
PROTOKÓŁ 

z XXXI SESJI RADY GMINY KOBIÓR 

z dnia 22 maja 2014r.  

 

Obrady prowadził Przewodniczący Rady Jerzy Mazur. Otworzył on sesję, przywitał 

zebranych i stwierdził  prawomocność obrad – obecnych 14 radnych. W posiedzeniu 

uczestniczyli także Wójt, Zastępca Wójta, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy i Kierownik 

Referatu G.K. – lista obecności w załączeniu. 

 

Na sesję przybyli również – Iwona Kwiatkowska Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej  

w Pszczynie i Szymon Sekta Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczej 

Straży Pożarnej.  

Pan Szymon Sekta poinformował, że uchwałą Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku 

OSP Rzeczpospolitej Polskiej Województwa Śląskiego z dnia 10 lutego 2014r., Wójt Gminy 

Kobiór Stefan Ryt został odznaczony srebrnym medalem "Za Zasługi dla Pożarnictwa".  

Wniosek o przyznanie medalu złożyła kobiórska OSP, która jest jedną z prężniejszych 

jednostek w powiecie pszczyńskim, co jest zasługą, nie tylko byłego Prezesa Eryka Kłosa, ale 

również Rady Gminy i Wójta. Po wręczeniu Wójtowi medalu, Pan Sekta odczytał list  

z podziękowaniami dla ustępującego Prezesa OSP Druha Eryka Kłosa. Poinformował 

również, że mimo rezygnacji z pełnienia funkcji Prezesa, pozostał on nadal członkiem 

Zarządu Oddziału Powiatowego OSP.  

Wójt Stefan Ryt podziękował za otrzymane odznaczenie i dodał, że na wyróżnienie zasługują 

przede wszystkim nasi prężnie działający strażacy, przygotowani nie tylko do gaszenia 

pożarów ale również reagowania na wszelkie inne stany zagrożenia.  

 

Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad: 

 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie wymaganego kworum.      

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z sesji, z dnia 27 marca 2014r. 

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Kobiór na 2014 rok.   

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

na lata 2014 – 2021.  

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy Kobiór. 

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących  

w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kobiór. 

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty  

i wysokości jej stawek procentowych przy zbywaniu nieruchomości mieszkalnych 

należących do Gminy Kobiór. 

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane 

przez Gminne Przedszkole w Kobiórze. 

11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych 

oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 

zarządzającym jest Gmina Kobiór. 

12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w formie darowizny. 

13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości w trybie 

bezprzetargowym. 
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14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej  

w celu komunalizacji mienia. 

15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie poparcia stanowiska regionalnych 

organizacji samorządowych – sygnatariuszy Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji 

Samorządowych w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o współdziałaniu  

w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz zmianie 

niektórych ustaw (projekt z 30 sierpnia 2013 r. – druk sejmowy nr 1699). 

16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie poparcia działań mających na celu 

zahamowanie wypływu środków finansowych wypracowanych w regionie do budżetu 

centralnego oraz zwiększenia dochodów jednostek samorządu terytorialnego. 

17. Sprawy bieżące. 

18. Interpelacje, zapytania i wnioski. 

19. Zakończenie obrad.  

 

3. Przyjęcie protokołu z sesji, z dnia 27 marca 2014r. 

 

Protokół został przyjęty jednogłośnie, bez uwag.  

 

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

 

Wójt Stefan Ryt przedstawił najważniejsze sprawy, jakie miały miejsce w czasie od 

poprzedniej sesji. 

 

Odbyło się spotkanie z Panem Andrzejem Szafrańcem Burmistrzem Miasta Orzesze  

w sprawie rekompensaty dla Gminy Kobiór z tytułu utraconych dochodów, na skutek zmiany 

granic pomiędzy gminami. Rada Miasta Orzesze jest skłonna przyznać rekompensatę lecz 

dopiero po wydaniu rozporządzenia ministra administracji w tej sprawie. 

 

W ostatnim roku jest duże zainteresowanie prywatnych firm uzyskaniem koncesji na 

rozpoznawanie złóż węgla kamiennego w Kobiórze, jak również w sąsiednich gminach. 

Obecnie jest sześć spółek posiadających zezwolenia na przeprowadzanie badań. Według 

nieoficjalnych informacji, węgiel znajduje się na głębokości 800 – 1000 m. Mimo tak 

głębokich pokładów wydobycie okazuje się opłacalne. Nie wykluczone zatem, że  

w przyszłych latach ktoś otrzyma pozwolenie na eksploatację.  

Na razie trwa etap udokumentowania złóż, czyli firma, która otrzymała z ministerstwa 

koncesję ma wykonać przynajmniej jeden odwiert i przygotować dokumentację. Nie ma 

możliwości blokowania badań, można jedynie opiniować warunki w rejonie odwiertu. Na 

razie realizowany jest jeden odwiert, na granicy ze Świerczyńcem. Jeżeli firma wydała środki 

finansowe na uzyskanie koncesji na badania, to w przyszłości będzie chciała prowadzić 

eksploatację i wówczas zostanie zaangażowany samorząd. Są już pierwsze wnioski o zmianę 

studium i planu zagospodarowania przestrzennego. Jedynie na tym etapie gmina może 

wyrazić swoje stanowisko. W Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie z przedstawicielami 

firmy Studzienice. Wyrazili oni chęć ponownego spotkania w szerszym gronie – z komisjami 

lub Radą Gminy aby wyjaśnić pewne sprawy lub odpowiedzieć na pytania.   

 

Odbyło się walne zgromadzenie akcjonariuszy Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów  

i Kanalizacji S.A. którego głównymi tematami były sprawy zakupu akcji Górnośląskiego 

Przedsiębiorstwa Wodociągów oraz zmian w radzie nadzorczej. 
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Odbyło się posiedzenie Kapituły nagrody Pro Publico Bono, której przewodniczy ks. Prałat 

Bernard Czernecki, a w składzie Kapituły są: Pani Teresa Staszak, Pan Eryk Kłos,  Pani 

Małgorzata Piotrowiak przedstawicielka chóru Harmonia, Pani Katarzyna Kozyra, Pani 

Katarzyna Myszor, Pani Irena Cuber i Pan Joachim Ryguła.   

Kapituła postanowiła przyznać tę nagrodę Pani Renacie Kordys oraz Zespołowi „Kobiórsko 

Czelodka”. 

Nagroda powinna zostać wręczona na uroczystej sesji Rady Gminy odbywającej się z okazji 

Dni Kobióra. W związku z tym, że Pani Renata Kordys wyjeżdża w tym czasie z uczniami na 

„zieloną szkołę”, nagroda zostanie wręczona na sesji przy okazji Dożynek. 

 

Odbyło się walne zgromadzenie wspólników Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki 

Odpadami i Energetyki Odnawialnej Master Spółka z o.o. w Tychach na terenie budowanego 

Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych. Podwyższono kapitał 

zakładu o wkłady wniesione przez udziałowców – wkład Gminy Kobiór wynosi 130.379 zł,  

a Miasta Tychy 4.800.000 zł. Wkład Kobióra zostanie częściowo zwrócony. Została 

zmieniona nazwa Spółki na Master Odpady i Energia. Przedstawiono również strategię Spółki 

do roku 2020. Dotychczas Spółka zajmuje się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów, 

zimowym i letnim utrzymaniem dróg, opróżnianiem zbiorników bezodpływowych  

i produkcją odnawialnej energii elektrycznej z wysypiska. W najbliższych latach nastąpi 

zmiana techniki zbiórki odpadów, zostaną one podzielone na odpady suche, mokre i szkło. 

Szczegółowa segregacja nastąpi natomiast w Zakładzie. Do 2020r. Zakład przewiduje 

produkcję: paliw alternatywnych, zielonego kompostu na cele ogrodnicze, kruszyw 

budowlanych, nawozów, usługę niszczenia dokumentów oraz budowę instalacji zgazowania 

odpadów. Będzie to najnowocześniejszy zakład w Polsce.   

Wójt zaproponował zwiedzenie zakładu po rozruchu, który nastąpi w najbliższym czasie.  

 

W bieżącym roku Wójt odwiedził już pięć pań obchodzących dziewięćdziesięciolecie 

urodzin. Do końca roku będą jeszcze trzy takie solenizantki. 

 

Na zaproszenie władz czeskiego miasta Sternberk odbyło się tam w dniach 23-25.04.br. 

spotkanie przedstawicieli samorządów miast partnerskich Sajószentpeter, Dobsiny i Kobióra. 

Kobiór reprezentowała delegacja w składzie: Przewodniczący Rady, Zastępca Wójta i Wójt.  

 

W dniu 27.04.br przy Dębie papieskim na parkingu przed kościołem odbył się uroczysty 

koncert ku czci świętego Jana Pawła II. 

Wójt podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tego koncertu,  

a zwłaszcza młodzieży Gimnazjum, zespołom Kobiyrzoki i Kobiórsko Czelodka oraz 

Orkiestrze Dętej OSP Wola.  

 

Z okazji Dnia Strażaka została odprawiona w naszym kościele uroczysta Msza Święta  

z udziałem delegacji zaprzyjaźnionych strażaków z Francji, na której poświęcono figurę 

patrona strażaków Św. Floriana.  

Z tej samej okazji odbyło się również spotkanie w Komendzie Państwowej Powiatowej Straży 

Pożarnej w Pszczynie, w którym wziął udział Zastępca Wójta.  

 

Wójt uczestniczył w spotkaniu przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Pszczynie. Bank 

bardzo dobrze prosperuje, a swojej ofercie ma ciekawe propozycje kredytów, również dla 

gmin. Bank działa głównie w gminach Goczałkowice i Pszczyna, a z jego usług korzysta 

również Urząd Skarbowy w Pszczynie.  
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W Miedźnej odbył się kolejny Konwent Starosty, Burmistrza Pszczyny i Wójtów Gmin 

Powiatu Pszczyńskiego, na którym ustalono, że wszystkie gminy Powiatu przystąpią, od  

1 stycznia 2015r., do grupowego zakupu energii elektrycznej, co pozwoli na uzyskanie 

oszczędności. 

Zapoznano się również z bieżącym funkcjonowaniem Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania "Ziemia Pszczyńska".  

Każda z gmin naszego powiatu mogła wykorzystać na realizację projektów w ramach LGD 

kwotę 500.000 zł. Naszej Gminie pozostała do wykorzystania kwota ok. 90.000 zł oraz ok. 

25.000 zł na realizację małych projektów. W lipcu br, będzie można składać wnioski  

o przyznanie tych środków na nowe projekty.   

 

W dniach 16-18 maja br. w słowackiej Dobšinie odbyła się XIII Spartakiada Młodzieży miast 

partnerskich. Reprezentacja Kobióra odniosła sukces zajmując drużynowo I miejsce.  

W turnieju szachowym wzięli udział uczniowie Szkoły Podstawowej zajmując II miejsce. 

Nasza młodzież zaprezentowała się wzorowo, zarówno pod względem zachowania, jak  

i poziomu przygotowania sportowego.   

Wraz z młodzieżą do Dobšiny wyjechała delegacja w składzie: Katarzyna Myszor, Irena 

Musiał, Józef Mazurczyk oraz Stefan Ryt.  

 

Dzieci klas trzecich Szkoły Podstawowej wyjechały do Kołobrzegu w ramach programu 

„Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego”. Program ten 

jest współfinansowany ze środków WFOŚiGW w Katowicach, dotacji Gminy oraz wpłat 

rodziców.   

 

Wójt zaprosił wszystkich do udziału we Mszy Świętej, która zostanie odprawiona w dniu 

25.05.br. w intencji mieszkańców Gminy oraz samorządu.  

Złożył również podziękowania i życzenia wszystkim samorządowcom i pracownikom 

samorządowym z okazji Dnia Samorządu oraz Dnia Pracownika Samorządowego.  

 

Wójt poprosił Radę o podjęcie prac nad projektem uchwały w sprawie zmiany stawki opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Kobiór na 2014 

rok.   

 

Wiceprzewodnicząca Rady – K. Goździk odczytała projekt uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów – I. Cuber przedstawiła pozytywną opinię 

Komisji w sprawie projektu uchwały. 

 

W wyniku głosowania przeprowadzonego przez Przewodniczącego Rady uchwała została 

podjęta jednogłośnie.  

 

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej na lata 2014 – 2021.  

 

Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów przedstawiła pozytywną opinię Komisji  

w sprawie projektu uchwały. 
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W wyniku głosowania przeprowadzonego przez Przewodniczącego Rady uchwała została 

podjęta jednogłośnie.  

 

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniego programu 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kobiór. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały.  

 

Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnictwa – B. Szpak 

przedstawił pozytywną opinię Komisji w sprawie projektu uchwały. 

 

W wyniku głosowania przeprowadzonego przez Przewodniczącego Rady uchwała została 

podjęta jednogłośnie.  

 

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kobiór. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały.  

 

Przewodniczący Komisji G.P. przedstawił pozytywną opinię Komisji w sprawie projektu 

uchwały. 

 

W wyniku głosowania przeprowadzonego przez Przewodniczącego Rady uchwała została 

podjęta jednogłośnie.  

 

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków udzielania 

bonifikaty i wysokości jej stawek procentowych przy zbywaniu nieruchomości 

mieszkalnych należących do Gminy Kobiór. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały.  

 

Przewodniczący Komisji G.P. przedstawił pozytywną opinię Komisji w sprawie projektu 

uchwały. 

 

W wyniku głosowania przeprowadzonego przez Przewodniczącego Rady uchwała została 

podjęta 12 głosami, 1 przeciw, 1 wstrzymujący.  

 

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane 

przez Gminne Przedszkole w Kobiórze. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały.  

 

Sekretarz Gminy – B. Gembalczyk  poinformował, że zgodnie z ustawą o systemie oświaty, 

maksymalna opłata za świadczenia udzielane przez przedszkola wynosi 1 zł za godzinę. 

Stawka ta będzie obowiązywała od 1 września br.  

 

Radny P. Kłakus zapytał, jakie są wpływy z tytułu opłaty za przedszkole. Jeżeli jest to 

niewielka kwota, można by rozważyć rezygnację z pobierania opłat. 
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Sekretarz Gminy odpowiedział, że w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013r. wykazano 

dochody z opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole. Po zmianie stawki będzie to 1/5 

uzyskiwanej kwoty.  

 

W wyniku głosowania przeprowadzonego przez Przewodniczącego Rady uchwała została 

podjęta jednogłośnie.  

 

11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, 

których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kobiór. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały.  

 

Przewodniczący Komisji G.P. poinformował, że Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt 

uchwały. Zwrócono jednak uwagę na:  

 brak w wykazie przystanku przy ul. Centralnej, 

 pkt 16 ust. 3 zał. nr 2 do uchwały – „Gmina Kobiór może odmówić zgody na 

udostępnienie przystanków komunikacyjnych jeżeli: 

przedsiębiorca ma zamiar świadczyć usługi przewozowe na tej samej trasie i w tym  

samym czasie co inni uprawnieni przedsiębiorcy”. 

Zapis taki powoduje ograniczenie swobody gospodarczej i uniemożliwi, w razie potrzeby, 

przewóz pasażerów np. dwoma busami.   

 

Sekretarz Gminy odpowiedział, że w wykazie ujęto przystanki, które są własnością Gminy – 

przy drogach gminnych oraz te, które Powiat Pszczyński powierzył Gminie w zarządzanie na 

mocy porozumienia – przy drogach powiatowych. Przystanek na ul. Centralnej znajduje się 

natomiast przy drodze wojewódzkiej.  

Odnośnie zapisu – pkt 16 ust. 3, jeżeli przedsiębiorca uzyskałby zgodę na korzystanie  

z przystanków na tej samej trasie i o tej samej porze, co przedsiębiorca, który już wcześniej 

taką zgodę otrzymał, spowodowałoby to zamieszanie na przystankach. Zarządzający 

przystankami powinien zwracać uwagę przede wszystkim na zwiększenie częstotliwości 

kursów, lecz nie o tej samej porze. Może to być kilkuminutowa różnica w czasie odjazdu.  

 

Radny L. Pawłowski zasugerował aby rozważyć urządzenie przystanku busa przy sklepie 

Biedronka.  

 

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie w sprawie podjęcia omawianej uchwały. 

Uchwała został podjęta jednogłośnie.  

 

12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w formie 

darowizny. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały.  

 

Przewodniczący Komisji G.P. przedstawił pozytywną opinię Komisji w sprawie projektu 

uchwały.  

 

W wyniku głosowania przeprowadzonego przez Przewodniczącego Rady uchwała została 

podjęta jednogłośnie.  
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13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości w trybie 

bezprzetargowym. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że w czasie od przesłania radnym projektu uchwały 

nastąpiła zmiana numeracji działek w następujący sposób:  

działka nr 1229/37 otrzymała nr 2028/37 

działka nr 1402/37 otrzymała nr 2029/37 

działka nr 1837/37 otrzymała nr 2031/37. 

Poprosił aby radni nanieśli te zmiany w projektach uchwał. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady odczytała zaktualizowany projekt uchwały.  

 

Przewodniczący Komisji G.P. poinformował, że Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt 

uchwały. 

 

W wyniku głosowania przeprowadzonego przez Przewodniczącego Rady uchwała została 

podjęta jednogłośnie.  

 

14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej  

w celu komunalizacji mienia. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że powołanie Komisji Inwentaryzacyjnej jest 

obligatoryjne. Do składu Komisji zostali zaproponowani przewodniczący komisji branżowych 

oraz dwóch pracowników Urzędu Gminy. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały.  

 

W wyniku głosowania przeprowadzonego przez Przewodniczącego Rady uchwała została 

podjęta jednogłośnie.  

 

15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie poparcia stanowiska regionalnych 

organizacji samorządowych – sygnatariuszy Ogólnopolskiego Porozumienia 

Organizacji Samorządowych w sprawie prezydenckiego projektu ustawy  

o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego  

i regionalnego oraz zmianie niektórych ustaw (projekt z 30 sierpnia 2013 r. – druk 

sejmowy nr 1699). 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że na poprzedniej sesji Wójt poinformował  

o zagadnieniach omawianych na posiedzeniu Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji 

Samorządowych. Efektem tego spotkania było przyjęcie wspólnego stanowiska wskazującego 

zastrzeżenia, co do niektórych rozwiązań w projekcie ustawy o współdziałaniu w samorządzie 

terytorialnym.   

Śląski Związek Gmin i Powiatów zwrócił się do Rady Gminy o poparcie tego stanowiska,  

w związku z czym został przygotowany przedmiotowy projekt uchwały.  

 

Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały.  

 

W wyniku głosowania przeprowadzonego przez Przewodniczącego Rady uchwała została 

podjęta jednogłośnie.  
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16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie poparcia działań mających na celu 

zahamowanie wypływu środków finansowych wypracowanych w regionie do 

budżetu centralnego oraz zwiększenia dochodów jednostek samorządu 

terytorialnego. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt przedmiotowej uchwały został przygotowany 

na wniosek Komisji Budżetu i Finansów. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały.  

 

W wyniku głosowania przeprowadzonego przez Przewodniczącego Rady uchwała została 

podjęta jednogłośnie.  

 

17. Sprawy bieżące. 

 

Przewodniczący Rady odczytał pismo Wójta, skierowane do Rady Gminy, o pilne 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. 

Powodem jest pogłębiająca się niekorzystna dla budżetu Gminy relacja pomiędzy dochodami 

bieżącymi, a wydatkami.  

Przewodniczący Komisji G.P. poinformował, że Komisja zapoznała się z projektem w/w 

uchwały lecz nie zajęła stanowiska. Powołano natomiast podkomisję, która w najbliższym 

czasie szczegółowo przeanalizuje koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 

i przedstawi wnioski w tej sprawie. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że do Rady Gminy wpłynęło sprawozdanie  

z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2013rok, które będzie jednym  

z tematów następnej sesji. Sprawozdanie można wypożyczyć lub zapoznać się z nim w biurze 

Rady, a ewentualne uwagi i zapytania przedstawić na posiedzeniu Komisji Kultury, Oświaty  

i Zdrowia.  

 

Radny E. Kłos poinformował o tegorocznych obchodach Dnia Strażaka. W dniu 4 maja 

odbyła się  Msza Święta z udziałem delegacji zaprzyjaźnionych strażaków z Francji. Po 

Mszy, przed kościołem, został poświęcony samochód ratowniczo – gaśniczy przekazany 

wcześniej przez tychże strażaków dla kobiórskiej OSP. Następnie odbyło się spotkanie w  

oratorium, na którym, strażacy otrzymali odznaczenia. Za zgodą Zarządu Oddziału 

Powiatowego OSP, również dwóch członków delegacji francuskiej zostało odznaczonych 

odznaką Wzorowy Strażak. Na wieczornym spotkaniu w Muzeum Solarnia dokonano 

wymiany doświadczeń.  

Współpraca z francuskimi strażakami trwa od siedmiu lat, kiedy to przekazali naszej 

jednostce wóz bojowy Berliet, który służy do dzisiaj. Goście bardzo pozytywnie ocenili 

trzydniowy pobyt w Kobiórze i zadeklarowali dalszą współpracę.  

W dniu 11 maja odbyły się powiatowe obchody Dnia Strażaka. Strażacy zebrani pod 

starostwem pszczyńskim przemaszerowali wraz z orkiestrą do kościoła Wszystkich Świętych 

gdzie uczestniczyli w Mszy Świętej. Następnie, na pszczyńskim rynku, odbyła się 

uroczystość z udziałem samorządowców i posłów ziemi pszczyńskiej, na której zasłużonym  

i wyróżniającym się strażakom wręczono okolicznościowe odznaczenia i medale. Burmistrz 

Pszczyny uhonorował statuetkami jednostki OSP działające na terenie powiatu 

pszczyńskiego.   
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Wójt poinformował, że zgodnie z prowadzonym rejestrem, na terenie Kobióra znajdują się 

192 szamba. Wszyscy właściciele posesji posiadający szamba, zostali poproszeni  

o przedstawienie faktur za wywóz nieczystości w I kwartale br. W związku z tym, że tylko  

80 mieszkańców udokumentowało wywóz, zostaną podjęte dalsze działania sprawdzające, 

czy pozostali realizują ten obowiązek. Jest kilka firm posiadających zezwolenie na wywóz 

nieczystości ciekłych z terenu Kobióra, a nasza oczyszczalnia jest również przygotowania do 

ich odbioru.   

 

Wójt przedstawił następnie program obchodów Dni Kobióra oraz zaproszenie na Dzień 

Samorządu Terytorialnego, który odbędzie się dnia 6 czerwca w Czerwionce - Leszczynach  

z udziałem przedstawicieli samorządów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Zaplanowane 

są tam warsztaty w zakresie zarządzania energią, gospodarowania przestrzenią, przyszłości 

miast oraz przyszłości wsi i obszarów wiejskich woj. śląskiego.  

 

Sekretarz Gminy poinformował, że wybory do Parlamentu Europejskiego zostały zarządzone 

na 25 maja 2014r. Jest to bardzo duże przedsięwzięcie, wymagające wielu czynności 

przygotowawczych. Są również pewne problemy, jak chociażby błędnie wydrukowane karty 

do głosowania, które będą wymagały weryfikacji przez obwodowe komisje wyborcze. Karta 

do głosowania składa się z 11 stron, na każdej jest osobna lista kandydatów na posłów. 

Głosowanie polega na wpisaniu znaku X w polu obok nazwiska jednego kandydata. Głos 

będzie nieważny jeżeli postawimy znak X przy nazwiskach kilku kandydatów z różnych list. 

Należy również uważać aby nie oderwać którejś ze stron karty do głosowania gdyż głos 

będzie wówczas także nieważny.  

Pełnomocnicy komitetów wyborczych nie wyczerpali w pełni możliwości zgłaszania 

kandydatów do obwodowych komisji wyborczych, w związku z czym komisje zostały 

uzupełnione do minimalnego składu – siedmiu osób. Lokale wyborcze będą czynne od godz. 

7
00

 do 21
00

. W przypadku gdyby ktoś nie został ujęty w spisie wyborców, a stale zamieszkuje 

na terenie Kobióra, wówczas obwodowa komisja wyborcza skontaktuje się z Urzędem 

Gminy, gdzie będą pełnione dyżury od godz. 6
30

 do czasu przywiezienia protokołów  

z głosowania. Wyniki wyborów mogą zostać wywieszone dopiero od godz. 23
00

. 

 

Przewodniczący Rady przedstawił następujące sprawy: 

 

 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 2 maja br. w sprawie 

nieważności uchwały Nr XXX/224/14 Rady Gminy Kobiór z dnia 27 marca 2014r.  

w sprawie ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na lata 2014 - 2015''.  

Wiceprzewodnicząca Rady odczytała pismo. 

 

Radca Prawny odniósł się do jednego z zarzutów, jakoby w/w uchwała, zgodnie  

z orzecznictwem wojewódzkich sądów administracyjnych, nie mogła być aktem prawa 

miejscowego. Stwierdził, że jeszcze przed przyjęciem przez Radę Gminy programu opieki 

nad zwierzętami, Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok wskazujący, że jest to akt 

prawa miejscowego.  

 

 Apel Pana Piotra Spyry II Wicewojewody Śląskiego o włączenie się gmin 

województwa Śląskiego w proces repatriacji. 

 

 Pismo Wójta informujące o przyznaniu nagrody „Pro Publico Bono” Pani Renacie 

Kordys oraz Zespołowi Regionalnemu „Kobiórsko Czelodka”. 
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18. Interpelacje, zapytania i wnioski. 

 

Radny J. Mazurczyk zapytał, czy istnieje możliwość zablokowania odwiertów mających na 

celu badania złóż oraz zapobieżenia ich ewentualnej eksploatacji.  

  

Wójt odpowiedział, że nie można zabronić przeprowadzania badań. Należy jedynie 

dopilnować dbałości o właściwe zabezpieczenie otworów wiertniczych. Eksploatacja musi 

być natomiast poprzedzona zmianą planu zagospodarowania przestrzennego. Jak wiadomo  

w tym zakresie obowiązuje odpowiednia procedura z udziałem mieszkańców i organizacji.  

 

Radny Powiatu Pszczyńskiego – B. Gembalczyk poinformował, że jedna z sesji Rady 

Powiatu była poświęcona eksploatacji górniczej na terenie powiatu pszczyńskiego. Kanwą dla 

tego tematu była sytuacja, jaka zaistniała w Goczałkowicach Zdroju. Skarb Państwa sprzedał 

kopalnię spółce czeskiej wraz ze starą koncesją, nie uwzględniającą, że jest to miejscowość 

uzdrowiskowa. Obecnie dwa kilometry kwadratowe powierzchni Goczałkowic są 

zdewastowane. Szkodami zostały dotknięte także nowe domy, które wybudowano bez 

zabezpieczenia na występowanie szkód górniczych. Również leśnicy przedstawiali jak będzie 

wyglądał las pod którym prowadzone jest wydobycie.  

Lasy w rejonie Kobióra i sąsiednich miejscowości są jednymi z ostatnich terenów Skarbu 

Państwa, pod którymi znajdują się złoża, w związku z czym jest tak duże zainteresowanie ich 

wydobyciem. Nie byłoby to możliwe na terenach prywatnych. Głównym powodem zamiaru 

wydobycia węgla w naszym rejonie jest powstawanie elektrowni Czeczot. Nowe podmioty 

prowadzące eksploatację z pewnością zadbają aby to ich węgiel trafiał do elektrowni, a nie 

węgiel z istniejących kopalni należących do Skarbu Państwa.   

Obowiązujące prawo geologiczne i górnicze ogranicza rolę decyzyjną samorządów. Został 

wystosowany apel do posłów RP aby podjęli prace nowelizacyjne tej ustawy w kierunku 

upodmiotowienia wspólnot samorządowych w zakresie prowadzonej działalności górniczej.  

Wniosek jaki wypłynął z tej sesji to, że samorządy powinny zrobić wszystko żeby 

eksploatacja górnicza nie weszła na ich teren.  

 

Radny J. Mazurczyk zapytał, czy do budżetu Gminy wpłynęły jakieś środki finansowe  

z tytułu prowadzonych badań złóż. 

Wójt odpowiedział, że wpłynęły pewne niewielkie kwoty z tego tytułu. Dodał, że  

w przypadku gdyby rada gminy nie dokonała zmiany planu zagospodarowania przestrzennego 

w związku z planowanym wydobyciem, może to zastępczo zrobić wojewoda.  

 

Zastępca Wójta poinformował, że przeprowadził rozmowę telefoniczną z przedstawicielką 

Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, która zapytała, czy w naszym Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania zostały udokumentowane złoża. Gdyby były 

udokumentowane, a Rada Gminy nie chciałaby przystąpić do zmiany studium, wówczas 

wojewoda zrobi to w trybie nadzorczym, na koszt gminy.  

 

Radny B. Szpak zapytał, czy czeska spółka eksploatująca węgiel pod Goczałkowicami 

naprawia wyrządzone szkody górnicze i czy zagraniczne spółki mają taki obowiązek.  

  

B. Gembalczyk odpowiedział, że początkowo były problemy z uzyskaniem odszkodowań lecz 

po interwencjach Stowarzyszenia poszkodowanych przez górnictwo sytuacja się nieco 

poprawiła. W tej chwili przedsiębiorca górniczy wskazuje gminę jako winnego dopuszczenia 

do budowy domów bez zabezpieczenia przed eksploatacją górniczą.    
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Radny B. Szpak zapytał o jaką kwotę wnioskujemy od Miasta Orzesze z tytułu 

odszkodowania za utracone korzyści spowodowane zmianą granic administracyjnych.  

 

Zastępca Wójta odpowiedział, że po dokonaniu analizy utraconych korzyści z tytułu 

podatków wyliczono, że jest to kwota ok. 20.000 zł rocznie. W związku z tym wystąpiono  

o odszkodowanie za okres pięciu lat, w wysokości 100.000 zł. W odpowiedzi uzyskaliśmy 

informację, że Rada Miasta Orzesze zajmie się tą sprawą dopiero po wejściu w życie 

rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zmiany granic. W związku z tym, że 

rozporządzenie to zostanie wydane prawdopodobnie już w nowej kadencji, przygotowano 

drugie pismo z prośbą o rozstrzygnięcie tej kwestii jeszcze przez samorządy, które były 

zaangażowane w sprawę zmiany granic.  

 

19. Zakończenie obrad.  

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady sesji. 

 

Protokołowała Jolanta Niemiec.  

 


