Pięknie to wypada z realizacją. Boli mnie tylko kulejąca polityka 

mieszkaniowa. Potrzeby w tym zakresie są ogromne.  
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Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik: W tej chwili jest ponad 300 wniosków o 

przydział mieszkania. Czy ktoś ma czy nie ma potrzeby to składa wniosek. Tego tematu nigdy 

nie załatwimy w sposób definitywny. 

Ad.6.8 

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 XVII/278/16 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy 

Kobierzyce za 2015 rok. 

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

Ad.6.9.  

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 XVII/279/16 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kobierzyce z 

wykonania budżetu za 2015 r. 

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

Bardzo dziękuję państwu za jednogłośne glosowanie a panu wójtowi serdecznie gratuluję. 

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik: Bardzo dziękuję za jednogłośne głosowanie. 

Czeka nas kolejny rok – zaczniemy realizować bardzo trudne społecznie tematy, ale myślę że 

z waszym wsparciem sobie poradzimy. Dziękuję za absolutorium i liczę na dalsze wsparcie. 
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Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Ogłaszam 15 minut przerwy. 

Przerwa 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Wznawiamy obrady sesji. Stwierdzam, 

że po przerwie Rada posiada gworum jest władna obradować i podejmować prawomocne 

uchwały. 

 

Ad.7. 

Skarbnik  Gminy Maria Prodeus omówiła projekt uchwały: Przedłożony projekt uchwały 

w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobierzyce zakłada: 

a)Zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 035 096,00 zł. 

b)Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3 457 801,80 zł. 

c)Zwiększenie planu wydatków o kwotę 5 492 897,80 zł. 

Plan budżetu gminy po zmianach: 

- dochody budżetowe ogółem 147 435 440,03 zł. 

- wydatki budżetowe ogółem 160 639 872,53 zł. 

- deficyt budżetu Gminy w kwocie 13 204 432,50 zł. 

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 pytań, uwag -zamykam dyskusję 

w sprawie projektu uchwały. 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 XVII/280/16 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok. 

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

Ad.8. 



10 

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?  

Radna Apolonia Kasprzyk-Czepielinda: Ile teraz będzie kosztować rozbudowa ośrodka 

zdrowia? 

Kierownik Referatu Inwestycji Nieruchomości i Środowiska Rafał Krasicki: Kwota w 

WPF to około 4 mln zł zwiększona o 100 000 zł. 

Radny Dariusz Matuszewski: Od lipca samorządy będą mogły kupować „nadwykonania” 

czyli będzie to zakup usług. 

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik: To, czy będziemy mogli kupować usługi nie 

jest jeszcze ustalone. To zwiększenie 100 000 zł w ramach dodatkowych prac ziemnych. 

Rafał Krasicki:  Jest to kwota 4 700 000 zł w ciągu 2 lat. 

GŁOSOWANIE: 

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

w sprawie projektu uchwały. 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 XVII/281/16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Kobierzyce. 

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

Ad.9. 
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Sekretarz Gminy Maria Wilk omówiła projekt uchwały: Parafia świętego Wojciecha 

złożyła kompletny wniosek o udzielenie dotacji. Wnioskowana kwota to 20 000 zł na kolejny 

etap rewitalizacji muru przykościelnego. 

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 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: Pieniądze na remont tego muru są pożytecznie wykorzystywane co 

zresztą widać gołym okiem. 

GŁOSOWANIE: 

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

w sprawie projektu uchwały. 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 XVII/282/16 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków (mur wokół Kościoła p.w. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w 

Domasławiu) dla Rzymsko-Katolickiej Parafii pod wezwaniem Św. Wojciecha 

Biskupa i Męczennika w Domasławiu. 

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

Ad.10. 

Sekretarz Gminy Maria Wilk omówiła projekt uchwały: Parafia Rzymskokatolicka złożyła 

wniosek o udzielenie dotacji w kwocie 60 000 zł na prace konserwatorskie – remont wieży 

kościelnej. 
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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 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 uchwały. 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 XVII/283/16 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie 

lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Kościół p.w. 

Bożego Ciała i Matki Boskiej Częstochowskiej w Wierzbicach) dla Parafii 

Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Bożego Ciała i Matki Boskiej Częstochowskiej w 

Wierzbicach. 

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

Ad.11. 

Sekretarz Gminy Maria Wilk omówiła projekt uchwały: Gmina Kobierzyce od 2003 roku 

realizuje lokalny program wspierania uzdolnionych uczniów w formie stypendiów. 

Proponujemy wprowadzenie pewnych zmian do tego programu polegających na tym, że: do 

tej pory stypendia naukowe mógł otrzymać uczeń, który jednocześnie spełniał 2 dwa warunki: 

był laureatem, uzyskał wysokie miejsce w konkursach przedmiotowych i jednocześnie miał 

bardzo wysoką średnią. Proponujemy promować naukę w taki sposób, że tym uczniom, 

którzy uzyskują bardzo wysokie oceny w szkole i mają średnią ocen powyżej 5,8 przyznawać 
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stypendia jak również tym uczniom, którzy uzyskali bardzo wysokie wyniki w olimpiadach, 

ale tylko konkursy z tych przedmiotów, które są wyszczególnione w rozporządzeniu Ministra 

Edukacji Narodowej. 

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?  

GŁOSOWANIE: 

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

w sprawie projektu uchwały. 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 XVII/284/16 w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania stypendium naukowego i artystycznego uzdolnionym uczniom w 

ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów 

Gminy Kobierzyce. 

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

Ad.12. 

Skarbnik Gminy Maria Prodeus omówiła projekt uchwały: W uchwałach o 

gospodarowaniu odpadami z racji ustawy określony był termin ich obowiązywania- mija w 

lipcu. Co do zasady nie zmienia się  w tej uchwale nic. 

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?  
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GŁOSOWANIE: 

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

w sprawie projektu uchwały. 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 XVII/285/16 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

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

Ad.13. 

Skarbnik  Gminy Maria Prodeus omówiła projekt uchwały: Dla tych, którzy mają z jakichś 

przyczyn zwiększone ilości odpadów komunalnych została wprowadzona zasada usług 

dodatkowych. Niektórzy przedsiębiorcy z uwagi na podatek vat, który w wypadku 

fakturowania usług dodatkowych funkcjonuje i jest możliwy do odliczenia, uznali, że opłaty 

dodatkowe są możliwością tańszego gospodarowania swoimi odpadami. Nie deklarowali w 

sposób prawidłowy opłaty i w związku z tym do systemu wchodziło  mniej pieniędzy a więcej 

było usług dodatkowych. W związku z tym prosimy o przyjęcie dwukrotnie zwiększonej 

opłaty za usługi dodatkowe. Byt prawny tej uchwały również kończy się w lipcu. 

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: 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?  

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

w sprawie projektu uchwały. 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 XVII/286/16w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych 

przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz 

wysokości cen za te usługi. 

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

 

Ad.14. 

Skarbnik  Gminy Maria Prodeus omówiła projekt uchwały: Ta uchwała też traci ważność 

w lipcu. Nic więcej się nie zmienia w tym projekcie. 

Radny Czesław Stadnik: Mieszkańcy proszą o zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów 

zielonych bo są długo przechowywane i dochodzi do gnicia. Mieszkańcy również mają taki 

postulat, żeby wszystkie odpady były odbierane w jednym terminie. 

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik: Na pewno będzie zmiana harmonogramu na 

kwiecień i maj bo raz-dwa razy odbiór w tym okresie to jest za mało. Ale jest pewna pula 

określona w specyfikacji i nie możemy zwiększać bez końca. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Proszę przewodniczącego Komisji 

Rolnictwa o przedstawienie opinii w sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Wiesław Muraczewski: Komisja Rolnictwa  pozytywnie 

zaopiniowała projekt tej 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?  
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GŁOSOWANIE: 

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

w sprawie projektu uchwały. 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 XVII/287/16 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela 

nieruchomości. 

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

Ad.15. 

Sekretarz gminy Maria Wilk omówiła projekt uchwały: Projekt dotyczy zawarcia kolejnej 

umowy po umowie zawartej na czas oznaczony do lat 3 . Dotyczy to tablic reklamowych 

umieszczonych w okolicy Kobierzyc przy drodze nr 8. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska - proszę przewodniczącego Komisji 

Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska przedstawienie opinii w 

sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Wiesław Muraczewski: Komisja  Rolnictwa pozytywnie 

zaopiniowała  projekt tej uchwały.  

Salę obrad opuścił radny Jarosław Zawisza. 

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 uchwały. 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  
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nr XVII/288/16 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po 

umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat. 

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

Ad.16. 

Kierownik Referatu Inwestycji Nieruchomości i Środowiska Rafał Krasicki omówił 

projekt uchwały: Wraz z przejęciem działalności przez Kobierzyckie Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji  uchwalili państwo nowy regulamin zgodny z potrzebami spółki i 

aktualnym prawem,  natomiast w wyniku analizy dokumentów przez nadzór prawny 

wojewody należy wprowadzić zmiany w regulaminie głównie w zakresie usunięcia 

powtórzeń ustawowych oraz definicji niektórych pojęć. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska - proszę przewodniczącego Komisji 

Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska przedstawienie opinii w 

sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Wiesław Muraczewski: Komisja  Rolnictwa pozytywnie 

zaopiniowała  projekt tej uchwały.  

Na salę obrad wrócił  radny Jarosław Zawisza. 

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: Czy gmina wybuduje nowe ujęcie wody lub czy będzie dodatkowa 

dostawa wody z Wrocławia? Mieszkańcy pytają bo mają wrażenie, że podpisują nowe umowy 

na gorszą jakość świadczonych usług. 

Kierownik Referatu Inwestycji Nieruchomości i Środowiska Rafał Krasicki: Wraz ze 

spółką KPWiK zastanawiamy się nad działaniami na przyszłość. Projektujemy połączenie w 

miejscowości Wysoka ulica Chabrowa. Na dzisiaj przy 40% zwiększonym poborze wody ani 

KPWiK ani Exprim nie byłby w stanie podać większej ilości wody. To nie jest zależne od 

tego czy firma jest nowa czy stara. Tu nie było w tej kwestii żadnej rewolucji. Prosimy aby 

ograniczyć podlewanie terenów zielonych , przynajmniej w tych newralgicznych godzinach. 

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

dyskusję w sprawie projektu uchwały. 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 XVII/289/16w sprawie zmiany uchwały nr XV/241/16 Rady Gminy 

Kobierzyce z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu 

dostarczenia wody i odprowadzania ścieków. 

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

Ad.17. 

Sekretarz Gminy Maria Wilk omówiła projekt uchwały: W sołectwie Kuklice jedna osoba 

zrezygnowała z prac w Radzie Sołeckiej po czym zostało tam zwołane zebranie wiejskie i 

wybrano w miejsce tej osoby kilka innych osób, niezgodnie ze statutem. Należy unieważnić 

uchwałę zebrania wiejskiego i przeprowadzić ponownie wybory do Rady Sołeckiej zgodnie 

ze statutem sołeckim. 

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?  

GŁOSOWANIE: 

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

w sprawie projektu uchwały. 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 XVII/290/16 w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr 2 Zebrania 

Wiejskiego Sołectwa Kuklice z dnia 20.05.2016 r. 
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Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Stwierdzam, że uchwała została podjęta. 

Ad.18. 

Kierownik Referatu Inwestycji Nieruchomości i Środowiska Rafał Krasicki omówił 

projekt uchwały: W tym przypadku chodzi o połączenie Pełczyc z Kobierzycami oraz nowy 

odcinek drogi rowerowej między Bielanami a Ślęzą. Na drogę dla rowerów jest miejsce po 

stronie południowej gdzie zresztą wykonujemy duży teren rekreacyjny i temat drogi 

rowerowej na pewno się w ten teren wpisze. Ponieważ te drogi rowerowe biegną wzdłuż dróg 

powiatowych to konieczna jest tu współpraca z powiatem. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska - proszę przewodniczącego Komisji 

Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska przedstawienie opinii w 

sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Wiesław Muraczewski: Komisja  Rolnictwa pozytywnie 

zaopiniowała  projekt tej 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  Wiesław Muraczewski: Chcę zwrócić uwagę, żeby przy przebudowie tego odcinka 

ścieżki rowerowej była możliwość zrobienia lewoskrętu do obiektu wielofunkcyjnego przy 

ulicy Przystankowej. 

Kierownik Referatu Inwestycji Nieruchomości i Środowiska Rafał Krasicki: Chodzi o 

lewoskręt dla pojazdów a nie dla rowerów? To jest duża inwestycja i niemożliwa przy okazji 

tego małego projektu rowerowego. 

GŁOSOWANIE: 

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

dyskusję w sprawie projektu uchwały. 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 XVII/291/16 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi 

Wrocławskiemu w zakresie przygotowania programu funkcjonalno- użytkowego 

na potrzeby zadania pn. „Budowa ciągu pieszo rowerowego na odcinku Pełczyce 

–Kobierzyce oraz budowa drogi dla rowerów na odcinku Bielany Wrocławskie- 

Ślęza, stanowiących część tras rowerowych na terenie gminy Kobierzyce”. 

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 przedstawienie opinii w 

sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji 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?  

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik: Jest to plan szczególny i jeśli dzisiaj nie 

wykorzystamy tej szansy zagospodarowania tego terenu to Kobierzyce będą wyglądały jak 

wyglądają. Piękna hala sportowa, szkoła, która po remoncie też będzie piękna a tutaj ruiny. 

Proszę o przyjęcie tego planu. Zaadoptujemy też teren stawu żabskiego. Projekt 

zagospodarowania tego terenu robi wrażenie. Jest to element kluczowy dla wizerunku 

Kobierzyc. Kobierzyce mają dużo miejsc parkingowych i nie martwiłbym się o ten temat. 

Radny Wiesław Muraczewski: Niedawno mieliśmy sytuację w Wysokiej gdzie deweloper 

też zwracał się o zmniejszenie współczynnika miejsc parkingowych i nie wyraziliśmy zgody. 

Ja się obawiam, że podobne sytuacje będą stawiane na komisji rolnictwa coraz częściej bo 

„tak przyjęliście w Kobierzycach to dlaczego nie w innej miejscowości”. Jeśli schodzimy ze 

współczynnika miejsc parkingowych z 2 do 1,5 to w jakiś sposób deweloper powinien to 

pogodzić a my tu schodzimy do współczynnika 1,3 co będzie skutkowało tym, że kiedyś tych 

miejsc parkingowych w Kobierzycach braknie, a przy drogach będą stały wszędzie auta. 

Każdy będzie szukał miejsca parkingowego pod osiedlem jak najbliżej. 

Radna Apolonia Kasprzyk- Czepielinda: W moim odczuciu i mieszkańców, z którymi 

rozmawiałam, jest to szansa jedna na milion w Kobierzycach. W Kobierzycach oprócz ulicy 

Robotniczej i Sportowej –proszę przejść Poprzeczną , Krótką,. Tam są ogródki, szopki. 
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Centrum Kobierzyc przeniesie się stamtąd tu w to miejsce. Nie martwiłabym się 

zmniejszeniem współczynnika z 1,5 na 1,3. Część tych rodzin, które złożyły wnioski o 

przydział mieszkania po prostu kupi tu mieszkanie. Bardzo proszę o przyjęcie tego planu bo 

to będzie z korzyścią dla Kobierzyc. 

 

Radny Czesław Stadnik: Nie twórzmy precedensu. Niech to będzie incydent. Ten jeden 

jedyny raz. Żeby nie dawać argumentów innym inwestorom do występowania właśnie o takie 

same warunki. 

Radny Adam Raś: Jaki współczynnik miał sklep DINO? Żeby nas nie zaskarżył, że 

zmieniamy. 

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik: Nie zaskarży bo nie ma podstaw. 

 

GŁOSOWANIE: 

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

w sprawie projektu uchwały. 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 głosie „przeciw” podjęła uchwałę  

nr XVII/292/16 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ul. Dębową, Sportową, Krótką i 

Ludową w środkowej części wsi Kobierzyce. 

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

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Ogłaszam 30 minut przerwy. 

Przerwa 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Wznawiamy obrady sesji. Nieobecny na 

sali jest radny Krzysztof Kmiecik, Łukasz Orfin, Mariusz Przeździęk  – usprawiedliwili swoją 

nieobecność. Stwierdzam, że po przerwie Rada posiada qworum jest władna obradować i 

podejmować prawomocne uchwały. 

 

Ad.20. 
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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 przedstawienie opinii w 

sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji 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 uchwały. Przechodzimy do podjęcia uchwały. 

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

podniesienie ręki. 

Rada Gminy Kobierzyce w obecności 11 radnych  z 15 członków ustawowego składu Rady, 

11 głosami „za”  podjęła uchwałę  

nr XVII/293/16 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia 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.21. 

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 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 uchwały. Przechodzimy do podjęcia uchwały. 

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

podniesienie ręki. 

Rada Gminy Kobierzyce w obecności 11 radnych  z 15 członków ustawowego składu Rady, 

11 głosami „za”  podjęła uchwałę  

nr XVII/294/16 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego wzdłuż ul. Przestrzennej 

w środkowo-zachodniej części wsi Bielany Wrocławskie. 

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

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 przedstawienie opinii w 

sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji 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 uchwały. Przechodzimy do podjęcia uchwały. 

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

podniesienie ręki. 

Rada Gminy Kobierzyce w obecności 11 radnych  z 15 członków ustawowego składu Rady, 

11 głosami „za”  podjęła uchwałę  

nr XVII/295/16 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Polnej w 

południowo-wschodniej części wsi Cieszyce. 

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

sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji 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 uchwały. Przechodzimy do podjęcia uchwały. 

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

podniesienie ręki. 

Rada Gminy Kobierzyce w obecności 11 radnych  z 15 członków ustawowego składu Rady, 

11 głosami „za”  podjęła uchwałę  

nr XVII/296/16 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Lipowej w 

środkowo-wschodniej części wsi Domasław. 

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 przedstawienie opinii w 

sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji 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 uchwały. 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 11 radnych  z 15 członków ustawowego składu Rady, 

11 głosami „za”  podjęła uchwałę  

nr XVII/297/16 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Parkowej w 

południowo-wschodniej części wsi Ślęza. 

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 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 uchwały. Przechodzimy do podjęcia uchwały. 

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

podniesienie ręki. 

Rada Gminy Kobierzyce w obecności 11 radnych  z 15 członków ustawowego składu Rady, 

11 głosami „za”  podjęła uchwałę  

nr XVII/298/16 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Domasławskiej w 

środkowo-wschodniej części wsi Tyniec Mały. 

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

 

Ad.26. 
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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 przedstawienie opinii w 

sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji 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 uchwały. Przechodzimy do podjęcia uchwały. 

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

podniesienie ręki. 

Rada Gminy Kobierzyce w obecności 11 radnych  z 15 członków ustawowego składu Rady, 

11 głosami „za”  podjęła uchwałę  

nr XVII/299/16w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Szczęśliwej w 

środkowo-wschodniej części wsi Tyniec Mały. 

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

Ad.27. 

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 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 uchwały. 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 11 radnych  z 15 członków ustawowego składu Rady, 

11 głosami „za”  podjęła uchwałę  

nr XVII/300/16 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Jaśminowej w 

środkowo-wschodniej części wsi Tyniec Mały. 

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

Ad.28. 

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 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 uchwały. Przechodzimy do podjęcia uchwały. 

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

podniesienie ręki. 

Rada Gminy Kobierzyce w obecności 11 radnych  z 15 członków ustawowego składu Rady, 

11 głosami „za”  podjęła uchwałę  

nr XVII/301/16 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Tarnopolskiej w 

środkowo-południowej części wsi Tyniec Mały. 

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

 

Ad.29. 
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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 przedstawienie opinii w 

sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji 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 uchwały. Przechodzimy do podjęcia uchwały. 

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

podniesienie ręki. 

Rada Gminy Kobierzyce w obecności 11 radnych  z 15 członków ustawowego składu Rady, 

11 głosami „za”  podjęła uchwałę  

nr XVII/302/16 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Szkolnej w 

północno-wschodniej części wsi Tyniec nad Ślęzą. 

 

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

Ad.30. 

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 Wiesław Muraczewski: Komisja  Rolnictwa pozytywnie 

zaopiniowała  projekt tej uchwały z uwzględnieniem wniosku pana Rasia, żeby w 

uzasadnieniu wyrzucić Tyniec nad Ślęzą i ulica Szkolna.  

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 uchwały. Przechodzimy do podjęcia uchwały. 

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

podniesienie ręki. 

Rada Gminy Kobierzyce w obecności 11 radnych  z 15 członków ustawowego składu Rady, 

11 głosami „za”  podjęła uchwałę  

nr XVII/303/16 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Olchowej w 

południowo-środkowej części wsi Żerniki Małe. 

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

Ad.31. 

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 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 uchwały. Przechodzimy do podjęcia uchwały. 

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

podniesienie ręki. 

Rada Gminy Kobierzyce w obecności 11 radnych  z 15 członków ustawowego składu Rady, 

11 głosami „za”  podjęła uchwałę  

nr XVII/304/16 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Księginice. 

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

Ad.32. 

Specjalista ds. architektury i budownictwa Grzegorz Maszka omówił projekt uchwały. 
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Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska - proszę przewodniczącego Komisji 

Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska przedstawienie opinii w 

sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji  Wiesław Muraczewski: Komisja  Rolnictwa pozytywnie 

zaopiniowała  projekt tej uchwały z poprawką w uzasadnieniu – zamiast Magnice powinno 

być napisane Kobierzyce.  

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 uchwały. Przechodzimy do podjęcia uchwały. 

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

podniesienie ręki. 

Rada Gminy Kobierzyce w obecności 11 radnych  z 15 członków ustawowego składu Rady, 

11 głosami „za”  podjęła uchwałę  

nr XVII/305/16 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Kobierzyce. 

Ad.33. 

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 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 uchwały. Przechodzimy do podjęcia uchwały. 

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

podniesienie ręki. 

Rada Gminy Kobierzyce w obecności 11 radnych  z 15 członków ustawowego składu Rady, 
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11 głosami „za”  podjęła uchwałę  

nr XVII/306/16 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Magnice 

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

Ad.34. 

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 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 uchwały. Przechodzimy do podjęcia uchwały. 

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

podniesienie ręki. 

Rada Gminy Kobierzyce w obecności 11 radnych  z 15 członków ustawowego składu Rady, 

11 głosami „za”  podjęła uchwałę  

nr XVII/307/16 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Ślęza. 

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

Ad.35. 

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  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 uchwały. Przechodzimy do podjęcia uchwały. 

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

podniesienie ręki. 

Rada Gminy Kobierzyce w obecności 11 radnych  z 15 członków ustawowego składu Rady, 

11 głosami „za”  podjęła uchwałę  

nr XVII/308/16 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Ślęza. 

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

Ad.36. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Witamy pana Marka Karłowskiego z 

firmy IPC, który przedstawi nam prezentację Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy 

Kobierzyce. 

Salę obrad opuścił radny Wiesław Muraczewski. 

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 zastępcę przewodniczącego 

Komisji Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska przedstawienie 

opinii w sprawie projektu uchwały. 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Andrzej Krzesłowski: 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 uchwały. Przechodzimy do podjęcia uchwały. 

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

podniesienie ręki. 

Rada Gminy Kobierzyce w obecności 10 radnych  z 15 członków ustawowego składu Rady, 

10 głosami „za”  podjęła uchwałę  
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nr XVII/309/16 w sprawie zmiany Uchwały nr XII/172/15 Rady Gminy 

Kobierzyce z dnia 16 października 2015r. w sprawie przystąpienia do 

opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kobierzyce na lata 2015-

2025. 

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

Ad.37. 

p. Marek Karłowski przedstawił prezentację Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy 

Kobierzyce /załącznik nr 4/. 

Salę obrad opuścił radny Dariusz Matuszewski oraz radny Czesław Stadnik.  

Na salę obrad wrócił radny Wiesław Muraczewski.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Proszę zastępcę przewodniczącego 

Komisji Użyteczności Publicznej o przedstawienie opinii w sprawie projektu uchwały. 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Henryk Łoposzko: 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: Gratuluję państwu tak wnikliwej diagnozy. Są w 

opracowaniu błędy ale cała diagnoza jest bardzo ciekawa. 

GŁOSOWANIE: 

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

dyskusję w sprawie projektu uchwały. Przechodzimy do podjęcia uchwały. 

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

podniesienie ręki. 

Rada Gminy Kobierzyce w obecności 9 radnych  z 15 członków ustawowego składu Rady, 

9 głosami „za”  podjęła uchwałę  

 

nr XVII/310/16 w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla 

gminy Kobierzyce na lata 2015-2023 . 

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

 

Ad.38. 

Brak. 
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Ad.39. 

Brak 

 

Ad.40. 

Radny Jarosław Zawisza: Temat drogi wjazdowej do Bielan. Rośnie tam biurowiec- 

pomysłów było wiele, ale dobrze byłoby te pomysły realizować. Frustracja mieszkańców 

rośnie. Jest wniosek do gminy żeby ten temat rozpatrzeć kompleksowo. Drugi temat to 

ochrona środowiska, fotowoltanika. Wrocław jest bardzo zanieczyszczony od spalin, ale 

Bielany, Wysoka i Ślęza są bardziej zanieczyszczone niż centrum Wrocławia. W Bielanach 

brakuje terenów zielonych. Jedyne miejsce to boisko. Odczytał wypowiedzi mieszkańców 

Bielan umieszczone na portalu społecznościowym Facebook. 

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik: To co przejęliśmy te 3,5 ha to nigdy nie było 

mowy, że tam będzie park. W Bielanach nie ma gminnych terenów pod inną funkcję. To co 

przejęliśmy od ANR pod przedszkole a drugie pod teren powiedzmy „zielony”. Jest Topacz – 

duży kompleks. Ludzie chcieliby zamieszkać na terenach zurbanizowanych, żeby obok nie 

było drogi, żeby były drzewa i nic więcej. Są miejsca w gminie gdzie tak jest –  to 

Krzyżowice, Bąki, Owsianka. Tylko proszę państwa coś za coś. Tu w Bielanach jest bliskość 

miasta, cała infrastruktura. Bielany nigdy nie będą oazą zieleni. To trzeba mieszkańcom 

tłumaczyć. 

Radny Jarosław Zawisza: W naszej gminie jest dużo radnych powiatowych. Może 

zorganizować z nimi spotkanie, nacisnąć że jest to nie tylko nasz problem ale problem całej 

gminy i żeby wsparli nas na poziomie powiatu. Główna droga wjazdowa – ul. Kolejowa w 

Bielanach Wrocławskich to droga powiatowa  - to  może warto zaangażować radnych 

powiatowych ? 

Sekretarz Gminy Maria Wilk: Poczułam się wywołana do odpowiedzi jako radna 

powiatowa. Z panem wicestarostą rozmawiałam ostatnio w sprawie drogi nr 8 i 35. Jest 

wypracowana propozycja. Pan starosta dobrze odnosi się do współpracy z gminą i planowane 

jest spotkanie z panem wójtem. Wszyscy chcą żeby było dobrze i wszędzie, ale trochę krótsza 

jest kołdra w powiecie. Nigdy nie słyszałam krytycznych wypowiedzi na temat jakichkolwiek 

działań gminy. Zawsze mówi się żeby wspólnie rozwiązać problem, wspierać siebie. Dlatego 

tak przykro się słyszy takie słowa. Na pewno nie ma uzasadnienia oddawanie drogi nr 8 

gminie. Trzeba po prostu rozmawiać. 
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Radny Andrzej Krzesłowski: Ja myślę, że to jest wina całego planowania. Rolnicy mają 

odgórnie narzucone zazielenianie swoich terenów – nikt się ich o zdanie nie pyta, tylko ma 

być tyle a tyle terenu zielonego. Przy planowaniu inwestycji w Bielanach Wrocławskich 

chyba nigdy nie było problemu żeby ująć teren pod funkcję zieloną. Ale przedtem nacisk był 

taki, żeby zabudować wszystko. Problem jest w tym , żeby w planie mpzp jak przychodzi 

deweloper żeby musiał zapewnić teren rekreacyjny – jakieś minimum. 

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik: Proszę państwa, czego chcą ludzie? Jest temat 

zmiany planu w Wysokiej. W starym planie z lat 90-tych, zmienionym w 2010 roku gdzie 

zachowaliśmy ilość samochodów  dwa na mieszkanie. Nie było wtedy żadnej uwagi 

właściciela i się udało. Teraz jest propozycja zmiany planu bo w planie jest dopuszczalna 

zabudowa szeregowa. Jest koncepcja, żeby na tym terenie zrobić zabudowę wielorodzinną ale 

kosztem terenów dla społeczeństwa. Czyli w 1 budynku jest 8 mieszkań zamiast 2. Zyskuje 

się parkingi pod spodem, powierzchnię zieloną, boisko, plac zabaw, drzewa. I co się stało? 

Ludzie nie chcą. Pan radny zgłosił protest do tego planu. Postawili go w sytuacji, że jest 

przeciwnikiem obwodnicy przez Wysoką. Prasa pisze swoje a zupełnie inaczej wygląda to w 

rzeczywistości. Jeśli ktoś interpretuje coś niekorzystnie dla mieszkańców to mieszkaniec 

podpisze wszystko. Nie będzie drogi, placu zabaw. Będzie po prostu szeregówka. 

Powiedziałem w radio, że mi się ten projekt podoba ale skoro jest wola 500 mieszkańców  to 

nie będziemy tego robić. A tą koncepcją można by zyskać dużo powierzchni otwartej dla 

mieszkańców. Gdyby ta koncepcja była przyjęta – wyszłoby raptem 11 mieszkań więcej, ale 

zyskaliby zieleń kilkukrotnie większą. Ale ktoś ludzi podpuścił a ludzie podpiszą wszystko. 

W kwestii drogi – mocą ustawy przekazano nam drogę nr 8 i 35, potem była zmiana ustawy i 

my przekazaliśmy na województwo. Województwo oczywiście nie potrzebuje i przekazało do 

starostwa a teraz kółko się zamyka żeby nam przekazano dalej. To są drogi o dużym 

standardzie i  dużych kosztach utrzymania. 

Radny Wiesław Muraczewski: W poprzednim studium dbaliśmy żeby jak najwięcej terenów 

zielonych było wpisanych, ale inaczej później wygląda realizacja tego zapisu. Największym 

tematem jest problem komunikacyjny. Ślęza – Wysoka to jeszcze 80-100 ha pod zabudowę a 

to, zrodzi kolejne kilka tysięcy mieszkańców. Tu musimy planować i realizować 

wyprowadzenie ruchu komunikacyjnego. Najlepszym rozwiązaniem byłoby poprowadzenie 

obwodnicy od Magnic, to by rozwiązało temat. 

 

Ad.41. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska : Przekażę państwu kilka informacji: 
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24 maja 2016 r. razem z panem wójtem  byłam w gimnazjum w Bielanach Wrocławskich na 

spotkaniu z uczniami klas trzecich gimnazjum na lekcji WOS-u. Mówiliśmy o samorządzie i 

myślę, że będziemy to kontynuować w przyszłym roku szkolnym. 

Tego samego dnia było 30-lecie kapłaństwa księdza z Bielan Wrocławskich i wspólnie z 

radnymi z Bielan złożyliśmy życzenia w imieniu Rady. 

29 maja  2016 r. byłam z Iwoną Rzepką i  Czesławem Stadnikiem w Domasławiu tam było 10 

lecie parafii. W  imieniu Rady składaliśmy życzenia. 

2 czerwca 2016 r. byłam razem z Henrykiem Łoposzko na spotkaniu ze strażakami - mieli 

podsumowanie swojej działalności. Wręczyliśmy dyplomy. 

 Kolejna sesja Rady Gminy planowana jest na okolice 20 sierpnia. 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska :  Zamykam  posiedzenie XVII  Sesji 

Rady Gminy. Sesja zakończyła się o godz. 13.50 

Liczba załączników: 4. 

 

Dokładny przebieg sesji – na nośniku elektronicznym nr 20160623. 

 

 

Protokołowała:                                                                            Przewodnicząca Rady Gminy:  

Magdalena Marszałek-Wojciechowska                                                    Elżbieta Regulska 

 

 


