
PROTOKÓŁ Nr RG.0002.34.2018
z  XXXIV SESJI RADY GMINY KOBIÓR

z dnia 14 czerwca 2018r.

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, Gabriela Zając – Skarbnik
Gminy – lista obecności w załączeniu – zał. nr 1.

Na sesję  przybyli,  zaproszeni  przez  Wójta  i  Przewodniczącego  Rady,  nauczyciele  Szkoły
Podstawowej  w  Kobiórze  uczestniczący  w  Międzynarodowej  Spartakiadzie  Młodzieży  
w Dobŝinie na Słowacji
Przewodniczący Rady, w imieniu własnym, jak i Rady Gminy, podziękował nauczycielom za
przygotowanie uczniów do udziału w rozgrywkach sportowych,  gdzie  nasza reprezentacja
odniosła sukces zdobywając I miejsce w klasyfikacji ogólnej.
Wójt dodał, że w dniu wczorajszym uczestniczył w uroczystości zorganizowanej w Szkole
Podstawowej,  na  której  reprezentacji  młodzieży  biorącej  udział  w  spartakiadzie,  złożono
gratulacje i podziękowania. Odczytał następnie list gratulacyjny, jaki skierował do uczniów 
i nauczycieli.
Przedstawił również skład drużyn i wyniki w poszczególnych dyscyplinach:   
I miejsce w piłce nożnej – drużyna w składzie: Jakub Figołuszka, Bartosz Gogol, Tomasz 
Grolik, Konrad Krzyżowski, Mateusz Kyrcz, Jakub Kozyra, Mateusz Liszka, Sebastian 
Loska, Tomasz Strączek, Paweł Utrata,  
I miejsce w koszykówce dziewcząt – drużyna w składzie: Kinga Kabot, Lena Kijak, Sandra 
Kosmalska, Patrycja Liszka, Natalia Mikołajec, Weronika Opołka, Marcelina Pasternak, 
Paulina Smolarek, Izabela Szpak, Julia Zyg, 
pchnięcie kulą dziewcząt – Kinga Kabot – I miejsce, Monika Liszka – III miejsce,
pchnięcie kulą chłopców – Dominik Olchowa – II miejsce, 
bieg na 60 m dziewcząt –  Natalia Mikołajec II miejsce, Małgorzata Brandys – III miejsce,  
bieg na 800 m dziewcząt – Gabriela Gawrońska – II miejsce, Lena Kijak – III miejsce, 
skok w dal chłopców – Bartosz Gogol – I miejsce, Jakub Kozyra – II miejsce, 
I miejsce w szachach – Mariusz Grabowski, Kacper Młocek oraz Bartosz Schmidt, 
I miejsce we wspinaczce na sztucznej ścianie, w której Natalia Mikołajec i Jakub Kozyra 
zdobyli także indywidualnie I miejsca,
II miejsce w tenisie stołowym – Konrad Krzyżowski i Kamil Mazur. 
W konkursie wokalistów – I miejsce – Natalia Mikołajec, III miejsce – Justyna Zień.
Wójt podziękował nauczycielom: Ewie Jakielaszek – kierowniczce grupy wyjazdowej oraz 
przygotowującym młodzież do spartakiady – Magdalenie Materze, Adrianowi Cebuli, 
Michałowi Zawiszy, Rafałowi Biela i Jerzemu Orlikowskiemu. 
Odczytał list gratulacyjny dla nauczycieli i wspólnie z Przewodniczącym Rady wręczyli im 
drobne upominki.
Wójt podziękował również Panu Marcinowi Rysiowi, który z ramienia Urzędu Gminy 
zajmował się organizacją spartakiady oraz reprezentował naszą Gminę na spartakiadzie. 

2.  Przedstawienie porządku obrad:

Wójt  wniósł  o  uzupełnienie  porządku  obrad  o  uchwały,  które  zostały  omówione  
i zaopiniowane przez komisje: 

- w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego w budynku położonym
w Kobiórze przy ulicy Centralnej 117 wraz z wydzierżawieniem przyległego gruntu
niezbędnego do jego funkcjonowania



- w  sprawie  przekazania  przez  Gminę  Kobiór  zadania  z zakresu  organizowania
publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich na linii 157

- w sprawie Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Gminie
Kobiór – „Korzystanie z posiadanych talentów”

- w sprawie nadania nazwy ulicy.
Przewodniczący przeprowadził głosowanie w sprawie wprowadzenia dodatkowych projektów
uchwał do porządku obrad.  
Wniosek o zmianę porządku obrad został przyjęty jednogłośnie. 

Przewodniczący przedstawił porządek obrad po zmianach:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie wymaganego kworum.   
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 17.05.2018r. 
4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kobiór za 2017r.
6. Rozpatrzenie  i  podjęcie  uchwały  w  sprawie  udzielenia  Wójtowi  absolutorium  za

2017r.
1) wystąpienie Wójta,
2) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium

za 2017r.
3) odczytanie  uchwały  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  sprawie  wydania  opinii  

o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok 
4) odczytanie  uchwały  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  sprawie  zaopiniowania

wniosku  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Gminy  o  udzielenie  Wójtowi  absolutorium  
z  tytułu wykonania budżetu za 2017 rok,

5) podjecie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium za 2017 rok.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2018

rok.
8. Rozpatrzenie  i  podjęcie  uchwał  w  sprawie  zaliczenia  dróg  do  kategorii  dróg

gminnych.
9. Rozpatrzenie  i  podjęcie  uchwały  w sprawie  wyrażenia  zgody  na  wynajęcie  lokalu

użytkowego  w budynku  położonym  w Kobiórze  przy  ulicy  Centralnej  117 wraz  
z wydzierżawieniem przyległego gruntu niezbędnego do jego funkcjonowania.

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przekazania przez Gminę Kobiór zadania
z zakresu  organizowania  publicznego  transportu  zbiorowego  w gminnych  przewozach
pasażerskich na linii 157

11. Rozpatrzenie  i  podjęcie  uchwały  w  sprawie  Programu  wspierania  edukacji
uzdolnionych  dzieci  i  młodzieży  w  Gminie  Kobiór  –  „Korzystanie  z  posiadanych
talentów”.

12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
13. Sprawy bieżące.
14. Interpelacje, zapytania i wnioski.
15. Zakończenie obrad. 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 17.05.2018r. 

Protokół został przyjęty 13 głosami, 1 głos wstrzymujący.
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4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.

Wójt przedstawił najważniejsze sprawy, jakie miały miejsce w czasie od poprzedniej sesji.

W  nawiązaniu  do  sprawozdania  Wójta,  radny  A.  Danek  zapytał  jakie  stanowisko  zajęła
Metropolia Górnośląsko-Zagłębiowska w sprawie przyjęcia w jej skład nowych członków.
Wójt odpowiedział, że Rada Metropolii wyraziła pozytywne stanowisko. W kolejnym etapie
zostanie  przeprowadzona  odpowiednia  procedura,  która  musi  się  zakończyć  wydaniem
rozporządzenia Rady Ministrów. 

Radny  Z.  Jaromin  zapytał,  czy  jest  już  ustalony  termin  podłączania  nieruchomości  do
kanalizacji.
Wójt odpowiedział,  że w dniu jutrzejszym zostanie  odebrana z Powiatowego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego w Pszczynie decyzja o użytkowaniu. Następnie trzeba protokolarnie
przekazać  sieć  do  eksploatacji  Kobiórskiemu  Zakładowi  Komunalnemu,  który  będzie
nadzorował  wykonywanie  poszczególnych  przyłączy  i  zawierał  umowy  z  mieszkańcami.
Prawdopodobnie do 1 lipca uda się zakończyć tę procedurę.  

W odniesieniu do informacji Wójta o suszeniu zalanego parkietu z sali widowiskowej domu
kultury i  zamiarze  jego ponownego wykorzystania,  radna B.  Zaremba zwróciła  uwagę na
wysoki koszt utrzymania parkietu i zasugerowała rezygnację z tego zamiaru. 
Wójt odpowiedział,  że w przyszłości odbędą się remonty kolejnych pomieszczeń w domu
kultury i być może w którymś z nich będzie potrzeba położenia parkietu. Żadna decyzja w tej
sprawie nie została na razie podjęta. 
Radna G. Szczotka dodała, że parkiet z litego drewna jest obecnie drogi i warto wykorzystać 
go ponownie.

Radny K. Grolik zapytał kiedy zostaną przeprowadzone remonty cząstkowe dróg.
Wójt odpowiedział, że złożono do wykonawców zapytania o cenę i oczekujemy na oferty. 

5.  Rozpatrzenie  i  podjęcie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania    
      finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kobiór za 2017r.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej G. Szczotka 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 udzielenia Wójtowi absolutorium za
2017r.

1) Wystąpienie Wójta

Wójt przypomniał najważniejsze inwestycje zrealizowane w 2017r.:
- przebudowa kotłowni w szkole – 133.000 zł
- rozbudowa monitoringu o 24 kamery – 24.000 zł
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- urządzenie placu zabaw przy ul. Rubinowej – 84.000 zł
- rozbudowa przedszkola – 230.000 zł
- wykonanie wiaty na Gminnym Ośrodku Sportu – 132.000 zł
- budowa sali gimnastycznej – 3.060.000 zł
- termomodernizacja Gminnego Domu Kultury (remont kotłowni i wymiana instalacji

oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej) – 467.000 zł
- termomodernizacja budynku Urzędu Gminy 
- budowa kanalizacji w rejonie ulic: Promnickiej, Poziomkowej, Paproci i Wschodniej –

1.000.020 zł
- unieszkodliwianie odpadów azbestowych z dziewięciu posesji – 162.000 zł
- przebudowa ul. Południowej, łącznie z odwodnieniem – 160.000 zł
- przebudowa ul. Borowej – 100.000 zł
- ul. Składowa – odwodnienie 80.000 zł, podbudowa – 60.000 zł
- budowa chodnika przy ul. Łukowej 
- wymiana dachu na budynku przy ul. Rodzinnej 97

Na realizację większości w/w zadań pozyskano dofinansowanie. 

Wójt  podziękował  Radzie  Gminy  za  dobrą  współpracę  oraz  Skarbnikowi  Gminy,
kierownikom referatów i kierownikom jednostek za zaangażowanie przy realizacji zadań.
Dodał,  że  poza  inwestycjami,  istotną  była  decyzja  o  przystąpieniu  do  Górnośląsko-
Zagłębiowskiej Metropolii. Wydaje się ona właściwa ze względu na wprowadzenie pewnych
korzystnych rozwiązań, jak: bezpłatne przejazdy komunikacją miejską dla dzieci i młodzieży
do 16 roku życia,  organizacja  transportu publicznego oraz ujednolicenie  biletów,  wspólna
strategia  kształtowania  ładu  przestrzennego,  zamiar  wspólnego  zakupu  energii,  wspólna
polityka senioralna i polityka antysmogowa. 
Udało się wypracować zasady gospodarki odpadami. Została zawarta umowa ryczałtowa na
ich odbiór i zagospodarowanie, która obowiązuje do lipca 2019r.
Dzięki  środkom  metropolitalnym  będziemy  mogli  przystąpić  do  szeregu  inwestycji  lecz
musimy je  zrealizować  i  rozliczyć  w ciągu drugiego  półrocza  bieżącego  roku.  Będzie  to
wymagało ogromnego nakładu pracy. 
Przewodniczący Rady dodał, że wspólnym sukcesem jest zrealizowanie w obecnej kadencji
znacznie większej ilości inwestycji, niż w kilku poprzednich kadencjach. 

2) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium
za 2017r.

Przewodnicząca  Komisji  Rewizyjnej  Grażyna  Szczotka  odczytała  wniosek  Komisji
Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium za 2017 rok oraz uchwałę w sprawie
wniosku o udzielenie Wójtowi absolutorium za 2017 rok.

3) odczytanie  uchwały  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  sprawie  wydania  opinii  
o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok 

Skarbnik Gminy Gabriela Zając odczytała uchwałę Nr 4200/II/84/2017 z dnia 18 kwietnia
2018r. II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie
pozytywnej opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kobiór sprawozdaniu z wykonania
budżetu za 2017r.
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4) odczytanie  uchwały  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  sprawie  zaopiniowania
wniosku  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Gminy  o  udzielenie  Wójtowi  absolutorium  
z  tytułu wykonania budżetu za 2017 rok

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – G. Szczotka odczytała uchwałę Nr 4200/II/120/2018 
z  dnia  28  maja  2018r.  II  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  
w Katowicach w sprawie pozytywnej  opinii  o  wniosku Komisji  Rewizyjnej  Rady Gminy
Kobiór w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kobiór za 2018 rok. 

5) podjecie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium za 2017 rok.

Wobec nie zgłaszania głosów do dyskusji, Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały 
i przeprowadził głosowanie w sprawie jej podjęcia.    
Uchwała została podjęta jednogłośnie – obecnych 14 radnych.

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 
2018 rok.

Skarbnik  Gminy  poinformowała,  że  w  projekcie  uchwały  niewłaściwie  zakwalifikowano
składkę  wnoszoną  przez  gminy  na  rzecz  Subregionu  Centralnego.  W  związku  z  tym
proponuje się przyjęcie autopoprawki do § 1 polegającej na: 
1. z rozdz. 75023 – Urzędy gmin wykreśla się pozycję „z tego: wydatki związane z realizacją
ich zadań statutowych o kwotę 7.805,43 zł”
jednocześnie łączna kwota wydatków w tym rozdziale zmienia się na 29.800 zł
2. dodaje się rozdz. 75095 – Pozostała działalność o kwotę 7.805,43 zł
Ostatecznie § 1 otrzymuje brzmienie:
Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kobiór na 2018 rok polegających 
na:
1. zmniejszeniu planu wydatków bieżących ogółem o kwotę 37.605,43 zł, w tym:
- dział 750 - Administracja publiczna o kwotę 37.605,43 zł
-  rozdział 75023 - Urzędy gmin, miast i miast na prawach powiatu o kwotę 29.800zł
w tym: wydatki jednostek budżetowych o kwotę 29.800,00 zł
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 29.800 zł
-  rozdział 75095 - Pozostała działalność o kwotę 7.805,43zł
w tym: wydatki jednostek budżetowych o kwotę 7.805,43 zł
z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 7.805,43 zł

Przewodniczący Rady przypomniał, że proponowane zmiany w budżecie zostały pozytywnie 
zaopiniowane przez komisje połączone i poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz 
z autopoprawką.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

8. Rozpatrzenie  i  podjęcie  uchwał  w  sprawie  zaliczenia  dróg  do  kategorii  dróg
gminnych.

Przewodniczący Rady przypomniał, że projekty uchwał zostały pozytywnie zaopiniowane 
przez komisje połączone.

- w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Uchwała została podjęta jednogłośnie.
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- w sprawie zaliczenia odcinków dróg do kategorii dróg gminnych

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu
użytkowego w budynku położonym w Kobiórze przy ulicy Centralnej 117 wraz 
z wydzierżawieniem przyległego gruntu niezbędnego do jego funkcjonowania.

Przewodniczący Rady przedstawił pozytywną opinię komisji połączonych w sprawie projektu
uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

10. Rozpatrzenie  i  podjęcie  uchwały  w sprawie  przekazania  przez  Gminę Kobiór
zadania  z zakresu  organizowania  publicznego  transportu  zbiorowego
w gminnych przewozach pasażerskich na linii 157.

Przewodnicząca Komisji  Kultury – B. Morawiec przedstawiła  pozytywną opinię Komisji  
w sprawie projektu uchwały.
W wyniku  głosowania  przeprowadzonego  przez  Przewodniczącego  Rady uchwała  została
podjęta jednogłośnie.

11. Rozpatrzenie  i  podjęcie  uchwały  w  sprawie  Programu  wspierania  edukacji
uzdolnionych dzieci i młodzieży w Gminie Kobiór – „Korzystanie z posiadanych
talentów”.

Przewodnicząca  Komisji  Kultury poinformowała,  że podjęcie  przedmiotowej  uchwały jest
niezbędne  przed  opracowaniem  regulaminu  stypendiów  dla  uczniów,  który  zostanie
przedstawiony na następnej sesji. 
Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

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

12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.

Przewodnicząca Komisji Kultury poinformowała, że projekt uchwały został omówiony przez
Wójta na posiedzeniu Komisji. Nazwa ul. Przemysłowa ma zostać nadana fragmentowi drogi
od ul.  Przelotowej  w stronę dworca,  poprzez  fragment  Drogi  Książęcej  do terenu byłego
tartaku. 

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

13. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Rady poinformował,  że w związku z przekazaniem Radzie  Gminy przez
Ministra  Inwestycji  i  Rozwoju  skargi  Pana  Andrzeja  Brandysa na  Wójta  Gminy  Kobiór,
zgodnie z § 21 ust. 1a Statutu Gminy, przekazuje skargę do rozpatrzenia Komisji Rewizyjnej. 
 
Przewodniczący odczytał następnie pisma:
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- Podziękowanie mieszkańców za wykonanie remontu drogi – ul. Południowej,
- Kancelarii  Radcy  Prawnego  Tomasza  Michalskiego reprezentującego  Spółkę

Nieruchomości CIS – STREFA w sprawie nie wywiązywania się Gminy z deklaracji
wykonania inwestycji drogowych na terenie byłego tartaku, którego właścicielem jest
obecnie Spółka  CIS. Dalsze utrzymywanie  się obecnego,  niewystarczającego stanu
zaangażowania  w  realizację  zadeklarowanych  zadań  spowoduje  podjęcie  działań
formalnoprawnych celem uzyskania zwrotu nieruchomości przekazanych nieodpłatnie
na rzecz Gminy. 

Wójt  stwierdził,  że  w  odczytanym  piśmie  są  nieprawdziwe  informacje,  jakoby  Wójt
obiecywał  wyasfaltowanie  wszystkich  dróg.  W  ramach  posiedzenia  komisji  połączonych
odbyła się wizja na terenie zajmowanym przez Spółkę CIS i tylko wówczas była rozmowa na
temat  ewentualnych inwestycji.  Powiedziano,  że jest  możliwość zawnioskowania  o środki
unijne w ramach programu barnfield lecz nie było wiadomo na jaki cel będą one mogły być
wykorzystane.  Natomiast  nikt,  nigdy nie  deklarował,  że  zostaną  wyasfaltowane wszystkie
drogi na tym terenie. Nie jest również prawdą, że przed przekazaniem Gminie drogi, była ona
wyremontowana.  To Gmina wykonała remont cząstkowy drogi.  Droga ta była zamknięta  
i korzystali z niej wyłącznie dzierżawcy, więc nikt inny nie mógł tam wwieźć gruzu i śmieci.
Obecnie jest tam również mnóstwo plastików, które prawdopodobnie pochodzą od najemców.
W związku z tym zostało przesłane pismo o pilne ich usunięcie. Jeśli nie zostanie to zrobione,
trzeba będzie skierować sprawę do WIOŚ. 
Na wcześniejsze pismo Kancelarii Radcy Prawnego CIS, które zostało przedstawione również
na  jednej  z  komisji,  przesłano  odpowiedź  o  łagodnej  treści,  zachęcając  do  polubownego
załatwienia  sprawy  w  okresie  długoterminowym  oraz  współpracy  i  dalszej  realizacji
pierwotnych ustaleń, pomimo braku możliwości finansowania ze środków unijnych.     
Jeśli  właściciel  Spółki  CIS zechce  podjąć  procedurę  cofnięcia  darowizny  nieruchomości,
wówczas Gmina wystąpi o zwrot poniesionych nakładów.

Radna M. Pękała przypomniała, że już wcześniej informowała o niewłaściwym składowaniu
odpadów i wylewaniu ciekłych substancji do gruntu przez właścicieli firm na terenie byłego
tartaku. Świadkami tego byli pracownicy, natomiast właściciel spółki wynajmującej teren nie
zareagował na takie działania.

Wójt  odpowiedział,  że  gmina  nie  zajmuje  się  odpadami  przemysłowymi.  Każdy
przedsiębiorca  prowadzący  działalność  ma  obowiązek  zamówić  sobie,  odpowiednią  do
potrzeb, ilość kontenerów na odpady i wywozić je na instalację.
Wójt uważa, że dobrze byłoby spotkać się, przy udziale przedstawiciela Rady, z właścicielem
Spółki CIS i wyjaśnić wszystkie wątpliwości. 

Radny J. Mazurczyk zapytał w jaki sposób jest uregulowana sprawa odprowadzania ścieków
z terenu byłego tartaku. 
Wójt  odpowiedział,  że  jest  pozwolenie  wodnoprawne  na  odprowadzanie  ścieków  przez
separator do stawu.    

14. Interpelacje, zapytania i wnioski.

Nie zgłoszono.

15. Zakończenie obrad. 
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W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący zamknął obrady sesji. 

Protokołowała Jolanta Niemiec. 
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