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-projekt - 

PROTOKÓŁ NR XXXVIII/2018 

Sesji Rady Gminy Kobierzyce 

z dnia 24 maja 2018 roku 

 

XXXVIII 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 Kobierzyce – Ryszard Pacholik 

Zastępca Wójta Gminy – Piotr Kopeć 

Sekretarz Gminy - Maria Wilk 

Skarbnik Gminy - Maria Prodeus 

Radca Prawny – Krzysztof  Kwaśniewicz 

Ludwika Teresa Oszczyk – dyrektor GOPS  

Anna Oleśniewicz - Dyrektor ds. Finansowych/ Prokurent w KPWiK 

Mirosław Zięba – Dyrektor ds. Technicznych i Rozwoju w KPWiK 

 

Ad.1. 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska: Otwieram XXXVIII sesję Rady 

Gminy Kobierzyce. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że Rada Gminy posiada qworum,  jest 

władna obradować i podejmować prawomocne uchwały.   

 

Ad.2. 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska: Przystępujemy do przyjęcia porządku 

obrad. Zgodnie z paragrafem 32 statutu gminy stawiam pytanie czy ktoś z państwa ma wnioski, uwagi 

do porządku obrad? 

Zastępca Wójta Gminy Piotr Kopeć: Proszę o wycofanie z porządku  obrad punktu 19 - Podjęcie 

uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

położonego przy ul. Logistycznej w południowo-środkowej części obrębu Bielany Wrocławskie. 

Przyczyną tego wycofania jest to, ze nie mamy wszystkich dokumentów formalnych a myśleliśmy, ze 

do sesji uda nam się je zdobyć. 

 Kto z państwa jest za przyjęciem zaproponowanego porządku obrad z autopoprawką proszę o 

podniesienie ręki. 

 

Stwierdzam, że porządek obrad przyjęto 11 głosami /11 obecnych i przedstawia się następująco; 
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Porządek obrad 

1. Otwarcie XXXVIII Sesji Rady Gminy. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji Rady Gminy. 

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

5. Sprawozdanie Wójta z bieżącej działalności.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Hali Sportowo- Widowiskowej w Kobierzycach. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie dopłat dla wybranych grup taryfowych odbiorców usług 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy 

Kobierzyce. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i przekazania projektu Regulaminu dostarczania wody 

i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kobierzyce. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola 

publiczne oraz inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone przez Gminę 

Kobierzyce. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla 

pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych 

zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i zespołach szkolno-przedszkolnych, 

dla których organem prowadzącym jest Gmina Kobierzyce. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania 

publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVII/284/16 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 

23 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania 

stypendium naukowego i artystycznego uzdolnionym uczniom w ramach Lokalnego Programu 

Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Gminy Kobierzyce. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania błędu w treści uchwały nr VI/80/15 Rady Gminy 

Kobierzyce z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania 

Edukacji Uzdolnionych Uczniów Gminy Kobierzyce oraz uchwały nr XXXVII/705/18 Rady 

Gminy Kobierzyce z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/80/15 Rady 

Gminy Kobierzyce z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu 

Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Gminy Kobierzyce. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie 

zabytku wpisanego do rejestru zabytków (mur wokół Kościoła p.w. Św. Wojciecha Biskupa 

i Męczennika w Domasławiu) dla Rzymskokatolickiej Parafii pod wezwaniem Św. Wojciecha 

Biskupa Męczennika w Domasławiu. 
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15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kąty Wrocławskie. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Kobierzycach. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 

w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców gminy Kobierzyce. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/536/13 Rady Gminy Kobierzyce z 

dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych na lata 2014 – 2020.  

19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

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

Racławice Wielkie. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

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

Tyniec Mały. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

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

Bielany Wrocławskie.  

22. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

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

Wysoka.  

23. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Bocznej w środkowo-południowej części wsi 

Tyniec Mały.  

24. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Sportowej w północno-zachodniej części wsi 

Małuszów.  

25. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego przy ul. Akacjowej i Jaśminowej w środkowo-wschodniej 

części wsi Tyniec Mały. 

26. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

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

Domasław.  

27. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego przy ul. Domasławskiej w północno-wschodniej części 

wsi Chrzanów.  
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28. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

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

Krzyżowice.  

29. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu ogrodów działkowych położonych w południowo-środkowej części 

obrębu Żurawice.  

30. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

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

Królikowice.  

31. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

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

Cieszyce.  

32.  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Spółdzielczej i Nowej w 

środkowo-zachodniej części wsi Kobierzyce.  

33. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Szkolnej i Świdnickiej w 

południowo-zachodniej części wsi Tyniec Mały. 

34. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Szczęśliwej w środkowo-

wschodniej części wsi Tyniec Mały.  

35. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. LG w południowo-

zachodniej części obrębu Biskupice Podgórne.  

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

37. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Ślęza. 

38. Podjęcie uchwały w sprawie zwrotu na rzecz Skarbu Państwa Krajowego Ośrodka Wsparcia 

Rolnictwa, nieruchomości w granicach działki nr 283/36 położonej w obrębie Bielany 

Wrocławskie. 

39. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały XXXIII/613/17 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 

27 listopada 2017 r. dotyczącej wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości w formie 

aportu do spółki pn. Kobierzyckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z 

siedzibą w Kobierzycach. 

40. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków 

komunikacyjnych (na żądanie) przy drodze powiatowej nr 1977D w miejscowości Solna oraz 

drodze powiatowej nr 1963D w miejscowości Pustków Wilczkowski, gmina Kobierzyce. 
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41. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia oraz przekazanie 

środka trwałego umożliwiającego usunięcie kolizji z siecią oświetleniową stanowiącą składnik 

majątku TAURON Dystrybucja S.A Oddział we Wrocławiu. 

42. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Skarbu Państwa 

nieruchomości niezabudowanych w granicach działek nr 280/11, nr 284/175, położonych w 

obrębie Bielany Wrocławskie stanowiących pas drogowy drogi krajowej nr 35. 

43. Apel w sprawie podjęcia działań zmierzających do przebudowy autostrady A4. 

44. Interpelacje radnych. 

45. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach i poza sesją. 

46. Zapytania radnych i sołtysów. 

47. Wnioski i sprawy różne. 

48. Komunikaty Przewodniczącej. 

49. Zakończenie obrad.  

 

Na salę obrad przybył radny Wiesław Muraczewski. 

 

Ad.3. 

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

przyjęciem protokołu z XXXVII Sesji Rady Gminy? 

Za – 12 osób / 12 obecnych 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska: Stwierdzam, że protokół został 

przyjęty. 

  

Ad.4. 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska: Poinformowała o pismach, które 

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

 

Ad.5.  

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik  przedstawił sprawozdanie / załącznik nr 2/. 

Na salę obrad przyszła radna Apolonia Kasprzyk-Czepielinda 

 

Ad.6. 

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik  omówił projekt uchwały. Projekt uchwały jest 

krótki, ale osoba której dotyczy była wielka – Adam Wójcik, mieszkaniec gminy Kobierzyce. Jego 

zasługi dla naszej gminy są ogromne. Od 2000 r. był mieszkańcem naszej gminy a w 2012 roku 

założył KKS. Wychował kilku reprezentantów Polski. Wielki a zarazem skromny człowiek. Zawsze 

niosący pomoc, zawsze służący ludziom. Był pomysł nadania honorowego obywatelstwa Adamowi. 
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Rodzina nie wyraziła zgody bo takich propozycji mieli wiele. Żona Adama wyraziła zgodę na nadanie 

nazwy Hali Sportowej w Kobierzycach. 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska - proszę Przewodniczącego Komisji 

Użyteczności Publicznej   o przedstawienie opinii w sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Czesław Stadnik: Komisja na swym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała 

projekt tej uchwały. 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska: Pracowałam w Lidze gdy 

Adam był koszykarzem. Był wspaniałym człowiekiem i wspaniałym zawodnikiem. 

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

radnych ma pytania, uwagi do projektu uchwały?  

GŁOSOWANIE: 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce 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 13 radnych  z 15 członków ustawowego składu Rady, 

13  głosami „za”  podjęła uchwałę 

nr XXXVIII/714/18 w sprawie nadania imienia Hali Sportowo- Widowiskowej 

w Kobierzycach. 

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

podjęta. 

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik : Uroczyste nadanie imienia Hali odbędzie się 

w sobotę o godz. 12.00 – zapraszam państwa wszystkich serdecznie. 

 

Ad.7. 

Anna Oleśniewicz - Dyrektor ds. Finansowych/ Prokurent w KPWiK - omówiła projekt uchwały. 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska: Proszę Przewodniczącego Komisji 

ds. Budżetu i Rozwoju Gospodarczego o przedstawienie opinii w sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Jarosław Zawisza: Komisja  Budżetowa pozytywnie zaopiniowała  projekt 

tej uchwały.  

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce 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 Kobierzyce Elżbieta Regulska - proszę Przewodniczącego Komisji 

Użyteczności Publicznej   o przedstawienie opinii w sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Czesław Stadnik: Komisja na swym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała 

projekt tej uchwały. 

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

radnych ma pytania, uwagi do projektu uchwały?  

GŁOSOWANIE: 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce 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 XXXVIII/715/18 w sprawie dopłat dla wybranych grup taryfowych odbiorców usług 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie 

Gminy Kobierzyce. 

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

podjęta. 

 

Ad.8. 

Anna Oleśniewicz - Dyrektor ds. Finansowych/ Prokurent w KPWiK - omówiła projekt uchwały. 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska - proszę Przewodniczącego Komisji 

Użyteczności Publicznej   o przedstawienie opinii w sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Czesław Stadnik: Komisja na swym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała 

projekt tej uchwały. 

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

radnych ma pytania, uwagi do projektu uchwały?  

GŁOSOWANIE: 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce 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 13 radnych  z 15 członków ustawowego składu Rady, 

13  głosami „za”  podjęła uchwałę 

nr XXXVIII/716/18 w sprawie przyjęcia i przekazania projektu Regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kobierzyce. 

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

podjęta. 

 

Ad.9. 

Sekretarz Gminy Maria Wilk  omówiła projekt uchwały.  

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska - proszę Przewodniczącego Komisji 

Użyteczności Publicznej   o przedstawienie opinii w sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Czesław Stadnik: Komisja na swym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała 

projekt tej uchwały. 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska: Proszę Przewodniczącego Komisji 

ds. Budżetu i Rozwoju Gospodarczego o przedstawienie opinii w sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Jarosław Zawisza: Komisja  Budżetowa pozytywnie zaopiniowała  projekt 

tej uchwały.  

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

radnych ma pytania, uwagi do projektu uchwały?  

GŁOSOWANIE: 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce 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 XXXVIII/717/18 w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez 

przedszkola publiczne oraz inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone przez 

Gminę Kobierzyce. 

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

podjęta. 
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Ad.10. 

Sekretarz Gminy Maria Wilk  omówiła projekt uchwały.  

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska - proszę Przewodniczącego Komisji 

Użyteczności Publicznej   o przedstawienie opinii w sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Czesław Stadnik: Komisja na swym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała 

projekt tej uchwały. 

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

radnych ma pytania, uwagi do projektu uchwały?  

GŁOSOWANIE: 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce 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 XXXVIII/718/18 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców 

zawodowych zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i zespołach 

szkolno-przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kobierzyce. 

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

podjęta. 

 

Ad.11. 

Sekretarz Gminy Maria Wilk  omówiła projekt uchwały.  

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska - proszę Przewodniczącego Komisji 

Użyteczności Publicznej   o przedstawienie opinii w sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Czesław Stadnik: Komisja na swym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała 

projekt tej uchwały. 

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

radnych ma pytania, uwagi do projektu uchwały?  

GŁOSOWANIE: 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce 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, 
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13  głosami „za”  podjęła uchwałę 

 

nr XXXVIII/719/18 w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację 

zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru 

ofert. 

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

podjęta. 

 

Ad.12. 

Sekretarz Gminy Maria Wilk  omówiła projekt uchwały.  

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska - proszę Przewodniczącego Komisji 

Użyteczności Publicznej   o przedstawienie opinii w sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Czesław Stadnik: Komisja na swym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała 

projekt tej uchwały. 

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

radnych ma pytania, uwagi do projektu uchwały?  

GŁOSOWANIE: 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce 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 XXXVIII/720/18 w sprawie zmiany uchwały nr XVII/284/16 Rady Gminy Kobierzyce 

z dnia 23 czerwca 2016 r. 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 Kobierzyce Elżbieta Regulska: Stwierdzam, że uchwała została 

podjęta. 

 

Ad.13. 

Sekretarz Gminy Maria Wilk  omówiła projekt uchwały.  

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska - proszę Przewodniczącego Komisji 

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

projekt tej uchwały. 

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

radnych ma pytania, uwagi do projektu uchwały?  

GŁOSOWANIE: 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce 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 XXXVIII/721/18 w sprawie zmiany uchwały nr VI/80/15 Rady Gminy Kobierzyce 

z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji 

Uzdolnionych Uczniów Gminy Kobierzyce oraz uchwały nr XXXVII/705/18 Rady 

Gminy Kobierzyce z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/80/15 Rady 

Gminy Kobierzyce z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu 

Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Gminy Kobierzyce. 

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

podjęta. 

 

Ad.14. 

Sekretarz Gminy Maria Wilk  omówiła projekt uchwały.  

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska - proszę Przewodniczącego Komisji 

Użyteczności Publicznej   o przedstawienie opinii w sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Czesław Stadnik: Komisja na swym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała 

projekt tej uchwały. 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska: Proszę Przewodniczącego Komisji 

ds. Budżetu i Rozwoju Gospodarczego o przedstawienie opinii w sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Jarosław Zawisza: Komisja  Budżetowa pozytywnie zaopiniowała  projekt 

tej uchwały.  

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

radnych ma pytania, uwagi do projektu uchwały?  

GŁOSOWANIE: 

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

dyskusję w sprawie projektu uchwały. Przechodzimy do podjęcia uchwały. 



 

12 

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 XXXVIII/722/18 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie 

i restauratorskie zabytku wpisanego do rejestru zabytków (mur wokół Kościoła p.w. Św. 

Wojciecha Biskupa i Męczennika w Domasławiu) dla Rzymskokatolickiej Parafii pod 

wezwaniem Św. Wojciecha Biskupa Męczennika w Domasławiu. 

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

podjęta. 

 

Ad.15. 

Zastępca Wójta Piotr Kopeć omówił projekt uchwały. 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska: Proszę Przewodniczącego Komisji 

ds. Budżetu i Rozwoju Gospodarczego o przedstawienie opinii w sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Jarosław Zawisza: Komisja  Budżetowa pozytywnie zaopiniowała  projekt 

tej uchwały.  

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

radnych ma pytania, uwagi do projektu uchwały?  

Radny Adam Raś: Czy ta kwota dotyczy wykonania tylko na terenie naszej ? 

Zastępca Wójta Piotr Kopeć: To dotyczy części znajdującej się na terenie gminy Kąty Wrocławskie 

– dlatego ta dotacja. 

GŁOSOWANIE: 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce 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 13 radnych  z 15 członków ustawowego składu Rady, 

13  głosami „za”  podjęła uchwałę 

nr XXXVIII/723/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kąty Wrocławskie. 
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Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska: Stwierdzam, że uchwała została 

podjęta. 

 

Ad.16. 

Sekretarz Gminy Maria Wilk  omówiła projekt uchwały.  

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska - proszę Przewodniczącego Komisji 

Użyteczności Publicznej   o przedstawienie opinii w sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Czesław Stadnik: Komisja na swym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała 

projekt tej uchwały. 

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

radnych ma pytania, uwagi do projektu uchwały?  

GŁOSOWANIE: 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce 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 XXXVIII/724/18 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Kobierzycach. 

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

podjęta. 

 

Ad.17. 

Sekretarz Gminy Maria Wilk  omówiła projekt uchwały.  

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska - proszę Przewodniczącego Komisji 

Użyteczności Publicznej   o przedstawienie opinii w sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Czesław Stadnik: Komisja na swym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała 

projekt tej uchwały. 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska: Proszę Przewodniczącego Komisji 

ds. Budżetu i Rozwoju Gospodarczego o przedstawienie opinii w sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Jarosław Zawisza: Komisja  Budżetowa pozytywnie zaopiniowała  projekt 

tej uchwały.  

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

radnych ma pytania, uwagi do projektu uchwały?  

GŁOSOWANIE: 
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Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce 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 XXXVIII/725/18 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za 

pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców gminy 

Kobierzyce. 

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

podjęta. 

 

Ad.18. 

Sekretarz Gminy Maria Wilk  omówiła projekt uchwały.  

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska - proszę Przewodniczącego Komisji 

Użyteczności Publicznej   o przedstawienie opinii w sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Czesław Stadnik: Komisja na swym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała 

projekt tej uchwały. 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska: Proszę Przewodniczącego Komisji 

ds. Budżetu i Rozwoju Gospodarczego o przedstawienie opinii w sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Jarosław Zawisza: Komisja  Budżetowa pozytywnie zaopiniowała  projekt 

tej uchwały.  

Salę obrad opuścił radny Wiesław Muraczewski. 

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

radnych ma pytania, uwagi do projektu uchwały?  

Radny Czesław Stadnik: Mieliśmy posiedzenie Komisji Użyteczności Publicznej w GOPS-ie. Muszę 

państwu powiedzieć, że zakres pracy tam jest ogromny. Z szacunkiem należy pochylić głowę nad tą 

pracą. W imieniu swoim i członków Komisji Użyteczności Publicznej bardzo dziękuję za tą pracę i 

zaangażowanie. 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska: Dziękujemy pani dyrektor i 

gratulujemy efektów pracy. 

GŁOSOWANIE: 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce 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. 
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Rada Gminy Kobierzyce w obecności 12 radnych  z 15 członków ustawowego składu Rady, 

12  głosami „za”  podjęła uchwałę 

nr XXXVIII/726/18 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/536/13 Rady Gminy 

Kobierzyce z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 – 2020. 

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

podjęta. 

 

Ad.19. 

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

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska - proszę Przewodniczącego Komisji 

Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska o przedstawienie opinii w 

sprawie projektu uchwały. 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Andrzej Krzesłowski: Komisja  Rolnictwa pozytywnie 

zaopiniowała  projekt tej uchwały.  

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

radnych ma pytania, uwagi do projektu uchwały?  

GŁOSOWANIE: 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce 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 12 radnych  z 15 członków ustawowego składu Rady, 

12  głosami „za”  podjęła uchwałę 

nr XXXVIII/727/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

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

Racławice Wielkie. 

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

podjęta. 

 

Ad.20. 

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

Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska o przedstawienie opinii w 

sprawie projektu uchwały. 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Andrzej Krzesłowski: Komisja  Rolnictwa pozytywnie 

zaopiniowała  projekt tej uchwały.  

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

radnych ma pytania, uwagi do projektu uchwały?  

Radny Krzysztof Kmiecik: Jaki to obszar? 

Specjalista ds. architektury i budownictwa Grzegorz Maszka: Kilkanaście arów, myślę że 12-13.  

GŁOSOWANIE: 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce 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 12 radnych  z 15 członków ustawowego składu Rady, 

12  głosami „za”  podjęła uchwałę 

nr XXXVIII/728/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

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

Tyniec Mały. 

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

podjęta. 

 

Ad.21. 

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

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska - proszę Przewodniczącego Komisji 

Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska o przedstawienie opinii w 

sprawie projektu uchwały. 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Andrzej Krzesłowski: Komisja  Rolnictwa pozytywnie 

zaopiniowała  projekt tej uchwały.  

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

radnych ma pytania, uwagi do projektu uchwały?  

GŁOSOWANIE: 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce 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 12 radnych  z 15 członków ustawowego składu Rady, 

12  głosami „za”  podjęła uchwałę 

nr XXXVIII/729/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

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

Bielany Wrocławskie. 

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

podjęta. 

 

Ad.22. 

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

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska - proszę Przewodniczącego Komisji 

Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska o przedstawienie opinii w 

sprawie projektu uchwały. 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Andrzej Krzesłowski: Komisja  Rolnictwa pozytywnie 

zaopiniowała  projekt tej uchwały.  

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

radnych ma pytania, uwagi do projektu uchwały?  

Radny Adam Raś: Trzeba dopisać w tytule uchwały i w uzasadnieniu słowo „uchwalenia”. Zastępca 

Przewodniczącego Komisji Andrzej Krzesłowski: Komisja  Rolnictwa pozytywnie zaopiniowała  

projekt tej uchwały z tą poprawką. 

GŁOSOWANIE: 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce 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 12 radnych  z 15 członków ustawowego składu Rady, 

12  głosami „za”  podjęła uchwałę 

nr XXXVIII/730/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

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

wsi Wysoka. 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce 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 Kobierzyce Elżbieta Regulska - proszę Przewodniczącego Komisji 

Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska o przedstawienie opinii w 

sprawie projektu uchwały. 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Andrzej Krzesłowski: Komisja  Rolnictwa pozytywnie 

zaopiniowała  projekt tej uchwały.  

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

radnych ma pytania, uwagi do projektu uchwały?  

GŁOSOWANIE: 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce 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 12 radnych  z 15 członków ustawowego składu Rady, 

12  głosami „za”  podjęła uchwałę 

nr XXXVIII/731/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Bocznej w środkowo-

południowej części wsi Tyniec Mały. 

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

podjęta. 

 

Ad.24. 

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

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska - proszę Przewodniczącego Komisji 

Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska o przedstawienie opinii w 

sprawie projektu uchwały. 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Andrzej Krzesłowski: Komisja  Rolnictwa pozytywnie 

zaopiniowała  projekt tej uchwały.  

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

radnych ma pytania, uwagi do projektu uchwały?  

GŁOSOWANIE: 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce 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 12 radnych  z 15 członków ustawowego składu Rady, 

12  głosami „za”  podjęła uchwałę 

nr XXXVIII/732/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Sportowej w północno-zachodniej 

części wsi Małuszów. 

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

podjęta. 

 

Ad.25. 

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

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska - proszę Przewodniczącego Komisji 

Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska o przedstawienie opinii w 

sprawie projektu uchwały. 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Andrzej Krzesłowski: Komisja  Rolnictwa pozytywnie 

zaopiniowała  projekt tej uchwały.  

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

radnych ma pytania, uwagi do projektu uchwały?  

Radny Krzysztof Kmiecik: Dlaczego w jednym projekcie jest 22-45 a w innym 25-45? 

Specjalista ds. architektury i budownictwa Grzegorz Maszka: Tak zawnioskowali właściciele. 

GŁOSOWANIE: 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce 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 12 radnych  z 15 członków ustawowego składu Rady, 

12  głosami „za”  podjęła uchwałę 

nr XXXVIII/733/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego przy ul. Akacjowej i Jaśminowej w środkowo-

wschodniej części wsi Tyniec Mały. 

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

podjęta. 

 



 

20 

Ad.26. 

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

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska - proszę Przewodniczącego Komisji 

Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska o przedstawienie opinii w 

sprawie projektu uchwały. 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Andrzej Krzesłowski: Komisja  Rolnictwa pozytywnie 

zaopiniowała  projekt tej uchwały.  

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

radnych ma pytania, uwagi do projektu uchwały?  

GŁOSOWANIE: 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce 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 12 radnych  z 15 członków ustawowego składu Rady, 

12  głosami „za”  podjęła uchwałę 

nr XXXVIII/734/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

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

wsi Domasław. 

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

podjęta. 

 

Ad.27. 

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

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska - proszę Przewodniczącego Komisji 

Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska o przedstawienie opinii w 

sprawie projektu uchwały. 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Andrzej Krzesłowski: Komisja  Rolnictwa pozytywnie 

zaopiniowała  projekt tej uchwały.  

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

radnych ma pytania, uwagi do projektu uchwały?  

GŁOSOWANIE: 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce 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 12 radnych  z 15 członków ustawowego składu Rady, 

12  głosami „za”  podjęła uchwałę 

nr XXXVIII/735/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego przy ul. Domasławskiej w północno-wschodniej 

części wsi Chrzanów. 

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

podjęta. 

 

Ad.28. 

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

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska - proszę Przewodniczącego Komisji 

Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska o przedstawienie opinii w 

sprawie projektu uchwały. 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Andrzej Krzesłowski: Komisja  Rolnictwa pozytywnie 

zaopiniowała  projekt tej uchwały.  

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

radnych ma pytania, uwagi do projektu uchwały?  

GŁOSOWANIE: 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce 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 12 radnych  z 15 członków ustawowego składu Rady, 

12  głosami „za”  podjęła uchwałę 

nr XXXVIII/736/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego przy ul. Akacjowej w południowo-środkowej części 

wsi Krzyżowice. 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce 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 Kobierzyce Elżbieta Regulska - proszę Przewodniczącego Komisji 

Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska o przedstawienie opinii w 

sprawie projektu uchwały. 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Andrzej Krzesłowski: Komisja  Rolnictwa pozytywnie 

zaopiniowała  projekt tej uchwały.  

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

radnych ma pytania, uwagi do projektu uchwały?  

GŁOSOWANIE: 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce 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 12 radnych  z 15 członków ustawowego składu Rady, 

12  głosami „za”  podjęła uchwałę 

nr XXXVIII/737/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu ogrodów działkowych położonych w południowo-środkowej 

części obrębu Żurawice. 

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

podjęta. 

 

Ad. 30. 

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

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska - proszę Przewodniczącego Komisji 

Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska o przedstawienie opinii w 

sprawie projektu uchwały. 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Andrzej Krzesłowski: Komisja  Rolnictwa pozytywnie 

zaopiniowała  projekt tej uchwały.  

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

radnych ma pytania, uwagi do projektu uchwały?  

Radny Adam Raś: Czy ta działka ma taką szerokość, że można się na niej budować? 

Specjalista ds. architektury i budownictwa Grzegorz Maszka: Jak najbardziej tak. 

GŁOSOWANIE: 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce 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 12 radnych  z 15 członków ustawowego składu Rady, 

12  głosami „za”  podjęła uchwałę 

nr XXXVIII/738/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

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

Królikowice. 

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

podjęta. 

 

Ad.31. 

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

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska - proszę Przewodniczącego Komisji 

Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska o przedstawienie opinii w 

sprawie projektu uchwały. 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Andrzej Krzesłowski: Komisja  Rolnictwa pozytywnie 

zaopiniowała  projekt tej uchwały.  

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

radnych ma pytania, uwagi do projektu uchwały?  

GŁOSOWANIE: 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce 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 12 radnych  z 15 członków ustawowego składu Rady, 

12  głosami „za”  podjęła uchwałę 

nr XXXVIII/739/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego przy ul. Akacjowej w środkowo-wschodniej części 

wsi Cieszyce. 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce 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 Kobierzyce Elżbieta Regulska - proszę Przewodniczącego Komisji 

Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska o przedstawienie opinii w 

sprawie projektu uchwały. 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Andrzej Krzesłowski: Komisja  Rolnictwa pozytywnie 

zaopiniowała  projekt tej uchwały.  

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

radnych ma pytania, uwagi do projektu uchwały?  

GŁOSOWANIE: 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce 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 12 radnych  z 15 członków ustawowego składu Rady, 

12  głosami „za”  podjęła uchwałę 

nr XXXVIII/740/18 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Spółdzielczej i Nowej w 

środkowo-zachodniej części wsi Kobierzyce. 

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

podjęta. 

 

Ad.33. 

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

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska - proszę Przewodniczącego Komisji 

Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska o przedstawienie opinii w 

sprawie projektu uchwały. 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Andrzej Krzesłowski: Komisja  Rolnictwa pozytywnie 

zaopiniowała  projekt tej uchwały.  

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

radnych ma pytania, uwagi do projektu uchwały?  

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik: Miałaby to być przede wszystkim  straż pożarna z 

naciskiem na ratownictwo chemiczne z uwagi na lokalizację fabryki baterii. Chęć lokalizacji tutaj 

wyraziła również policja autostradowa. Jak również pogotowie ratunkowe. Wojewoda prowadzi teraz 

procedurę przejęcia bo tutaj uczestniczą różne jednostki. Inne prawa ma straż, inne pogotowie. Nie ma 

jeszcze decyzji, jest na razie wola. Miejsce jest idealne.  

Radny Krzysztof Kmiecik: Ja bym tam optował za lądowiskiem dla helikopterów. 
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Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik: Nie będzie lądowiska, nie wyraziło zgody pogotowie 

lotnicze.  

Radny Dariusz Matuszewski: Wymóg budowy lądowiska dotyczy tylko szpitali a koszt jego budowy 

jest dosyć duży, to jest około 2 mln zł. 

GŁOSOWANIE: 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce 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 12 radnych  z 15 członków ustawowego składu Rady, 

12  głosami „za”  podjęła uchwałę 

nr XXXVIII/741/18 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Szkolnej i Świdnickiej w 

południowo-zachodniej części wsi Tyniec Mały. 

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

podjęta. 

 

Ad.34. 

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

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska - proszę Przewodniczącego Komisji 

Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska o przedstawienie opinii w 

sprawie projektu uchwały. 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Andrzej Krzesłowski: Komisja  Rolnictwa pozytywnie 

zaopiniowała  projekt tej uchwały.  

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

radnych ma pytania, uwagi do projektu uchwały?  

GŁOSOWANIE: 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce 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 12 radnych  z 15 członków ustawowego składu Rady, 

12  głosami „za”  podjęła uchwałę 
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nr XXXVIII/742/18 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Szczęśliwej w 

środkowo-wschodniej części wsi Tyniec Mały. 

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

podjęta. 

 

Ad.35. 

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

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska - proszę Przewodniczącego Komisji 

Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska o przedstawienie opinii w 

sprawie projektu uchwały. 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Andrzej Krzesłowski: Komisja  Rolnictwa pozytywnie 

zaopiniowała  projekt tej uchwały.  

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

radnych ma pytania, uwagi do projektu uchwały?  

GŁOSOWANIE: 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce 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 12 radnych  z 15 członków ustawowego składu Rady, 

12  głosami „za”  podjęła uchwałę 

nr XXXVIII/743/18 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. LG w południowo-

zachodniej części obrębu Biskupice Podgórne. 

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

podjęta. 

 

Ad.36. 

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

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska - proszę Przewodniczącego Komisji 

Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska o przedstawienie opinii w 

sprawie projektu uchwały. 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Andrzej Krzesłowski: Komisja  Rolnictwa pozytywnie 

zaopiniowała  projekt tej uchwały.  
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Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska: Otwieram dyskusję. Kto z państwa 

radnych ma pytania, uwagi do projektu uchwały?  

GŁOSOWANIE: 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce 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 12 radnych  z 15 członków ustawowego składu Rady, 

12  głosami „za”  podjęła uchwałę 

 

nr XXXVIII/744/18 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Domasław. 

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

podjęta. 

 

Ad.37. 

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

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska - proszę Przewodniczącego Komisji 

Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska o przedstawienie opinii w 

sprawie projektu uchwały. 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Andrzej Krzesłowski: Komisja  Rolnictwa pozytywnie 

zaopiniowała  projekt tej uchwały.  

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

radnych ma pytania, uwagi do projektu uchwały?  

GŁOSOWANIE: 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce 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 12 radnych  z 15 członków ustawowego składu Rady, 

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

nr XXXVIII/745/18 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Ślęza. 

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

podjęta. 

 

Ad.38. 
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Specjalista ds. architektury i budownictwa Grzegorz Maszka omówił projekt uchwały. 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska - proszę Przewodniczącego Komisji 

Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska o przedstawienie opinii w 

sprawie projektu uchwały. 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Andrzej Krzesłowski: Komisja  Rolnictwa pozytywnie 

zaopiniowała  projekt tej uchwały.  

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

radnych ma pytania, uwagi do projektu uchwały?  

GŁOSOWANIE: 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce 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 12 radnych  z 15 członków ustawowego składu Rady, 

12  głosami „za”  podjęła uchwałę 

nr XXXVIII/746/18 w sprawie zwrotu na rzecz Skarbu Państwa Krajowego Ośrodka 

Wsparcia Rolnictwa, nieruchomości w granicach działki nr 283/36 położonej w obrębie 

Bielany Wrocławskie. 

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

podjęta. 

 

Ad.39. 

Zastępca Wójta Piotr Kopeć omówił projekt uchwały. 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska - proszę Przewodniczącego Komisji 

Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska o przedstawienie opinii w 

sprawie projektu uchwały. 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Andrzej Krzesłowski: Komisja  Rolnictwa pozytywnie 

zaopiniowała  projekt tej uchwały.  

Przewodniczący Komisji Jarosław Zawisza: Komisja  Budżetowa pozytywnie zaopiniowała  projekt 

tej uchwały z tym, że w uzasadnieniu należy poprawić  „błędne” na „błędnie”. 

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

radnych ma pytania, uwagi do projektu uchwały?  

GŁOSOWANIE: 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce 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 12 radnych  z 15 członków ustawowego składu Rady, 

12  głosami „za”  podjęła uchwałę 

nr XXXVIII/747/18 w sprawie zmiany Uchwały XXXIII/613/17 Rady Gminy Kobierzyce 

z dnia 27 listopada 2017 r. dotyczącej wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości 

w formie aportu do spółki pn. Kobierzyckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 

Sp. z o.o. z siedzibą w Kobierzycach. 

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

podjęta. 

 

Ad.40. 

Zastępca Wójta Piotr Kopeć omówił projekt uchwały. 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska - proszę Przewodniczącego Komisji 

Użyteczności Publicznej   o przedstawienie opinii w sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Czesław Stadnik: Komisja na swym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała 

projekt tej uchwały. 

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

radnych ma pytania, uwagi do projektu uchwały?  

GŁOSOWANIE: 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce 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 12 radnych  z 15 członków ustawowego składu Rady, 

12  głosami „za”  podjęła uchwałę 

nr XXXVIII/748/18 w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych 

przystanków komunikacyjnych (na żądanie) przy drodze powiatowej nr 1977D w 

miejscowości Solna oraz drodze powiatowej nr 1963D w miejscowości Pustków 

Wilczkowski, gmina Kobierzyce. 

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

podjęta. 

 

Ad.41. 

Zastępca Wójta Piotr Kopeć omówił projekt uchwały. 
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Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska - proszę Przewodniczącego Komisji 

Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska o przedstawienie opinii w 

sprawie projektu uchwały. 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Andrzej Krzesłowski: Komisja  Rolnictwa pozytywnie 

zaopiniowała  projekt tej uchwały.  

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska: Proszę Przewodniczącego Komisji 

ds. Budżetu i Rozwoju Gospodarczego o przedstawienie opinii w sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Jarosław Zawisza: Komisja  Budżetowa pozytywnie zaopiniowała  projekt 

tej uchwały.  

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

radnych ma pytania, uwagi do projektu uchwały?  

GŁOSOWANIE: 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce 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 12 radnych  z 15 członków ustawowego składu Rady, 

12  głosami „za”  podjęła uchwałę 

nr XXXVIII/749/18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia oraz 

przekazanie środka trwałego umożliwiającego usunięcie kolizji z siecią oświetleniową 

stanowiącą składnik majątku TAURON Dystrybucja S.A Oddział we Wrocławiu. 

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

podjęta. 

 

Ad.42. 

Zastępca Wójta Piotr Kopeć omówił projekt uchwały. 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska - proszę Przewodniczącego Komisji 

Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska o przedstawienie opinii w 

sprawie projektu uchwały. 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Andrzej Krzesłowski: Komisja  Rolnictwa pozytywnie 

zaopiniowała  projekt tej uchwały.  

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska: Proszę Przewodniczącego Komisji 

ds. Budżetu i Rozwoju Gospodarczego o przedstawienie opinii w sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Jarosław Zawisza: Komisja  Budżetowa pozytywnie zaopiniowała  projekt 

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

radnych ma pytania, uwagi do projektu uchwały?  

GŁOSOWANIE: 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce 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 12 radnych  z 15 członków ustawowego składu Rady, 

12  głosami „za”  podjęła uchwałę 

nr XXXVIII/750/18 w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Skarbu Państwa 

nieruchomości niezabudowanych w granicach działek nr 280/11, nr 284/175, położonych 

w obrębie Bielany Wrocławskie stanowiących pas drogowy drogi krajowej nr 35. 

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

podjęta. 

 

Ad.43. 

Zastępca Wójta Piotr Kopeć omówił projekt uchwały. 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska - proszę Przewodniczącego Komisji 

Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska o przedstawienie opinii w 

sprawie projektu uchwały. 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Andrzej Krzesłowski: Komisja  Rolnictwa pozytywnie 

zaopiniowała  projekt tej uchwały.  

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

radnych ma pytania, uwagi do projektu uchwały?  

GŁOSOWANIE: 

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

dyskusję w sprawie projektu uchwały. Przechodzimy do podjęcia apelu. 

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

ręki. 

Rada Gminy Kobierzyce w obecności 12 radnych  z 15 członków ustawowego składu Rady, 

12  głosami „za”  podjęła apel 

nr XXXVIII/1/18 w sprawie podjęcia działań zmierzających do przebudowy autostrady 

A4. 

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

podjęta. 
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Ad.44. 

Brak.  

 

Ad.45. 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska odczytała odpowiedź na interpelację z 

dnia 23.03.2018 r. /załącznik nr 3 / 

 

Ad.46. 

Sołtys wsi Tyniec Mały Janusz Gargała: Mam trzy sprawy.  

1. Porzucone pojazdy – ulica Parkowa – było to zgłaszane na Policję ale skuteczność Policji w tym 

względzie jest żadna.  

2. Mam sygnały od mieszkańców o ogromnym zaśmieceniu przy stawie. Nie jesteśmy w stanie sami 

tego ogarnąć. Proszę o pomoc.  

3. Tryb nadawania nazw ulic – to jest poważna sprawa. Pozbawiono sołtysów możliwości, prawa 

opiniowania nazw ulic. Dlatego zebranie wiejskie w Tyńcu Małym podjęło uchwałę ze zdaniem 

odrębnym. 

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik: Staw – rzeczywiście jest to wstyd. Przystąpimy do 

sprzątania w naszej części, bo tam 1/3 należy do starostwa. Ogłosimy konkurs na dzierżawę. W 

kwestii tych samochodów – te całe procedury, które tyle trwają – to denerwuje nas wszystkich. Dzisiaj 

porozmawiam z komendantem na ten temat. Jeśli chodzi o ulice – idziemy ludziom na rękę, ale może 

rzeczywiście należałoby to uporządkować tematycznie. 

Radny Krzysztof Kmiecik: Pytałem komendanta o te samochody – mówił , że zna sprawę. 

Sołtys wsi Bielany Wrocławskie Wanda Gołębiewska: Staw w Bielanach Wrocławskich – sprawia 

kłopot bo nie jest koszony poza ogrodzeniem. 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska: Parking duży koło kościoła – tam 

jest tak że 5 samochodów stoi w dzień świąteczny i w dzień powszedni. Brakuje miejsc dla 

mieszkańców a zbliża się Boże Ciało i też będzie brakowało miejsc. Należałoby to jakoś 

usankcjonować. 

Radny Andrzej Krzesłowski: Rok temu był robiony audyt świetlic i zapisano sporo usterek świetlic i 

to w całej gminie. Większość z nich się powtarzała i dotyczy między innymi rynien. Nowa świetlica 

jak w Racławicach i bywa że się rynna zapycha. Druga sprawa to  ulica Polna – tam nie ma wcale 

odwodnienia. Jak są deszcze spokojne to jeszcze w porządku ale jak ulewa to się wlewa ludziom do 

garaży. 
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Ad.47. 

Radna Apolonia Kasprzyk-Czepielinda: Mam dwie sprawy. 

1. Polityka senioralna w naszej gminie. Właściwa komisja powinna przygotować sesję poświęconą 

temu co robimy dla seniorów. Nasze społeczeństwo się starzeje. Chciałabym, żeby żyli godnie. Bardzo 

proszę, żeby właściwa komisja przyjrzała się temu tematowi. 

2. Wniosek mój – Mamy rok rocznicy odzyskania niepodległości. Powstało w naszej gminie dużo 

nowych świetlic. Część działa bardzo prężnie, część mniej. Mamy zespoły w KOK-u, mamy chóry. 

Może by przygotować w świetlicach spotkania tych zespołów i w tym okresie uczcić tą piękną 

rocznicę, żeby właściwa komisja zajęła się tą sprawą. KOK myślę, że powinien wydzielić część 

budżetu na takie wydarzenia , żeby integrować mieszkańców w ich świetlicach. 

Jeszcze jedna sprawa -  w Kobierzycach jest pan, który zajmuje się przycinaniem zieleni przy rondzie. 

Mam propozycję, żeby w naszej gazecie „Moja Gmina Moja Wieś” poświęcić fragment miejsca na 

artykuł o tym człowieku i w ten sposób podziękować temu panu. 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska: Odnośnie tej rocznicy właśnie, to my 

jako Stowarzyszenie „Bielany dla Ciebie” zorganizowaliśmy  wycieczkę dla mieszkańców po naszym 

kraju, żeby zobaczyli – w myśl pieśni patriotycznej Gałczyńskiego – „piękny kraj, umiłowany kraj”, 

żeby uczcić tym rocznicę niepodległości. Nawiązując do tego co powiedziała pani radna Kasprzyk 

odnośnie polityki senioralnej, w ramach funduszu sołeckiego w Bielanach Wrocławskich jest 

realizowany program integracji seniorów -  na początku przychodziło 3-5 osób, a teraz przychodzi 

około 20 osób. 

Zastępca Wójta Piotr Kopeć: Informuję państwa, że – sprawa dotyczy działki w Tyńcu Małym 

163/10 – sklep spożywczy przy ulicy Świdnickiej. Pani prowadząca ten sklep miała zgodę od Rady 

Gminy na dzierżawę do 15.06.2020 r. z uwagi na przejście na emeryturę wystąpiła do nas z wnioskiem 

– nie chce już prowadzić tego sklepu ale jest osoba, która ten sklep kupiła i chciałaby tą umowę 

kontynuować. Pytanie czy macie państwo jakieś uwagi ? 

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik: Drugi temat – była u mnie pani K., działki tam są 

nasze, przystąpiliśmy do porządkowania tego terenu. Trwało to wiele lat nieuregulowane, natomiast 

pani K. poszła do sądu. Sąd uznał naszą wolę i nie uznał zasiedzenia. Pani K. prosiła więc o zgodę na 

dzierżawę tego obiektu (16 metrów). Wyrażę zgodę na 5 lat na dzierżawę tego obiektu, mówię o tym 

żeby Rada wiedziała, że taka sytuacja będzie. 

Zastępca Wójta Piotr Kopeć: Wczoraj na komisji rolnictwa odbyło się spotkanie z właścicielem 

działki 134/2 w Bielanach Wrocławskich o powierzchni ponad 10 ha, zlokalizowanej pomiędzy ulicą 

Przystankową a autostradą. Ta działka jako pierwsza od 4 lat dostała zgodę rolną od ministra na 

odrolnienie. Gdy przystępowaliśmy do tego planu to wskazaliście państwo – Komisja Rolnictwa – że 

zabudowa, która tam mogłaby być zrealizowana to zabudowa jednorodzinna dwulokalowa czyli na 

działce 10 arowej nie można było wybudować więcej niż 2 lokale mieszkalne. Minął czas, dostaliśmy 

zgodę rolną i właściciele działki byli tu wczoraj tłumaczyć, że ogrom nakładów inwestycyjnych jakie 
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muszą ponieść powoduje to, że nie są w stanie ekonomicznie zainwestować w budowę w takim 

zagęszczeniu zabudowy, i czy radni zgodziliby się na to, żeby ta zabudowa była bardziej zagęszczona. 

Odpowiedzieliśmy, że my mamy już dzisiaj kłopot organizacyjny z zapewnieniem miejsc w szkołach, 

przedszkolach, komunikacyjne problemy. No, ale każdy właściciel działki chce uzyskać jak najwięcej. 

Wczoraj radni na posiedzeniu Komisji Rolnictwa zagłosowali jednogłośnie przeciw. Temat jest 

poważny i tak naprawdę ten temat dotyczy nie tylko tej działki. W tym obszarze mamy dziesiątki 

hektarów i być może one też będą dostawały zgody rolne i wtedy będzie trzeba podobny rodzaj 

zabudowy zastosować do wszystkich a nie tylko wybiórczo.  

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik: Ja też jestem przeciwny gęstej zabudowie na północy. 

Jestem za rozbudową środka i południa gminy.  

Radny Henryk Łoposzko: Klub „Moja Gmina Moja Wieś” sprzeciwia się dalszej zabudowie 

wielorodzinnej w tym obszarze. 

Radna Apolonia Kasprzyk-Czepielinda: Proponuję zagłosować. 

Radny Jarosław Zawisza: Padły tutaj argumenty dotyczące infrastruktury, komunikacji. Jest jeszcze 

jeden element. Mieszkańcy Bielan  Wrocławskich już dawno wyrazili opinię, że po to kupowali 

działki i płacili za nie drożej niż w innych miejscowościach, że chcieli mieszkać w zabudowie 

jednorodzinnej. W Bielanach wyraziliśmy zgodę na wyższe budynki naprzeciwko Auchan, 

naprzeciwko Tesco, natomiast na pozostałych obszarach mieszkańcy nie życzą sobie wyższych 

budynków, nie życzą sobie blokowców. Czyli to nie jest tylko kwestia woli Rady ale wola 

mieszkańców, których my reprezentujemy. 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska: Czy podtrzymujemy to co w planie 

jest zapisane – zabudowa jednorodzinna dwulokalowa  i nie wyrażamy tym samym zgody na 

zwiększenie intensywności zabudowy? 

GŁOSOWANIE: 

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

11  głosami „za”  podtrzymała  zapisy planu zagospodarowania przestrzennego – 

 zabudowa jednorodzinna dwulokalowa  

 i nie wyraziła tym samym zgody na zwiększenie intensywności zabudowy. 

Ad.48. 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska: Dziękuję państwu za złożone 

oświadczenia majątkowe. Kolejna sesja odbędzie się 8 czerwca o godz.8.00 i będzie to sesja 

absolutoryjna. 

Radna Apolonia Kasprzyk-Czepielinda: Ja nie będę mogła być na sesji, ale informuję, że jestem 

„za” udzieleniem absolutorium panu Wójtowi. 

 

 

Ad.49. 
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Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska: Zamykam  posiedzenie XXXVIII 

Sesji Rady Gminy.  

 

Sesja zakończyła się o godz.13.10. 

Liczba załączników: 3.  

Dokładny przebieg sesji – na nośniku elektronicznym nr 20180524. 

 

 

 

Protokołowała:                                                                        Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce 

Magdalena Marszałek-Wojciechowska                                                   Elżbieta Regulska 

 

 


