
PROTOKÓŁ
z XXXVI NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY GMINY KOBIÓR

z dnia 13 listopada 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  Zastępca  Wójta,  Sekretarz  Gminy,
Skarbnik Gminy – lista obecności w załączeniu – zał. nr 1.

Wiceprzewodnicząca przedstawiła porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie wymaganego kworum.     
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2014 rok. 
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata

2014 – 2021. 
5. Zakończenie obrad. 

Zastępca Wójta wniósł o uzupełnienie  porządku obrad o rozpatrzenie i  podjęcie uchwały  
w  sprawie  zaciągnięcia  pożyczki  z  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Katowicach w 2015 roku. 

Wiceprzewodnicząca Rady zaproponowała rozpatrzenie tej uchwały w punkcie 5, natomiast
zakończenie obrad w punkcie 6. 
Zmieniony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

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

Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały.

Skarbnik  Gminy  –  G.  Zając  poinformowała,  że  wszystkie  trzy  uchwały  przewidziane  
w porządku obrad dotyczą inwestycji  „Budowa sieci kanalizacji  sanitarnej w Kobiórze”.   
W  dniu  28.10.br.  Marszałek  Województwa  Śląskiego  przekazał  nam  informację  
o zakwalifikowaniu wniosku Gminy Kobiór  na to zadanie, do dofinansowania ze środków
unijnych. Wartość zadania, łączne z wydatkami niekwalifikowanymi,  wynosi 1.780.868 zł.
Termin  realizacji  przewidziano  na  lata  2014–15.  W  2014r.  istnieje  konieczność
przygotowania  dokumentacji  geotechnicznej  w  celu  rozpoznania  warunków  gruntowo  -
wodnych terenu, określenia parametrów fizyko mechanicznych podłoża oraz wytyczenia trasy
kanalizacji sanitarnej dla tego przedsięwzięcia. W związku z tym, że środki finansowe na ten
cel nie zostały zaplanowane, konieczne jest dokonanie zmian w budżecie na kwotę 9.219zł.
Wykazanie  tych  środków  w  2014r.  było  również  niezbędne  do  ujęcia  całości  zadania  
w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w pozycji: wydatki na programy, projekty lub zadania
związane z programami realizowanymi  z  udziałem środków unijnych,  o których mowa w
art.5 ust.2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Na 2014r. jest to kwota 9.219zł, natomiast na
2015 rok - 1.747.649zł i obejmuje środki własne, jak i dotację unijną. W związku z tym, że
nie ma możliwości zagwarantowania wkładu własnego ze środków budżetowych, proponuje
się  zaciągnięcie  w  2015  roku  pożyczki  z  WFOŚ  w  Katowicach.  Jednym  z  wymogów
formalnych do rozpatrzenia wniosku Gminy o pożyczkę, jest złożenie uchwały Rady Gminy



w  sprawie  zaciągnięcia  pożyczki  na  wnioskowane  zadanie  oraz  pozytywna  opinia
Regionalnej  Izby Obrachunkowej  o  możliwości  jej  spłaty.  Rozważano  rozpatrzenie  takiej
uchwały przez  Radę następnej  kadencji  lecz  byłoby to ryzykowne,  ze względu na termin
rozpatrywania  wniosków  przez  WFOŚ.  Regionalna  Izba  Obrachunkowa  nie  będzie
kwestionowała  uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia  pożyczki  lecz  dane  finansowe dotyczące
przedsięwzięcia muszą zostać uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Pożyczkę
można zaciągnąć na okres do 12 lat, w związku z czym całkowitą jej spłatę przewidziano na
2027 rok, co musi znaleźć swoje odzwierciedlenie w kształtowaniu się kwoty długu na cały
okres  spłaty  pożyczki.  Zmianie  ulegnie  również  termin  obowiązywania  WPF  –  na  lata  
2014-2027.

Wiceprzewodnicząca  Rady  przeprowadziła  głosowanie  w  sprawie  podjęcia  uchwały,  
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2014 rok. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na
lata 2014 – 2021.

Wiceprzewodnicząca  Rady  odczytała  projekt  uchwały,  a  następnie  przeprowadziła
głosowanie w sprawie jej podjęcia.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w 2015 roku.

Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały.

Zastępca  Wójta  poinformował,  że  w  przypadku  niedostarczenia  do  WFOŚ  kompletu
dokumentów w wymaganym terminie,  wniosek o pożyczkę wygasa  i  nie  będzie  podlegał
dalszej ocenie merytorycznej. Następny termin składania wniosków o dofinansowanie to jest
31 marca 2015 roku. W związku z tym, że zakończenie budowy kanalizacji planowane jest do
końca  kwietnia  2015r.,  nie  byłoby  możliwości  uzyskania  dofinansowania  i  realizacji  tej
inwestycji. 

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

6. Zakończenie obrad.

Po wyczerpaniu porządku obrad Wiceprzewodnicząca zakończyła sesję. 

Protokołowała Jolanta Niemiec.


