
PROTOKÓŁ
z XXXII SESJI RADY GMINY KOBIÓR

z dnia 27 czerwca 2014r. 

Obrady prowadził  Przewodniczący Rady Jerzy Mazur.  Otworzył  on sesję,  przywitał
zebranych  i  stwierdził   prawomocność  obrad  –  obecnych  14  radnych.  W  posiedzeniu
uczestniczyli  również Wójt, Zastępca Wójta,  Sekretarz Gminy,  Skarbnik Gminy,  Kierownik
Referatu  G.K.  i  Kierownik  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  –  lista  obecności  
w załączeniu.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie wymaganego kworum.     
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji, z dnia 22 maja 2014r.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz

sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kobiór za 2013r.
6. Rozpatrzenie  i  podjęcie  uchwały  w  sprawie  udzielenia  Wójtowi  absolutorium  

za 2013 rok:
a) wystąpienie Wójta,
b) opinie komisji branżowych Rady,
c) odczytanie wniosku Komisji  Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium

za 2013 rok,
d) odczytanie  uchwały  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  sprawie  wydania  opinii  

o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok,
e) odczytanie  uchwały  w  sprawie  zaopiniowania  wniosku  Komisji  Rewizyjnej

o udzielenie Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok,
f) podjecie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium za 2013 rok.

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2014 rok. 
8. Rozpatrzenie  i  podjęcie  uchwały w sprawie  Wieloletniej  Prognozy Finansowej  na lata

2014 – 2021. 
9. Przyjęcie sprawozdań: 

 z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobiórze za 2013 rok,
 z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny,
 oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla Gminy Kobiór.

10. Rozpatrzenie i  podjęcie uchwały w sprawie opinii  o utworzeniu wspólnego z gminami
Goczałkowice-Zdrój i Suszec okręgu wyborczego dla przeprowadzenia wyborów do Rady
Powiatu Pszczyńskiego. 

11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/146/12 Rady Gminy
Kobiór z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.

12. Sprawy bieżące.
13. Interpelacje, zapytania i wnioski.
14. Zakończenie obrad. 

Wójt  wniósł  o  uzupełnienie  porządku obrad o rozpatrzenie  i  podjęcie  uchwały w sprawie
upoważnienia  kierownika  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Kobiórze  do
prowadzenia  zadań  w  sprawach  udzielania  uczniom  pomocy  materialnej  o  charakterze
socjalnym. 



Zadania  te  prowadził  dotychczas  Referat  Ogólny  i  Spraw  Obywatelskich.  W  związku  
z koniecznością realizacji w tym Referacie nowych spraw, związanych z Kartą Dużej Rodziny,
udzielanie pomocy materialnej uczniom proponuje się przekazać do GOPS. 

Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego projektu uchwały został przyjęty
jednogłośnie. 
Przewodniczący zaproponował rozpatrzenie tej uchwały w punkcie 10 i przesunięcie na dalszą
kolejność pozostałych punktów porządku obrad. 

3.  Przyjęcie protokołu z sesji, z dnia 22 maja 2014r.

Protokół został przyjęty jednogłośnie, bez uwag. 

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

Wójt przedstawił najważniejsze sprawy, jakie miały miejsce w czasie od poprzedniej sesji.

Uczestniczył w Konwencie Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, który
odbył  się  w Jaworzu. Omawiano tam m.in.  sprawy dotyczące  oświetlenia  dróg krajowych  
i wojewódzkich, jak również lokalnej polityki energetycznej.
Od  2015  roku  wszystkie  gminy  powiatu  pszczyńskiego  i  Powiat  Pszczyński  zamierzają
przystąpić  do  grupowego  zakupu  energii  elektrycznej,  co  pozwoli  na  uzyskanie  znacznych
oszczędności. 

W dniu 25 maja br. odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego. Frekwencja wyborcza  
w  Kobiórze  wyniosła  ok.  30%.  Po  raz  pierwszy  Kobiór  był  podzielony  na  trzy  obwody
głosowania.  Siedziby  dwóch  obwodowych  komisji  wyborczych  znajdowały  się  w  Szkole
Podstawowej, a jednej w Gminnym Domu Kultury.

Tradycyjnie 25 maja, z okazji Dni Kobióra, została odprawiona Msza Święta. Ze względu na
przeprowadzane  również  w  tym  dniu  wybory,  uroczystości  i  imprezy  okolicznościowe
przesunięto  na  inne  terminy.  Organizatorem Dni  Kobióra  był  Gminny Dom Kultury.  Duże
zaangażowanie  wykazały  też  kobiórskie  stowarzyszenia.  W  dniu  31  maja,  koło  Polskiego
Związku  Wędkarskiego  zorganizowało  otwarte  zawody wędkarskie  dla  dzieci,  które  od  lat
przyciągają liczną grupę chętnych. Dużą frekwencją cieszył  się również terenowy „bieg bez
celu”  przygotowany  przez  Kobiórską  Inicjatywę  Kulturalną.  Warto  rozważyć  organizację
takich biegów w przyszłości gdyż w Kobiórze są odpowiednie trasy do biegania na terenach
leśnych.  Odbył  się  również  festyn  rodzinny,  na którym było  wesołe miasteczko dla  dzieci,
stoiska – pszczelarskie i rękodzielnicze, występy zespołów – Kobiyrzoki z naszego przedszkola
oraz tanecznych z GDK. 
Imprezami towarzyszącymi Dniom Kobióra były: koncert z okazji Dnia Matki, XI Regionalny
Konkurs Gry na Fletach Podłużnych zorganizowany przez Gimnazjum i GDK, a także wystawa
malarstwa i rękodzieła artystki z Węgier. 

W  Czerwionce  –  Leszczyny  odbyło  się  Walne  Zgromadzenie  Śląskiego  Związku  Gmin  
i  Powiatów  połączone  z  obchodami  Dnia  Samorządu  Terytorialnego  oraz  warsztatami
samorządowymi.  
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Na zaproszenie samorządu słowackiego miasta Dobšina,  delegacja w składzie:  Jerzy Mazur,
Katarzyna  Kozyra,  Irena  Cuber  oraz  Adam Grolik  uczestniczyła  w obchodach tamtejszego
święta Turice. 

Przy  ul.  Ołtuszewskiego  160  został  otwarty  Dom  Seniora  „Sekwoja”.  Jest  to  prywatna
placówka, bardzo nowocześnie wyposażona, dla 62 osób. 

Odbyło się posiedzenie połączonych komisji Rady Gminy z przedstawicielami Urzędu Gminy
oraz  przedstawicielem  Spółki  „Studzienice”  w  sprawie  eksploatacji  górniczej  oraz  zmiany
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobiór. Sprawa
jest przyszłościowa lecz należy od początku zadbać o jej prawidłowy przebieg. 

Delegacja w składzie Jerzy Mazur, Alicja Sojka, Stefan Ryt i Bogdan Tworuszka  uczestniczyła
w obchodach święta węgierskiego miasta Sajószentpeter. 

Wójt  uczestniczył  w  konferencji  zorganizowanej  przez  Śląską  Izbę  Rolniczą  wspólnie  
z  Urzędem  Marszałkowskim  Województwa  Śląskiego,  na  temat "Problemy  melioracji  
i bezpieczeństwa powodziowego na obszarach wiejskich województwa śląskiego w kontekście
wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy Powodziowej". Dyrektywy te musimy
wprowadzić  jako  kraj  członkowski  Unii  Europejskiej.  Nakładają  one  szereg  obowiązków
zarówno  na  wojewodów,  powiaty,  jak  i  gminy.  Do  zadań  własnych  gmin  będzie  należało
utrzymanie melioracji szczegółowej, co dotychczas było obowiązkiem właścicieli posesji. 

Od czerwca br. w Urzędzie Gminy przyjmowane są wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny. 
Przysługuje ona rodzinom z przynajmniej trójką dzieci i uprawnia do korzystania ze zniżek na
pewne świadczenia. 
Sekretarz  Gminy  B.  Gembalczyk  dodał,  że  ukazało  się  Rozporządzenie  Rady  Ministrów  
z dnia 27 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla
rodzin wielodzietnych. 
Przez  rodzinę  wielodzietną  rozumie  się  rodzinę,  w której  rodzice   mają  na  utrzymaniu  co
najmniej troje dzieci: w wieku do 18 lat, lub do 25 roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy
się  w  szkole  wyższej,   bez  ograniczeń  wiekowych  –  w  przypadku  dzieci  z  orzeczeniem  
o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Rodzice nabywają uprawnienia
dożywotnio. Wniosek o przyznanie karty wraz z dokumentami poświadczającymi prawo do jej
otrzymania,  składa  się  w  urzędzie  gminy.  Zostanie  on  wprowadzany  do  systemu
informatycznego i przesłany do ministerstwa, które jest odpowiedzialne za wydrukowanie  kart
i przesłanie ich do urzędu gminy, gdzie zostaną wydane bezpłatnie wnioskodawcom. Płatny jest
natomiast wtórnik karty, opłata wynosi 8,76 zł. Gmina otrzymuje 8,93 zł na obsługę wydania
karty. Aktualna oferta usług i uprawnień, z których może skorzystać duża rodzina znajduje się
na stronie internetowej rodzina.gov.pl.

Ze względu na obecną sesję, Wójt nie mógł uczestniczyć w odbywającej się dzisiaj w naszej
szkole,  uroczystości  zakończenia  roku  szkolnego.  Poprosił  aby  Przewodnicząca  Komisji
Kultury, Oświaty i Zdrowia, która była tam obecna przedstawiła swoje spostrzeżenia.
Radna  K.  Myszor  przekazała  Wójtowi,  otrzymany  od  dyrektora  Gimnazjum,  dokument
obrazujący wyniki tegorocznego egzaminu gimnazjalnego. Poinformowała również, że liczne
grono młodzieży zostało wyróżnione za dobre wyniki w nauce oraz za sukcesy sportowe. 

Wójt  poinformował,  że  podobnie  jak w latach  ubiegłych,  Gminny Dom Kultury,  Świetlica
Środowiskowa oraz koordynator ds. sportu organizują w czasie wakacji zajęcia, warsztaty oraz
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wycieczki  w  ramach  akcji  „Kobiórskie  lato”.  Akcja  finansowana  jest  ze  środków  na
przeciwdziałanie alkoholizmowi.  

5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kobiór za 2013r.

Wiceprzewodnicząca Rady – K. Goździk odczytała projekt uchwały.

Przewodnicząca  Komisji  Budżetu  i  Finansów  –  I.  Cuber  poinformowała,  że  Komisja
zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały. 

W  wyniku  głosowania  przeprowadzonego  przez  Przewodniczącego  Rady  uchwała  została
podjęta jednogłośnie. 

6. Rozpatrzenie  i  podjęcie  uchwały  w  sprawie  udzielenia  Wójtowi  absolutorium  
za 2013 rok:

a) wystąpienie Wójta

Wójt przypomniał najważniejsze wydarzenia oraz zadania zrealizowane w minionym roku:
 modernizacja ulicy Rzecznej sfinansowana z dotacji udzielonej przez Miasto Tychy
 organizacja Międzynarodowej Spartakiady Młodzieży
 podpisanie  umowy  na  odbiór  i  zagospodarowanie  odpadów  komunalnych  

z konsorcjum firm MPGOiEO „MASTER” Sp. z o.o. i SITA POŁUDNIE Sp. z o.o.,
na okres od 1.07.2013r. – 31.12.2015r. 

 termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
 podtopienia  budynków i dróg przy ul. Ołtuszewskiego i ul. Łukowej
 wybudowano kanalizację do restauracji „Tatrzańska” oraz sąsiadujących z nią firm
 wydanie  przez  Ministra  Środowiska  pierwszych  koncesji  na  poszukiwanie  

i rozpoznanie złóż węgla kamiennego wokół Kobióra
 samorząd ufundował figurę Świętego Jacka do naszego kościoła parafialnego
 kobiórskie  Koło  Pszczelarzy  oraz  Koło  Łowieckie  „Leśnik”  obchodziły  50  -  lecie

swojej działalności
 rozpoczęto   prace  związane  z  przebudową  wiaduktu  nad  torami  kolejowymi  

w Kobiórze
 został otwarty pawilon handlowy „Biedronka”.

Rok  2013  był  trudny  dla  budżetu.  Ograniczano  wydatki  aby  spełnić  odpowiednie
współczynniki finansowe, co spowodowało, że bieżący rok jest lepszy i Gmina funkcjonuje bez
zagrożenia.  Planowanie  na jeden rok byłoby błędem gdyż  poczynione  oszczędności  można
spożytkować  w latach  następnych.  Był  to  kolejny  rok  działalności,  w  którym  realizowano
zadania w miarę posiadanych środków, wykorzystując je jak najlepiej.  

b) opinie komisji branżowych Rady

Przewodniczący komisji: 
 Kultury, Oświaty i Zdrowia,
 Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnictwa,
 Budżetu i Finansów,
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przedstawili  kolejno opinie dotyczące sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2013r.  
Opinie wszystkich komisji były pozytywne.

c) odczytanie wniosku Komisji  Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium
za 2013 rok

Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej – Jan Kukla odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej  
w sprawie udzielenia  Wójtowi absolutorium za 2013 rok.  Wniosek ten został  przesłany do
Regionalnej Izby Obrachunkowej celem zaopiniowania. 

d) odczytanie  uchwały  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  sprawie  wydania  opinii  
o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok

Skarbnik  Gminy Gabriela  Zając  odczytała  uchwałę  Nr 4100/II/83/2014  z dnia  17  kwietnia
2014r.  II  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Katowicach,  w  której
wydano  pozytywną  opinię  o  przedłożonym  przez  Wójta  Gminy  Kobiór  sprawozdaniu  
z  wykonania  budżetu  za  2013r.  wraz  z  informacją  o  stanie  mienia  jednostki  samorządu
terytorialnego. 

e) odczytanie  uchwały  w  sprawie  zaopiniowania  wniosku  Komisji  Rewizyjnej
o udzielenie Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok

Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej – J. Kukla odczytał uchwałę Nr 4100/II/111/2014  
z  dnia  4  czerwca  2014  roku  II  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  
w  Katowicach  dotyczącą  pozytywnej  opinii  o  wniosku  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Gminy
Kobiór w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Kobiór za 2013 rok. 

f) podjecie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium za 2013 rok.

Wobec  nie  zgłaszania  głosów  do  dyskusji,  Wiceprzewodnicząca  Rady  odczytała  projekt
uchwały.   
W  wyniku  głosowania  przeprowadzonego  przez  Przewodniczącego  Rady  uchwała  została
podjęta jednogłośnie – obecnych 14 radnych.

Wójt  podziękował  Radzie  Gminy  oraz  pracownikom  Urzędu  Gminy  i  jednostek
organizacyjnych za wspólne działania przy realizacji budżetu. 

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2014
rok. 

Wójt  poinformował,  że  do  w/w  projektu  uchwały  została  wprowadzona  autopoprawka
dotycząca dotacji udzielanych z budżetu Gminy. Odczytał uzasadnienie do autopoprawki. 

Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały wraz z autopoprawką. 

Przewodnicząca  Komisji  Budżetu  i  Finansów  przedstawiła  pozytywną  opinię  Komisji  
w sprawie projektu uchwały uwzględniającego autopoprawkę.

W  wyniku  głosowania  przeprowadzonego  przez  Przewodniczącego  Rady  uchwała  została
podjęta jednogłośnie.
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8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2014 – 2021. 

Wójt  poinformował,  że  proponuje  wniesienie  autopoprawki  również  do  WPF  i  odczytał
uzasadnienie w tej sprawie. 

Przewodnicząca  Komisji  Budżetu  i  Finansów  przedstawiła  pozytywną  opinię  Komisji
dotyczącą projektu uchwały wraz z autopoprawką.

W  wyniku  głosowania  przeprowadzonego  przez  Przewodniczącego  Rady  uchwała  została
podjęta jednogłośnie.

9. Przyjęcie sprawozdań: 
 z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobiórze za 2013 rok,
 z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny,
 oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla Gminy Kobiór.

Kierownik GOPS Alicja  Sojka przypomniała,  że w/w sprawozdania zostały złożone Radzie
Gminy  oraz  są  zamieszczone  na  stronie  internetowej  GOPS,  w  związku  z  czym  wszyscy
zainteresowani mogli się z nimi zapoznać. 
Przedstawiła  następnie  podsumowanie  „Programu  aktywności  społecznej  i  zawodowej 
w Kobiórze” realizowanego w latach 2008 – 2013 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Program był  finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu
Gminy. Środki na dofinansowanie przyznawane były corocznie na podstawie zatwierdzonego
wniosku. Ostatni wniosek obejmował lata 2012 i 2013. Całkowita wartość projektu wynosiła 
619.510,67zł, z czego pozyskano dofinansowanie w wysokości  552.017,88 zł. Wkład własny
do projektu określono na poziomie 10,5 % wartości  projektu w latach  2008-2011 oraz 13%
wartości projektu w latach 2012/2013 co stanowi kwotę  67.492,79 zł.
Projekt  był  skierowany  do  mieszkańców  Gminy  Kobiór,  w  wieku  aktywności  zawodowej,
znajdujących się na rynku pracy w szczególnie trudnej sytuacji – osoby do 25. roku życia oraz
w wieku  powyżej  50  lat,  osoby niepełnosprawne,  a  także  kobiety,  które  nie  podejmowały
zatrudnienia ze względu na sprawowanie opieki nad dziećmi. Osoby te charakteryzowały się
brakiem  wykształcenia  lub  niskimi  kwalifikacjami  zawodowymi,  brakiem  doświadczenia
zawodowego, zaniżoną samooceną oraz brakiem umiejętności poruszania się na rynku pracy.
Niektóre  osoby uczestniczące  w projekcie,  zwłaszcza młode,  nie  posiadające prawidłowych
wzorców  postępowania  w  swoim  środowisku  rodzinnym,  wykazywały  niechęć  do
podejmowania jakichkolwiek czynności – stąd duża rotacja w tej grupie osób. 
Celem projektu  było  zminimalizowanie  procesu  marginalizacji  środowisk  objętych  pomocą
społeczną, wzrost ich kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych, poprawa
sytuacji materialno-bytowej (powrót na rynek pracy) oraz w konsekwencji uniezależnienie się
od pomocy społecznej.
W projekcie uczestniczyło 51 osób z 44 rodzin, z czego 44 osoby (32 kobiety i 12 mężczyzn )
zakończyły udział w projekcie uczestnicząc we wszystkich proponowanych formach wsparcia.
7 osób przerwało udział w projekcie, a na ich miejsce zostały zakwalifikowane inne, z listy
rezerwowej. 
Głównym  narzędziem  realizacji  projektu  w  zakresie  rozwoju  form  aktywnej  integracji
były kontrakty socjalne,  w ramach których zapewniono uczestnikom kompleksowe wsparcie
m.in. szkolenia  z  zakresu  aktywnego  poszukiwania  pracy,  doradztwo  psychologiczne,
zawodowe i prawne oraz szkolenia zawodowe. 
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Szkolenia  podnoszące  dotychczasowe  kwalifikacje  były dobierane  indywidualnie  do
predyspozycji i zainteresowań uczestników, a także wskazań uzyskanych w czasie doradztwa
psychologicznego i zawodowego. Wybrano 14 szkoleń zawodowych takich jak: fryzjerstwo –
1 osoba,  stylizacja i przedłużanie paznokci metodą żelową – 6 osób, profesjonalne techniki
wykańczania  wnętrz  –  1  osoba,   operator  koparko-ładowarki  –  3  osoby,  nowoczesny
sprzedawca z  obsługą  kasy fiskalnej  –  11  osób,  spawanie  MAG/TIG – 1 osoba,  podstawy
obsługi komputera – 44 osoby, opiekunka osób starszych i dzieci – 5 osób, bukieciarstwo –  
2 osoby, operator wózka widłowego – 2 osoby, monter rurociągów z tworzyw sztucznych –  
1 osoba,  decoupage z elementami tworzenia biżuterii oraz artystyczne pakowanie prezentów –
11 osób,  prawo jazdy kategorii B – 4 osoby,  prawo jazdy kategorii C – 2 osoby.             
Wszyscy  aktywnie  uczestniczyli  w  wybranych  przez  siebie  szkoleniach  zdobywając  nowe
umiejętności przydatne w poszukiwaniu pracy, ukończyli te szkolenia i otrzymali z tego tytułu
stosowne certyfikaty i zaświadczenia. Spośród osób uczestniczących w projekcie, 18 znalazło
zatrudnienie, z czego – 7 osób pracuje dorywczo lub na umowę zlecenie,  umowę o dzieło,  
11 osób na umowę o pracę. Udział w projekcie sprawił, że osoby te nabrały pewności siebie 
i  nauczyły  się  poruszać  po  rynku  pracy,  a  w  efekcie  znalazły  zatrudnienie.  Tym  samym
poprawiła się sytuacja finansowa ich rodzin. Z 44 rodzin, 18 usamodzielniło się i nie wymaga
pomocy  społecznej,  23  rodziny  nadal  są  objęte  pomocą,  a  3  rodziny  zmieniły  miejsce
zamieszkania.  Działaniami  o  charakterze  edukacyjno-wychowawczymi  objęto  5  rodzin,
wprowadzając  asystenta  rodziny.  Rodziny  te  są  nadal  objęte  pomocą  społeczną,  w  tym
wsparciem asystenta, jednak daje się zauważyć poprawę w wypełnianiu ról społecznych.
Udział  w  projekcie  zapewnił  również  środki  finansowe  na  zatrudnienie  dodatkowego
pracownika socjalnego w GOPS, przez co został spełniony wymóg organizacyjny,  zgodnie  
z  Ustawą  o  pomocy  społecznej. Umożliwił  też  utworzenie  oraz  wyposażenie  nowego
stanowiska  pracy.  Ponadto  wzrosło  doświadczenie  pracowników  GOPS  w  realizacji  zadań
Europejskiego Funduszu Społecznego. Pracownicy socjalni zostali wyposażeni w instrumenty 
o charakterze aktywizacyjnym – aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej i społecznej,
mające na celu doprowadzić do przywrócenia uczestników projektu na rynek pracy. 

W  dalszej  części  swojego  wystąpienia  A.  Sojka  poinformowała,  że  w  2013  roku  pomocą
społeczną objęto100 rodzin – 248 osób w tych rodzinach, w tym 21 rodzin zostało objętych
tylko szeroko rozumianą pracą socjalną, to znaczy prawną, psychologiczną. 
Liczba rodzin objęta pomocą, na przestrzeni ostatnich 4 lat, utrzymuje się na porównywalnym
poziomie i waha się w przedziale od 70-80. W porównaniu z rokiem 2012 wzrosła ilość rodzin
wymagających stałego wsparcia. W 2013 roku były 53 takie rodziny. 
Analiza problemów społecznych występujących w gminie obejmuje dane Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Kobiórze ilustrujące tylko przypadki osób, które same zgłosiły się po
pomoc  lub  zgłosiła  je  osoba  z  najbliższego  otoczenia,  a  także  przypadki  ujawnione  przez
działania służb policyjnych, placówki oświatowe, służbę zdrowia, kuratora sądowego.
Spośród powodów ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej w 2013r. było ubóstwo
spowodowane  bezrobociem,  alkoholizmem,  bezradnością  w  sprawach  opiekuńczo
wychowawczych  oraz  wzrostem kosztów utrzymania  spowodowanym długotrwałą  chorobą  
i niepełnosprawnością. Powody te stanowiły główną przyczynę udzielania pomocy. Pozostałe
problemy  miały  charakter  jednostkowy  –  bezdomność,  narkomania,  sieroctwo,  zdarzenia
losowe. 
Podstawą do planowania budżetu na następny rok jest „ocena zasobów pomocy społecznej”
opracowana w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społeczno – demograficznej. Dokument ten
charakteryzuje w szczególności infrastrukturę kadrę i nakłady na zadania pomocy społecznej,
bez względu na podmiot je finansujący i realizujący, w przekroju lat 2011 – 2013, z prognozą
na lata następne. Ocena ta odzwierciedla działalność GOPS oraz jednostek współpracujących w
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realizacji  zadań  z  zakresu  polityki  społecznej.  Dane  liczbowe  zawarte  w  tym  dokumencie
ukazują, że zarówno skala potrzeb społecznych i skala możliwości ich zaspokojenia utrzymuje
się od kilku lat na niezmienionym poziomie. Na stopień rozwiązywania istniejących potrzeb  
i problemów społecznych istotny wpływ mają działania realizowane nie tylko przez GOPS ale
także takie podmioty polityki społecznej jak: działania podejmowane w zakresie polityki  na
rynku  pracy,  ochrony  zdrowia,  polityki  mieszkaniowej,  oświatowej,  a  także  sytuacja
demograficzna. Problemy związane z bezrobociem, długotrwałą chorobą, bezradnością rodzin
w sprawach opiekuńczo – wychowawczych są ze sobą powiązane i często występują łącznie. 
Wnioski wynikające z oceny zasobów pomocy społecznej:

1. Na terenie  Gminy występują  braki  w zakresie  mieszkań socjalnych,  szczególnie  dla
rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, a także osób i rodzin, które maja
nakaz eksmisji lub są zagrożone eksmisją. 

2. Zasoby instytucjonalne w Gminie są skromne, a jednak osoby niepełnosprawne mają
zapewnione  miejsca  w  środowiskowych  domach  samopomocy  w  Pszczynie  
i w Tychach, zgodnie z zapotrzebowaniem. Transport podopiecznych zapewnia Gmina,
podobnie  jak  transport  dzieci  niepełnosprawnych  do  ośrodków  szkolno  –
wychowawczych. 

3. Istnieje potrzeba zwiększenia opieki dla osób starszych. Obecnie pomoc w tym zakresie
zapewniana  jest  w formie  usług  społecznych  świadczonych  przez  opiekunki  GOPS.
Polegają  one  głównie  na  zaspokajaniu  podstawowych  potrzeb  życiowych  takich  jak
sprzątanie i dokonywanie zakupów. Należałoby natomiast stworzyć takie formy opieki,
również  specjalistycznej,  aby  rodziny  opiekujące  się  osobami  niepełnosprawnymi
mogły  uzyskać  fachową  pomoc  i  wsparcie.  Zbyt  skromna  jest  również  oferta
zagospodarowania  czasu  wolnego  osób  starszych.  Być  może  problem  ten  zostanie
rozwiązany poprzez  utworzenie  klubów wsparcia  z  chwilą  powstania  centrum usług
społecznych, co planowane jest w najbliższej perspektywie finansowej.

4. Osoby korzystające z pomocy opieki społecznej, to przede wszystkim osoby bezrobotne
i  uzależnione.  W  celu  ograniczenia  ich  ubóstwa  należy  utrzymać  takie  formy
zatrudnienia jak prace społecznie użyteczne,  roboty publiczne i  prace interwencyjne.
Często jest to jedyna forma zatrudnienia dla tych osób. 

5. Bardzo ważną, z punktu widzenia sprawowania opieki nad dziećmi z rodzin mających
problemy opiekuńczo – wychowawcze, jest prowadzenie placówki wsparcia dziennego,
czyli świetlicy środowiskowej. Placówka ta powstała w grudniu 2006 r. i do tej pory
spełnia swoje zadania. Dzięki dotacji otrzymywanej corocznie z budżetu Województwa
Śląskiego oferta dla dzieci jest bogata i urozmaicona. 

6. Na  terenie  naszej  Gminy  nie  ma  obecnie  punktu  noclegowego.  Na  razie  problem
bezdomności jest znikomy lecz sytuacja ta może się zmienić, w związku z czym Gmina
powinna wspierać działania zmierzające do powstania noclegowni na terenie powiatu
pszczyńskiego.     

Przewodniczący Rady zapytał  czy są osoby,  które przez kilka lat z rzędu otrzymują pomoc
społeczną,  mimo,  że  są  zdolne  do  pracy.  Czy  może  na  skutek  działań  GOPS  są  osoby
podejmujące pracę po krótkim okresie bezrobocia. 
Zapytał  również  czy  są  wyciągane  konsekwencje  wobec  osób  skierowanych  do  prac
interwencyjnych, które jednak nie podejmują tej pracy.

Kierownik  GOPS odpowiedziała,  że  jak już wcześniej  informowała,  obecnie  są  53 rodziny
wymagających stałego wsparcia. Usamodzielnienie się tych rodzin jest często niemożliwe ze
względu  na  długotrwałą  chorobę  lub  wiek.  Osoby z  tych  rodzin  są  aktywizowane  poprzez
udział w pracach społecznie użytecznych. Wynagrodzenie uzyskiwane z tego tytułu nie wlicza
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się  do  dochodu,  w  związku  z  czym  przysługuje  im  nadal  prawo do  świadczeń  z  pomocy
społecznej  lecz w mniejszej wysokości.  Odnośnie bezrobotnych chcących podjąć pracę,  jest
współdziałanie  z  Powiatowym  Urzędem  Pracy  mające  na  celu  aktywizację  tych  osób  
i przedstawienie im ofert pracy. Jak wykazano w sprawozdaniu, spośród 100 rodzin objętych
pomocą,  w  tym  79  korzystających  z  pomocy  finansowej,  w  ubiegłym  roku  17  rodzin
usamodzielniło się. 
Odnośnie prac interwencyjnych,  każda osoba powinna przepracować 40 godzin w miesiącu.
Jeżeli  bez  usprawiedliwienia  nie  zgłasza  się  do  pracy  w  umówionym  terminie,  wówczas
informacja  przekazywana  jest  do  Urzędu  Pracy,  gdzie  osoba  taka  zostaje  wyrejestrowana  
i pozostaje bez ubezpieczenia zdrowotnego przez okres trzech miesięcy. W miejsce tych osób
kierowane są do pracy inne, z listy rezerwowej. 

Radny J. Mazurczyk stwierdził, że niektóre osoby, mimo ukończenia szkoleń zawodowych nie
chcą podjąć pracy lub nie mogą jej znaleźć. Należałoby dążyć do sytuacji aby szkolenia dawały
perspektywę, w miarę szybkiego zatrudnienia, jak największej liczbie osób. 

Kierownik GOPS odpowiedziała,  że uczestnicy projektu, którzy nie znaleźli  zatrudnienia są
nadal zarejestrowani w Urzędzie Pracy i wspólnie z doradcą zawodowym poszukują pracy,  
a ukończone kursy mają być w tym pomocne. Każdy przypadek należy jednak rozpatrywać
indywidualnie  gdyż  pracodawcy  nie  są  zainteresowani  zatrudnianiem  np.  matki  samotnie
wychowującej dzieci, a propozycja pracy trzyzmianowej jest z kolei nie do przyjęcia przez taką
osobę.  
Bezrobocie w naszej Gminie niższe niż średnia w kraju oraz w powiecie i wynosi 6,2%. 

Radny P. Kłakus zapytał, czy pracownicy opieki społecznej udają się do osób w podeszłym
wieku aby zorientować się odnośnie ewentualnego udzielenia im wsparcia, czy też osoby te  
w razie potrzeby muszą się same zgłaszać do GOPS. 

Kierownik  GOPS  poinformowała,  że  pracownicy  socjalni  nie  mogą  wkraczać  do  domów  
i  przeprowadzać  wywiadów  środowiskowych  gdyż  nie  wszyscy  sobie  tego  życzą.  Musi
wpłynąć oficjalny wniosek, nie koniecznie bezpośrednio od osoby potrzebującej pomocy, ale
np. od sąsiadów lub radnego, aby GOPS mógł podjąć dalsze działania. 

Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi do sprawozdań przedstawionych przez GOPS. 
Nie zgłoszono żadnych uwag.

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Kobiórze do prowadzenia zadań w sprawach udzielania uczniom
pomocy materialnej o charakterze socjalnym. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

Sekretarz Gminy poinformował, że dotychczas sprawy udzielania uczniom pomocy materialnej
o charakterze socjalnym były prowadzone na stanowisku ds. oświaty w Referacie Ogólnym  
i  Spraw  Obywatelskich,.  Postępowania  w  tych  sprawach  były  powielaniem  postępowań
prowadzonych  przez  GOPS  przy  udzielaniu  pomocy  społecznej.  Na  podstawie  decyzji  
o  przyznaniu  pomocy  materialnej,  wydawanych  dla  każdego  ucznia,  co  miesiąc  należało
kontrolować sposób wydatkowania przyznanych środków, w oparciu o przedstawione faktury,
które wcześniej analizowano pod kątem prawidłowości dokonanych zakupów –  na podręczniki
lub pomoce naukowe.   
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Ostatnio  powierzono  gminie  nowe zadania  –  karta  dużej  rodziny  oraz  sprawa  bezpłatnych
podręczników, które będą realizowane przez Urząd Gminy. W związku z tym proponuje się
przekazanie GOPS spraw udzielania uczniom pomocy materialnej.

W  wyniku  głosowania  przeprowadzonego  przez  Przewodniczącego  Rady  uchwała  została
podjęta jednogłośnie.

11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie opinii o utworzeniu wspólnego z gminami
Goczałkowice-Zdrój i Suszec okręgu wyborczego dla przeprowadzenia wyborów do
Rady Powiatu Pszczyńskiego. 

Przewodniczący Rady odczytał  pismo Starosty Pszczyńskiego, którym zwrócił się z prośbą  
o  zaopiniowanie  projektu  uchwały  w  sprawie  podziału  powiatu  pszczyńskiego  na  okręgi
wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
Odczytał również projekt przedmiotowej uchwały. 

Zdaniem Wójta włączenie Kobióra do okręgu wyborczego wraz z innymi  gminami  nie jest
dobrym rozwiązaniem gdyż może spowodować, że nie będziemy mieli swojego przedstawiciela
w radzie  powiatu.  Jednak  każdy  okręg  wyborczy  musi  liczyć  co  najmniej  trzy  mandaty,  
w związku z czym konieczne jest połączenie gmin.

Radca  Prawny poinformował,  że  Kodeks  Wyborczy ustanawiając  próg przynajmniej  trzech
mandatów  na  okręg  wyborczy  powoduje,  że  gminy  muszą  zostać  połączone  aby  utworzyć
okręg wyborczy. Powinna obowiązywać zasada, że każda gmina będzie miała zagwarantowany
przynajmniej jeden mandat i będzie samodzielnym okręgiem wyborczym. Wymaga to jednak
zmiany Kodeksu Wyborczego. 
Inny podział powiatu pszczyńskiego, na okręgi wyborcze zwarte terytorialnie, byłby możliwy
gdyby Starosta przedstawił propozycję podziału znacznie wcześniej. Obecnie jest za późno na
dokonywanie jakichkolwiek zmian. 
Gmina Suszec może być  samodzielnym okręgiem wyborczym,  natomiast  na Goczałkowice  
i  Kobiór  przypada  łącznie  niecałe  dwa  i  pół  mandatu.  Gdyby  te  dwie  gminy  miały  trzy
mandaty,  wówczas mogłyby stanowić jeden okręg wyborczy.  Przeszkodą w innym podziale
powiatu jest Miasto Pszczyna, które musiałoby zmniejszyć ilość mandatów w radzie powiatu.
Pszczyna chcąc utrzymać dotychczasową ilość mandatów w „okręgu miejskim” chce do tego
okręgu  dokooptować  sołectwo  Łąka,  co  spotyka  się  ze  zdecydowanym  sprzeciwem
mieszkańców Łąki. Jeżeli nie uda się przeprowadzić tej zmiany, wówczas miasto straci jeden
mandat, który przejdzie na teren wiejski. 

W  wyniku  głosowania  przeprowadzonego  przez  Przewodniczącego  Rady  uchwała  została
przyjęta 10 głosami, 4 wstrzymujące. 

12. Rozpatrzenie  i  podjęcie  uchwały  w sprawie  zmiany  uchwały  Nr  XX/146/12  Rady
Gminy Kobiór z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przewodniczący  Rady  przypomniał,  że  na  poprzedniej  sesji  odczytał  pismo  Wójta  o  pilne
podjęcie  uchwały  w  sprawie  ustalenia  stawki  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami
komunalnymi w wysokości 12 zł ze względu pogłębiająca się niekorzystną dla budżetu Gminy
relację pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami. 
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Sprawa ta  była  omawiana  na  posiedzeniu  Komisji  Gospodarki  Przestrzennej,  Komunalnej  
i Rolnictwa. W celu jej dokładnego przeanalizowania powołano zespół w składzie: B. Szpak,
K. Goździk, I. Cuber, E. Kłos, L. Pawłowski, J. Mazur. Na spotkaniu w dniu 10.06.br. w/w
zespół, większością głosów, wyraził opinię aby pozostawić stawkę opłaty za gospodarowanie
odpadami  w  wysokości  8  zł.  Równocześnie  wypracowano  stanowisko  aby  wspólnie  
z Referatem Gospodarki Komunalnej poszukiwać takich rozwiązań, które będą minimalizowały
negatywne  skutki  finansowe dla  budżetu  Gminy.  Stanowisko to  zostało  przyjęte  bez  uwag
przez Komisję Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnictwa.
Przewodniczący odczytał następnie projekt przedmiotowej uchwały i przeprowadził głosowanie
w sprawie jej podjęcia.
W wyniku głosowania uchwała nie została podjęta – 13 głosów przeciw, 1 wstrzymujący. 

13. Sprawy bieżące.

Nie zgłoszono żadnych spraw bieżących.

14. Interpelacje, zapytania i wnioski.

Radny L. Pawłowski zapytał jaki zakres robót jest przewidziany w związku z remontem drogi
na ul. Ołtuszewskiego. 

Zastępca  Wójta  –  E.  Lubański  odpowiedział,  że  w bieżącym roku zostanie  przygotowana
dokumentacja  projektowa i  do końca  września  złożony wniosek do Narodowego Funduszu
Przebudowy Dróg Lokalnych  o dofinansowanie przebudowy drogi.  Jeżeli  środki  na ten cel
zostaną  przyznane,  wówczas  roboty  mogą  być  realizowane  w  2015  roku.  Zakres  robót
przewiduje tylko położenie dywanika asfaltowego. 

Radny K. Grolik zwrócił uwagę, że na remont najdłużej oczekuje droga na ul. Wróblewskiego.
Oprócz trwających od lat spraw wykupu gruntów, jest ona skanalizowana i spełnia wszelkie
normy  aby  mogła  być  wyasfaltowana.  Jej  stan  jest  znacznie  gorszy,  niż  drogi  na  
ul. Ołtuszewskiego, gdzie dodatkowo nie ma kanalizacji.   

Zastępca  Wójta  odpowiedział,  że  są  pewne  kryteria,  które  należy  spełnić  aby  uzyskać
dofinansowanie z Narodowego Funduszu Przebudowy Dróg Lokalnych. 
Nie  wykluczone,  że  droga  na  ul.  Wróblewskiego  zostanie  zgłoszona  do  kolejnej  edycji
konkursu,  jako  łącznik  pomiędzy  ul.  Przelotową,  a  Rodzinną.  Konieczne  jest  jednak
wcześniejsze uregulowanie stanu prawnego i wykup gruntów. W tej sytuacji nie jest możliwe
przygotowanie dokumentacji do końca września br. 

Radny  K.  Grolik  zwrócił  się  z  prośbą  o  uregulowanie  spraw gruntowych  i  przyspieszenie
remontu ul. Wróblewskiego. 

Zastępca Wójta poinformował, że aby wykupić grunty należy zaplanować na ten cel środki  
w budżecie Gminy.

Radna K. Goździk poinformowała,  że NFZ nie przedłużył  kontraktu Spółce KOBIMED na
stomatologię  i  rehabilitację.  W  związku  z  tym,  z  inicjatywy  mieszkańców,  zbierane  były
podpisy pod petycją o przywrócenie tych kontraktów. 
Od 2010 roku Spółka płaci preferencyjne stawki czynszu za dzierżawę budynku. Jeżeli będzie
ubywało świadczeń zdrowotnych na rzecz mieszkańców i w związku z tym pomieszczenia nie
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będą wykorzystywane, to czy ze względów ekonomicznych uzasadnione są ulgi czynszowe.
Zapytała również dlaczego Spółka nie otrzymała kontraktów. 

Sekretarz Gminy wyjaśnił,  że kontrakt z NFZ jest wyłączną sprawą podmiotu świadczącego
usługi zdrowotne. Można się jedynie domyślać, że osoby zadeklarowane w KOBIMED zostały
pozbawione  usług  stomatologicznych  ze  względu  na  przyznanie  kontraktu  innemu   NZOZ
działającemu na terenie Kobióra. Rehabilitacja nie należy natomiast do świadczeń podstawowej
opieki  zdrowotnej,  w  związku  z  czym  NFZ prawdopodobnie  z  tego  powodu  nie  przyznał
kontraktu. Jeżeli chodzi o wynajmowanie pomieszczeń, to umowa z KOBIMED stanowi, że
dopóki  pomieszczenia  będą wykorzystywane  na  działalność  tego podmiotu  będzie  on mógł
korzystać  z  preferencyjnej  stawki czynszu.  W przypadku  zamiaru  prowadzenia  działalności
komercyjnej,  Wójt  musi  wyrazić  na to  zgodę i  wówczas  stawki czynszu  za  pomieszczenia
wykorzystywane na tę działalność będą wyższe. 
Ze strony KOBIMED nie było do tej pory żadnych wystąpień do Gminy w sprawie kontraktów.

Wójt  poinformował,  że zostanie  skierowane zapytanie  do Spółki  KOBIMED o wyjaśnienie
przyczyny  nie  otrzymania  kontraktu  z  NFZ. Dodał,  że  w każdej  chwili  istnieje  możliwość
wypowiedzenia umowy dzierżawy budynku podmiotowi,  który nie wykonuje podstawowych
zadań z zakresu świadczenia usług zdrowotnych dla mieszkańców.        

Radny P. Kłakus zapytał czy zostały podjęte jakieś działania w sprawie propozycji zgłoszonej
do  projektu  budżetu  –  zakupu  tablicy  upamiętniającej  kobiórzan  rozstrzelanych  w  dniu  
3 września 1939r. 

Przewodniczący Rady odpowiedział,  że  do sprawy tej  należałoby powrócić  na  posiedzeniu
komisji, która zgłosiła taką propozycję. 

Radna K. Myszor zapytała Wójta jak zakończyło się wczorajsze spotkanie z rodzicami. 
Wójt nie odpowiedział na to pytanie. 

15. Zakończenie obrad. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady sesji.

Protokołowała Jolanta Niemiec. 
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