
PROTOKÓŁ 

z XXVII SESJI RADY GMINY KOBIÓR 

z dnia 29 października 2013r.  

 

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

zebranych i stwierdził  prawomocność obrad – obecnych 14 radnych. Nieobecny radny  

W. Paliczka. W posiedzeniu uczestniczyli również Wójt, Zastępca Wójta, Sekretarz Gminy, 

Skarbnik Gminy, Kierownik Referatu G.K. oraz Dyrektor Kobiórskiego Zakładu 

Komunalnego – lista obecności w załączeniu. 

 

Przedstawił następnie porządek obrad: 

 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie wymaganego kworum.      

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z sesji, z dnia 26 września 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 podatku od nieruchomości.  

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przebiegu granicy z Gminą Orzesze.  

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Kobiór na obwody 

głosowania i ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji 

wyborczych.  

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Kobiór na okręgi wyborcze 

oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/170/13 Rady 

Gminy Kobiór z dnia 18 kwietnia 2013r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki 

określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, 

logopedy i doradcy zawodowego  zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę 

Kobiór. 

11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania 

nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkołach  

i placówkach prowadzonych przez Gminę Kobiór.  

12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji 

urządzeń kanalizacyjnych.  

13. Sprawy bieżące. 

14. Interpelacje, zapytania i wnioski. 

15. Zakończenie obrad.  

 

Wójt Stefan Ryt wniósł o uzupełnienie porządku obrad o rozpatrzenie i podjęcie uchwały  

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.   

 

Przewodniczący Rady zaproponował rozpatrzenie dodatkowej uchwały w punkcie 13  

i przesunięcie pozostałych punktów na dalszą kolejność. 

Zmieniony porządek obrad przyjęto jednogłośnie.  

 

3. Przyjęcie protokołu z sesji, z dnia 26 września 2013r. 

 

Protokół został przyjęty jednogłośnie, bez uwag.  
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4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

 

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

sesji.  

Właściciele restauracji „Tatrzańska” w Kobiórze, za własne środki, realizują budowę 

kanalizacji sanitarnej.   

 

Zakończono remont nawierzchni ul. Rzecznej. Środki finansowe w kwocie 100.000 zł 

otrzymaliśmy na ten cel od Miasta Tychy jako odszkodowanie za utracone dochody z racji 

zmiany granicy pomiędzy Gminą Kobiór, a Miastem Tychy. 

 

Wójt uczestniczył w Konwencie wójtów gmin, Starosty powiatu pszczyńskiego i burmistrza 

Pszczyny. Na spotkaniu omawiano m.in. zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa w Powiecie, 

a zwłaszcza imprez masowych i rekreacyjnych oraz stan oznakowania dróg. Głównym 

tematem były natomiast sprawy transportu. Starosta zlecił bowiem opracowanie planu 

transportu publicznego dla powiatu pszczyńskiego. Z materiałami na ten temat można się 

zapoznać w naszym Referacie Gospodarki Komunalnej.  

Lokalna Grupa Działania "Ziemia Pszczyńska" przedstawiła informację na temat swojej 

działalności. Istnieje jeszcze możliwość składania wniosków konkursowych w ramach 

działania "Odnowa i rozwój wsi". Rozważa się wystąpienie naszej Gminy o środki na budowę 

zatoki i przystanku autobusowego w centrum Kobióra. Opracowanie koncepcji w tym 

zakresie zostało zlecone Pracowni Architektonicznej Ratajski.  

 

Spółka z o. o. Śląski Węgiel Żory z siedzibą w Warszawie uzyskała od ministra środowiska 

koncesję na poszukiwanie i rozpoznanie złóż węgla kamiennego i metanu w obszarze 

Orzesze. Obszar ten zlokalizowany jest w gminach: Orzesze, Czerwionka-Leszczyny, Kobiór, 

Suszec i Żory. Za wydaną koncesję nasza Gmina otrzymała opłatę w wysokości 2.100 zł.  

 

Zakończyła się, trwająca prawie miesiąc, kontrola NIK. Kontrolowano gospodarkę gruntami 

w naszej Gminie. Sprawy regulacji własności gruntów i odszkodowań będą kontynuowane 

sukcesywnie, w miarę możliwości finansowych Gminy. 

 

Zostało powołane stowarzyszenie Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego  

z siedzibą w Gliwicach. Dokumenty przyjęte na spotkaniu założycielskim zostały przekazane 

do sądu w celu rejestracji stowarzyszenia. Najważniejszym celem Związku będzie 

pozyskiwanie środków unijnych na realizację Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych  

w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.  

Województwo Śląskie zostało podzielone na cztery subregiony: południowy z siedzibą  

w Bielsku-Białej, północny z siedzibą w Częstochowie, zachodni z siedzibą w Rybniku  

i centralny z siedzibą w Gliwicach i Katowicach. Do Subregionu Centralnego należy 81 

jednostek samorządowych. Został on podzielony na pięć podregionów: bytomski, gliwicki, 

katowicki, sosnowiecki i tyski, do którego należy Kobiór razem z Miastem Tychy, gminami 

powiatów: pszczyńskiego, mikołowskiego i bieruńsko-lędzińskiego. Część środków unijnych 

zostanie przyznana przez Marszałka Województwa subregionom, a następnie podregionom, 

na realizację projektów w trybie pozakonkursowym. Środki te mają być przyznawane według 

klucza ludnościowego.  

 

Wójt uczestniczył w Konwencie Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów 

zorganizowanym w Pyskowicach. W spotkaniu wziął udział m.in. Marszałek Województwa 

Śląskiego, który wyraził zrozumienie wobec problemów małych gmin w realizacji 
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podstawowych zadań z zakresu infrastruktury drogowej, czy gospodarki wodno-ściekowej. 

Środki na dofinansowanie tych przedsięwzięć są jednak bardzo ograniczone. 

 

Członkowie Rady Gminy oraz przedstawiciele Urzędu Gminy uczestniczyli w konferencji, 

prowadzonej przez Prezesa Spółki MASTER Marka Mrówczyńskiego, pt. „Prezentacja stanu 

zaawansowania inwestycji Budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego 

Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach”. Możliwość bezpośredniego 

zapoznania się ze stanem budowy oraz funkcjami jakie będzie spełniał Zakład, z pewnością 

przekonują, że wkład finansowy Gminy na realizację tej inwestycji był celowy i zostanie 

właściwie wykorzystany. 

 

Odbyło się spotkanie z Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie i Skarbnikiem 

Powiatu Pszczyńskiego dotyczące planowania zadań do realizacji na drogach powiatowych  

w 2014 roku. Uzgodniono, że Gmina Kobiór przeznaczy na ten cel kwotę 50.000 zł, 

natomiast Powiat 100.000 zł. Za środki te zostanie dokończony chodnik przy ul. Przelotowej 

oraz opracowany kompleksowy projekt przebudowy ul. Rodzinnej. Projekt ten pozwoli starać 

się w następnych latach o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych.  

 

Wójt wraz z Wiceprzewodniczącą Rady uczestniczyli w spotkaniu nauczycieli emerytów  

z okazji Dnia Edukacji Narodowej.  

Wójt wziął również udział w spotkaniu, które odbyło się w Teatrze Małym w Tychach  

w związku z obchodami 60-lecia działalności tyskiego Koła Polskiego Związku 

Niewidomych. Uczestniczył też w uroczystości I rocznicy nadania imienia Gimnazjum  

w Kobiórze. Z tej okazji poświęcono obraz patrona Gimnazjum, Bł. Jana Pawła II.   

 

W Lublińcu odbyło się kolejne Zgromadzenie Ogólne Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.  

Uczestniczył w nim również Marszałek Województwa Śląskiego.  

Stanowiska przyjęte na Zgromadzeniu zostały przesłane do władz Województwa oraz do 

Sejmu R.P. i Prezydenta R.P., a dotyczą one:  

 zabezpieczenia środków finansowych na rozwój obszarów wiejskich w ramach II 

filaru Wspólnej Polityki Rolnej w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020. Okazało się, że środki takie nie zostały zaplanowane przez Marszałka,  

a są niezbędne na dokończenie inwestycji komunalnych, zwłaszcza w małych 

gminach.  

 protestu przeciwko projektowi ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym 

na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz o zmianie niektórych ustaw. Projekt 

ten dotyczy m.in. zmiany przepisów dotyczących referendum lokalnego oraz 

referendum w sprawie samoopodatkowania. Grupa mieszkańców będzie mogła 

wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie referendum w sprawie np. wykonania 

jakiejś inwestycji.  Jeżeli okaże się, że realizacja tego przedsięwzięcia nie będzie 

możliwa ze względu na brak środków finansowych, wówczas organ wykonawczy 

danej jednostki, równocześnie z referendum na wniosek mieszkańców, przeprowadzi 

referendum w sprawie samoopodatkowania mieszkańców w celu realizacji 

wnioskowanej inwestycji. 

Jest to tworzenie kolejnych, nowych szczebli demokracji, które miałyby 

funkcjonować niezależnie od rad gmin wybranych w demokratycznych wyborach. 

Ponadto proponowane są nowe rozwiązania dotyczące budżetu. Na etapie jego 

tworzenia każdy mieszkaniec będzie mógł wnosić swoje uwagi, na które trzeba 

będzie odpowiedzieć. Spowoduje to niewątpliwie znaczne wydłużenie procedury 

uchwalania budżetu, a zatem również niebezpieczeństwo nie przyjęcia go  

w wymaganym terminie.   
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 sprawy hurtowego zaopatrzenia gmin w wodę, w świetle działań Samorządu 

Województwa Śląskiego dotyczących Górnośląskiego Przedsiębiorstwa 

Wodociągów.  

Wyrażono stanowczy protest przeciwko komercjalizacji GPW, które miało działać na 

zasadzie non profit zajmując się przede wszystkim zaopatrzeniem w wodę, której 

cena powinna być uzgadniana z samorządami. Tymczasem z zysków GPW 

realizowane są inne zadania nie mające nic wspólnego z dostarczaniem wody.  

 protestu przeciwko poselskiemu projektowi ustawy o powiecie metropolitalnym.  

 

W naszej Gminie powstaje coraz większy problem z mieszkaniami socjalnymi. PKP 

wystąpiły do sądu o eksmisję lokatorów zalegających z czynszem w budynkach zakładowych. 

Sąd najczęściej wydaje orzeczenie o przyznaniu tym lokatorom mieszkań socjalnych.  

W przypadku braku takich lokali, Gmina musi zapłacić PKP za bezumowne korzystanie  

z mieszkań, w których pozostają lokatorzy oczekujący na mieszkania socjalne. 

 

Według tygodnika samorządu terytorialnego „Wspólnota” Gmina Kobiór zajęła 16 miejsce  

w kraju wśród gmin wiejskich, w rankingu dotyczącym procentowego udziału wydatków 

sfinansowanych ze środków unijnych w wydatkach majątkowych ogółem w latach 2009-

2013. Według publikacji aż 60,311% wydatków inwestycyjnych gminy Kobiór w tym okresie 

stanowiły pozyskane środki zewnętrzne stanowiące dotacje z Unii Europejskiej.  

 

Wójt zaprosił wszystkich na Mszę Świętą za Ojczyznę oraz w intencji obecnych i byłych 

samorządowców, pracowników samorządowych i nauczycieli, która odbędzie się 10 listopada 

o godz. 12
00

. Na tej Mszy zostanie również poświęcona figura Świętego Jacka.   

 

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

 

Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały. 

 

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

Komisji w sprawie przedmiotowej uchwały.  

 

W wyniku głosowania przeprowadzonego przez Przewodniczącego Rady uchwała została 

podjęta 10 głosami, 3 przeciw ( w czasie głosowania nieobecny E. Tomaszczyk ). 

 

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podatku od nieruchomości.  

 

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie poszczególnych stawek podatków 

zaproponowanych przez Wójta oraz Komisję Budżetu i Finansów.  

 

1) od 1m
2
  powierzchni użytkowej budynków lub ich części: 

a) mieszkalnych  

propoz. Wójta   - 0,72 - 13 głosów za 

   propoz. Komisji  - 0,72     

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej  

propoz. Wójta   - 21,00 -   4 głosy za        

propoz. Komisji - spośród propozycji stawek zgłoszonych 

przez członków Komisji, żadna nie 

uzyskała większości głosów 

   propoz. I. Musiał  - 20,00 -  8 głosów za,  

propoz. J. Kukli  - 20,50 -  2 głosy za  
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c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu  

kwalifikowanym materiałem siewnym 

propoz. Wójta   - 10,70 - 13 głosów za  

propoz. Komisji  - 10,70 

 

    d)  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń  

          zdrowotnych 

propoz. Wójta   -  4,65 - 13 głosów za  

propoz. Komisji  - 4,65 

     e) letniskowych 

propoz. Wójta   - 7,73 - 13 głosów za  

propoz. Komisji  - 7,73   

     f)  pozostałych – ( w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności  

         pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego ) 

propoz. Wójta   - 6,50 -   5 głosów za      

propoz. Komisji - spośród propozycji stawek zgłoszonych 

przez członków Komisji, żadna nie 

uzyskała większości głosów 

propoz. L. Pawłowskiego - 6,00 -   8 głosów za   
 

2)  od powierzchni gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej  

propoz. Wójta   -   0,87 - 12 głosów za, 1 wstrzym. 

propoz. Komisji  - 0,87 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni   

wodnych, od 1h powierzchni 

propoz. Wójta   - 4,55  

propoz. Komisji  - 4,56 - 13 głosów za   

c) pozostałych  

propoz Wójta   - 0,40 - 13 głosów za  

propoz. Komisji  - 0,40  

d) drogi  

propoz. Wójta   - 0,40 - 13 głosów za  

propoz. Komisji  - 0,40  

 

3) od budowli  propoz. Wójta   - 2% - 13 głosów za   

   propoz. Komisji  - 2% 

 

Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały w sprawie podatku od nieruchomości. 

 

W wyniku głosowania przeprowadzonego przez Przewodniczącego Rady uchwała została 

podjęta jednogłośnie ( 13 obecnych, w czasie głosowania nieobecny E. Tomaszczyk ).  

 

Wójt poinformował o ile zmniejszą się dochody budżetowe na skutek przyjęcia niższych 

stawek podatków: 

 od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 64.278 zł,  

w stosunku do maksymalnej stawki ogłoszonej przez Ministerstwo Finansów,  

42.842 zł w stosunku do stawki zaproponowanej przez Wójta, 

 od budynków pozostałych – 23.000 zł w stosunku do maksymalnej stawki, 12.000 zł 

w stosunku do stawki zaproponowanej przez Wójta.  
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7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie opinii o zmianie przebiegu granicy  

z Gminą Orzesze.  

 

Przewodniczący Rady odczytał informację Wójta w sprawie przeprowadzonych, w dniach 

16.09.2013r. do 20.09.2013r., konsultacji społecznych z mieszkańcami Kobióra w sprawie 

zmiany granic Gminy Kobiór z Gminą Orzesze. Konsultacje nie zakończyły się 

jednoznacznym wynikiem gdyż nie przystąpił do nich żaden z mieszkańców.  

 

Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt przedmiotowej uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnictwa – B. Szpak 

przedstawił pozytywną opinię Komisji w sprawie projektu uchwały.  

 

W wyniku głosowania przeprowadzonego przez Przewodniczącego Rady uchwała została 

podjęta jednogłośnie ( 14 obecnych ). 

 

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Kobiór na obwody 

głosowania i ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji 

wyborczych.  

 

Sekretarz Gminy B. Gembalczyk poinformował, że w związku ze zmianą granic 

administracyjnych z Miastem Tychy wykreślono z trzeciego obwodu głosowania ulice 

Jedności i Janowicką. Podobnie w uchwale dotyczącej okręgów wyborczych, wykreślono te 

ulice z okręgu nr 13. Obrazują to załączniki do obydwu uchwał.   

 

Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały. 

 

W wyniku głosowania przeprowadzonego przez Przewodniczącego Rady uchwała została 

podjęta jednogłośnie ( 14 obecnych ). 

 

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Kobiór na okręgi 

wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych  

w każdym okręgu. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały. 

 

W wyniku głosowania przeprowadzonego przez Przewodniczącego Rady uchwała została 

podjęta jednogłośnie ( 14 obecnych ). 

 

Zwolniła się radna I. Cuber – obecnych 13. 

 

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/170/13 Rady 

Gminy Kobiór z dnia 18 kwietnia 2013r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy 

obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym 

wymiarze godzin oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

pedagogów, psychologów, logopedy i doradcy zawodowego  zatrudnionych  

w szkołach prowadzonych przez Gminę Kobiór. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały oraz przedstawiła pozytywną opinię 

Komisji Budżetu i Finansów w sprawie tego projektu.  
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Sekretarz Gminy B. Gembalczyk poinformował, że projekt przedmiotowej uchwały został 

przesłany do Związku Nauczycielstwa Polskiego w Tychach celem konsultacji. ZNP nie 

wyraził zgody na wprowadzenie proponowanych zmian uzasadniając, że „art. 42 ust. 7 pkt 3 

ustawy Karta Nauczyciela nie wykazuje takich grup specjalności, jak oligofrenopedagog, 

tyflopedagog i surdopedagog. W związku z powyższym nie można w uchwale rady gminy 

rozszerzyć zakresu podmiotowego obowiązywania tego przepisu. Ponadto 

oligofrenopedagog, tyflopedagog i surdopedagog to osoby zatrudnione na stanowisku 

nauczyciela, które posiadają dodatkowe kwalifikacje do zajęć z uczniami o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych. Skoro są zatrudnione na stanowisku nauczyciela, to ich pensum, 

zgodnie z art. 42 ust 3 ustawy Karta Nauczyciela wynosi 18 godzin i nie można go zwiększyć 

inaczej, niż na mocy ustawy, w szczególności nie można tego uczynić uchwałą rady gminy”.  

Spór dotyczy poszerzenia o dodatkowe specjalności zapisu §1 ust. 2 uchwały Nr 

XXIII/170/13 z dnia 18 kwietnia 2013 r., który stanowi „Określić tygodniowy obowiązkowy 

wymiar godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego zatrudnionego 

w szkołach prowadzonych przez Gminę Kobiór na 25 godzin”. Orzecznictwo sądów 

administracyjnych wskazuje, że rada gminy ma prawo określenia dla nauczycieli specjalistów 

pensum tygodniowego nie przekraczającego 40 godzin. 

W przypadku podjęcia przedmiotowej uchwały, mimo negatywnego stanowiska ZNP, może 

ona zostać zaskarżona przez ten Związek. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały. 

Uchwała została podjęta 12 głosami, 1 przeciw.  

 

11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania 

nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkołach  

i placówkach prowadzonych przez Gminę Kobiór.  

 

Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały oraz przedstawiła pozytywną opinię 

Komisji Budżetu i Finansów w sprawie tego projektu.  

 

W wyniku głosowania przeprowadzonego przez Przewodniczącego Rady uchwała została 

podjęta jednogłośnie ( 13 obecnych ). 

 

12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju  

i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych.  

 

Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnictwa – B. Szpak 

przedstawił pozytywną opinię Komisji w sprawie projektu uchwały.  

 

W wyniku głosowania przeprowadzonego przez Przewodniczącego Rady uchwała została 

podjęta jednogłośnie ( 13 obecnych ). 
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13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 

nieruchomości.   

 

Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały. 

 

Zastępca Wójta poinformował, że panowie Piotr Kyrcz i Krzysztof Kyrcz wystąpili  

z propozycją nieodpłatnego przekazania, na rzecz Gminy, działki o pow. 0,1882 ha zapisanej 

w planie zagospodarowania przestrzennego pod drogę gminną 29KDD. Droga ta umożliwi 

dojazd do kilku niezagospodarowanych nieruchomości. Warunkiem przekazania działki pod 

drogę jest pokrycie przez Gminę kosztów notarialnych i sądowych przeniesienia prawa 

własności. Gdyby Gmina chciała nabyć tę drogę, wówczas trzeba by zapłacić ok. 40 zł/m
2
 

powierzchni.  

 

W wyniku głosowania przeprowadzonego przez Przewodniczącego Rady uchwała została 

podjęta 12 głosami, 1 wstrzymujący.  

 

14. Sprawy bieżące. 

 

Przewodniczący Rady odczytał pismo Wójta Gminy informujące o terminowym złożeniu 

oświadczeń majątkowych przez zobowiązanych do tego pracowników Urzędu Gminy  

i gminnych jednostek organizacyjnych. Poinformował również, że wszyscy radni złożyli 

oświadczenia majątkowe w wymaganym terminie. Większość z nich wymaga jednak 

poprawek lub uzupełnienia.  

 

Radny L. Pawłowski poprosił o wyjaśnienie, jakie korzyści wynikają z tytułu ustalenia dla 

nauczycieli specjalistów tygodniowego pensum w wymiarze 25 godzin.  

 

Radca prawny odpowiedział, że jest to raczej spór kompetencyjny, czy rada gminy może 

ustalać wymiar godzin dla nauczycieli specjalistów. ZNP odmawia radzie takiego prawa 

twierdząc, że wymiar godzin dla zarówno dla tych specjalistów, jak i pozostałych nauczycieli  

uregulowany jest ustawowo na 18 godzin. Rada Gminy uchwaliła jednak już wcześniej  

25 godzinny wymiar godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego. 

Powinno to dotyczyć również nowych specjalności.  

 

Radny K. Grolik poinformował, że w czasie remontu sieci wodociągowej, na skrzyżowaniu 

ulic Wróblewskiego i Wspólnej, zostało zniszczone przez pracowników RPWiK lustro 

drogowe. W związku z tym, że w budżecie Gminy nie ma środków na zakup nowego lustra, 

poprosił o wyegzekwowanie tego zakupu od RPWiK. Dodał, że są świadkowie zdarzenia. 

Lustro było wprawdzie już wcześniej uszkodzone lecz nie powodowało to ograniczenia 

widoczności.  Jest ono niezbędne ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego.  

 

Radny J. Mazurczyk zwrócił się z prośbą o uporządkowanie terenu dzierżawionego od 

Nadleśnictwa przy ul. Tuwima, poprzez skoszenie trawy oraz przycięcie odrastających 

krzewów. Zwrócił również uwagę na potrzebę naprawy uszkodzonej pokrywy studzienki 

kanalizacji deszczowej znajdującej się przy ul. Tuwima, w rejonie posesji p. Swadźby.  

 

Radny P. Kłakus zapytał kiedy będzie możliwe przyjmowanie przez oczyszczalnię, ścieków 

dowożonych z osadników bezodpływowych oraz kiedy mieszkańcy będą mogli przyłączać się 

do ciągu kanalizacyjnego budowanego obecnie przez właścicieli restauracji Tatrzańska.  
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Dyrektor KZK odpowiedziała, że termin zakończenia budowy ciągu kanalizacyjnego 

przewidziany jest do końca bieżącego roku. Po odbiorze tej inwestycji będzie można 

wykonywać przyłącza, które są już zaprojektowane. Każdy z mieszkańców zostanie 

poinformowany o możliwości przyłączenia się do kanalizacji. 

Odbiór ścieków dowożonych do oczyszczalni jest obecnie niemożliwy ze względów 

technicznych. Punkt poboru ścieków jest już przygotowany lecz są problemy  

z uruchomieniem panelu rejestrującego przywożących ścieki. Ze względu na brak możliwości 

skontaktowania się w tej sprawie z firmą, która opracowała program komputerowy konieczne 

będzie przeprojektowanie systemu przez innego wykonawcę. 

 

Wójt poinformował, że ze środków finansowych KZK, został wykonany fragment kanalizacji 

na ul. Cichej. W najbliższym czasie mieszkańcy będą mogli się do niej przyłączyć.     

Dyrektor KZK dodała, że dotyczy to pięciu posesji.  

 

Radny L. Pawłowski zapytał, czy będzie przymus wykonania przyłączy przez właścicieli 

posesji, do ciągu kanalizacyjnego realizowanego obecnie przez restaurację Tatrzańska.  

Dyrektor KZK odpowiedziała, że każdy właściciel posesji, który ma możliwość przyłączenia 

się do głównego ciągu kanalizacyjnego musi wykonać przyłącze.  

 

Radny E. Kłos zwrócił się z prośbą do Wójta o wystąpienie do Kolei Śląskich w sprawie 

zmiany rozkładu jazdy pociągów. Okazuje się bowiem, że część pociągów na trasie do 

Katowic oraz do Pszczyny nie zatrzymuje się w Kobiórze, co  powoduje znaczne utrudnienia 

dla pasażerów dojeżdżających do szkół i zakładów pracy.  

 

Sekretarz Gminy poinformował, że nasze wystąpienia adresowane do Kolei Śląskich i do 

Marszałka Województwa Śląskiego spowodowały, że poprzedni rozkład jazdy, wprowadzony 

od początku bieżącego roku, uwzględniał przystanek kolejowy w Kobiórze. Pociągi 

zatrzymywały się tu co 60 minut. Skoro w nowym rozkładzie jazdy nie dostosowano się do 

poprzednich uzgodnień, wystąpienie zostanie ponowione.  

 

Zastępca Wójta poinformował, że 15 listopada br. rozpoczyna się termin składania wniosków 

do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach LGD Ziemia Pszczyńska działanie 

Odnowa Wsi. Planuje się złożenie wniosku na zagospodarowanie centrum Kobióra poprzez 

przebudowę przystanku autobusowego. Jedna z koncepcji przebudowy została przedstawiona 

Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnictwa. Była ona jednak bardzo 

rozbudowana w związku z czym koszt przekroczyłby kwotę 150.000 brutto. Została 

opracowana nowa koncepcja, w ograniczonym zakresie, z którą można się zapoznać  

w Referacie Gospodarki Przestrzennej.  

 

15. Interpelacje, zapytania i wnioski. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady przekazała uwagi mieszkańców w sprawie usytuowania ławek na 

terenie Kobióra. W niektórych miejscach, np. przy ul. Tuwima oraz na Osiedlu, ławki 

zamontowano za blisko dróg, co stwarza zagrożenie wypadkowe. 

Zwróciła również uwagę na zaniedbane dojście do stacji PKP od strony Osiedla oraz 

niebezpieczny fragment drogi – zjazd z ul. Centralnej na ul. Zachodnią (przy tablicy 

ogłoszeń). Różnica poziomów pomiędzy asfaltem, a płytkami chodnikowymi powoduje 

niebezpieczeństwo dla rowerzystów, a zwłaszcza dzieci.    

 

Radny J. Mazurczyk zapytał, czy prowadzone są jakieś działania w sprawie budowy 

zadaszenia miejsca grillowego na obiekcie Gminnego Ośrodka Sportowego.  
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Wójt odpowiedział, że jest deklaracja sponsorów o przekazaniu części środków finansowych 

na wykonanie zadaszenia. Pozostałą kwotę trzeba będzie pokryć z budżetu Gminy. Być może 

uda się wygospodarować środki na ten cel z przyszłorocznego budżetu. Należałoby jednak 

rozważyć na komisjach Rady w jakim zakresie wykonać to zadaszenie.  

Wójt porosił również aby komisje zajęły się tematem dalszego wykorzystania lokalu 

znajdującego się na Gminnym Ośrodku Sportowym gdyż obecni dzierżawcy zrezygnowali  

z prowadzenia tam działalności. Należałoby zdecydować, czy ogłosić przetarg na wynajem, 

czy też zagospodarować ten lokal na inne cele.  

 

Radny L. Pawłowski zapytał czy KZK wykona za własne środki jakieś przyłącza do ciągu 

kanalizacyjnego budowanego przez właścicieli restauracji Tatrzańska.  

Dyrektor KZK poinformowała, że restauracja Tatrzańska wykonuje przyłącze do ciągu 

gminnego. Jeżeli KZK będzie dysponowało środkami finansowymi może w przyszłości 

wybudować kolejny odcinek kanalizacji. Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych należy 

natomiast do obowiązku właścicieli posesji.  

Zastępca Wójta dodał, że do ciągu kanalizacyjnego budowanego przez właścicieli restauracji 

Tatrzańska przylega kilka posesji, które będą miały możliwość przyłączenia. W związku z tą 

budową Gmina poniosła koszty związane z wytyczeniem i nadzorem budowlanym.  

 

Radca Prawny poinformował, że będzie możliwość podłączania się do nowobudowanego 

ciągu kanalizacyjnego, natomiast obowiązek podłączenia nastąpi dopiero wówczas, kiedy 

przyłącza zostaną doprowadzone do granicy posesji. Budowa tych przyłączy będzie 

uzależniona od możliwości finansowych Gminy.  

 

16. Zakończenie obrad.  

 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady sesji.  

 

Protokołowała Jolanta Niemiec.  

 

   


