
PROTOKÓŁ 

z XXV SESJI RADY GMINY KOBIÓR 

z dnia 11 lipca 2013r.  

 

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

zebranych i stwierdził  prawomocność obrad – obecnych 14 radnych. Nieobecny 

usprawiedliwiony radny L. Pawłowski. W posiedzeniu uczestniczyli również Wójt, Zastępca 

Wójta, Zastępca Skarbnika Gminy – lista obecności w załączeniu – zał. nr 1.  

 

Przewodniczący przedstawił następnie porządek obrad: 

 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie wymaganego kworum.      

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z sesji, z dnia 06 czerwca 2013r. 

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok.  

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać 

przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności  

w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia 

schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych  

i ich części. 

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie 

stowarzyszenia pod nazwą Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego 

Województwa Śląskiego z siedzibą w Gliwicach.   

9. Sprawy bieżące. 

10. Interpelacje, zapytania i wnioski. 

11. Zakończenie obrad. 

 

3. Przyjęcie protokołu z sesji, z dnia 06 czerwca 2013r. 

 

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. 

Uczestniczył w uroczystości odznaczenia strażaków kobiórskiej OSP medalami za wzorowe 

pełnienie służby oraz zasługi na rzecz pożarnictwa. Zostały one wręczone przez Senatora RP, 

a zarazem prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Województwa Śląskiego OSP gen. 

bryg. Zbigniewa Meresa. Była to również okazja do przeprowadzenia rozmów na temat 

pomocy w zakupie sprzętu dla naszej OSP.  

 

W Tarnowskich Górach odbył się V Dzień Samorządu Terytorialnego Województwa 

Śląskiego. Uczestnicy spotkania dyskutowali m.in. na temat funkcjonowania samorządu,  

a zwłaszcza zagrożenia finansów samorządowych, w czasie kryzysu, który objął również nasz 

kraj. Nie zawsze środki finansowe rozdzielane są prawidłowo.  
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Została zapłacona częściowa faktura za termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej  

i Gimnazjum na kwotę 143.171 zł, z czego:  67.090 zł – pożyczka z WFOŚ, 38.032 zł –  

z umorzenia pożyczki zaciągniętej wcześniej na realizację zadań proekologicznych oraz 

38.049 zł – środki z budżetu Gminy.  

 

Wójt uczestniczył w obchodach Święta Lasu zorganizowanych przez Nadleśnictwo Kobiór  

w Ośrodku Hodowli Żubrów i Edukacji Leśnej w Jankowicach.  W spotkaniu uczestniczyła 

młodzież szkolna z powiatu pszczyńskiego oraz przedstawiciele samorządów. Była to okazja 

do rozmów na temat ochrony lasów oraz pracy leśników. 

 

Na zaproszenie samorządu węgierskiego miasta Sajószentpeter, delegacja naszej Gminy  

w składzie Jerzy Mazur, Irena Cuber, Adam Grolik i Stefan Ryt, uczestniczyli w obchodach 

święta tego miasta.  

 

W ostatnim tygodniu czerwca ulewne deszcze i burze spowodowały powodzie w naszym 

rejonie. Powódź wyrządziła znaczne szkody w Pszczynie, Goczałkowicach i Czechowicach – 

Dziedzicach. W Kobiórze wystąpiły podtopienia upraw rolnych oraz piwnic budynków  

i przez krótki czas nieprzejezdne były drogi – ul. Ołtuszewskiego i ul. Łukowa. Powołano 

sztab kryzysowy monitorujący na bieżąco zagrożenia, a następnie zespół do oszacowania strat 

i przedstawienia wniosków wynikających z zaistniałych zdarzeń. Podziękowania należą się 

strażakom naszej OSP oraz brygadzie komunalnej za pomoc w usuwaniu skutków podtopień. 

Wójt uczestniczył w posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego  

z udziałem Wojewody Śląskiego, które odbyło się w dniu 25.06.br. w Starostwie 

Powiatowym w Pszczynie. Przedstawił tam sytuację powodziową w Kobiórze oraz zwrócił 

uwagę na problem opóźnionego dopływu wód z lasów, wynikający z niewłaściwego 

utrzymania rowów melioracyjnych w lasach. 

 

Odbyło się zakończenie roku szkolnego w Szkole Podstawowej i Gimnazjum. Wyniki 

nauczania oraz egzaminów w obydwu szkołach są pozytywne. 

 

Zespół Pieśni „Kobiórzanie”, jako laureat XX edycji Regionalnego Przeglądu Pieśni „Śląskie 

Śpiewanie”, wystąpił z koncertem w Koszęcinie z okazji jubileuszu Zespołu "Śląsk".  

Na koncert ten wyjechała również grupa mieszkańców Kobióra.  

 

W dniu 4.07.br. Wójt uczestniczył w posiedzeniu połączonych komisji Rady Gminy 

poświęconemu sprawom gospodarki odpadami.  

 

Został podpisany akt notarialny na sprzedaż działki rolnej przy ul. Orlej.  

 

Wójt uczestniczył w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Rejonowego Przedsiębiorstwa 

Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Tychach, które dotyczyło wystąpienia ze Spółki miasta 

Czechowice – Dziedzice. 

 

Na Powiatowym Święcie Policji w Pszczynie, Wójt złożył życzenia i gratulacje policjantom. 

 

Rozpoczęto prace związane z przebudową wiaduktu nad torami kolejowymi w Kobiórze. 

Inwestorem tego przedsięwzięcia jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach. W dniu 

18.07.br. odbędzie się narada techniczna organizowana przez PKP, z udziałem przedstawicieli 

Urzędu Gminy, na której zostanie przedstawiony harmonogram robót.  

http://www.lasy.com.pl/web/kobior/oee
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Ze względu na ograniczone środki finansowe, umowa na prowadzenie Punktu Zatrzymań 

Bezdomnych Zwierząt została podpisana tylko do końca września br.  

 

Wójt poprosił Radę o wyrażenie opinii w sprawie przeznaczenia budynku przy ul. Orlej 4 na 

socjalny. Gmina jest ustawowo zobowiązana do posiadania mieszkań socjalnych i należy 

zdecydować, czy budować takie mieszkania, czy też zaadaptować na ten cel któryś  

z budynków. Mieszkania te posiadają określone normy i standardy, a powinny być 

przeznaczone np. dla osób, które są wysiedlane. PKP wysiedla swoje budynki i kieruje 

sprawę lokatorów do sądu, który nakazuje gminie przydzielenie mieszkania socjalnego.  

 

Rozstrzygnięto przetarg na odbiór odpadów komunalnych, na okres od 1.07.2013r. – 

31.12.2015r. za kwotę 852.033,60 zł.  Przetarg wygrało konsorcjum firm MPGOiEO 

„MASTER” Sp. z o.o. oraz SITA POŁUDNIE Sp. z o.o.  

Wprowadzenie w Kobiórze nowego systemu odbioru odpadów było ułatwione ze względu na 

wieloletnie przyzwyczajenia mieszkańców do ich segregacji. Standard świadczonych usług 

jest na wysokim poziomie, gdyż aż czterokrotnie w ciągu miesiąca odbierane są z posesji 

poszczególne rodzaje odpadów. Dobrze, że przetarg wygrała Spółka MASTER, której 

jesteśmy współwłaścicielami. Jeżeli będzie ona dobrze działała, wówczas w przyszłych latach 

można się spodziewać profitów dla Gminy.  

Wojewódzka Inspekcja Ochrony Środowiska, kontrolując przygotowania gmin do realizacji 

obowiązków w zakresie gospodarowania odpadami, wizytowała w naszym Punkcie 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Kontrolujący przyjęli ze zdziwieniem fakt, 

że w małej gminie, jak nasza, funkcjonuje taki punkt i jest on bardzo dobrze zorganizowany. 

W skali całego kraju jest niewiele takich rozwiązań. Punkty te są dopiero tworzone, często 

przy protestach mieszkańców. W PSZOK przyjmowane są wszystkie odpady niebezpieczne  

i inne, które nie są odbierane z posesji. Akcja dostarczania na posesje pakietu worków do 

segregacji została przeprowadzona bardzo sprawnie, za co należą się podziękowania 

pracownikom Referatu Gospodarki Komunalnej oraz brygadzie komunalnej. Dodatkowe 

worki można otrzymać na PSZOK, który jest czynny codziennie. Zgodnie z decyzją Rady 

Gminy mieszkańcy mają obowiązek samodzielnego zaopatrzenia się w pojemniki na odpady. 

Powinny się one znaleźć na posesjach od 1 lipca br. Niestety, ze względu na trudności w ich 

zakupie, nie wszyscy zdążyli w tym terminie. Pod koniec miesiąca zostaną przeprowadzone 

kontrole jakości pojemników oraz ich ilości, zgodnie ze złożonymi deklaracjami o liczbie 

mieszkańców na danej posesji. Zakładano, że zadeklarowanych zostanie 4.600 osób,  

a tymczasem, na dzień dzisiejszy, jest tylko 4.496 osób. Odbył się pierwszy odbiór odpadów 

organicznych. Okazało się, że część mieszkańców pobrała wcześniej z PSZOK dodatkowe 

worki na te odpady.  

W deklaracjach, jakie otrzymali mieszkańcy, podano numer konta na wpłaty za odbiór 

odpadów. Po konsultacjach z Regionalną Izbą Obrachunkową, okazało się, że powinno zostać 

utworzone oddzielne subkonto na te wpłaty. Informacja o nowym numerze konta została 

przekazana mieszkańcom wraz z harmonogramem wywozu odpadów. Istnieje jednak 

niebezpieczeństwo, że ok. 10% właścicieli nieruchomości nie dokona wpłat, tak jak dzieje się 

to w przypadku podatku od nieruchomości. Będzie to skutkowało wdrożeniem procedury 

ściągalności należności. Wójt zaapelował o przypominanie mieszkańcom o terminach 

płatności aby zaległości były jak najmniejsze.  

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Wójtowi zostało nadane honorowe obywatelstwo 

węgierskiego Miasta Sajószentpeter. Udzielił on również wywiadu dla telewizji węgierskiej 

na temat współpracy miast partnerskich.    
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5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok.  

 

Wiceprzewodnicząca Rady – K. Goździk odczytała projekt uchwały – zmiana planu 

finansowego Kobiórskiego Zakładu Komunalnego. 

 

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

w sprawie projektu uchwały.  

 

W wyniku głosowania przeprowadzonego przez Przewodniczącego Rady uchwała została 

przyjęta jednogłośnie.  

 

Przewodniczący przypomniał, że na poprzedniej sesji został przedstawiony projekt uchwały  

w sprawie zmian w budżecie, na kwotę 9.600 zł, z przeznaczeniem środków na 

ponadnormatywne służby Policji. Uchwały tej nie podjęto. Została ona skierowana do komisji 

celem ponownego przeanalizowania.  

 

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

Komisja widzi potrzebę realizowania ponadnormatywnych służb Policji na terenie Kobióra.  

Mając jednak na uwadze trudną sytuację finansową Gminy, sprawa została przekazana 

Komisji Budżetu i Finansów celem rozpatrzenia pod kątem możliwości finansowych.    

 

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

został zaopiniowany przez Komisję negatywnie.   

 

Przewodniczący Rady przeprowadził następnie głosowanie w sprawie nie przyjęcia projektu 

uchwały – 11 głosów za, 3 wstrzymujące. 

 

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

Przewodniczący Rady odczytał: 

 wniosek Wójta o podjęcie uchwały w sprawie zmiany stawki opłaty wnoszonej przez 

mieszkańców Gminy za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zał. nr 2, 

 projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi z propozycjami następujących stawek:  

20,00 zł/miesiąc - od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość - jeżeli 

odpady komunalne nie są zbierane i odbierane selektywnie,  

12,00 zł/miesiąc - od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość - jeżeli 

odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.  

Przedstawił również negatywną opinię komisji, wyrażoną na wspólnym posiedzeniu, 

odnośnie podwyższenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Komisja 

wnosi o oddzielenie kosztów gospodarowania odpadami z jednostek gminnych ( Gminny 

Dom Kultury, budynek wielofunkcyjny, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Przedszkole  

i Urząd Gminy ) od kwoty wynikającej z przetargu na odbiór odpadów. Ponadto w kalkulacji 

przedstawiono dane prognozowane. Proponuje się zatem ewentualną zmianę stawek opłat po 

półrocznym okresie funkcjonowania systemu, kiedy będą znane faktyczne koszty.  

Przewodniczący zgłosił również wniosek o zaproponowanie na najbliższym posiedzeniu Rady 

Nadzorczej Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami i Energetyki 

Odnawialnej „MASTER” Sp. z o.o. sprawy zróżnicowania opłat za składowanie odpadów.  

Gmina poniosła już nakłady w kwocie 60.000 zł na budowę wysypiska oraz 280.000 zł na 
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budowę Międzygminnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych, no co 

zaciągnięto kredyt. W związku z tym nasza Gmina, podobnie, jak pozostali udziałowcy 

Spółki powinni ponosić niższe opłaty za składowanie odpadów, niż pozostali, nie będący 

udziałowcami. Gdyby okazało się to niemożliwe, to po zakończeniu roku finansowego, jeżeli 

Spółka wykaże zyski, należy wnioskować o podział dywidendy.  

 

Wójt poinformował, że na okres 30 miesięcy obowiązywania kontraktu na odbiór  

i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Kobióra została zaplanowana ilość 3.250 

ton, z tego – 72 tony dla posesji niezamieszkałych oraz 3.178 ton dla posesji zamieszkałych.  

Posesje niezamieszkałe to: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum, Gminne Przedszkole, Urząd 

Gminy, Gminny Dom Kultury, budynek wielofunkcyjny przy ul. Centralnej 57, Kobiórski 

Zakład Komunalny, gminne tereny komunalne utrzymywane przez brygadę komunalną, 

cmentarz przy ul. Rodzinnej oraz ok. 40 podmiotów gospodarczych funkcjonujących  

w Gminie. Koszty wynikające z odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z tej 

grupy nieruchomości nie mają żadnego powiązania z kosztami obsługi posesji zamieszkałych, 

dla których Rada Gminy ustala stawkę opłaty, na jednego zarejestrowanego w systemie 

mieszkańca. W przypadku wymienionych na wstępie nieruchomości powiązanych z budżetem 

Gminy, koszty miesięczne będą ponosić ich administratorzy, którym, w ramach budżetu 

rocznego, przydzielane są środki na bieżące utrzymanie. Należy mieć na uwadze, że budżet 

składa się również z naszych podatków, a zatem koszty za zagospodarowanie odpadów  

z jednostek gminnych pośrednio poniosą również mieszkańcy. Skalkulowane stawki za odbiór 

pojemników z posesji niezamieszkałych zostały przyjęte na poziomie gwarantującym 

bilansowanie się tego systemu odpadowego. Minimalne zmiany w kalkulacji kosztów są 

możliwe, ze względu na ilość odpadów oraz liczbę mieszkańców. Kobiór jest specyficzną 

gminą jeśli chodzi o rodzaj i ilość odpadów na poszczególnych posesjach. Nie wszyscy mają 

mało odpadów, a niektórzy niestety spalają je w piecach. Obecny system powinien 

doprowadzić do zaprzestania takich praktyk, gdyż bez względu na ilość odpadów, mieszkańcy 

będą ponosili taką samą opłatę. Argument, że będzie mniej odpadów, niż założono  

w kalkulacji, wydaje się zatem dość wątpliwy. Przewidywano, że zadeklarowanych zostanie 

4.600 osób, a jest 4.496, co nie pozostaje bez wpływu na stawkę opłaty. Koszt za odbiór 

odpadów, na jednego mieszkańca, wzrósł do 6,20 zł, natomiast za przyjęcie odpadów na 

instalacji wynosi 4,99 zł. Sprawą kontrowersyjną jest uwzględnienie kosztów 

administracyjnych w stawce opłaty. Wynoszą one 1,58 zł na jednego mieszkańca. Jeżeli nie 

zostaną wliczone do stawki, wówczas trzeba będzie je pokryć ze środków budżetowych, 

kosztem realizacji jakichś zadań. Poniesiono również pewne nakłady na organizację systemu, 

jak np., zakup pojemników na odpady, komputerów i oprogramowania, druk i roznoszenie 

deklaracji, co daje 0,23 zł. Sumując te koszty uzyskujemy stawkę ok. 13 zł. Bez kosztów 

administracyjnych będzie to 12 zł. Taka stawka pozwoliłaby na płynne funkcjonowanie 

systemu, przy niewielkiej dopłacie z budżetu Gminy. W przypadku podtrzymania obecnie 

obowiązującej stawki, w wysokości 8 zł, strata w okresie 30 miesięcy obowiązywania umowy 

na odbiór odpadów, wyniesie ok. 640.000 zł, co daje miesięcznie kwotę ok. 21.000 zł,  

a rocznie ok. 257.000 zł. W budżecie Gminy nie ma obecnie środków na dopłatę do systemu 

gospodarowania odpadami, a tworząc budżet na przyszły rok trzeba będzie zaplanować 

odpowiednią kwotę z przeznaczeniem na dopłaty.  

 

Przewodniczący Rady zaproponował przegłosowanie wniosku komisji połączonych  

o oddzielenie kosztów gospodarowania odpadami z jednostek gminnych ( Gminny Dom 

Kultury, budynek wielofunkcyjny, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Przedszkole i Urząd 

Gminy ) od kwoty 852.000 zł, wynikającej z przetargu na odbiór odpadów. 
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Wójt zwrócił uwagę, że stawka 12 zł nie obejmuje kosztów gospodarowania odpadami  

z posesji niezamieszkałych.  

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że na posiedzeniu komisji została przedstawiona kalkulacja 

na kwotę 852.000 zł, w której to kwocie uwzględniono koszty gospodarowania odpadami  

z jednostek gminnych. Wobec rozbieżności informacji przekazanych komisjom oraz 

przedstawionych przez Wójta na obecnej sesji, należałoby przeanalizować nową wersję 

kalkulacji.  

Przeprowadził następnie głosowania wniosków komisji połączonych: 

 oddzielenia kosztów gospodarowania odpadami z jednostek gminnych – 14 głosów 

za,  

 na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej MPGOiEO „MASTER” przedstawić 

sprawę zróżnicowania opłat za składowanie odpadów dla udziałowców tej Spółki 

oraz pozostałych, nie będących udziałowcami – 14 głosów za, 

 w kalkulacji przedstawiono dane prognozowane. Przed podjęciem uchwały w sprawie 

ewentualnej zmiany stawek opłat, komisja chciałaby zapoznać się z faktycznymi 

kosztami, po półrocznym okresie funkcjonowania systemu – 13 głosów za,  

1 wstrzymujący.  

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów – I. Cuber poinformowała, że na posiedzeniu 

Komisji dyskutowano na tematy związane z gospodarką odpadami. Rozpatrywano również 

wniosek Wójta w sprawie zmiany stawki opłaty. Opinie członków Komisji były na ten temat 

podzielone. Zgłoszono propozycję ewentualnego podwyższenia stawki opłat do 10 zł, która 

miałaby nastąpić od IV kwartału br., po uzyskaniu dodatkowych informacji na temat 

funkcjonowania systemu gospodarki odpadami. Ostatecznie Komisja wyraziła opinię  

o pozostawieniu dotychczasowych stawek opłat, i w razie potrzeby, dopłacie z budżetu 

Gminy. Postanowiono również wystąpić z zapytaniem do Wójta, czy istnieje możliwość 

renegocjacji ceny wynikającej z przetargu.  

 

Przewodniczący Rady uważa, że trudno podjąć decyzję o podwyższeniu stawki opłat, kiedy 

nie są znane faktyczne koszty gospodarki odpadami. Po pewnych doświadczeniach w tym 

zakresie, z pewnością temat zostanie ponownie rozpatrzony.  

Przewodniczący przypomniał, że projekt uchwały dotyczący ustalenia wyższej stawki opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi spotkał się z negatywną opinią.        

 

Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

W wyniku głosowania przeprowadzonego przez Przewodniczącego Rady uchwała nie została 

przyjęta – 14 głosów przeciw.  

 

Wójt stwierdził, że nie podjęcie proponowanej uchwały jest bardzo szkodliwe dla gminy 

Kobiór. W okresie ogólnego kryzysu Państwa, przyjęcie tak dużego zobowiązania 

finansowego na dopłaty, będzie miało bardzo negatywny wpływ na funkcjonowanie Gminy, 

zarówno w bieżącym roku, jak i w przyszłych latach.  

Radzie zostały przedstawione wszystkie niezbędne materiały dotyczące kosztów gospodarki 

odpadami, z których wynikają realne stawki opłat. Nie przyjęcie tych stawek jest decyzją 

polityczną, wynikającą ze strachu przed mieszkańcami w perspektywie zbliżających się 

wyborów.  
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Przewodniczący Rady odpowiedział, że nie jest to decyzja polityczna lecz chęć rzetelnego 

określenia opłat na podstawie, nie prognozowanych, lecz faktycznych danych wynikających 

np. z półrocznego funkcjonowania systemu gospodarki odpadami. 

 

Zwolniła się radna I. Musiał – 13 obecnych.  

 

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać 

przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności  

w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia 

schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok 

zwierzęcych i ich części. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały.  

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że projekt proponowanej uchwały został pozytywnie 

zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu komisji Rady. Przeprowadził następnie głosowanie 

w sprawie przyjęcia uchwały. 

 

Uchwała została przyjęta 13 głosami.  

 

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie 

stowarzyszenia pod nazwą Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego 

Województwa Śląskiego z siedzibą w Gliwicach.   

 

Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały.  

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że projekt proponowanej uchwały został pozytywnie 

zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu komisji Rady. Przeprowadził następnie głosowanie 

w sprawie przyjęcia uchwały. 

 

Uchwała została przyjęta 11 głosami, 1 przeciw, 1 wstrzymujący. 

 

9. Sprawy bieżące. 

 

Przewodniczący Rady przedstawił pisma, które zostały skierowane do Wójta i do wiadomości 

Rady Gminy:  

 Stowarzyszenie „Plichtowice” zwróciło się z prośbą o przedstawienie szczegółowej 

kalkulacji gospodarki odpadami, 

 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuje o braku zgody na połączenie 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobiórze z Gminnym Domem Kultury w Kobiórze.  

 

10. Interpelacje, zapytania i wnioski. 

 

Radny E. Kłos, pełniący również funkcję Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobiórze, 

zapytał, do kogo można się zwrócić o dostarczenie piasku do napełniania worków 

potrzebnych w celu ewentualnego zabezpieczenia posesji na wypadek zagrożenia 

powodziowego. OSP otrzymało plandeki oraz 1.000 szt worków lecz nie wiadomo skąd 

można otrzymać piasek. 

 

Wójt poinformował, że przekaże informację w tej sprawie na piśmie.  
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Przybyła radna I. Musiał – 14 obecnych. 

 

Pan Herbert Skrzypiec, przypomniał, że na poprzedniej sesji Wójt poinformował o złożeniu 

wniosku na wybudowanie spalarni małych zwierząt, na terenie po byłym tartaku. Od 2011r. 

podejmowane są próby uruchomienia tam działalności stwarzającej zagrożenie dla 

mieszkańców Kobióra. Na razie udaje się temu zapobiec lecz nie wiadomo, czy będzie to 

możliwe w przyszłości. W związku z tym konieczne jest zaostrzenie zapisów planu 

zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu. Zaapelował o dokonanie takich zmian, aby 

mieszkańcy nie żyli w ciągłym strachu przed kolejnymi zagrożeniami. 

 

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

uczestniczyła w debacie, jaka odbyła się w Starostwie Powiatowym w Pszczynie na temat 

„Mieszkańcy Powiatu Pszczyńskiego w dobie kryzysu – możliwości pomocy i wsparcia”. 

Zgłaszano tam wnioski o zorganizowanie noclegowni na terenie Powiatu. Zwrócono również 

uwagę na brak całodobowego wsparcia psychologicznego dla osób bezrobotnych oraz  

potrzebę powstania ośrodka interwencji kryzysowej.  

 

12. Zakończenie obrad.  

 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął sesję.  

 

Protokołowała Jolanta Niemiec.  

 

 

 

 


