
PROTOKÓŁ Nr RG.0002.11.2019 

z  XI SESJI RADY GMINY KOBIÓR 

z dnia 31 października 2019r. 

 

 

Obrady prowadził Przewodniczący Rady Przemysław Sawicki. Otworzył on sesję, 

przywitał zebranych i stwierdził  prawomocność obrad – obecnych 14 radnych.  

W posiedzeniu uczestniczyli również Eugeniusz Lubański – Wójt. Bronisław Gembalczyk – 

Sekretarz Gminy – lista obecności w załączeniu. 

 

Przewodniczący przedstawił porządek obrad: 

 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie wymaganego kworum.    

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów z sesji z dnia: 26.09.2019r, 10.10.2019r.  

4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym. 

5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Kobiór na 2019 rok. 

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

2019 – 2026. 

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

na 2020 rok.  
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. 

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

problemów Alkoholowych. 
10. Sprawy bieżące. 
11. Interpelacje, zapytania i wnioski. 
12. Zakończenie obrad.  

 

 

3. Przyjęcie protokołów z sesji z dnia: 26.09.2019r, 10.10.2019r.  
 

Protokoły zostały przyjęte jednogłośnie, bez uwag. 

 

4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym. 

 

Wójt przedstawił najważniejsze sprawy, jakie miały miejsce w czasie od 27.09.2019r. 
 

5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Kobiór na 2019 

rok. 

 

Przewodniczący Rady odczytał uzasadnienie do uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – Jerzy Mazur  przedstawił pozytywną opinię 

Komisji w sprawie projektu uchwały. 

 

W wyniku głosowania przeprowadzonego przez Przewodniczącego Rady uchwała została 

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

na lata 2019 – 2026. 

 

Skarbnik Gminy poinformowała, że została wprowadzona autopoprawka do projektu uchwały.  

W § 1 dodaje się ust. 4 o następującym brzmieniu – 4. w § 2 ust. 2 kwotę „3.342.188 zł” 

zastępuje się kwotą „3.923.960 zł”. 

Zmiana ta wynika z zakończonego postępowania przetargowego organizowanego przez 

Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię i planowanym podpisaniem umowy zakupu energii 

elektrycznej na lata 2020-2021. Ponieważ jest to umowa, której płatność wykracza poza rok 

budżetowy, konieczne jest upoważnienie wójta do zaciągnięcia takiego zobowiązania.  

Ponadto budżet gminy został zwiększony o środki przyznane przez wojewodę, w związku  

z czym w WPF ulegają zmianie kwoty dochodów, wydatków i dotacji.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów przedstawił pozytywną opinię Komisji w sprawie 

projektu uchwały. 

    

W wyniku głosowania przeprowadzonego przez Przewodniczącego Rady uchwała została 

podjęta jednogłośnie.  
 

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości na 2020 rok.  
 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów przedstawił stawki podatków zaproponowane przez 

Komisję:  

1) od budynków lub ich części: 

a) mieszkalnych –  0,78 zł od 1m² powierzchni użytkowej  

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich 

części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 22,55 zł od 1m² powierzchni 

użytkowej 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 

materiałem siewnym – 11,18 zł  od 1m² powierzchni użytkowej  

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności 

leczniczej 

zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,87 zł ,od 1 m² powierzchni użytkowej  

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 

publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,90 zł od 1m² powierzchni użytkowej  

2)  od budowli 2%, za wyjątkiem od wykorzystywanych do odprowadzania i oczyszczania ścieków     

      bytowych oraz odprowadzania wód deszczowych – 1,2%. 

3)  od  gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania 

w ewidencji gruntów i budynków – 0,93 zł za 1 m² powierzchni 

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior 

i zbiorników sztucznych – 4,80 zł od 1 ha powierzchni 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 

publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,48 zł  od 1 m² powierzchni 



3 

 

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 

9 października 2015r. o rewitalizacji (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 1398 ze zm.) 

i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę 

o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia 

w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie 

nie zakończono budowy zgodnie z przepisami Prawa budowlanego - 3,15 zł od 1m² powierzchni. 

Wobec nie zgłaszania innych propozycji stawek podatku, Przewodniczący Rady przeprowadził 

głosowanie w sprawie podjęcia uchwały. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.    

 

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. 

 

Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia – Dariusz Cuber 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 Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania problemów Alkoholowych. 
 

Przewodniczący Rady poinformował, że proponowana zmiana w uchwale dotyczy wysokości 

wynagrodzenia przewodniczącego oraz członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – J. Mazur poinformował, że Komisja zaproponowała dla 

przewodniczącego komisji dietę w wysokości 220 zł, natomiast dla członka komisji dietę w wysokości 

160 zł. Diety te obliczono proporcjonalnie do wysokości kwoty zaplanowanej na wypłaty diet dla 

radnych w 2020r., w porównaniu do roku 2019. 

 

Sekretarz Gminy zwrócił uwagę, że członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych nie otrzymują diet lecz wynagrodzenia, które są obciążane zaliczką na podatek 

dochodowy.  

 

W wyniku głosowania przeprowadzonego przez Przewodniczącego Rady uchwała została 

podjęta jednogłośnie. 
  

10. Sprawy bieżące. 
 

Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia D. Cuber poinformował, że do Komisji wpłynęło 

pismo w sprawie wskazania dwóch przedstawicieli Rady Gminy do składu Komisji Stypendialnej, 

rozpatrującej wnioski o przyznanie stypendium za szczególne osiągnięcia w nauce i sportowe. 

Zaproponował siebie oraz radną Magdalenę Pękałę. 

Radna M. Pękała wyraziła zgodę na uczestnictwo w pracach Komisji. 

 

Przewodniczący Rady przedstawił informacje: 
- Wojewody Śląskiego w sprawie oświadczeń majątkowych Wójta i Przewodniczącego 

Rady, 

- Urzędu Skarbowego w Pszczynie w sprawie oświadczeń majątkowych radnych, 

- Wójta Gminy Kobiór w sprawie oświadczeń majątkowych pracowników. 
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Odczytał następnie pismo Starosty Pszczyńskiego z podziękowaniami za udział radnych Rady 

Gminy Kobiór w spotkaniu na temat zapewnienia opieki medycznej w pszczyńskim szpitalu.  

Starosta zwróciła się również o zajęcia stanowiska w sprawie udzielenia wsparcia finansowego 

szpitalowi.  

Przewodniczący dodał, że wraz z kilkoma radnymi oraz Sekretarzem Gminy uczestniczył  

w spotkaniu poświęconym sytuacji szpitala. Dyskutowano m.in. o możliwości przejęcia przez 

gminy udziałów spółki prowadzącej szpital, co nie spotkało się z akceptacją. Przedstawiciele 

gmin obecni na spotkaniu, deklarowali natomiast bliżej nie sprecyzowane wsparcie finansowe 

dla szpitala.  
 

11. Interpelacje, zapytania i wnioski. 
 

Nie zgłoszono. 

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął sesję.  
 

 

Protokołowała Jolanta Niemiec. 

 
 


