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-PROJEKT - 

PROTOKÓŁ NR XVIII/2016 

Sesji Rady Gminy Kobierzyce 

z dnia 19 sierpnia 2016 roku 

 

XVIII 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 – 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: Zanim przedstawię porządek obrad  

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

Stwierdzam, że porządek obrad przyjęto i przedstawia się następująco; 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie XVIII Sesji Rady Gminy. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XVII 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 Uchwały Nr XV/237/16 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 4 

marca 2016 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi dla jednostek budżetowych Gminy 

Kobierzyce. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych punktów przedszkolnych 

prowadzonych przez Gminę Kobierzyce. 
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8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i 

gimnazjów prowadzonych przez Gminę Kobierzyce oraz określenia granic ich obwodów. 

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

umowie zawartej na czas oznaczony. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia na czas 

oznaczony do 3 lat lokalu użytkowego – świetlicy wiejskiej w Pustkowie Wilczkowskim. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia na czas 

oznaczony do 3 lat lokalu użytkowego przy ul. Witosa 15 w Kobierzycach. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia na czas 

oznaczony do 3 lat lokalu użytkowego – świetlicy wiejskiej w Cieszycach. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas 

nieokreślony nowo dobudowanej części lokalu przeznaczonego na ośrodek zdrowia w Tyńcu 

Małym. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego przy ul. Chrzanowskiej w południowo-zachodniej części 

wsi Domasław. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego przy ul. Świdnickiej i Nowej w środkowej części wsi 

Tyniec Mały. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego przy ul. Piaskowej w środkowo-wschodniej części wsi 

Tyniec Mały. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru środkowo-zachodniej części obrębu Jaszowice. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego przy ul. Dębowej w środkowo-wschodniej części wsi 

Krzyżowice. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego przy skrzyżowaniu ul. Polnej i LG we wschodniej części 

wsi Biskupice Podgórne. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego północnej części wsi Kobierzyce. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru północno-zachodniej części Regionalnej Strefy Rozwoju 

Przedsiębiorczości „Węzeł Bielański” położonej w obrębie Bielany Wrocławskie – część B. 
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22. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego przy ul. Bukowej w północno-wschodniej części wsi 

Kobierzyce. 

23. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego przy ul. Brzozowej w południowo-środkowej części wsi 

Żerniki Małe. 

24. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego przy ul. Dębowej w południowo-zachodniej części wsi 

Żerniki Małe. 

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

zagospodarowania przestrzennego gminy Kobierzyce. 

26. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy skrzyżowaniu ul. Kasztanowej i 

Akacjowej we wschodniej części wsi Dobkowice. 

27. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w sąsiedztwie ul. Domasławskiej w 

środkowej części wsi Tyniec Mały. 

28. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Sosnowej w środkowej części 

wsi Tyniec Mały. 

29. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Tynieckiej w północno-

środkowej części obrębu Biskupice Podgórne. 

30. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Bocznej i Brzozowej w 

północno-środkowej części wsi Ślęza. 

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

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

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

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

35. Interpelacje radnych. 

36. Zapytania radnych i sołtysów. 

37. Wnioski i sprawy różne. 

38. Komunikaty Przewodniczącej. 

39. Zakończenie obrad. 
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Ad.3. 

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

protokołu z XVII Sesji Rady Gminy? Brak uwag. 

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

protokołu z XVII Sesji Rady Gminy? 

Za – 13 osób /z 14 radnych obecnych na posiedzeniu sesji 

1 osoba wstrzymała się od głosu 

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. 

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: 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  
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nr XVIII/311/16 w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/237/16 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 4 

marca 2016 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi dla jednostek budżetowych Gminy 

Kobierzyce. 

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

Ad.7. 

Sekretarz Gminy Maria Wilk omówiła projekt uchwały. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Proszę przewodniczącego Komisji Użyteczności 

Publicznej o przedstawienie opinii w sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Czesław Stadnik: Komisja Użyteczności Publicznej pozytywnie 

zaopiniowała projekt tej uchwały. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Proszę przewodniczącego Komisji Budżetowej o 

przedstawienie opinii w sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji 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 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/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.8. 

Sekretarz Gminy Maria Wilk omówiła 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: 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 XVIII/312/16 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych punktów przedszkolnych 

prowadzonych przez Gminę Kobierzyce. 

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

Ad.8. 

Sekretarz Gminy Maria Wilk omówiła projekt uchwały. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Proszę przewodniczącego Komisji Użyteczności 

Publicznej o przedstawienie opinii w sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Czesław Stadnik: Komisja Użyteczności Publicznej pozytywnie 

zaopiniowała projekt tej uchwały. 

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

pytania, uwagi do projektu uchwały?  

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 XVIII/313/16 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów 

prowadzonych przez Gminę Kobierzyce oraz określenia granic ich obwodów. 
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Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Stwierdzam, że uchwała została podjęta. 

Ad.9. 

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, jednak z poprawką w podstawie prawnej – powinno być poz.446 a 

nie poz. 446 ze zm. 

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

pytania, uwagi do projektu uchwały?  

Salę obrad opuścił radny Robert Sala. 

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 z poprawką - proszę o 

podniesienie ręki. 

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

13 głosami „za”  podjęła uchwałę  

nr XVIII/314/16 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie 

zawartej na czas oznaczony. 

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

Ad.10. 

Zastępca Wójta Piotr Kopeć omówił projekt uchwały.  

Na salę obrad wrócił radny Robert Sala. 

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 XVIII/315/16 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia na czas 

oznaczony do 3 lat lokalu użytkowego – świetlicy wiejskiej w Pustkowie Wilczkowskim. 

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 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 XVIII/316/16 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia na czas 

oznaczony do 3 lat lokalu użytkowego przy ul. Witosa 15 w Kobierzycach. 

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

Ad.12. 

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: 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 XVIII/317/16 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia na czas 

oznaczony do 3 lat lokalu użytkowego – świetlicy wiejskiej w Cieszycach. 

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

Ad.13. 

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, jednak z poprawką w podstawie prawnej - powinno być poz.446 a 

nie poz. 1591. 

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 z poprawką - proszę o 

podniesienie ręki. 

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

14 głosami „za”  podjęła uchwałę  

nr XVIII/318/16 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieokreślony 

nowo dobudowanej części lokalu przeznaczonego na ośrodek zdrowia w Tyńcu Małym. 
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Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Stwierdzam, że uchwała została podjęta. 

Ad.14. 

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 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: Była tam próba uruchomienia hotelu dla zwierząt. Czy teraz nie będzie tam 

takiej możliwości? 

Specjalista ds. architektury i budownictwa Grzegorz Maszka: Nie ma w tym planie takiej funkcji. 

Ta zmiana jest dla mieszkańców korzystna bo zmniejsza uciążliwość. 

Zastępca Wójta Piotr Kopeć: Mówimy o możliwościach prawnych bo np. w Mirkowie nie ma 

takiego zapisu a hotel funkcjonuje. 

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  

nr XVIII/319/16 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru położonego przy ul. Chrzanowskiej w południowo-zachodniej części wsi Domasław. 

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

Ad.15. 

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 Wiesław Muraczewski: Komisja  Rolnictwa 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?  

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 XVIII/320/16 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru położonego przy ul. Świdnickiej i Nowej w środkowej części wsi Tyniec Mały. 

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 o 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?  

Radny Krzysztof Kmiecik: Jeśli będą powstawały kolejne domy to też będą w tej odległości? 

Specjalista ds. architektury i budownictwa Grzegorz Maszka: Nie. 

Zastępca Wójta Piotr Kopeć: Tu doszło do pomyłki projektanta i organu wydającego pozwolenie – 

my stajemy po stronie mieszkańca, który został pokrzywdzony. Nie wyobrażam sobie rozbiórki tego 

domu. 

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik: Jest to sytuacja jednostkowa. 

Radny Czesław Stadnik: Ta droga jest na tyle szeroka, że można objąć  całość tym planem. 

Zastępca Wójta Piotr Kopeć: My reagujemy na konkretną sytuację a nie będziemy tego uogólniać. 

 

GŁOSOWANIE: 

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

14 głosami „za” podjęła uchwałę  

nr XVIII/321/16 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru położonego przy ul. Piaskowej w środkowo-wschodniej części wsi Tyniec Mały. 

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

Ad.17. 

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 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 Adam Raś: To nie jest droga polna tylko gminna asfaltowa. 

Specjalista ds. architektury i budownictwa Grzegorz Maszka: Tak, jest to droga śródpolna. 

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  

nr XVIII/322/16 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru środkowo-zachodniej części obrębu Jaszowice. 

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

 

Ad.18. 

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 o 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 14 radnych  z 15 członków ustawowego składu Rady, 

14 głosami „za”  podjęła uchwałę  

nr XVIII/323/16 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru położonego przy ul. Dębowej w środkowo-wschodniej części wsi Krzyżowice. 

 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 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 14 radnych  z 15 członków ustawowego składu Rady, 

14 głosami „za”  podjęła uchwałę  
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nr XVIII/324/16 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru położonego przy skrzyżowaniu ul. Polnej i LG we wschodniej części wsi Biskupice 

Podgórne. 

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 o 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. 

Salę obrad opuścił radny Krzysztof Kmiecik. 

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 XVIII/325/16 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego północnej części wsi Kobierzyce. 

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 o przedstawienie opinii w sprawie projektu 

uchwały. 

Przewodniczący Komisji Wiesław Muraczewski: Komisja  Rolnictwa pozytywnie zaopiniowała  

projekt tej uchwały.  

Na salę obrad wrócił radny Krzysztof Kmiecik. 
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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 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 XVIII/326/16 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru północno-zachodniej części Regionalnej Strefy Rozwoju 

Przedsiębiorczości „Węzeł Bielański” położonej w obrębie Bielany Wrocławskie – część B. 

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 o przedstawienie opinii w sprawie projektu 

uchwały. 

Przewodniczący Komisji Wiesław Muraczewski: Komisja  Rolnictwa pozytywnie zaopiniowała  

projekt tej uchwały z poprawką – w uzasadnieniu proszę w punkcie 4 ustęp 2  wykreślić „pod 

aktywność gospodarczą”.  

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 z poprawką - proszę o 

podniesienie ręki. 

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

14 głosami „za”  podjęła uchwałę  

nr XVIII/327/16 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru położonego przy ul. Bukowej w północno-wschodniej części wsi Kobierzyce. 
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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 Wiesław Muraczewski: Komisja  Rolnictwa pozytywnie zaopiniowała  

projekt tej uchwały z poprawką – w uzasadnieniu proszę w punkcie 4 ustęp 2  wykreślić „pod 

aktywność gospodarczą”.  

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 XVIII/328/16 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru położonego przy ul. Brzozowej w południowo-środkowej części wsi Żerniki Małe. 

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 Wiesław Muraczewski: Komisja  Rolnictwa pozytywnie zaopiniowała  

projekt tej uchwały z poprawką – w uzasadnieniu proszę w punkcie 4 ustęp 2  wykreślić „pod 

aktywność gospodarczą”.  

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 XVIII/329/16 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru położonego przy ul. Dębowej w południowo-zachodniej części wsi Żerniki Małe. 

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 o 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 14 radnych  z 15 członków ustawowego składu Rady, 

14 głosami „za”  podjęła uchwałę  

nr XVIII/330/16 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Kobierzyce. 

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

Salę obrad opuścił radny Jarosław Zawisza. 
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Ad.26. 

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

uzasadnieniu proszę poprawić numer działki - jest napisane 122/2 a powinno być 122/1. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska - proszę przewodniczącego Komisji Rolnictwa, 

Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska o przedstawienie opinii w sprawie projektu 

uchwały. 

Przewodniczący Komisji Wiesław Muraczewski: Komisja  Rolnictwa pozytywnie zaopiniowała  

projekt tej uchwały z poprawką 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 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  

nr XVIII/331/16w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego przy skrzyżowaniu ul. Kasztanowej i Akacjowej we 

wschodniej części wsi Dobkowice. 

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

Na salę obrad wrócił radny Jarosław Zawisza. 

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 o 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 14 radnych  z 15 członków ustawowego składu Rady, 

14 głosami „za”  podjęła uchwałę  

nr XVIII/332/16 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w sąsiedztwie ul. Domasławskiej w 

środkowej 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 o 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 14 radnych  z 15 członków ustawowego składu Rady, 

14 głosami „za”  podjęła uchwałę  

nr XVIII/333/16 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

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

Tyniec Mały. 

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

Ad.29. 

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 o 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 14 radnych  z 15 członków ustawowego składu Rady, 

14 głosami „za”  podjęła uchwałę  

nr XVIII/334/16 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Tynieckiej w północno-

środkowej części obrębu Biskupice Podgórne. 

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

nr XVIII/335/16 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Bocznej i Brzozowej w 

północno-środkowej części wsi Ślęza. 

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 o 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 14 radnych  z 15 członków ustawowego składu Rady, 

14 głosami „za”  podjęła uchwałę  

nr XVIII/336/16 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Domasław. 

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

Ad.32. 

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 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?  
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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 XVIII/337/16 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Krzyżowice. 

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

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 o 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 14 radnych  z 15 członków ustawowego składu Rady, 

14 głosami „za”  podjęła uchwałę  

nr XVIII/338/16 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Księginice. 

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

Ad.34. 

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 o 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 14 radnych  z 15 członków ustawowego składu Rady, 

14 głosami „za”  podjęła uchwałę  

nr XVIII/339/16 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Magnice. 

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

Ad.35. 

Brak. 

Ad.36. 

Radny Czesław Stadnik: Prośba, żeby umieścić w parku w Domasławiu kamery. Sąsiedzi parku 

skarżą się na głośną młodzież po 22.00. 

Radna Iwona Rzepka: Na jakim etapie jest remont świetlicy w Chrzanowie? Kiedy zacznie się 

budowa świetlicy w Kuklicach bo mieszkańcy się niecierpliwią. 

Zastępca Wójta Piotr Kopeć: Wiosna, no chyba że zima będzie łagodna, ale raczej przyszły rok. 

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik: W Chrzanowie do końca miesiąca. 

Zastępca Wójta Piotr Kopeć: W Chrzanowie robimy też elementy, które wcześniej nie były w 

planie, nie tylko elementy remontowe dotyczące zaistniałych usterek. 

Sołtys wsi Cieszyce Stanisław Kurek: Dziękuję za rekultywację terenu wokół świetlicy oraz za 

przejście dla pieszych. 

 

Ad.37. 

Radny Krzysztof Kmiecik: Składam podziękowania za przyjęcie pielgrzymów z dalekiego wschodu 

na Światowych Dniach Młodzieży oraz z bliskiego zachodu czyli pielgrzymów z Legnicy. 

Ad.38. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska : Przekażę państwu kilka informacji: 
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3 września br. – wyjazd delegacji z naszej gminy na dożynki do czeskich Koberic  

 do 22 sierpnia proszę składać do Biura Rady Gminy deklaracje udziału w wyjeździe 

13-15 października br. – wyjazd  do Warszawy z delegacją czeską 

 do 31 sierpnia proszę składać do Biura Rady Gminy deklaracje udziału w wyjeździe 

Kolejna sesja Rady Gminy planowana jest na 30 września. 

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik: Zapraszam państwa na dożynki gminno-powiatowe  

27-28 sierpnia oraz na dolnośląską  inaugurację roku szkolonego w Wysokiej – 1 września o 

godz.10.00. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska :  Zamykam  posiedzenie XVIII  Sesji Rady 

Gminy.  

Sesja zakończyła się o godz. 11.00. 

Liczba załączników: 2. 

 

Dokładny przebieg sesji – na nośniku elektronicznym nr 20160819. 

 

 

Protokołowała:                                                                                Przewodnicząca Rady Gminy:  

Magdalena Marszałek-Wojciechowska                                                    Elżbieta Regulska 

 


