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-projekt - 

PROTOKÓŁ NR IV/2019 

Sesji Rady Gminy Kobierzyce 

z dnia25stycznia2019 roku 

 

IV Sesję Rady Gminy otworzył o godz.14.30  Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kobierzyce Henryk 

Łoposzko. 

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 

 

Ad.1. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kobierzyce Henryk Łoposzko: Otwieram IV sesję Rady Gminy 

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

obradować i podejmować prawomocne uchwały.  Odczytał klauzulę RODO. 

 

Ad.2. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kobierzyce Henryk Łoposzko: Stawiam pytanie czy ktoś z 

państwa ma wnioski, uwagi do porządku obrad?  

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik: Mam wniosek, żeby wycofać z porządku obrad projekt 

uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kobierzyce kredytu długoterminowego na finansowanie 

planowanego deficytu budżetowego w związku z realizacją inwestycji pn. "Rozbudowa budynku 

szkoły w Bielanach Wrocławskich " a w to miejsce wprowadzić do porządku obrad projekt uchwały w 

sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 1 do Porozumienia z dnia 10 listopada 2017 r. 

umożliwiającego realizację zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 8 w m. 

Kobierzyce wraz z budową sygnalizacji świetlnej”. 

Radny Jarosław Zawisza: Mam pytanie ponieważ pan wójt zgłosił wniosek aby wycofać uchwałę 

dotyczącą zaciągnięcia kredytu - za chwilę będziemy głosować uchwałę budżetową, w której 

zaciągniecie kredytu na budowę szkoły jest jednym z elementów finansowania pozycji zapisanych do 

budżetu. W budżecie trzeba zapisać z czego będziemy finansować poszczególne pozycje zapisane w 

budżecie. Czy to nie będzie stało w sprzeczności z tym, że wycofujemy taki wniosek? 
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Skarbnik Gminy Maria Prodeus: Nie będzie stało w sprzeczności, dlatego że projekt budżetu jest 

uchwalany na rok a termin kiedy zaciągniemy kredyt planowany jest na drugie półrocze więc zdążymy 

zasięgnąć odpowiednich opinii w RIO - bo czekamy jeszcze na zgodę RIO na tą uchwałę w sensie 

wielkości deficytu. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kobierzyce Henryk Łoposzko: Kto z państwa jest za 

wycofaniem projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kobierzyce kredytu 

długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w związku z realizacją 

inwestycji pn. "Rozbudowa budynku szkoły w Bielanach Wrocławskich " 

za- 11 osób 

przeciw - 1 osoba. 

Wniosek został przegłosowany 

Na salę obrad przybył radny Łukasz Orfin. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kobierzyce Henryk Łoposzko: Kto z państwa jest za 

wprowadzeniem w punkcie 8 projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 1 

do Porozumienia z dnia 10 listopada 2017 r. umożliwiającego realizację zadania pn. „Przebudowa 

skrzyżowania drogi krajowej nr 8 w m. Kobierzyce wraz z budową sygnalizacji świetlnej”? 

za- 13 osób 

Wniosek został przegłosowany 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kobierzyce Henryk Łoposzko: Kto z państwa jest za 

przyjęciem zaproponowanego porządku obrad wraz z poprawkami proszę o naciśnięcie przycisku. 

Stwierdzam, że porządek obrad przyjęto 13 głosami /13 obecnych-przedstawia się następująco; 

 

 

Porządek obrad 

 

1.Otwarcie IV Sesji Rady Gminy. 

2.Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Gminy. 

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

5.Sprawozdanie Wójta z bieżącej działalności. 

6.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kobierzyce na 2019 rok. 

7.Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobierzyce 

8.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 1 

do Porozumienia z dnia 10 listopada 2017 r. umożliwiającego realizację zadania pn. „Przebudowa 

skrzyżowania drogi krajowej nr 8 w m. Kobierzyce wraz z budową sygnalizacji świetlnej”. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr II/8/2018 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 

29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. 
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10.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru położonego przy skrzyżowaniu ul. Tęczowej i Logistycznej w południowo-środkowej części 

obrębu Bielany Wrocławskie. 

11.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Południowej i Sadowniczej w południowo-

środkowej części wsi Bielany Wrocławskie.  

12.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Południowej w południowo-środkowej części obrębu 

Bielany Wrocławskie.  

13.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 

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

14.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu zabudowy zagrodowej położonego w południowo-środkowej części obrębu 

Tyniec Mały.  

15.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ul. Lipową a ul. Ślężańską w południowo-zachodniej 

części wsi Wierzbice.  

16.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego przy ul. Motylkowej w północnej części wsi Wysoka.  

17. Podjęcie uchwały w sprawie podziału sołectwa Żerniki Małe-Racławice Wielkie, utworzenie 

sołectwa Żerniki Małe i sołectwa Racławice Wielkie. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie podziału sołectwa Bielany Wrocławskie, utworzenia sołectwa 

Bielany Wrocławskie 1, sołectwa Bielany Wrocławskie 2 i sołectwa Bielany Wrocławskie 3. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy. 

21.Interpelacje radnych. 

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

23. Zapytania radnych i sołtysów. 

24. Wnioski i sprawy różne. 

25. Komunikaty Przewodniczącej. 

26. Zakończenie obrad.  

 

 

 

Ad.3. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kobierzyce Henryk Łoposzko: Kto z państwa radnych jest za 

przyjęciem protokołu z III Sesji Rady Gminy? 
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Za – 13 osób / 13 obecnych 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kobierzyce Henryk Łoposzko: Stwierdzam, że protokół został 

przyjęty. 

 

Ad.4. 

 Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kobierzyce Henryk Łoposzko poinformował o pismach, które 

wpłynęły do Biura Rady w okresie międzysesyjnym / załącznik nr1/. 

 

Ad.5.  

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

 

Ad.6. 

Skarbnik Gminy Maria Prodeus omówiła projekt uchwały. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kobierzyce Henryk Łoposzko: Proszę Przewodniczącego 

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

Przewodniczący Komisji Jarosław Zawisza: Komisja na swym posiedzeniu przy 7 osobach 

obecnych 5 głosami "za" pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały - 1 osoba się wstrzymała, 1 

osoba była przeciw. To zdarzyło sie pierwszy raz na komisji budżetowej, że projekt uchwały 

budżetowej nie został przyjęty jednogłośnie. Nawet radni głosujący "za" niestety mieli dużo słów 

krytycznych pod kątem uchwały. Niestety w czasie komisji budżetowej powiem szczerze nie 

usłyszałem głosu pozytywnego w sprawie tej uchwały. W uchwale jest oczywiście bardzo dużo 

ważnych inwestycji dlatego należy się wyjaśnienie skąd są słowa krytyki. Po pierwsze musimy panie 

wójcie zwrócić uwagę bo pracujemy nad tym budżetem już ponad miesiąc, od początku w tych 

projektach /wpf i budżetu/ były liczne błędy, nawet w obecnych dokumentach są błędy i to nie na 

kwoty 100 czy 200 tysięcy, ale mówimy o kilku milionach. Radni się czują sprowadzeni do roli 

kontrolerów, pracownicy chętnie słuchają co jest źle zrobione a jak jest źle zrobione to poprawiają. 

Ale nie o to chodzi, żeby radni zajmowali się szukaniem błędów a nie skupiali sie na zagadnieniach 

merytorycznych. Po drugie w budżecie jest bardzo wiele ważnych inwestycji niedoszacowanych. Nikt 

nie uwierzy, że drogę Rekreacyjną w Ślęzy zrobimy za 1 milion 300 tys. zł. Takie niedoszacowanie 

powoduje, że radni mają obawy, że jak zaczniemy realizować taką inwestycję to tak naprawdę inne 

inwestycje, które zostały zapisane nie zostaną zrealizowane. Warto budżet urealnić i wpisać to co 

naprawdę będzie zrobione i zrobić rzetelny harmonogram realizacji inwestycji. Po trzecie obok 

inwestycji priorytetowych czyli z zakresu kanalizacji, oświaty, bezpieczeństwa jest wpisanych wiele 

innych nowych inwestycji i to powoduje, że coraz mniej pieniędzy mamy na inwestycje. W tej chwili 

45 - 50 milionów to jest taki mniej więcej poziom inwestycji jakie możemy realizować bez zaciągania 

kredytu. Ale równocześnie dopisując inne inwestycje - ważne ale jednak nie tak kluczowe dla gminy - 

powoduje, że wiemy juz od razu, że za rok lub za dwa pan wójt powie radnym - słuchajcie nie ma już 
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pieniędzy na kolejne inwestycje. To co zapisaliście też nie zostanie zrealizowane. Takie jest 

niebezpieczeństwo i takie dane zostały przekazane Komisji Budżetowej.  Komisja Budżetowa widząc 

takie dane wyraża zdanie, że nad budżetem należy pracować i nie traktować go jako ostateczną formę 

to co zostało nam przedstawione. Słyszę, że rozwiązaniem na braki finansowe jest przesunięcie 

budowy szkoły w Wysokiej. To takie kuriozum, dlatego że oświata jest jednym z ważniejszych źródeł 

finansowania jakie realizuje nasza gmina. Obiecaliśmy mieszkańcom, przesuwaliśmy budowę szkoły 

w Bielanach, która nie jest dla mieszkańców Bielan ale jest dla mieszkańców Bielan, Ślęzy, 

Domasławia i również Wysokiej. Nagle okazuje się, że są ważniejsze inwestycje - jak zakup expresu 

do kawy, kloca masarskiego czy aparatu fotograficznego - niż budowa szkoły. Moja opinia jest taka, 

że nie ma ważniejszej inwestycji niż budowa szkoły. Przesuwanie jej w czasie po to, żeby zrealizować 

inwestycje "drugiego rzędu" jest z mojej strony bardzo niecelowe i takich działań nie powinniśmy 

przeprowadzać.  

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kobierzyce Henryk Łoposzko: Proszę Przewodniczącego 

Komisji Użyteczności Publicznej   o przedstawienie opinii w sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Czesław Stadnik: Komisja na swym posiedzeniu jednogłośnie pozytywnie 

zaopiniowała projekt tej uchwały. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kobierzyce Henryk Łoposzko: Proszę Przewodniczącego 

Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska o przedstawienie opinii w 

sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Wiesław Muraczewski: Komisja  zaopiniowała  projekt tej uchwały 

jednogłośnie pozytywnie. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kobierzyce Henryk Łoposzko: Proszę Przewodniczącą Komisji 

Rewizyjnej o przedstawienie opinii w sprawie projektu uchwały. 

Przewodnicząca Anna Trojanowska - Zochniak: Komisja na swym posiedzeniu pozytywnie 

zaopiniowała projekt tej uchwały. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kobierzyce Henryk Łoposzko: Otwieram dyskusję. Kto z 

państwa radnych ma pytania, uwagi do projektu uchwały?   

Radna Apolonia Kasprzyk-Czepielinda: Ad vocem panu Zawiszy - również zwracałam uwagę na 

to, że deficyt w tym roku jest bardzo wysoki. Deficyt z tamtego roku był 77 milionów. Jeśli dodamy 

do tego 40 milionów, które planowane były na rozbudowę szkoły w Bielanach Wrocławskich, 

rozumiem rozgoryczenie pana radnego Zawiszy jako radnego z Bielan. Z tym , że chciałam 

przypomnieć, że my nie jesteśmy radnymi z danej miejscowości tylko radnymi całej gminy 

Kobierzyce. Miałam wątpliwości co do niektórych punktów w tym budżecie. Jest to budżet tzw. 

powyborczy. Część postulatów mieszkańców na pewno znalazła się w tym budżecie i stąd wynika 

również tej wysokości deficyt. Nie jestem zwolennikiem zaciągania kredytów ale są takie sytuacje, że 

to jest koniecznością. To nie jest wersja ostateczna budżetu i doskonale pan wie, że modyfikacje 

budżetu w ciągu roku są możliwe. Mimo moich obaw będę głosować "za" tym budżetem bo mam 
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zaufanie do organu wykonawczego. Szkoła w Wysokiej to jest jedyna szkoła w naszej gminie, która 

pracuje na zmiany i tą szkołę musimy zrobić w pierwszej kolejności czy nam się to podoba czy nie. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kobierzyce Henryk Łoposzko: Małe sprostowanie- nie jest to 

jedyna szkoła na zmiany. 

Radny Jarosław Zawisza: Do radnej Kasprzyk- Żałuję, że nie była pani na Komisji Budżetowej - 

usłyszałaby pani dodatkowe argumenty. Po pierwsze - rok temu deficyt wynosił 70 milionów gdzie w 

planach była budowa szkoły w Bielanach Wrocławskich. Dalej jest w planach budowa szkoły w 

Bielanach Wrocławskich a deficyt urósł do 113 milionów. Czyli deficyt nie urósł dlatego, że 

planujemy budowę szkoły w Bielanach Wrocławskich,  tylko dlatego, że wrzucamy kolejne nowe 

zadania inwestycyjne i niektórzy mówią że szkołę w Bielanach wykreślmy i nie będziemy jej 

realizować. Kredyt jaki mamy wziąć na budowę szkoły w Bielanach Wrocławskich zgodnie z 

informacją jaką mamy od pani skarbnik to jest 16 milionów natomiast  na koniec przyszłego roku 

łączny poziom kredytowania jaki będziemy musieli zaciągnąć zgodnie z informacją od pani skarbnik 

to jest 120 milionów. Nie zakrywajmy, nie mówmy że szkoła w Bielanach Wrocławskich 

komukolwiek przeszkadza. Byłem rok temu członkiem Komisji Użyteczności Publicznej wtedy jako 

członek komisji głosowałem za tym aby rozbudowywać szkołę, aby tworzyć nowe miejsca w 

przedszkolu w Wysokiej. Wysoka potrzebuje rozbudowy szkoły oraz przedszkola i tego nikt nie 

neguje natomiast nie stawiajmy sobie tych dwóch szkół i miejscowości przeciwko sobie. Rozbudowa i 

jednej i drugiej szkoły powinna być teraz priorytetem a nie wybieranie mniejszego zła. 

Skarbnik Gminy Kobierzyce Maria Prodeus: Błędów w budżecie nie ma a te drobiazgi to fundusz 

sołecki. Gmina podjęła uchwałę w sprawie realizacji funduszu sołeckiego i  nie ma przesłanek żeby 

zabronić kupowania tych czy innych drobnych zakupów inwestycyjnych.  

Radna Apolonia Kasprzyk-Czepielinda: Ad vocem panie Zawisza - ja się nie opieram na opiniach 

krążących ogólnie tylko ja kolokwialnie mówiąc mam kwity i potrafię je czytać. Absolutnie nie 

stawiamy przeciwko sobie szkoły w Bielanach ani w Wysokiej, bo ja bym postawiła jeszcze szkołę 

kobierzycką, ale tego nie robię i nie podgrzewam atmosfery. 

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik: Jestem wójtem całej gminy a państwo radnymi całej 

gminy. Ja rozumiem, że każdy chce u siebie, jak najszybciej i jak najlepiej bo ktoś obiecał. 

Przeanalizujmy sytuację w oświacie we wszystkich naszych szkołach. 

Sekretarz Gminy Maria Wilk omówiła sytuację szkół z terenu gminy Kobierzyce. 

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik: Czy nam się podoba czy nie, musimy zrobić 

weryfikację budowy szkół pod aktualne potrzeby.  

Radny Adrian Łukowicz: Chciałbym zaapelować, żeby zrozumieć sytuację w Wysokiej. 

Radna Anna Trojanowska-Zochniak: Nie będę negowała rozbudowy szkoły w Wysokiej i żadnej 

innej szkoły, natomiast chcę podkreślić , że my za pół roku będziemy mieć dokładnie taką samą 

sytuację na Bielanach jak w Wysokiej. Byliśmy na spotkaniu z panią dyrektor i w przyszłym roku już 
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wchodzimy w dwuzmianowość w szkole w Bielanach. Uważam, że dwie szkoły powinny być 

rozbudowywane. 

Radny Jarosław Zawisza: Przykro mi, że rozmawiamy nad budżetem, wrzucane są tam różne drobne 

inwestycje a udaje się w gminie, że to jest teraz dylemat, czy jak zatwierdzimy budżet to zbudujemy 

szkołę w Wysokiej czy jej nie zbudujemy, i która szkoła jest ważniejsza. Prosiliśmy jako radni żeby 

oprócz spotkania z panią dyrektor szkoły w Wysokiej było również spotkanie pani dyrektor szkoły w 

Bielanach Wrocławskich. Nie zostało to zrobione co rozumiemy jako zwykłą manipulację. Dane 

dzisiaj przedstawione też nie są do końca rzetelne, dlatego że z informacji jakie my posiadamy wynika 

że w przyszłym roku w szkole w Bielanach wzrośnie liczba dzieci. Wszystkie te analizy ile jest dzieci 

nie uwzględniły liczby dzieci, które jeszcze dojdą w związku z zakończeniem inwestycji 

deweloperskich na terenie Bielan Wrocławskich czy  Ślęzy. Dlatego przykro mi, że państwo 

kombinujecie, którą szkołę zbudować jakby to był jakiś problem. Od początku mówiłem, że nie to jest 

problemem lecz fakt, że wrzucane są do budżetu różne nowe inwestycje drobne, w wyniku czego nie 

ma później pieniędzy na te najważniejsze inwestycje. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kobierzyce Henryk Łoposzko: Odnośnie manipulacji - 

niewłaściwe słowa pan stosuje w stosunku do nas. Zawsze stawialiśmy na oświatę i zawsze 

powtarzaliśmy, że ta oświata - niezależnie od budżetu - będzie przez nas rozwijana. Tak robimy od lat, 

żeby dzieci miały godne warunki nauki. 

Radna Apolonia Kasprzyk-Czepielinda: Nie czuję się manipulowaną osobą a słowa o 

kombinatorstwie są dla mnie potwarzą w stosunku do mojej osoby. Wnioskuję o zamknięcie dyskusji. 

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik: Apeluję o rozsądek i dyskusję o oświacie musimy 

zrobić dużą. Realia się zmieniają. 

Radny Czesław Stadnik: Nie rozumiem, dlaczego nie możemy uwierzyć pani sekretarz, która ma 

dokładne dane.  

Radna Apolonia Kasprzyk-Czepielinda: 235 000 zł w budżecie na służbę zdrowia? 

Skarbnik Gminy Maria Prodeus: Są to pieniądze zaplanowane na realizację programów 

zdrowotnych - HPV, grypa, próchnica. 

 

GŁOSOWANIE: 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kobierzyce Henryk Łoposzko: 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 naciśnięcie 

przycisku. 

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

11głosami „za” przy 2 osobach głosujących "przeciw" podjęła uchwałę 

 

nr IV/49/2019 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kobierzyce na 2019 rok. 
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Ad.7. 

Skarbnik Gminy Maria Prodeus omówiła projekt uchwały. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kobierzyce Henryk Łoposzko: Proszę Przewodniczącego 

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

Przewodniczący Komisji Jarosław Zawisza: Komisja na swym posiedzeniu pozytywnie 

zaopiniowała projekt tej uchwały - przy 7 obecnych, 6 głosami za przy 1 osobie przeciw. We 

wcześniejszej dyskusji nad budżetem gminy pani skarbnik mnie skorygowała, że nie ma błędów w 

budżecie - otóż w pozycji 1.3.2.33 jest błąd - różnica 6 milionów. 

Zastępca Wójta Piotr Kopeć: Jest to temat do dyskusji, tak jak wcześniej powiedział pan wójt. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kobierzyce Henryk Łoposzko: Proszę Przewodniczącego 

Komisji Użyteczności Publicznej   o przedstawienie opinii w sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Czesław Stadnik: Komisja na swym posiedzeniu jednogłośnie pozytywnie 

zaopiniowała projekt tej uchwały. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kobierzyce Henryk Łoposzko: Proszę Przewodniczącego 

Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska o przedstawienie opinii w 

sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Wiesław Muraczewski: Komisja  zaopiniowała  projekt tej uchwały 

jednogłośnie pozytywnie. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kobierzyce Henryk Łoposzko: Proszę Przewodniczącą Komisji 

Rewizyjnej o przedstawienie opinii w sprawie projektu uchwały. 

Przewodnicząca Anna Trojanowska - Zochniak: Komisja na swym posiedzeniu pozytywnie 

zaopiniowała projekt tej uchwały. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kobierzyce Henryk Łoposzko: Otwieram dyskusję. Kto z 

państwa radnych ma pytania, uwagi do projektu uchwały?   

GŁOSOWANIE: 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kobierzyce Henryk Łoposzko: 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 naciśnięcie 

przycisku. 

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

11 głosami „za” przy 2 osobach głosujących "przeciw" podjęła uchwałę 

 

nr IV/50/2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobierzyce. 

 

Ad.8. 

Zastępca Wójta Piotr Kopeć omówił projekt uchwały. 
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Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kobierzyce Henryk Łoposzko:Proszę Przewodniczącego 

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

Przewodniczący Komisji Jarosław Zawisza: Komisja na swym posiedzeniu pozytywnie 

zaopiniowała projekt tej uchwały. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kobierzyce Henryk Łoposzko: Proszę Przewodniczącego 

Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska o przedstawienie opinii w 

sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Wiesław Muraczewski: Komisja  zaopiniowała  projekt tej uchwały 

jednogłośnie pozytywnie. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kobierzyce Henryk Łoposzko: Otwieram dyskusję. Kto z 

państwa radnych ma pytania, uwagi do projektu uchwały?   

GŁOSOWANIE: 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kobierzyce Henryk Łoposzko: 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 naciśnięcie 

przycisku. 

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

12 głosami „za” przy 1 osobie nie biorącej udziału w głosowaniu podjęła uchwałę 

 

nr IV/51/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 1 

do Porozumienia z dnia 10 listopada 2017 r. umożliwiającego realizację zadania pn. 

„Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 8 w m. Kobierzyce wraz z budową sygnalizacji 

świetlnej”. 

Ad.9. 

Skarbnik Gminy Maria Prodeus omówiła projekt uchwały. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kobierzyce Henryk Łoposzko: Proszę Przewodniczącego 

Komisji Użyteczności Publicznej   o przedstawienie opinii w sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Czesław Stadnik: Komisja na swym posiedzeniu jednogłośnie pozytywnie 

zaopiniowała projekt tej uchwały. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kobierzyce Henryk Łoposzko: Otwieram dyskusję. Kto z 

państwa radnych ma pytania, uwagi do projektu uchwały?   

GŁOSOWANIE: 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kobierzyce Henryk Łoposzko: 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 naciśnięcie 

przycisku. 

Rada Gminy Kobierzyce w obecności 13 radnych  z 15 członków ustawowego składu Rady, 
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13 głosami „za” podjęła uchwałę 

 

nr IV/52/2019 w sprawie zmiany Uchwały nr II/8/2018 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 

29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. 

Ad.10. 

Specjalista ds. architektury i budownictwa Grzegorz Maszkaomówił projekt uchwały. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kobierzyce Henryk Łoposzko: Proszę Przewodniczącego 

Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska o przedstawienie opinii w 

sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Wiesław Muraczewski: Komisja  zaopiniowała  projekt tej uchwały 

jednogłośnie pozytywnie. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kobierzyce Henryk Łoposzko: Otwieram dyskusję. Kto z 

państwa radnych ma pytania, uwagi do projektu uchwały?   

GŁOSOWANIE: 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kobierzyce Henryk Łoposzko: 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 naciśnięcie 

przycisku. 

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

13 głosami „za” podjęła uchwałę 

 

nr IV/53/2019 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego przy skrzyżowaniu ul. Tęczowej i Logistycznej w 

południowo-środkowej części obrębu Bielany Wrocławskie. 

  

Ad.11. 

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

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kobierzyce Henryk Łoposzko: Proszę Przewodniczącego 

Komisji Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska o przedstawienie opinii 

w sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Wiesław Muraczewski: Komisja  zaopiniowała  projekt tej uchwały 

negatywnie. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kobierzyce Henryk Łoposzko: Otwieram dyskusję. Kto z 

państwa radnych ma pytania, uwagi do projektu uchwały?   

Radny Wiesław Muraczewski: Te grunty, gdyby przed 3 -4 laty minister wydał zgodę, one już by 

były ujęte. w studium te grunty są przeznaczone pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną. Żeby 
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wyjść naprzeciw potrzebom mieszkańców Bielan - bo nie ma w Bielanach tego typu terenów, które 

można by przeznaczyć pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinna. Aby wyjść naprzeciw przyjęliśmy 

tutaj zabudowę siedliskową, czyli dzieląc te grunty na 30 arowe działki. /.../ 

Radny Jarosław Zawisza: Nie rozumiem - jest szansa żeby dać mieszkańcom takie rozwiązanie, ale 

ostatecznie komisja zagłosowała na "nie"? 

Radny Wiesław Muraczewski: W tej chwili możliwość wydzielania działek 30 arowych jest. 

 

GŁOSOWANIE: 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kobierzyce Henryk Łoposzko: 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 naciśnięcie 

przycisku. 

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

3 głosami „za” , 8 głosami "przeciw" przy 2 osobach wstrzymujących się od głosu 

odrzuciła projekt  

uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Południowej i Sadowniczej w południowo-

środkowej części wsi Bielany Wrocławskie. 

 

Ad.12. 

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

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kobierzyce Henryk Łoposzko: Proszę Przewodniczącego 

Komisji Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska o przedstawienie opinii 

w sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Wiesław Muraczewski: Komisja  zaopiniowała  projekt tej uchwały 

jednogłośnie pozytywnie. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kobierzyce Henryk Łoposzko: Otwieram dyskusję. Kto z 

państwa radnych ma pytania, uwagi do projektu uchwały?   

GŁOSOWANIE: 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kobierzyce Henryk Łoposzko: 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 naciśnięcie 

przycisku. 

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

13 głosami „za” podjęła uchwałę 
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nr IV/54/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Południowej w południowo-środkowej części 

obrębu Bielany Wrocławskie.  

 

Ad.13. 

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

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kobierzyce Henryk Łoposzko: Proszę Przewodniczącego 

Komisji Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska o przedstawienie opinii 

w sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Wiesław Muraczewski: Komisja  zaopiniowała  projekt tej uchwały 

jednogłośnie pozytywnie. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kobierzyce Henryk Łoposzko: Otwieram dyskusję. Kto z 

państwa radnych ma pytania, uwagi do projektu uchwały?   

GŁOSOWANIE: 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kobierzyce Henryk Łoposzko: 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 naciśnięcie 

przycisku. 

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

12 głosami „za” przy 1 osobie "przeciw" podjęła uchwałę 

 

nr IV/55/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 

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

 

Ad.14. 

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

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kobierzyce Henryk Łoposzko: Proszę Przewodniczącego 

Komisji Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska o przedstawienie opinii 

w sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Wiesław Muraczewski: Komisja  zaopiniowała  projekt tej uchwały 

jednogłośnie pozytywnie. Komisja wnioskowała za tym, aby ująć w mpzp teren na poszerzenie pasa 

drogi, która spełnia obecnie warunki transportu rolnego do 10 m. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kobierzyce Henryk Łoposzko: Przystępujemy do głosowania 

wniosku Komisji: 

„za” – 13 osób / 13 obecnych 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kobierzyce Henryk Łoposzko: Otwieram dyskusję. Kto z 

państwa radnych ma pytania, uwagi do projektu uchwały?   
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GŁOSOWANIE: 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kobierzyce Henryk Łoposzko: 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 naciśnięcie 

przycisku. 

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

13 głosami „za” podjęła uchwałę 

nr IV/56/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy zagrodowej położonego w 

południowo-środkowej części obrębu Tyniec Mały. 

 

Ad.15. 

Specjalista ds. architektury i budownictwa Grzegorz Maszkaomówił projekt uchwały. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kobierzyce Henryk Łoposzko: Proszę Przewodniczącego 

Komisji Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska o przedstawienie opinii 

w sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Wiesław Muraczewski: Komisja  zaopiniowała  projekt tej uchwały 

jednogłośnie pozytywnie. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kobierzyce Henryk Łoposzko: Otwieram dyskusję. Kto z 

państwa radnych ma pytania, uwagi do projektu uchwały?   

GŁOSOWANIE: 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kobierzyce Henryk Łoposzko: 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 naciśnięcie 

przycisku. 

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

13 głosami „za” podjęła uchwałę 

nr IV/57/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ul. Lipową a ul. Ślężańską w południowo-

zachodniej części wsi Wierzbice.  

Ad.16. 

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

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kobierzyce Henryk Łoposzko: Proszę Przewodniczącego 

Komisji Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska o przedstawienie opinii 

w sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Wiesław Muraczewski: Komisja  zaopiniowała  projekt tej uchwały 

jednogłośnie pozytywnie. 
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Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kobierzyce Henryk Łoposzko: Otwieram dyskusję. Kto z 

państwa radnych ma pytania, uwagi do projektu uchwały?   

Radny Radosław Jankiewicz: Proszę o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały. 

Radny Wiesław Muraczewski: Powinna zostać tam funkcja drogowa. 

Radny Czesław Stadnik: To jest niezgodne ze sztuką urbanistyczną.  

Radny Radosław Jankiewicz: Ale od 10 lat tam się nic nie dzieje. 

Radny Adrian Łukowicz: Chciałbym prosić o głosowanie na "tak", są to potrzeby mieszkańców. 

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik: Jest to tylko przystąpienie a na etapie wyłożenia będą 

mogli mieszkańcy zgłaszać swoje uwagi. 

GŁOSOWANIE: 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kobierzyce Henryk Łoposzko: 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 naciśnięcie 

przycisku. 

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

11 głosami „za” przy 1 osobie "przeciw" i 1 osobie wstrzymującej się od głosu  

podjęła uchwałę 

nr IV/58/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego przy ul. Motylkowej w północnej części wsi Wysoka.  

 

Ad.17. 

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik omówił projekt uchwały. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kobierzyce Henryk Łoposzko: Proszę Przewodniczącego 

Komisji Użyteczności Publicznej   o przedstawienie opinii w sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Czesław Stadnik: Komisja na swym posiedzeniu jednogłośnie pozytywnie 

zaopiniowała projekt tej uchwały. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kobierzyce Henryk Łoposzko: Proszę Przewodniczącego 

Komisji Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska o przedstawienie opinii 

w sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Wiesław Muraczewski: Komisja  zaopiniowała  projekt tej uchwały 

jednogłośnie pozytywnie. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kobierzyce Henryk Łoposzko: Otwieram dyskusję. Kto z 

państwa radnych ma pytania, uwagi do projektu uchwały?   

GŁOSOWANIE: 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kobierzyce Henryk Łoposzko: 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 naciśnięcie 

przycisku. 

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

10  głosami „za” przy 1 osobie "przeciw" i 2 osobach wstrzymujących się od głosu  

podjęła uchwałę 

nr IV/59/2019 w sprawie podziału sołectwa Żerniki Małe-Racławice Wielkie, utworzenie 

sołectwa Żerniki Małe i sołectwa Racławice Wielkie. 

 

Ad.18. 

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik omówił projekt uchwały. Odczytał opinię prawną. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kobierzyce Henryk Łoposzko: Proszę Przewodniczącego 

Komisji Użyteczności Publicznej   o przedstawienie opinii w sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Czesław Stadnik: Komisja na swym posiedzeniu negatywnie zaopiniowała 

projekt tej uchwały. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kobierzyce Henryk Łoposzko: Proszę Przewodniczącego 

Komisji Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska o przedstawienie opinii 

w sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Wiesław Muraczewski: Komisja  zaopiniowała  projekt tej uchwały 

negatywnie. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kobierzyce Henryk Łoposzko: Proszę Przewodniczącego 

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

Przewodniczący Komisji Jarosław Zawisza: Komisja na swym posiedzeniu negatywnie 

zaopiniowała projekt tej uchwały. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kobierzyce Henryk Łoposzko: Otwieram dyskusję. Kto z 

państwa radnych ma pytania, uwagi do projektu uchwały?   

Radna Anna Trojanowska -Zochniak: Wahałam sie do ostatniej chwili z ta uchwałą. Jestem zdania, 

że pewne zmiany w funkcjonowaniu naszego sołectwa są konieczne. Jestem pod wrażeniem ilości 

podpisów, które zostały zebrane ale nie ukrywam, że w tej kwestii bardzo liczyłam na konsultacje 

społeczne, które dałyby mi pełniejszy obraz czego oczekuje większość mieszkańców Bielan. 

Postanowiłam zagłosować na "nie" bo nie ma we mnie 100 % przekonania, że na dzień dzisiejszy 

podział byłby decyzją słuszną i pożądaną przez większość mieszkańców. W moim odczuciu 

niewłaściwe byłoby głosowanie za podziałem i co za tym idzie za dodatkowymi pieniędzmi - to jest 

ponad 160 tys. zł rocznie - kiedy sama miałam zastrzeżenia do przedstawionego budżetu. Powinniśmy 

sie skupić na najważniejszych dla mieszkańców całej gminy inwestycjach. Idea integrowania się 

powinna wyjść od nas, niezależnie czy Bielany zostaną podzielone na sołectwa czy nie./.../ 

Radny Jarosław Zawisza: Jako radni poprzedniej kadencji złożyliśmy wniosek aby podzielić Bielany 

Wrocławskie na dwa sołectwa. Wtedy nasza inicjatywa wynikała z tego, że były głosy -podzielmy a 
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może wywołamy większą aktywność dużej grupy mieszkańców, którzy tak naprawdę traktują Bielany 

w dużej mierze jako miejsce gdzie się przyjeżdża przespać, zabrać dziecko o 17.00 ze szkoły, kolacja, 

spanie i następnego dnia wyjazd do pracy. Myśleliśmy, że to będzie jakaś forma aktywizacji części 

naszego społeczeństwa. Widzimy po imprezach w naszej miejscowości - to są ciągle te same osoby, 

obojętnie kto organizuje, to spotkać można w koło te same osoby. Wójt powiedział, że nie było 

konsultacji i rzeczywiście w sensie takim ogólnym nie było ale wpłynęło bardzo dużo opinii 

dotyczących tego pomysłu. Opinii pozytywnych ponad 300 ale pamiętajmy, że były też opinie 

negatywne, które nie były wcale zbierane, a były bardzo jednoznaczne. Ja  po zebraniu tych 

wszystkich opinii też jestem na "nie" z kilku powodów. /.../ 

Radna Apolonia Kasprzyk-Czepielinda: Bardzo się cieszę, że radni z Bielan mają takie a nie inne 

zdanie. Rolą Rady jest łączyć a nie dzielić - podział Bielan i tak już skonfliktowanych to już w ogóle 

byłoby "zamykanie się". 

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik: Funkcja sołtysa zmienia się. Jest inna w Bielanach, 

inna w Wysokiej a jeszcze inna w Budziszowie. Na północy są duże aglomeracje. Co chcemy zrobić 

żeby ułatwić prace sołtysów w całej gminie? Wprowadzamy od lutego program "Naprawmy to". 

każdy mieszkaniec będzie mógł zgłosić bezpośrednio do gminy swoje uwagi. To będzie forum 

kontaktu z mieszkańcami a nie forum dyskusyjne. Największym tematem w tych miejscowościach są 

świetlice. W Bielanach po wybudowaniu kompleksu sportowego zatrudnię osobę, która się będzie 

obiektem opiekowała - i tym obiektem i świetlicą. Z obowiązków sołtysa spadnie opieka nad 

świetlicą. W Bielanach największy temat to brak współpracy rady sołeckiej z sołtysem. Rozmawiałem 

z byłym burmistrzem Kątów, tam też dokonano tego podziału. To był największy błąd. Mówi - wiesz 

na co pieniądze idą? - Trzy opłatki, trzy jajeczka, trzy imprezy, na których są ci sami ludzie i 

podzieliło się miejscowość. Taka jest prawda. To jest moja opinia oczywiście, opinia kolegi, który był 

burmistrzem przez 20 lat. Państwo podejmujecie decyzję, co ze sołectwem Bielany Wrocławskie 

zrobić./.../ 

Radny Adrian Łukowicz: Dzielenie się nie jest drogą do sukcesu. Osoby, które chcą się zaangażować 

mają taką możliwość wspomagając sołtysa. 

GŁOSOWANIE: 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kobierzyce Henryk Łoposzko: 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 naciśnięcie 

przycisku. 

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

13 głosami "przeciw"  

odrzuciła projekt uchwały 

 w sprawie  podziału sołectwa Bielany Wrocławskie, utworzenia sołectwa Bielany Wrocławskie 1, 

sołectwa Bielany Wrocławskie 2 i sołectwa Bielany Wrocławskie 3. 
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Ad.19. 

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik omówił projekt uchwały. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kobierzyce Henryk Łoposzko: Proszę Przewodniczącego 

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

Przewodniczący Komisji Jarosław Zawisza: Komisja na swym posiedzeniu pozytywnie 

zaopiniowała projekt tej uchwały. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kobierzyce Henryk Łoposzko: Proszę Przewodniczącego 

Komisji Użyteczności Publicznej   o przedstawienie opinii w sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Czesław Stadnik: Komisja na swym posiedzeniu negatywnie zaopiniowała 

projekt tej uchwały. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kobierzyce Henryk Łoposzko: Otwieram dyskusję. Kto z 

państwa radnych ma pytania, uwagi do projektu uchwały?   

Radny Jarosław Zawisza podziękował skarbnik gminy Marii Prodeus za dotychczasową współpracę. 

GŁOSOWANIE: 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kobierzyce Henryk Łoposzko: 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 naciśnięcie 

przycisku. 

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

13 głosami „za” podjęła uchwałę 

nr IV/60/2019 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy. 

 

Ad.20. 

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik omówił projekt uchwały. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kobierzyce Henryk Łoposzko: Proszę Przewodniczącego 

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

Przewodniczący Komisji Jarosław Zawisza: Komisja na swym posiedzeniu pozytywnie 

zaopiniowała projekt tej uchwały. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kobierzyce Henryk Łoposzko: Proszę Przewodniczącego 

Komisji Użyteczności Publicznej   o przedstawienie opinii w sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Czesław Stadnik: Komisja na swym posiedzeniu negatywnie zaopiniowała 

projekt tej uchwały. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kobierzyce Henryk Łoposzko: Otwieram dyskusję. Kto z 

państwa radnych ma pytania, uwagi do projektu uchwały?   

Radna Apolonia Kasprzyk-Czepielinda: Czy powołanie skarbnika nie powinno być poprzedzone 

postępowaniem przetargowym? A druga sprawa - 26 stycznia to sobota. 
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Mecenas Krzysztof Kwaśniewicz: To nie jest stanowisko wymagające takiej procedury. Powołanie 

może być od dnia nieroboczego. 

GŁOSOWANIE: 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kobierzyce Henryk Łoposzko: 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 naciśnięcie 

przycisku. 

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

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

 

nr IV/61/2019 w sprawie powołania Skarbnika Gminy. 

 

Ad.21. 

Brak. 

 

Ad.22. 

Brak. 

 

Ad.23. 

Radna Anna Trojanowska-Zochniak: Mam pytanie odnośnie instalacji, montażu monitoringu. Czy 

jest już ustalony harmonogram, w których wsiach będą instalowane najpierw kamery? Taką mam 

prośbę od mieszkańców Bielan i Wysokiej, żeby najpierw w tych miejscowościach był montaż.  

Zastępca Wójta Piotr Kopeć; Taka była nasza sugestia od razu po wybraniu tej firmy ale nie 

jesteśmy w stanie jednoznacznie powiedzieć czy wszystkie te elementy będą robione najpierw w 

miejscowości Bielany i Wysoka, ponieważ działanie monitoringu jest związane przede wszystkim z 

dostarczeniem energii do kamer i dostarczeniem światłowodu, aczkolwiek wydaje się, że  te 

miejscowości są najbardziej w te media wyposażone.  

Radny Czesław Stadnik: Wpłynęły do mnie prośby od rolników, szczególnie tych  mających pola 

uprawne przy ulicy Słonecznej i dalej - tam jest przedłużenie ulicy Słonecznej w drogę orną w 

kierunku na Komorowice i tam są oziminy posiane. Sytuacja jest taka, że mieszkańcy Komorowic tam 

jeżdżą i omijając dziury w drodze jeżdżą po ich zasiewach. Prośba czy można by było chociaż 

wyrównarkę tam puścić i dziury wyrównać? 

Kierownik Referatu Dróg, Transportu i Mienia Komunalnego Piotr Ligas: Teraz jest to 

niemożliwe z uwagi na warunki atmosferyczne, ale jeśli będzie możliwość i decyzja pana wójta to 

zrobimy. 
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Radny Jarosław Zawisza: Coraz więcej mieszkańców zwraca się do mnie w sprawie przekształcenia 

prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Czy mamy wiedzę jakie to byłyby koszty dla 

gminy, ile takich gruntów mamy w gminie? 

Skarbnik Gminy Maria Prodeus: W tej chwili przygotowujemy taką analizę /.../ 

Radny Jarosław Zawisza: Czy gmina jest zobowiązana do takiego przekształcenia, do udzielenia 

takiej bonifikaty? 

Mecenas Krzysztof Kwaśniewicz: Są grunty, które są własnością Skarbu Państwa - i wtedy jest 

ustalone 60%, a dla swoich gruntów gmina może, ale nie musi. 

Radny Adam Raś: Od początku tej kadencji otrzymuję bardzo wiele pism od sołtysa jednej z 

miejscowości w moim okręgu. Są to pisma, które dotyczą natychmiastowych działań zmierzających 

do zrealizowania różnego rodzaju inwestycji w tej miejscowości. Oczywiście ja jako radny jestem 

"za" tymi wszystkimi inwestycjami, choć wiem, że budżet na to nie pozwoli. Dlatego mam prośbę do 

pana wójta, żeby zorganizował spotkanie robocze z panem sołtysem, z radnym , z pracownikami 

merytorycznymi, byśmy odpowiedzieli na te wszystkie pytania, bo takie pisanie pism i odpowiedzi 

wydłuża tylko czas realizacji. Mam też pytanie do pana mecenasa - czy jest jakiś tryb 

administracyjny,który dotyczy terminu odpowiedzi na takie pisma przez radnego? 

Mecenas Krzysztof Kwaśniewicz: Nie ma tutaj procedury, radny odpowiada przed swoimi 

wyborcami w następnych wyborach, są orzeczenia sądów administracyjnych, że niedozwolone byłoby 

wprowadzanie karania radnego za niewywiązywanie się czy nienależyte zdaniem kogoś 

wywiązywanie się z tych obowiązków.  

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik: Spotkanie możemy zrobić tylko co ono da? Są to 

rzeczywiście pytania kierowane do radnego gminy, który nie ma kompetencji jako sam radny do 

podejmowania decyzji finansowych. Wszystkie decyzje w sprawie inwestycji w jego miejscowości 

czy w każdej miejscowości podejmuje Rada Gminy. Radny może tylko zgłosić propozycje tej czy 

innej inwestycji. Tam są też pytania, które nie mają nic wspólnego z gminą np. natychmiast skablować 

całą linię energetyczną w miejscowości Pełczyce. Natychmiast. Albo natychmiast zbudować światło w 

parku czy skrzynkę itd. Tych pytań są setki. Do każdego tematu tam jest osobne pytanie. Jeżeli trzeba 

to takie spotkanie możemy zrobić. Jeżeli w ogóle sołtys przyjdzie, bo nie wiem czy przyjdzie.  

Możemy takie spotkanie zorganizować skoro jest taka propozycja. Ja chętnie w takim spotkaniu będę 

uczestniczył, tylko jaki będzie efekt? 

Radny Jarosław Zawisza: Pytanie dotyczące rozwoju kolei  na terenie naszej gminy - jest 

informacja, że jednak pieniądze brakujące na to, żeby zrobić kolej podobno się już znalazły. My w 

budżecie planowaliśmy już pewne wydatki, natomiast chciałem zapytać panie wójcie czy już wiadomo 

gdzie będą te parkingi-przystanki tejże kolei? Czy to będzie wymagało dodatkowych zmian w 

budżecie? 

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik: Ja o tym też dowiaduję się z mediów, to jest informacja 

z wczoraj. 
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Kierownik Referatu Nieruchomości,Inwestycji i Środowiska Rafał Krasicki omówił plan 

modernizacji linii kolejowej na terenie gminy Kobierzyce. 

Radny Adam Raś: Dobiega końca rozbudowa obiektu sportowego w Kobierzycach, czy jest taka 

możliwość, żeby wcześniej oddać ten obiekt do użytku? 

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik: Nie ma możliwości jeśli nie będzie odbioru 

technicznego i dopuszczenia do użytkowania.  

Radny Wiesław Szwed: Pytanie dotyczące budżetu tegorocznego - w tym roku rozpoczynamy 

kalendarzowo czwarty rok rozbudowy szkoły w Kobierzycach. W tegorocznym budżecie mamy 

przewidzianą kwotę 3 milionów złotych - w związku z tym mam pytanie - na co to ma być 

przeznaczone, na jakie prace. Czy plac zabaw, na który został ogłoszony przetarg w grudniu też 

wchodzi w to? Kiedy zamierzamy na to ogłosić przetarg? 

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik: Plac zabaw jest rozstrzygnięty jako osobny przetarg, w 

tej kwocie chcemy zakończyć przede wszystkim remont z zewnątrz. Wizualnie to wygląda fatalnie. 

Zobaczymy ile nas wyniesie remont, jakie będą koszty. Zobaczymy ile wyniosą dalsze elementy 

zewnętrzne. Po budżecie będziemy ustalali harmonogram przetargów. 

Radny Jarosław Zawisza: Pytanie o efekty spotkań naszych z powiatem, były tam podjęte pewne 

decyzje, ale z tego co się orientuję niewiele jest z tego narazie zrobione. Czy ma pan jakieś nowe 

informacje ze strony powiatu odnośnie reorganizacji, przebudowy ulicy Wrocławskiej i Kolejowej? 

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik: Było spotkanie z panem starostą i wicestarostą, na 

którym byli radni z Bielan, byli nasi pracownicy. Ustalono tam działania, które podejmie gmina, które 

podejmie starostwo. Gmina się zobowiązała w trybie pilnym - i to się dzieje - rozebranie płotu, 

wycięcie drzewa, usunięcie tablic reklamowych. Jest złożony wniosek na rozbiórkę tego obiektu, 

myślę, że on będzie już niedługo zatwierdzony, a jak tylko będzie decyzja o rozbiórce to będziemy ten 

budynek rozbierali w całości i ta działka będzie działką pustą. To nie zmieni do końca sytuacji bo ani 

budynek ani płot nie były przyczyną tragedii, do której doszło. Starostwo zobowiązało się podjąć 

działania w trybie pilnym; koncepcja i projektowanie rozbudowy tego skrzyżowania, doświetlenie 

przejść na ulicy Wrocławskiej i Kłodzkiej, światła na Kolejowej przejście dzieci ze szkoły w kierunku 

Arkalandii. Na dzisiaj z tego co wiem, odpowiedzi pisemnej nie ma a zobowiązali się, że do 18- tego 

nam dostarczą. Wiem, że  podjęto decyzję o zrobieniu  koncepcji przebudowy tego skrzyżowania, za 

tym musi pójść projekt. To może trwać nawet rok. Wczoraj było spotkanie u nas z wszystkimi 

radnymi powiatowymi - przedstawiliśmy nasze oczekiwania, w temacie Bielan i w tematach również 

innych. /.../  

Radny Adrian Łukowicz: Odnośnie bezpieczeństwa w ruchu drogowym  chciałem zapytać o podjęte 

lub możliwe do podjęcia działania wspólne z powiatem, w kwestii dotyczącej drogi z Wrocławia do 

Wysokiej, mam na myśli odcinek od ulicy ojca PIO na Ołtaszynie do ulicy Radosnej w Wysokiej. Ta 

droga jest w tej chwili w fatalnym stanie, nie mówiąc o nawierzchni ale też o kwestii braku chodnika, 
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braku oświetlenia. Tam się mieszkańcy skarżą, że w okresie gdy są kałuże, ludzie są ochlapywani a 

przechodzi tam kilkaset osób dziennie.  

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik: Odcinek do znaku Gmina Kobierzyce to jest droga 

powiatowa a dalszy odcinek gdzie jest kostka to jest już Wrocław. Na naszym odcinku jest chodnik.  

Tutaj rozmowy z miastem Wrocław a nie z powiatem. 

Radny Adrian Łukowicz: W takim razie co możemy zrobić, jakie działania podjąć w kwestii 

rozmów z Wrocławiem? 

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik: My możemy z nimi porozmawiać i napisać pismo. To 

nie jest w gestii powiatu ani gminy. 

Radny Adrian Łukowicz: Prosimy o pomoc w tym temacie. Druga sprawa - doświetlenie przejść dla 

pieszych. 

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik: Zapisujemy ten temat. 

Radny Adrian Łukowicz: Mieszkańcy sąsiednich miejscowości szukają często skrótów przez 

Wysoką i odcinek ulicy Bratniej - codziennie chodzą dzieci do szkoły, na tej drodze obowiązuje strefa 

ograniczonej prędkości do 30 km/h - chcielibyśmy na tym odcinku drogi stworzyć strefę zamieszkania 

po to, żeby kierowcy byli bardziej uważni. 

Radny Łukasz Orfin poruszył temat odśnieżania dróg na południu gminy.  

Kierownik Referatu Dróg, Transportu i Mienia Komunalnego Piotr Ligas odniósł się do tematu 

odśnieżania dróg na terenie całej gminy.  

Ad.24. 

Radna Apolonia Kasprzyk-Czepielinda: Przebudowa skrzyżowania na ósemce - ja bardzo proszę, 

jak będą prowadzone rozmowy, wspomnieć o ekranach akustycznych, o które wnioskowali w 

ubiegłym roku mieszkańcy. We wtorek nasza komisja miała posiedzenie wyjazdowe z OSP w 

Kobierzycach. Tam chodziło o rozbudowę tej remizy. Wspólnie doszliśmy do wniosku, że ani tam 

warunków ani tam możliwości rozbudowy nie ma, prośba o budowę nowej remizy. To nie jest dzisiaj, 

to nie jest jutro, tylko o umieszczenie tego zadania faktycznie w WPFie. Nie ma tam warunków 

faktycznie żeby rozbudować a nawet jakby się rozbudowało to jest kiszka i wyjazd wtedy 

bezpośrednio przy kościele. Nasza kobierzycka OSP jest w krajowej czołówce straży, taka prośba w 

imieniu całej Komisji Użyteczności Publicznej o umieszczenie tego zadania w budżecie. 

Przewodniczący Komisji Użyteczności Publicznej Czesław Stadnik: Chodzi po prostu o to, żeby 

umieścić ten wniosek w WPF-ie - ludzie tam mają naprawdę tak ciasno, że ja nie wierzyłem, że tak to 

tam funkcjonuje. Mało tego - mają sekcję kobiecą i razem wspólnie się przebierają. Jest to mało 

komfortowe ale i mało bezpieczne, bo oni tam nawet odpoczywają w pomieszczeniu gdzie jest 

składowane dodatkowe paliwo.  

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik: Zadań, które należałoby wpisać mamy na miliard albo i 

więcej. Wszystko można wpisać. Tylko oceńmy co wpisać, żeby potem nie kreślić. Państwo będą 
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decydować co zapisać, co jest bardziej ważne, co mniej. Ja mogę przedstawić propozycje. Zgłosimy 

temat do GDDiK. 

Mieszkaniec Bielan Wrocławskich Janusz Lipowski: Jestem niezmiernie zaskoczony tym jak 

państwo dużo wiecie o tym co się dzieje na Bielanach, nie mając kontaktu z Bielanami. Absolutny 

szacunek dla pani radnej z Bielan i dla pana Zawiszy, który wiedzę o tym dlaczego 400 mieszkańców 

podpisało się pod wnioskiem czerpie z facebooka. Nikt z państwa - mówię o naszych radnych ale też 

radnych pozostałych  nie zadał sobie trudu, żeby być może zorganizować spotkanie z tymi 

mieszkańcami, żeby się ich zapytać, co stoi za tą decyzją. Obraźliwym jest twierdzenie, że 

zaplanowano jakiś skok na kasę. Siedziałem i nie wierzyłem własnym uszom. Był to ostatni z 

argumentów jaki podnoszono zbierając podpisy. Onegdaj z panem wójtem rozmawiałem na ten temat 

telefonicznie i pani Regulska w pierwszym wniosku o podziale Bielan na dwa napisała, że 

przeprowadziła rozmowy z trzema sołtysami ze Smolca. Ja również takie rozmowy przeprowadziłem i 

o dziwo każdy z nich powiedział, że podział jaki dokonał się w Smolcu wyszedł na korzyść. Pan ma 

informację od byłego burmistrza, pani Regulska zasięgnęła informacji tam gdzie ja a więc u źródła. 

Dużo mówiliście państwo, że wsłuchujecie się w głosy mieszkańców. Natomiast to, co usłyszałem 

tutaj, trochę zaprzecza temu co mówiliście poprzednio. Powiem szczerze, że jestem zniesmaczony 

tym, w jaki sposób te niecałe 400 głosów - zależało nam na tym, żeby te głosy zebrać i w pewnym 

momencie przestaliśmy to robić przed świętami Bożego Narodzenia - ale gwarantuję wam, że 

gdybyśmy poświęcili na to jeszcze miesiąc - to tych wniosków byłoby myślę, że 2000. Teraz sobie 

pomyślałem, że dobrze że tak się stało, bo skoro wyrzuciliście do kosza prawie 400 to równie dobrze 

wyrzucilibyście 2000.  

 

Ad.25. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kobierzyce Henryk Łoposzko: Kolejna sesja odbędzie się w 

lutym ale o dokładnym terminie zostaniecie państwo jeszcze poinformowani. 

 

Ad.26. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kobierzyce Henryk Łoposzko: Zamykam  posiedzenie IV Sesji 

Rady Gminy. 

Sesja zakończyła się o godz.17.40 

Liczba załączników: 2.  

 

 

Protokołowała:                                                             Wiceprzewodniczący  Rady Gminy Kobierzyce 

Magdalena Marszałek-Wojciechowska                                                   Henryk Łoposzko 

 

 


