-PROTOKÓŁ Nr RG.0002.12.2016
z XII SESJI RADY GMINY KOBIÓR
z dnia 25 lutego 2016r.
Obrady prowadził Przewodniczący Rady Przemysław Sawicki. Otworzył on sesję,
przywitał zebranych i stwierdził prawomocność obrad – obecnych 15 radnych.
W posiedzeniu uczestniczyli również Wójt – Eugeniusz Lubański, Skarbnik Gminy – Gabriela
Zając, Kierownik Referatu G.K – Janusz Mazur oraz grupa mieszkańców – lista obecności
w załączeniu – zał. nr 1.
Przewodniczący przedstawił porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie obrad i stwierdzenie wymaganego kworum.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z sesji, z dnia 30.12.2015r.
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie negatywnego stanowiska wobec planów
budowy kopalni w lasach kobiórskich na obszarze Gminy Kobiór objętym koncesją
„Studzienice 1”.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2016 rok.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Kobiór na lata 2015-2026.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania
dotychczasowej taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Kobiór.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług
świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości oraz wysokości cen za te usługi.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kobiór w roku 2016.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG.0007.71.2015 Rady
Gminy Kobiór z dnia 29 października 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie
zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Kobiór, a Województwem Śląskim.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu
stanowiącego własność Gminy Kobiór.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zasad wydzierżawiania gruntu komunalnego
położonego w Kobiórze przy ul. Tuwima – teren stanowiący część działki nr 1932/37 k.m.
1 przeznaczonego pod garaż murowany, na czas oznaczony dłuższy niż 5 lat.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty opłaty
planistycznej.
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2016r. pomocy finansowej
w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej z przeznaczeniem na dofinansowanie
działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym.
16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Kobiór na okręgi wyborcze
oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów w drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego do publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum.
18. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania doskonalenia
zawodowego nauczycieli na 2016 rok.
19. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
społecznych z mieszkańcami Gminy Kobiór.

2
20. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016r.
21. Przyjęcie planów pracy komisji na 2016 rok.
22. Sprawy bieżące.
23. Interpelacje, zapytania i wnioski.
24. Zakończenie obrad.
Wójt wniósł o uzupełnienie porządku obrad o rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie
zgłoszenia kandydata na stanowisko etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach (Zespół Zamiejscowy w Bielsku Białej) oraz rozpatrzenie
przed sprawozdaniem Wójta uchwały w sprawie negatywnego stanowiska wobec planów
budowy kopalni w lasach kobiórskich na obszarze Gminy Kobiór objętym koncesją
„Studzienice 1”.
Przewodniczący zaproponował rozpatrzenie wniesionego przez Wójta projektu uchwały
w punkcie 22 i przesunięcie pozostałych punktów na dalszą kolejność.
Zmiana porządku obrad została przyjęta jednogłośnie.
3. Przyjęcie protokołu z sesji, z dnia 30.12.2015r.
Protokół został przyjęty jednogłośnie, bez uwag.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie negatywnego stanowiska wobec
planów budowy kopalni w lasach kobiórskich na obszarze Gminy Kobiór objętym
koncesją „Studzienice 1”.
Przewodniczący Rady przypomniał, że przedmiotowy projekt uchwały wraz z informacjami na
temat planów Spółki Studzienice został przedstawiony do zaopiniowania mieszkańcom.
Odczytał następnie protokół z ustalenia wyników opinii mieszkańców – zał. nr 2. Stanowisko
za podjęciem uchwały wyraziło 728 osób, przeciw 35 osób, 5 wstrzymało się od głosu.
Jako pierwsza, negatywnie odniosła się do planów budowy kopalni Rada Gminy Bojszowy
i podjęła stosowną uchwałę w tej sprawie. Zdecydowany sprzeciw wyrażają również
mieszkańcy sołectw Pszczyny – Studzienic i Jankowic.
Pan Anderko wyraził zadowolenie z inicjatywy podjęcia uchwały wyrażającej sprzeciw wobec
planów budowy kopalni. Spółka Studzienice 1 opracowuje obecnie ocenę oddziaływania na
środowisko, która prawdopodobnie będzie pozytywna. Jakie zatem działania, uniemożliwiające
powstanie kopalni, zostaną podjęte w dalszej kolejności?
Radny powiatowy Stefan Ryt uważa za słuszne podjęcie przedmiotowej uchwały przed
opracowaniem przez Spółkę Studzienice dalszej dokumentacji i złożeniem wniosku o zmianę
studium i planu zagospodarowania przestrzennego. Uchwała ta jest bowiem wyraźnym
sygnałem, że społeczeństwo nie chce, aby kopalnia powstała. Są obawy o degradację
środowiska, jak ma to miejsce np. w Suszcu, a także brak gwarancji, że w przyszłości obszar
eksploatacji górniczej nie zostanie poszerzony i nie będzie się odbywał pod terenem
zabudowanym. Kobiór był zawsze znany jako atrakcyjna miejscowość, część „zielonego
śląska” i byłoby niewybaczalne gdyby miało się to zmienić z powodu wątpliwych dochodów
dla Gminy, jakie obiecuje Spółka.
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Pan Anderko zwrócił uwagę, że Spółka Studzienice wykazuje kapitał zakładowy w wysokości
100.000 zł. Taki kapitał z pewnością nie gwarantuje ewentualnych roszczeń o odszkodowania
za zniszczony teren. Gdyby kopalnia rozpoczęła wydobycie i Gmina otrzymywałaby z tego
tytułu milion złotych podatku, to w przeliczeniu na jedno gospodarstwo przypadałoby
ok. 700 zł. Uważa, że lepiej byłoby podwyższyć podatek od nieruchomości na rzecz
przeciwstawienia się tej kopalni, aniżeli ponosić ewentualne straty. Należy podjąć działania na
etapie oceny oddziaływania na środowisko.
Wójt poinformował, że na etapie zatwierdzania przez Ministra Środowiska dokumentacji złoża
węgla kamiennego „Studzienice”, wystąpiono o uznanie Gminy za stronę w postępowaniu,
argumentując to obawami o zasięg oddziaływania górniczego oraz problemy hydrologiczne.
Minister nie uznał jednak interesu prawnego Gminy i umorzył postępowanie w związku z tym,
że badania były prowadzone na gruncie Skarbu Państwa, w zarządzie Lasów Państwowych.
Uzyskanie koncesji na eksploatację górniczą wymaga wcześniejszego opracowania raportu
oddziaływania na środowisko, na zlecenie Spółki Studzienice 1. Gmina powoła zespół
fachowców do zaopiniowania tego raportu. Ponadto powinno powstać stowarzyszenie lub
któreś z już istniejących w Kobiórze, do uczestniczenia w postępowaniu środowiskowym przed
Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska. Gmina wystąpi też do RDOŚ o przesłanie raportu
w celu umożliwienia mieszkańcom zapoznania się z nim.
Obecne Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobiór
nie przewiduje eksploatacji złóż i prawdopodobnie będzie konieczność jego zmiany. Jeżeli
z raportu oddziaływania na środowisko będzie wynikało, że nie nastąpi zmiana sposobu
użytkowania terenu, wówczas Spółka nie musi żądać zmiany Studium. Mimo tego powinno się
w nim wprowadzić zapisy o pewnych ograniczeniach i zabezpieczeniach. Podobnie nie ma
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów leśnych i dobrze by było opracować taki
plan z pewnymi obwarowaniami na przyszłość. Być może wspólne działania z pozostałymi
gminami, na terenie których planowana jest eksploatacja górnicza spowodują, że Spółka
Studzienice wycofa się z planów budowy kopalni.
Pan Jan Michalak poinformował, że zawodowo zajmował się sprawami szkód górniczych.
Zasięgi tąpnięć i powstawania niecek są uzależnione od karbonu, który w naszym rejonie jest
dość dziwny, gdyż nad karbonem uwęglonym istnieją duże twory piaskowcowe będące
naturalnym akumulatorem energii sprężystej, która po rozładowaniu doprowadza do
poważnych szkód górniczych. Przykładem szkód wyrządzonych przez eksploatację węgla „na
zawał” jest teren pomiędzy starym szybem kopalni Ziemowit, a Hołdunowem gdzie łąki
osiadły o 5 - 6 m i są obecnie nieużytkami, których nie da się zrekultywować. Podobnie stanie
się z lasami kobiórskimi, kiedy nastąpi tam eksploatacja. W Anglii od 1956 roku przez 30 lat
sukcesywnie likwidowano nierentowne kopalnie i w tym czasie przekwalifikowano
pracowników i powstawał nowy przemysł, gdzie znaleźli oni zatrudnienie. Poniesiono też
ogromne nakłady na rozwój energetyki. W Polsce przez ostatnie 30 lat nie zrobiono nic
w zakresie energetyki. Zlikwidowano elektrownię Halemba, która zaopatrywała się w węgiel
z pobliskiej kopalni Halemba, przez co kopalnia straciła zbyt. Zamknięto tez kopalnię Siersza,
z której dostarczano węgiel taśmami bezpośrednio do elektrowni. Działa jeszcze elektrownia
Łaziska, współpracująca z kopalnią Bolesław Śmiały, która poradziła sobie z problemem
zanieczyszczania środowiska montując odpowiednie elektrofiltry. Problem, o którym mowa
ma podłoże ekonomiczne i polityczne. Pakiet klimatyczny zaproponowany przez Unię
Europejską jest fałszywym działaniem. Niemcy emitują bowiem pięciokrotnie więcej
dwutlenku węgla w stosunku do Polski i nikt im niczego nie zarzuca. Sprawa budowy kopalni
jest pewnego rodzaju dywersją. Chodzi o to, żeby upozorować tworzenie nowych kopalń,
zamykając stare, do których po zamknięciu nie da się już wrócić. Energia zaczyna być
w świecie największą walutą przetargową. Gdyby wykorzystać nasze złoża gazu Polska byłaby
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w stanie zabezpieczyć się energetycznie. Mówienie o ewentualnych szkodach wynikających
z tego tytułu jest po to, aby odsunąć nas od takich zamierzeń.
Zdaniem Pana Michalaka należy powołać zespół fachowców, który konstruktywnie podejdzie
do sprawy budowy kopalni i sformułuje przekonujące uzasadnienie przeciwko realizacji tego
zamierzenia. Niezależnie od tego trzeba problem nagłośnić w mediach.
Przewodniczący Rady uważa za słuszne powołanie zespołu, który będzie analizował dalsze
postępowanie Spółki Studzienice.
Przedmiotowa uchwała jest poparciem stanowiska Rady Gminy Bojszowy i należy mieć
nadzieję, że pozostałe gminy, na terenie których planowane jest wydobycie, również odniosą
się do tego negatywnie. Wspólny sprzeciw wobec planów budowy kopalni z pewnością
odniesie większy skutek. Spółka Studzienice nie jest partnerem do rozmów gdyż została
powołana po to, aby uzyskać koncesję na wydobycie i odsprzedać ją innemu podmiotowi.
Przewodniczący odczytał następnie projekt przedmiotowej uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
Wójt przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności za okres od 4.01.2016r. do 24.02.2016r.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
W nawiązaniu do sprawozdania Wójta, radny Z. Jaromin zapytał, czy w ramach tegorocznych
imprez przewiduje się organizację Dożynek.
Wójt odpowiedział, że w ostatnich latach festyny dożynkowe nie należały do zbyt udanych,
w związku z czym w bieżącym roku Gminny Dom Kultury zorganizuje w dniu 27 sierpnia
imprezę na zakończenie lata. W niedzielę 4 września będzie odprawiona Msza Święta
dożynkowa, po której przedstawiciele rolników i starostowie zostaną zaproszeni do domu
parafialnego na skromny poczęstunek. Jeżeli któraś organizacja lub właściciele restauracji
z terenu Kobióra zechcą zorganizować imprezę dożynkową, mogą to zrobić we własnym
zakresie.
Radny C. Świerkot uważa, że powinno się złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego stwierdzające
nieważność uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2016 rok. Skoro w ubiegłych latach, w ramach środków
przewidzianych na realizację tego Programu można było doposażyć plac zabaw, to dlaczego
jest to obecnie kwestionowane. Wydatkowanie środków na ten cel było słuszne i należałoby to
kontynuować. Jeśli nie, to trzeba poszukać innych możliwości finansowania na dokończenie
urządzenia placu zabaw.
Wójt odpowiedział, że w Programie na 2015 rok wprowadzono zapis o przeznaczeniu środków
na zagospodarowanie placów i miejsc rekreacji, co umknęło uwadze nadzoru prawnego.
Z nadwyżki środków przeznaczonych na realizację Programu wykonano jedynie drobne prace
przy placu zabaw – ogrodzenie i piaskownicę. Zaskarżanie rozstrzygnięcia nadzorczego nie ma
sensu skoro została zakwestionowana nie tylko nasza uchwała, ale także uchwały w innych
gminach. Nie należy się też narażać na zarzuty kontroli RIO w przypadku wydatkowania
środków niezgodnie z przepisami. Jeśli pozostanie nadwyżka środków z opłat za zezwolenia na
sprzedaż napojów alkoholowych, wówczas można rozważyć na jaki cel je przeznaczyć. Nie
można natomiast wpisywać do uchwały, że planowana jest realizacja „twardych projektów”
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w ramach tych środków. Należy poszukiwać źródeł finansowania na dokończenie placu zabaw
i nie wykluczone, że będzie to możliwe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Radny J. Mazurczyk zapytał, z jakiego powodu w projekcie budowy sali gimnastycznej
zaplanowano także dodatkową kotłownię.
Wójt odpowiedział, że kotłownia była uwzględniona już w poprzednim projekcie. Będzie to
duży obiekt i jego ogrzewanie, w części obejmującej zaplecze – szatnie, pomieszczenie dla
nauczycieli i magazyn, zaplanowano sposobem konwencjonalnym. Sala będzie natomiast
ogrzewana nadmuchem. Obecna kotłownia jest do wymiany i posiadamy na to pozwolenie na
budowę. Projekt termomodernizacji szkoły został opracowany w 2011 roku i nie uwzględniał
nowej sali gimnastycznej. Będzie taniej i łatwiej, zamiast przerabiać starą sieć ciepłowniczą,
wybudować nowy kocioł, który obsłuży salę wraz z zapleczem.
Radna B. Zaremba uważa, że ogrzewanie sali gimnastycznej nadmuchem nie jest dobrym
rozwiązaniem gdyż w czasie zajęć będzie się unosił kurz.
Wójt odpowiedział, że jeszcze więcej kurzu jest przy ogrzewaniu podłogowym, a salę po
prostu trzeba sprzątać.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór
na 2016r.
Przewodniczący Rady przypomniał, że przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany
pozytywnie na posiedzeniu komisji połączonych.
Odczytał projekt uchwały i przeprowadził głosowanie w sprawie jej podjęcia.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kobiór na lata 2015-2026.
Przewodniczący Rady przypomniał, że przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną
opinię komisji połączonych.
Odczytał projekt uchwały i przeprowadził głosowanie w sprawie jej podjęcia.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania
dotychczasowej taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy
Kobiór.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – A. Danek przedstawił pozytywną opinię
Komisji w sprawie projektu uchwały. Poinformował również, że Komisja dyskutowała na
temat zasadności kontynuowania obsługi prawnej w KZK na obecnych zasadach. Dyrektor
KZK zobowiązała się do zorganizowania spotkania z radcą prawnym i Wójtem celem
omówienia tej kwestii. Czy są już jakieś ustalenia w tej sprawie?
Wójt odpowiedział, że rozmowa się odbyła, jednak sprawa nie została zakończona.
Zasugerował, aby porady prawne odbywały się w miarę potrzeby, a nie na stałe zlecenie.
Radny C. Świerkot uważa, że porady prawne dla KZK powinny się odbywać w ramach
obsługi prawnej Urzędu Gminy.
Wójt odpowiedział, że radca prawny pełni równocześnie funkcje kierownika Referatu Spraw
Obywatelskich i Sekretarza Gminy. W związku z tym nie wyobraża sobie aby w czasie godzin
pracy Urzędu, jednostki równocześnie korzystały z porad prawnych. Środki finansowe KZK
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pochodzą z taryfy i zakład może sobie zorganizować pomoc prawną w razie potrzeby.
W GOPS jest bardzo dużo spraw wymagających porad prawnych i byłoby niewskazane aby
podopieczni chcący uzyskać poradę zakłócali pracę Urzędu. Pozostałe jednostki rzadko
korzystają z obsługi prawnej.
Wójt stwierdził, że upora się z tym problemem. Nie chciałby jednak aby ta sama osoba
w godzinach pracy Urzędu obsługiwała inne jednostki.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przeprowadził głosowanie w sprawie jej
podjęcia.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług
świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości oraz wysokości cen za te usługi.
Przewodnicząca Komisji G.P. – B. Zawierucha przedstawiła pozytywną opinię Komisji
w sprawie projektu uchwały.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przeprowadził głosowanie w sprawie jej
podjęcia.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kobiór
w roku 2016.
Kierownik Referatu G.K. – Janusz Mazur poinformował, że program opieki nad zwierzętami
musi być uchwalany corocznie. Określa on sposób postępowania ze zwierzętami bezdomnymi
oraz zasady finansowania. W 2015 roku zlikwidowano punkt zatrzymań bezdomnych zwierząt
w Kobiórze i od tej pory została zawarta umowa ze schroniskiem w Chełmku, które
kompleksowo realizuje zadania przewidziane w programie. Ponadto koszt usług świadczonych
przez schronisko jest o 30% mniejszy, niż w poprzednich latach.
W programie wskazuje się również kwoty środków przeznaczonych na dokarmianie
i sterylizację dziko żyjących kotów. Dotychczas nie było wniosków o przekazanie środków na
dokarmianie, natomiast sterylizacja odbywa się na bieżąco. W bieżącym roku wykonano już
12 takich zabiegów w przychodni weterynaryjnej w Kobiórze.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przeprowadził głosowanie w sprawie jej
podjęcia.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG.0007.71.2015
Rady Gminy Kobiór z dnia 29 października 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na
dokonanie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Kobiór, a Województwem
Śląskim.
Przewodnicząca Komisji G.P. przedstawiła pozytywną opinię Komisji w sprawie projektu
uchwały.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przeprowadził głosowanie w sprawie jej
podjęcia.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
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12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie
gruntu stanowiącego własność Gminy Kobiór.
Przewodnicząca Komisji G.P. przedstawiła pozytywną opinię Komisji w sprawie projektu
uchwały.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przeprowadził głosowanie w sprawie jej
podjęcia.
Uchwała została podjęta 13 głosami, 2 wstrzymujące.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zasad wydzierżawiania gruntu
komunalnego położonego w Kobiórze przy ul. Tuwima – teren stanowiący część
działki nr 1932/37 k.m. 1 przeznaczonego pod garaż murowany, na czas oznaczony
dłuższy niż 5 lat.
Przewodniczący Rady przypomniał, że przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany
pozytywnie na posiedzeniu komisji połączonych.
Odczytał projekt uchwały i przeprowadził głosowanie w sprawie jej podjęcia.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty
opłaty planistycznej.
Przewodnicząca Komisji G.P. przedstawiła pozytywną opinię Komisji w sprawie projektu
uchwały.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przeprowadził głosowanie w sprawie jej
podjęcia.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2016r. pomocy
finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej z przeznaczeniem
na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom
Alkoholowym.
Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia – B. Morawiec przedstawiła pozytywną
opinię Komisji w sprawie projektu uchwały.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przeprowadził głosowanie w sprawie jej
podjęcia.
Uchwała została podjęta jednogłośnie
16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Kobiór na okręgi
wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych
w każdym okręgu.
Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia przedstawiła pozytywną opinię Komisji
w sprawie projektu uchwały.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przeprowadził głosowanie w sprawie jej
podjęcia.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
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17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów w drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego do publicznej szkoły podstawowej i publicznego
gimnazjum.
Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia przedstawiła pozytywną opinię Komisji
w sprawie projektu uchwały.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przeprowadził głosowanie w sprawie jej
podjęcia.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
18. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania doskonalenia
zawodowego nauczycieli na 2016 rok.
Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia przedstawiła pozytywną opinię Komisji
w sprawie projektu uchwały.
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie
przez Związek Nauczycielstwa Polskiego, następnie odczytał projekt uchwały i przeprowadził
głosowanie w sprawie jej podjęcia.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
19. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kobiór.
Przewodniczący Rady przypomniał, że przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany
pozytywnie na posiedzeniu komisji połączonych.
Odczytał projekt uchwały i przeprowadził głosowanie w sprawie jej podjęcia.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
20. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016r.
Przewodniczący Rady przypomniał, że uchwała w sprawie przedmiotowego Programu podjęta
w grudniu 2015r. została uchylona przez nadzór prawny wojewody, m.in. ze względu na zapis
dotyczący przeznaczenia środków z przeciwdziałania alkoholizmowi na zagospodarowanie
placów oraz miejsc wypoczynku i rekreacji. Na posiedzeniu komisji połączonych spotkało się
to z wątpliwościami, co do podstaw jakimi kierował się nadzór prawny gdyż zapis ten nie
został zakwestionowany w Programie na 2015 rok. Mimo tego zmieniony projekt uchwały
został zaopiniowany pozytywnie.
Przewodniczący przeprowadził głosowanie w sprawie podjęcia uchwały.
Uchwała została podjęta 11 głosami, 2 przeciw, 2 wstrzymujące.
21. Przyjęcie planów pracy komisji na 2016 rok.
Przewodniczący komisji przedstawili kolejno plany pracy na 2016 rok.
Kultury, Oświaty i Zdrowia
Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnictwa
Wójt poprosił aby Komisja uwzględniła również w planie pracy sprawy:
- transportu zbiorowego na terenie powiatu pszczyńskiego, zwłaszcza w części
odnoszącej się do Kobióra,
- planu zadrzewienia (odtopolenia).
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Przewodniczący Rady poprosił natomiast aby Komisja na jednym z najbliższych posiedzeń
zajęła się opracowaniem rankingu punktów oświetleniowych.
Budżetu i Finansów
Przewodniczący Rady zaproponował aby na posiedzenie, kiedy będzie omawiana taryfa za
wodę zaprosić przedstawicieli RPWiK celem przedstawienia planów w zakresie modernizacji
sieci wodociągowej w Kobiórze.
Wójt poinformował, że plan modernizacji sieci istnieje i jest realizowany. Zwiększenie jego
zakresu jest możliwe tylko w przypadku podwyższenia ceny wody lub w sytuacji gdyby
RPWiK miało możliwość realizacji jakiegoś projektu unijnego.
Radny C. Świerkot uważa, że przy okazji planowanej modernizacji ul. Rodzinnej należałoby
również wymienić wodociąg, który już wielokrotnie ulegał awariom.
Wójt odpowiedział, że część wodociągu przy ul. Rodzinnej została już wymieniona. Można
zasugerować wymianę dalszego odcinka lecz prawdopodobnie RPWiK będzie oczekiwał
partycypacji powiatu w kosztach remontu.
Komisja Rewizyjna
Plany pracy wszystkich komisji zostały przyjęte jednogłośnie.
22. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na stanowisko
etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach
(Zespół Zamiejscowy w Bielsku Białej).
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przypomniał, że został on pozytywnie
zaopiniowany na posiedzeniu komisji połączonych.
Pani Małgorzata Sapa poinformowała, że od 2001 roku pracuje w jednostkach samorządu
terytorialnego, a od 2008 roku zatrudniona jest w Urzędzie Gminy Kobiór. Zasadą jest, że
połowa członków Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej składa się z osób zgłoszonych
przez gminy, w związku z czym wystąpiła do Rady Gminy Kobiór o udzielenie jej
rekomendacji, co umożliwi udział w konkursie na to stanowisko.
W wyniku głosowania przeprowadzonego przez Przewodniczącego Rady uchwała została
podjęta jednogłośnie.
23. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Rady odczytał pisma:
- zaproszenie Archidiecezji Katowickiej do udziału w dniu skupienia dla
samorządowców,
- zaproszenie Śląsko-Małopolskiego Komitetu Pomocy Dzieciom Polskim Archidiecezji
Lwowskiej do udziału w pielgrzymce na Kresy.
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24. Interpelacje, zapytania i wnioski.
Radny K. Grolik zwrócił uwagę na zły stan nawierzchni ul. Wróblewskiego. Mimo
wcześniejszych napraw, po deszczu znów pojawiły się dziury.
Radny C. Świerkot potwierdził, że stan ul. Wróblewskiego jest fatalny i należałoby wykonać
tam bieżące naprawy nawierzchni.
Wójt odpowiedział, że jest świadomy stanu dróg. Przed przystąpieniem do ich remontów
(w maju) zostaną wykonane doraźne naprawy w miejscach stanowiących zagrożenie dla ruchu.
Radny J. Mazurczyk po raz kolejny zwrócił uwagę, że na placu przy ul. Tuwima, za który
Gmina płaci Nadleśnictwu dzierżawę, zaparkowanych jest coraz więcej samochodów.
Wójt odpowiedział, że jakiś czas temu interweniowano w tej sprawie u właściciela
sąsiadującego terenu o zaprzestanie parkowania na placu dzierżawionym przez Gminę.
Interwencja ta odniosła pozytywny skutek. Skoro sytuacja się powtarza trzeba na nowo zająć
się tą sprawą.
Radny W. Spychała poinformował, że mieszkańcy zgłosili mu kradzież lampy przy
ul. Leśników, w rejonie zbiornika wielofunkcyjnego.
Kierownik Referatu G.K. odpowiedział, że zdarzenie to zostało zgłoszone również w Urzędzie
Gminy. Uszkodzenia wskazują na uderzenie w lampę samochodem, a w związku z tym, że
sprawca jest nieznany nie otrzymamy odszkodowania z tego tytułu. Nowa lampa zostanie
zamówiona i zamontowana w najbliższym czasie.
25. Zakończenie obrad.
Wobec nie zgłaszania dalszych głosów, Przewodniczący zamknął obrady sesji.
Protokołowała Jolanta Niemiec.

