
PROTOKÓŁ 

z XXXV SESJI RADY GMINY KOBIÓR 

z dnia 30 października 2014r.  

 

Ze względu na nieobecność Przewodniczącego Rady, obrady prowadziła 

Wiceprzewodnicząca Rady Katarzyna Goździk. Otworzyła ona sesję, przywitała zebranych  

i stwierdziła  prawomocność obrad – obecnych 14 radnych ( nieobecny usprawiedliwiony – 

Jerzy Mazur ). W posiedzeniu uczestniczyli również Wójt, Zastępca Wójta, Sekretarz Gminy, 

Skarbnik Gminy i Kierownik Referatu G.K. – lista obecności w załączeniu – zał. nr 1. 

 

Wiceprzewodnicząca przedstawiła porządek obrad: 

 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie wymaganego kworum.      

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów z sesji, z dnia 4 i 6.09.2014r. oraz z dnia 30.09.2014r. 

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

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

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podatku od nieruchomości.  

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Pszczyna do realizacji 

zadania publicznego w zakresie nauczania religii Kościoła Wolnych Chrześcijan  

w Rzeczpospolitej Polskiej. 

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy Kobiór przyjętym na lata 2014 – 2019. 

9. Sprawozdania z działalności Rady Gminy za okres VI kadencji: 

 wystąpienie przewodniczących komisji branżowych, 

 wystąpienie Przewodniczącego Rady.  

10. Sprawy bieżące. 

11. Interpelacje, zapytania i wnioski. 

12. Zakończenie obrad.  

 

3. Przyjęcie protokołów z sesji, z dnia 4 i 6.09.2014r. oraz z dnia 30.09.2014r. 

 

Protokół z sesji, z dnia 4 i 6.09.2014r. został przyjęty jednogłośnie, bez uwag. 

Protokół z sesji z dnia 30.09.2014r. został przyjęty jednogłośnie, bez uwag. 

 

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

 

Wójt Stefan Ryt poinformował o najważniejszych sprawach, jakie miały miejsce w czasie od 

poprzedniej sesji.  

 

Został podpisany akt notarialny bezpłatnego przekazania gruntu pod drogę, która  

w przyszłości połączy ul. Stobika z ul. Wróblewskiego. 

 

Na Węgrzech odbyły się wybory samorządowe w dniu 12.10.br. Burmistrzem 

zaprzyjaźnionego miasta Sajószentpéter został wybrany ponownie Pan Péter Faragó.  

W Czechach wybory przeprowadzono w dniach 10 i 11.10.br. Starostowie miast zostaną 

wybrani na sesjach rad w listopadzie br.  

 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Wójt spotkał się z dyrektorami naszych szkół  

i przedszkola. Omawiano m.in. problemy związane z funkcjonowaniem oświaty.  
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Nasze Gimnazjum, wspólnie ze Związkiem Górnośląskim, organizowało półfinał  

XVII Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. Wojciecha Korfantego z udziałem 

młodzieży gimnazjalnej z okolicznych miejscowości.  

 

Odbyło się spotkanie z przedstawicielami Powiatowego Zarządu Dróg oraz projektantem, 

któremu Powiat zlecił opracowanie koncepcji przebudowy ul. Rodzinnej, na odcinku od 

cmentarza do drogi krajowej DK 1. W związku z tym, że do koncepcji nie wniesiono uwag, 

zostanie przygotowany projekt tej inwestycji, a jego zgłoszenie nastąpi w 2016r. do 

Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. 

 

W gminach Bieruń, Bojszowy i Pszczyna nastąpiły problemy z komunikacją autobusową 

gdyż PKS Oświęcim wycofał się ze świadczenia usług. Gminy te zwróciły się o przyjęcie 

jako członków Miejskiego Zarządu Komunikacji w Tychach. Porozumienie w tej sprawie 

zostanie podpisane w najbliższym czasie. Być może wówczas Miasto Pszczyna zacznie 

dofinansowywać komunikację.  

 

W Knurowie odbył się Konwent Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin  

i Powiatów. Na spotkaniu tym dokonano podsumowania mijającej kadencji. Już 11 

organizacji o zasięgu regionalnym, w tym Śląski Związek Gmin i Powiatów, przystąpiło do 

Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych. Jest to prężna organizacja,  

z której głosem liczy się zarówno Prezydent RP, jak i Komisja Wspólna Rządu i Samorządu 

Terytorialnego. 

 

Wójt uczestniczył w spotkaniach: 

 Z okazji jubileuszu 30-lecia kobiórskiego Koła Polskiego Związku 

Wędkarskiego. Z tego tytułu została wydana książka autorstwa Janusza Mazura 

przedstawiająca historię Koła. Książka ta będzie dostępna w naszych 

bibliotekach. 

 Z nauczycielami emerytami, z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 

 Z okazji 65-lecia Koła Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych  

w Kobiórze. 

 

Odbyło się spotkanie przedstawicieli gminy Suszec, gminy Kobiór, Nadleśnictwa Kobiór  

i Powiatowego Zarządu Dróg w sprawie drogi powiatowej – ul. Branica w Suszcu. Obydwie  

gminy chciałaby aby droga ta posiadała status drogi publicznej, w zarządzie Powiatu 

Pszczyńskiego. Spotkało się to jednak ze sprzeciwem Nadleśnictwa, które zamierza wystąpić 

o przejęcie drogi na własny majątek, co spowodowałoby ograniczenie ruchu pojazdów. PZD 

zobowiązał się do wykonania, w pierwszej kolejności, czyszczenia poboczy drogi i usunięcia 

nadmiaru błota. Dalsze prace będą realizowane w miarę możliwości finansowych Powiatu. 

 

Wójt uczestniczył w Forum Sołtysów Województwa Śląskiego, organizowanym przez Zarząd 

Województwa Śląskiego, który odbył się w Szczyrku. Omawiano tam m.in. Program 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przekazano również informację, że będzie 

możliwość dofinansowania spółek wodnych środkami unijnymi. W związku z tym należałoby 

rozważyć ewentualne reaktywowanie naszej spółki wodnej. Dokonano także podsumowania 

konkursu "Piękna wieś województwa śląskiego 2014". W kategorii najpiękniejsza wieś 

nagrodzono: Wojnowice  gm. Krzanowice, Połomię  gm. Mszana oraz Rogów gm. Gorzyce.  

 

W dniu 16.11.br. odbędą się wybory samorządowe. Nowością w tych wyborach są okręgi 

jednomandatowe do rad gmin. Z Kobióra zarejestrowało się sześć komitetów wyborczych. 
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Zgłosiły one 5 kandydatów na wójta oraz 63 kandydatów na radnych, w 15 okręgach. Do 

Rady Powiatu Pszczyńskiego, Kobiór wspólnie z Suszcem i Goczałkowicami-Zdrój stanowi 

okręg nr 1, na który przypada 5 mandatów. Z sześciu list wyborczych zgłoszono  

55 kandydatów na radnych. W wyborach do Sejmiku Województwa Śląskiego, Kobiór należy 

do okręgu nr 2 obejmującego Katowice, Mysłowice, Tychy, Powiat Bieruńsko-Lędziński  

i Powiat Pszczyński. Na ten okręg przypada 6 mandatów.  

 

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

rok.  

 

Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały. 

 

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

Komisji w sprawie projektu uchwały. 

 

W wyniku głosowania przeprowadzonego przez Wiceprzewodniczącą Rady uchwała została 

podjęta jednogłośnie.  

 

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podatku od nieruchomości.  

 

Wiceprzewodnicząca Rady przeprowadziła głosowanie poszczególnych stawek podatków 

zaproponowanych przez Wójta oraz Komisję Budżetu i Finansów.  

 

1) od 1m
2
  powierzchni użytkowej budynków lub ich części: 

a) mieszkalnych  

propoz. Wójta   - 0,74 - 14 głosów za 

   propoz. Komisji  - 0,74  

    

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej  

propoz. Wójta   - 22,00  

propoz. Komisji -  21,00  - 14 głosów za   

  

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu  

kwalifikowanym materiałem siewnym 

propoz. Wójta   - 10,80 - 14 głosów za  

propoz. Komisji  - 10,80 

 

    d)  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń  

          zdrowotnych 

propoz. Wójta   -  4,70 - 14 głosów za  

propoz. Komisji  - 4,70 

     e) letniskowych 

propoz. Wójta   - 7,77 - 14 głosów za  

propoz. Komisji  - 7,77   

     f)  pozostałych – ( w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności  

         pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego ) 

propoz. Wójta   - 7,20   

propoz. Komisji -  6,50    - 13 głosów za 

propoz. L. Pawłowskiego - 6,20 -   1 głos za   
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2)  od powierzchni gruntów: 

 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej  

propoz. Wójta   -   0,90 - 14 głosów za,  

propoz. Komisji  - 0,90 

 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni   

wodnych, od 1h powierzchni 

propoz. Wójta   - 4,58 - 14 głosów za 

propoz. Komisji  - 4,58  

c) pozostałych  

propoz Wójta   - 0,45 - 14 głosów za  

propoz. Komisji  - 0,45  

d) drogi  

propoz. Wójta   - 0,45 - 14 głosów za  

propoz. Komisji  - 0,44  

 

3) od budowli  propoz. Wójta   - 2% - 14 głosów za   

   propoz. Komisji  - 2% 

 

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

Komisji w sprawie projektu uchwały. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały w sprawie podatku od nieruchomości  

i przeprowadziła głosowanie w sprawie jej podjęcia. 

Uchwała została podjęta 13 głosami, 1 wstrzymujący. 

 

Wójt poinformował, że na skutek przyjęcia niższych stawek podatków, niż maksymalne, 

określone przez Ministerstwo Finansów, dochody Gminy będą niższe o 100.890 zł. 

 

Zwolnił się radny B. Szpak – obecnych 13.  

 

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Pszczyna do 

realizacji zadania publicznego w zakresie nauczania religii Kościoła Wolnych 

Chrześcijan w Rzeczpospolitej Polskiej. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt przedmiotowej uchwały i przeprowadziła 

głosowanie w sprawie jej podjęcia. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy Kobiór przyjętym na lata 2014 – 2019. 

 

Kierownik Referatu G.K. – J. Mazur poinformował, że w budynku przy ul. Leśników 3 

zwolnił się lokal o pow. 29 m
2
. Jest kilkanaście wniosków o jego zasiedlenie. Wniosków tych 

nie rozpatrywano, gdyż budynek przewidziany jest do rozbiórki. Nie leży w interesie Gminy 

zasiedlanie lokalu osobami, które otrzymałyby umowy najmu na czas nieoznaczony, co 

skutkowałoby zapewnieniem mieszkania po rozbiórce budynku. Proponuje się zatem 

przekształcenie tego lokalu na socjalny, co pozwoli zawrzeć umowę najmu na czas 
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oznaczony, np. do chwili rozbiórki budynku i nie spowoduje konieczności zagwarantowania 

kolejnego mieszkania. 

Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt przedmiotowej uchwały i przeprowadziła 

głosowanie w sprawie jej podjęcia. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

9. Sprawozdania z działalności Rady Gminy za okres VI kadencji. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady poprosiła kolejno przewodniczących komisji o przedstawienie 

sprawozdań z działalności. 

 

Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia – K. Myszor. 

Komisja zajmowała się sprawami oświaty i funkcjonowania placówek oświatowych. 

Przeprowadzono wizję lokalną w celu zapoznania się  z warunkami lokalowymi w Gminnym 

Przedszkolu oraz Szkole Podstawowej i Gimnazjum. Odbywały się spotkania z dyrektorami 

w celu omówienia bieżących spraw oraz problemów, z jakimi borykają się te placówki. 

Komisja wyszła z propozycją utworzenia zespołu szkół, co miało na celu uzyskanie 

oszczędności oraz poprawę funkcjonowania. Jednak według opinii Wójta, wyrażonej na 

podstawie analogicznej sytuacji w gminie Pawłowice, nie było to możliwe ze względu na 

brak zgody Kuratorium Oświaty. Udało się natomiast rozbudować przedszkole i utworzyć 

tam dodatkowe oddziały. Opiniowano uchwały w sprawach: 

- dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

- przystąpienia do realizacji projektu systemowego w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki – „wyrównywanie 

szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz 

zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”, 

- przystąpienia do realizacji projektu w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki – „Oddolne inicjatywy 

edukacyjne na obszarach wiejskich”, 

- nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Kobiórze, 

- tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących 

w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym 

tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów zatrudnionych w szkołach 

prowadzonych przez Gminę Kobiór. 

Odbywały się spotkania z dyrektorami Gminnego Domu Kultury i Gminnej Biblioteki 

Publicznej przy okazji analizy projektów budżetu na kolejne lata oraz omawiano sprawy 

bieżące. Komisja zaproponowała połączenie Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego 

Domu Kultury w jedną instytucję oraz powierzenia tej instytucji do realizacji spraw sportu  

i kultury fizycznej. Celem połączenia miała być lepsza współpraca tych instytucji oraz 

obniżenie kosztów administracyjnych. Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia 

intencji o połączeniu Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Domu Kultury w Kobiórze 

w jedną instytucję kultury. Spotkało się to jednak z negatywną opinią Krajowej Rady 

Bibliotecznej oraz brakiem zgody Ministra Kultury. Kolejną inicjatywą Komisji było 

przeniesienie Gminnej Biblioteki Publicznej do Gminnego Domu Kultury, co nie uzyskało 

przychylności dyrektorów tych instytucji oraz organu wykonawczego.  

W zakresie dotyczącym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Komisja opiniowała m.in. 

następujące projekty uchwał: 

 programy Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii, 
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 Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kobiór, 

 programy – Pomocy Dziecku i Rodzinie, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Kobiór, Wspierania 

Rodziny na lata 2012-2014, w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie 

dożywiania” na lata 2014-2020, 

 w sprawie porozumienia z miastem Tychy określającego zasady współdziałania 

w realizacji zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych, w odniesieniu do osób z terenu gminy Kobiór odprowadzanych do 

Izby Wytrzeźwień w Tychach, 

 w sprawie porozumienia z miastem Tychy o powierzeniu do realizacji zadania 

publicznego w zakresie świadczenia usług przez środowiskowy dom 

samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

 wyznaczenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobiórze do realizacji 

zadań w zakresie pracy z rodziną, 

 w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobiórze. 

 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta 

Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania 

Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej.   

W posiedzeniach Komisji uczestniczyła również kierowniczka Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w celu omówienia zagadnień dotyczących pracy tej jednostki. 

Komisja zajmowała się sprawami bezpieczeństwa. Zapoznawano się z informacjami o stanie 

bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz działaniach Policji na terenie podległym KPP  

w Pszczynie oraz sprawozdaniami przekazywanymi przez Komendę Państwowej Powiatowej 

Straży Pożarnej w Pszczynie. Na spotkaniach z policjantami dzielnicowymi omawiano 

problemy związane z bezpieczeństwem na terenie naszej Gminy.  

Ze względu na brak środków finansowych zrezygnowano z ponadnormatywnych służb 

Policji.    

Komisja zapoznała się z działalnością Spółki Kobimed oraz informacją na temat 

zdrowotności mieszkańców Kobióra. W ostatnim czasie zajmowano się sprawą nie udzielenia 

przez NFZ kontraktu Spółce Kobimed na stomatologię i rehabilitację.  

Komisja spotykała się szefami organizacji działających na terenie Kobióra w sprawie 

organizacji imprez sportowo rekreacyjnych oraz imprez kulturalnych. Odbyło się spotkanie  

z Prezesem GLKS „Leśnik” na temat działalności tego klubu. Z koordynatorem ds. sportu 

oraz  nauczycielami wychowania fizycznego z Gimnazjum omawiano sprawy przygotowań 

do międzynarodowej spartakiady młodzieży. 

Komisja uczestniczyła również w przygotowaniach do prezentacji naszej Gminy w konkursie 

"Piękna wieś województwa śląskiego”.  

Zaopiniowano pozytywnie poparcie uchwały Rady Powiatu w Częstochowie w sprawie 

zwrócenia się do Sejmu RP i Senatu RP z apelem o zmianę ustawy Kodeks wyborczy w 

zakresie wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych do Sejmu RP w 460 

okręgach wyborczych.   

Ponadto analizowano sprawozdania przedkładane przez poszczególne jednostki oraz projekty 

budżetów na kolejne lata oraz sprawozdania z ich wykonania.  

K. Myszor podziękowała członkom Komisji za aktywny udział w posiedzeniach. Dodała, że 

niezrealizowanie wniosków Komisji takich jak – remont Gminnego Domu Kultury  

i połączenie z Gminną Biblioteką Publiczną w jedną instytucję oraz utworzenie zespołu szkół, 

powoduje niezadowolenie. Brak determinacji Komisji, brak współpracy z organem 

wykonawczym oraz nieznajomość przepisów, spowodowały niepowodzenie tych zamierzeń. 

Miały one na celu usprawnienie organizacji tych placówek, a przez to również oszczędności. 

Być może następna Rada będzie bardziej konsekwentna w swoich działaniach.   
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W związku z nieobecnością Przewodniczącego Komisji Gospodarki Przestrzennej, 

Komunalnej i Rolnictwa, sprawozdanie przedstawił radny E. Kłos.  

 

Komisja zajmowała się m.in. opiniowaniem uchwał w sprawach: 

- taryfy za odprowadzanie ścieków,  

- ustalania dopłaty do 1 m
3 

ścieków dla odbiorców usług kanalizacyjnych 

- przyjęcia od Powiatu Pszczyńskiego zadania zimowego utrzymania dróg 

powiatowych, 

- programu likwidacji wyrobów azbestowych z terenu Gminy Kobiór, 

- gospodarki odpadami - Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie 

gminy Kobiór; szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i inne. 

- Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kobiór, 

- ochrony zabytków i opiece nad zabytkami, 

- zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 

Gminy Kobiór. 

 

Do najważniejszych spraw, jakimi zajmowała się Komisja były: 

 

- opiniowanie zakresu remontów dróg na Osiedlu ze względu na zniszczenia po 

budowie kanalizacji, 

- omówienie i zaopiniowanie Planu Rozwoju Modernizacji Urządzeń 

Wodociągowych w Gminie Kobiór na lata 2012-14, Programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy na okres od 01.09.2011 r. – 31.12.2016r.   

- rezygnacja z dopłaty do ścieków. 

- pozytywna opinia w sprawie poczynienia zmian mających na celu oszczędność 

energii elektrycznej i w związku z tym sukcesywna wymiana opraw punktów 

oświetleniowych, 

- omawiano najważniejsze obowiązki gmin w zakresie gospodarowania  odpadami 

komunalnymi, zgodnie z  ustawą z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw oraz 

opiniowano projekty uchwał w powyższych sprawach, w tym stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

- zaopiniowano negatywnie wniosek Dyrktora Generalnego Lasów Państwowych 

o uznanie za ochronne lasów stanowiących własność Skarbu Państwa będących 

w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – 

Nadleśnictwo Kobiór, 

- omawiano propozycje zmian Programu gospodarowania mieszkaniowym 

zasobem Gminy Kobiór, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości sprzedaży 

mieszkań lokatorom oraz budowy mieszkań socjalnych przy ul. Leśników, 

- dyskutowano nad sposobem rozwiązania problemu zjawiska bezdomnych 

zwierząt, 

- analiza funkcjonowania systemu odbioru i zagospodarowania odpadów 

komunalnych w 2013r., 

- określenie warunków udzielania bonifikaty i wysokości jej stawek procentowych 

przy zbywaniu nieruchomości mieszkalnych należących do Gminy, 
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- zmiana fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Kobiór. 

Ponadto Komisja dokonywała cyklicznie przeglądów dróg na terenie Kobióra. Przedstawiano 

propozycje do budżetu oraz opinie dotyczące projektu i wykonania budżetu Gminy. 

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów – I. Cuber. 

W okresie sprawozdawczym, w latach 2010 – 2014  odbyło się 36 posiedzeń. Frekwencja 

wynosiła 96%. 

Posiedzenia nie odbywały się w miesiącach lipiec i sierpień. 

Tematy posiedzeń Komisji związane były z realizacją zadań i ich finansowaniem,  

zaplanowanych w budżecie Gminy Kobiór, w poszczególnych latach kadencji Rady 2010 – 

2014, dlatego też spotkania członków Komisji zdominowane były potrzebą zmian budżetu lub 

Wieloletniej Prognozy Finansowej w odpowiednim terminie. 

Wnioski i tematy zgłaszane przez inne komisje Rady Gminy, jak Komisja Kultury, Oświaty  

i Zdrowia oraz Komisja Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnictwa miały też wpływ 

na prace Komisji Budżetu i Finansów, stąd zajmowała się ona głównie: 

 analizą dochodów i wydatków ( w odniesieniu do przyjętego budżetu; miesiące 

marzec – maj, czerwiec, wrzesień ) 

 opiniowaniem sprawozdań z wykonania budżetu ( czerwiec ) 

 planowaniem finansowym ( opinia w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, 

dofinansowanie do projektów unijnych ) 

 zgłaszaniem propozycji do podatków i opłat ( październik ). 

Niezbędnych informacji do w/w zagadnień udzielali – Wójt, Skarbnik Gminy, kierownicy 

jednostek gminnych, Sekretarz Gminy – Radca Prawny, bądź wskazani przez nich urzędnicy.  

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – P. Kłakus. 

W czasie minionej kadencji do Komisji nie wpłynął żaden wniosek o przeprowadzenie 

kontroli w jednostkach gminnych. Komisja corocznie dokonywała analizy bilansu  

i wykonania budżetu Gminy, w obecności Skarbnika Gminy udzielającego wyczerpujących 

wyjaśnień. Zapoznawano się także z realizacją zaleceń pokontrolnych z kontroli wewnętrznej. 

Na podstawie przeprowadzanych analiz, Komisja występowała do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej o wydanie opinii w sprawie wniosku o udzielenie Wójtowi absolutorium,  

a następnie do Rady Gminy o udzielenie absolutorium Wójtowi.   

 

Wiceprzewodnicząca Rady odczytała sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności 

Rady Gminy w kadencji 2010 – 2014 – zał. nr 2 do protokołu.  

 

10. Sprawy bieżące. 

 

Wiceprzewodnicząca przedstawiła: 

 

 Informację Wójta dotyczącą realizacji zadań oświatowych przez gminę Kobiór  

w roku szkolnym 2013/14, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów. 

 Pismo Urzędu Skarbowego w Pszczynie w sprawie oświadczeń majątkowych 

radnych i pracowników Urzędu Gminy. 

 Pismo Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie nie przyznania Spółce 

Kobimed w Kobiórze kontraktu na świadczenie usług rehabilitacyjnych. Oferta 

Kobimed została odrzucona z uwagi na brak zatrudnienia magistra fizjoterapii  

w wymiarze nie mniejszym, niż równoważnik jednego etatu przeliczeniowego.   
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 Rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody Śląskiego w sprawie stwierdzenia 

nieważności uchwał Rady Gminy Kobiór z dnia 4 września 2014r. –  

Nr XXXIII/246/14 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2014,  

Nr XXXIII/243/14 w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Kobiór.  

 

Zastępca Wójta poinformował, że sprawa uchylenia uchwały w sprawie zmiany fragmentu 

planu zagospodarowania przestrzennego została omówiona na posiedzeniu Komisji G.P. 

Podstawową uwagą wniesioną do uchwały, przez nadzór prawny Wojewody Śląskiego, są 

ograniczenia dotyczące lokalizacji urządzeń telefonii komórkowej w centrum Kobióra. Biuro 

planistyczne opracowujące plan skonsultuje się w tej sprawie z Urzędem Wojewódzkim,  

w celu uzgodnienia zapisu o możliwości sytuowania w centrum stacji o ograniczonym 

zasięgu, nie powodujących uciążliwości. Ponadto zakwestionowano zapisy planu, w których 

planista przewidział budowę obiektów kubaturowych w rejonie dróg i parkingów, nie 

wskazując jednocześnie wskaźników zabudowy i ich parametrów. Komisja wyraziła opinię, 

że można zrezygnować z tych obiektów, za wyjątkiem fragmentów planu dla terenów 

usługowych. Zmiana przedmiotowej uchwały musi zostać poprzedzona dodatkowymi 

uzgodnieniami oraz wyłożeniem planu.  

W związku z zaistniałą sytuacją, została wstrzymana płatność ostatniej faktury za 

opracowanie planu, do czasu wprowadzenia koniecznych zmian i braku uwag do uchwały ze 

strony nadzoru prawnego. 

 

Wójt poinformował, że równocześnie z zakończeniem VI kadencji Rady i Wójta Gminy 

Kobiór, kończy się również perspektywa finansowania ze środków unijnych przewidziana na 

lata 2007-2013 z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego.  

Wczesną wiosną bieżącego roku, w ramach  środków niewykorzystanych w konkursach 

organizowanych w latach ubiegłych, Urząd Marszałkowski ogłosił dodatkowe nabory 

wniosków o dofinansowanie. 

Gmina Kobiór w miesiącu marcu  złożyła wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Budowa 

sieci kanalizacji sanitarnej w Kobiórze”, w ramach którego zaplanowano  budowę ciągów 

głównych obejmujących znaczną część ul. Ołtuszewskiego oraz  ul. Leśników i Nad Zalewem 

w Kobiórze. Wyboru tych ulic do skanalizowania dokonano w uzgodnieniu z Radą Gminy, 

kierując się gęstością zaludnienia oraz skalą problemów ze ściekami w tych rejonach. 

W październiku br. otrzymaliśmy informację z Urzędu Marszałkowskiego, że została 

ogłoszona lista rankingowa projektów zakwalifikowanych do współfinansowania w ramach 

działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w zakresie gospodarki 

wodno-ściekowej. Okazało się, że Gmina Kobiór może uzyskać  dotację na to  zadanie w 

kwocie ponad 1 milion złotych.  Problem w tym, że zadanie musi być zrealizowane  do końca 

czerwca 2015 r. W chwili obecnej czekamy na podpisanie umowy o dofinansowanie oraz 

przygotowujemy postępowania przetargowe. Podjęto również starania o pożyczkę 

preferencyjną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz  

o kredyt pomostowy. Jeżeli dofinansowanie zostanie nam przyznane, konieczna będzie 

zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej. W najbliższym czasie planowane jest  geodezyjne 

wytyczenie trasy kanalizacji w terenie oraz spotkanie informacyjne z mieszkańcami. 

W sierpniu 2014 r. został również ogłoszony konkurs przez Lokalną grupę Działania-Ziemia 

Pszczyńska w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, 

„Odnowa i rozwój wsi” PROW na lata 2007-2013 na realizację projektu pn. 

„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Gminnym Domu Kultury w Kobiórze”. 



 10 

Projekt obejmuje budowę parkingów z jezdnią manewrową,  chodnikami i zielenią oraz 

przebudowę istniejącego zjazdu na drogę publiczną gminną ul. Tuwima. Wniosek został 

pozytywnie oceniony przez ekspertów z LGD; teraz trwa weryfikacja w Urzędzie 

Marszałkowskim. Ponieważ kończy się  tzw. perspektywa finansowania na lata 2007-2013 

zadanie powinno być wykonane do końca bieżącego roku, pod rygorem utraty dotacji. 

Przeprowadzono już postępowanie przetargowe i wyłoniono najkorzystniejszego wykonawcę. 

Roboty mają się rozpocząć na początku listopada. Wartość robót to ok. 175.000zł, w tym 

wysokość dofinansowania ze środków unijnych wyniesie ok. 100.000zł. 

Zostało zrealizowane długo oczekiwane przez mieszkańców zadanie „Budowa placu zabaw 

wraz z ogrodzeniem w Kobiórze przy ul. Łukowej”.  

Podobnie jak to miało miejsce z parkingami przy gminnym Domu Kultury, konkurs  

o dofinansowanie został  ogłoszony latem br. przez LGD Ziemia Pszczyńska, w ramach tzw. 

małych projektów. Dość duża ilość wniosków złożonych w tym konkursie spowodowała, że 

pomimo pozytywnej oceny, zadanie zostało umieszczone na liście rezerwowej do 

dofinansowania. Projekt przewidywał wyposażenie obiektu w atestowane urządzenia 

zabawowe jak: wieża kwadratowa z  daszkiem, wieża strażacka, zjeżdżalnia, most linowy, 

balkonik, koci grzbiet, piaskownica, sprężynowiec, karuzela, huśtawka podwójna, huśtawka 

wagowa oraz ogrodzenie od strony rzeki i ulicy Łukowej, w celu poprawy bezpieczeństwa. 

Wartość projektu wynosi ok. 53 000 zł. Jak wynika z pisma Marszałka ok. 50% kosztów 

może zostać zrefundowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

Jeżeli otrzymamy refundację, środki z tego tytułu dobrze byłoby przeznaczyć na rozbudowę 

placu zabaw. 

W dniu 21.10.2014 r. na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Śląskiego ukazała się informacja dotycząca uzyskania dofinansowania projektu pn. 

„Ograniczenie niskiej emisji poprzez kompleksową termomodernizację i instalację 

kolektorów słonecznych w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kobiórze”  

w ramach RPO WSL, Priorytet: V Środowisko Działanie/Poddziałanie: 5.3 Czyste powietrze  

i odnawialne źródła energii, złożonego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego 

w czerwcu 2011 r. Projekt został już w połowie zrealizowany w latach 2012-2013. Prace 

objęły docieplenie ścian, docieplenie stropodachu oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej 

w budynku szkolnym. Projekt na ogólną kwotę 814.833,81 zł może uzyskać dofinansowanie 

w kwocie blisko 637.000 zł. Poniesione dotychczas wydatki zostaną w 78% zrefundowane.  

W chwili obecnej Urząd Gminy Kobiór oczekuje na podpisanie umowy dotacji. Przygotowuje 

się również do ogłoszenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy drugiego 

etapu termomodernizacji szkoły obejmującego wymianę instalacji centralnego ogrzewania 

oraz montaż kolektorów słonecznych wspomagających ogrzewanie wody użytkowej. Gmina 

dwukrotnie składała wniosek aplikacyjny na to zadanie (w roku 2010 i 2011 roku) i za 

każdym razem został umieszczony na liście rezerwowej do dofinansowania. Determinacja w 

ubieganiu się o środki unijne przyniosła i tym razem pozytywne rezultaty, chociaż trzeba było 

na nie dość długo poczekać.  

 

W związku z tym, że obecna sesja jest ostatnią w VI kadencji, Wójt podziękował wszystkim 

radnym, Zastępcy Wójta, Sekretarzowi Gminy, obecnej i poprzedniej Skarbniczkom Gminy, 

Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej i wszystkim organizacjom działającym  

w Kobiórze, za dotychczasową współpracę, za zaufanie i życzliwość.  

„Jestem przekonany, że życie dopisując dalszy scenariusz naszych losów pozwoli nam na 

utrzymanie dalej znakomitych, dobrych kontaktów, a także na zrealizowanie dalszych 

wspólnych celów. Niech zdrowie i energia towarzyszy Państwu jeszcze przez długie lata, 

dając satysfakcję  i radość z tego wszystkiego, co na rzecz mieszkańców Kobióra udało się 

zrealizować. Kończąca się kadencja Rady Gminy to również czas, w którym zakończę okres 
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mojej 23 letniej pracy jako Wójt Gminy Kobiór. Jestem zaszczycony, że przez tak długi okres 

czasu mogłem pracować na rzecz Kobióra i jego mieszkańców. Bardzo dziękuję wszystkim 

Państwu i życzę wszystkiego dobrego. Szczęść Boże.” 

 

Zastępca Wójta poinformował, że w dniu dzisiejszym wpłynął z Urzędu Marszałkowskiego 

projekt umowy dotacji na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kobiórze” na 

kwotę 1.000.080 zł. W związku z tym, że następna sesja, już nowej Rady, odbędzie się 

dopiero na początku grudnia, może być problem z przygotowaniem inwestycji do realizacji. 

Zgodnie z umową, roboty budowlane trzeba zakończyć w kwietniu 2015r., a w maju należy 

złożyć wniosek o płatność. Również mieszkańcy muszą wykonać w tym terminie przyłącza 

kanalizacyjne. Ze względu na krótki termin realizacji zadania, należałoby jak najszybciej 

dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej, co pozwoli na ogłoszenie przetargu 

oraz podjąć uchwałę o zaciągnięciu pożyczki z WFOŚ. Niedotrzymanie wymaganych 

terminów  może skutkować utratą dofinansowania. Wobec powyższego byłaby potrzeba 

zwołania jeszcze jednej sesji Rady Gminy.  

 

11. Interpelacje, zapytania i wnioski. 

 

Radny J. Mazurczyk poprosił o rozważenie wycięcia wierzb przed rozpoczęciem budowy 

parkingów przy Gminnym Domu Kultury.  

 

Zastępca Wójta odpowiedział, że realizacja inwestycji rozpocznie się już 7.11.br. i do tej pory 

nie uda się uzyskać zezwolenia na wycinkę drzew.  

 

12. Zakończenie obrad. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady podziękowała Wójtowi, pracownikom Urzędu Gminy i radnym za 

współpracę w minionej kadencji, a następnie zakończyła obrady sesji. 

 

Protokołowała Jolanta Niemiec. 


