
PROTOKÓŁ 

z XXII SESJI RADY GMINY KOBIÓR 

 

Część pierwsza sesji w dniu 4 marca 2013r.  

 

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

zebranych i stwierdził prawomocność obrad – obecnych 14 radnych.  

W posiedzeniu uczestniczyli również Wójt, Zastępca Wójta oraz Kierownik Referatu 

Gospodarki Komunalnej.  

 

Przewodniczący przedstawił następnie porządek obrad:  

 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie wymaganego kworum.      

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z sesji, z dnia 7 lutego 2013r. 

4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/143/12 Rady Gminy 

Kobiór z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. 

 

Wójt wniósł o uzupełnienie porządku obrad o rozpatrzenie i podjecie uchwały w sprawie  

zmiany uchwały Nr  XX/146/12 Rady Gminy Kobiór z dnia 28 grudnia 2012r, w sprawie 

ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

Przewodniczący Rady zaproponował rozpatrzenie wnioskowanego projektu uchwały  

w punkcie 4 i przesunięcie pozostałych punktów na dalszą kolejność. 

Propozycja zmiany porządku obrad została przyjęta 12 głosami, 2 wstrzymujące.  
 

3. Przyjęcie protokołu z sesji, z dnia 7 lutego 2013r. 

 

Protokół został przyjęty jednogłośnie, bez uwag.  
 

4. Rozpatrzenie i podjecie uchwały w sprawie  zmiany uchwały Nr  XX/146/12 Rady Gminy 

Kobiór z dnia 28 grudnia 2012 r, w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

 

Przewodniczący Komisji G.P. – B. Szpak poinformował, że na dzisiejszym posiedzeniu Komisji 

rozważano zmianę stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W wyniku 

głosowania Komisja jednogłośnie podtrzymała stanowisko w sprawie utrzymania stawki 8 zł.  

Komisja uważa, że przyjęta przez Radę Gminy stawka w wysokości  8 zł od każdej osoby 

zamieszkującej daną nieruchomość, powinna być wystarczająca. Podstawą takiej opinii są opłaty 

ponoszone obecnie przez właścicieli nieruchomości za wywóz odpadów, a także stawki opłat 

uchwalonych przez sąsiednie gminy, w wysokości zbliżonej do 8 zł. Zdaniem Komisji można 

obniżyć koszty systemu poprzez ograniczenie funkcjonowania PSZOK do np. dwóch dni  

w tygodniu oraz kosztów administracyjnych. Ponadto rzeczywiste koszty będą znane dopiero po 

ustaleniu ceny wywozu odpadów w przetargu. W przypadku gdyby stawka 8zł okazała się 

faktycznie niewystarczająca na zabezpieczenie kosztów gospodarki odpadami, Rada Gminy 

może ją podwyższyć.   

 

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia przez Radę Gminy 

stanowiska Komisji – 14 głosów za.  

 

Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt przedmiotowej uchwały. 
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W wyniku głosowanie przeprowadzonego przez Przewodniczącego Rady uchwała nie została 

przyjęta – 13 głosów przeciw, 1 wstrzymujący.   

 
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/143/12 Rady Gminy 

Kobiór z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji G.P. – B. Szpak przedstawił pozytywną opinię Komisji w sprawie 

projektu uchwały. 

 

W wyniku głosowania przeprowadzonego przez Przewodniczącego Rady uchwała została 

przyjęta jednogłośnie.  

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący zamknął pierwszą część sesji.  

 

Część druga sesji w dniu 7 marca 2013r.  

 

Obrady prowadził Przewodniczący Rady Jerzy Mazur. Otworzył on drugą część sesji, 

przywitał zebranych i stwierdził prawomocność obrad – obecnych 13 radnych ( nieobecni 

usprawiedliwieni radni I. Cuber i J. Kukla ). W posiedzeniu uczestniczyli również Wójt, 

Zastępca Wójta, Skarbnik Gminy, Sekretarz Gminy oraz Kierownik Referatu Gospodarki 

Komunalnej – lista obecności w załączeniu.  

 

Przewodniczący przedstawił porządek obrad: 

 

6. Otwarcie obrad II części sesji i stwierdzenie wymaganego kworum.      

7. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/127/12 Rady Gminy 

Kobiór z dnia 26 listopada 2012r w sprawie zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego 

na realizację zadania pod nazwą: "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej 

i Gimnazjum w Kobiórze (etap I)".  

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego 

na realizację zadania pod nazwą „Budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego 

Zagospodarowania Odpadów Komunalnych”. 

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobiór na 2013r.  

11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/138/12 Rady Gminy 

Kobiór z dnia 28 grudnia 2012r., w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Kobiór na lata 2013-2021. 

12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za odbiór 

i zagospodarowanie zmieszanych odpadów z pojemnika o określonej pojemności. 

13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie górnej stawki opłaty ponoszonej przez 

właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości 

ciekłych. 

14.  Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać 

przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników 

bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu gminy  

15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
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16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie gminy Kobiór.  

17. Sprawy bieżące. 

18. Interpelacje, zapytania i wnioski. 

19. Zakończenie obrad.  

 

Wójt zwrócił uwagę, że w projekcie uchwały - punkt 9  został zmieniony tytuł na: „w sprawie 

zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego z przeznaczeniem na wniesienie wkładów do 

Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej "Master" 

Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach”.  
 

7. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

 

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

sesji.  
 

Odbyło się doroczne spotkanie Rady Gminy z przewodniczącymi organizacji i stowarzyszeń 

działających na terenie Kobióra oraz dyrektorami jednostek organizacyjnych Gminy, na którym 

wymieniono informacje i doświadczenia z działalności w minionym roku.  
 

Wójt spotkał się dwukrotnie z kończącym kadencję Zarządem Klubu „Leśnik”. Zarówno prezes, 

jak i członkowie Zarządu nie zamierzają startować w następnych wyborach.    
 

Odbyło się walne zebranie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobiórze, na którym przedstawiono 

sprawozdanie z działalności tej jednostki, a także problemy z jakimi się boryka. OSP ma 

potrzebę zakupu samochodu bojowego oraz urządzenia nowej strażnicy. Ze względu na brak 

środków finansowych nie jest to obecnie możliwe.  
 

Profesor Jan Malicki Dyrektor Biblioteki Śląskiej spotkał się z Wójtem przed wydaniem opinii  

w sprawie połączenia Gminnej Biblioteki i Gminnego Domu Kultury w Kobiórze, w jedną 

instytucję kultury. Wyraził on obawę, że połączenie tych instytucji spowoduje powierzenie 

bibliotekarzom również innych zadań, wykraczających poza ich obecne obowiązki.  

Wpłynęło również pismo Ministerstwa Kultury w tej sprawie.  
 

Zakończyła się realizacja projektu Elektroniczne Wrota dla Powiatu Pszczyńskiego, którego 

beneficjentami są gminy: Pawłowice – lider projektu, Goczałkowice, Pszczyna, Miedźna, Suszec 

i Kobiór oraz Powiat Pszczyński. Całkowity koszt projektu wynosi 2.361.471 zł, z czego wkład 

gmin naszego powiatu stanowi 15% tj. ok. 354.000 zł, a nasza Gmina wydatkowała na ten cel 

18.876 zł, natomiast uzyskała, proporcjonalnie, 71.655 zł środków unijnych. Celem projektu jest 

wdrożenie informatycznego sytemu usług publicznych umożliwiającego dostęp do 

interaktywnych usług publicznych, informacji zlokalizowanych na mapach Powiatu 

Pszczyńskiego i usług w formie dwustronnej. Adres internetowy www.wrotapszczynskie.pl.  
 

Wójt uczestniczył w spotkaniu z nauczycielami emerytami, zorganizowanym z okazji  

XV - lecia Koła Nauczycieli Emerytów. Koło to prężnie działa pod przewodnictwem Pani Łucji 

Ryguły.    
 

Odbyły się wybory nowego zarządu Klubu „Leśnik”. Prezesem został Krzysztof Kocur,  

a zastępcami Adrian Cebula i Kazimierz Kulisz. Wobec pojawiających się zarzutów, że Gmina 

nie interesuje się Klubem, wykonano zestawienie nakładów finansowych poniesionych z budżetu 

Gminy na działalność sportową w 2012r. Finansowane były wynagrodzenia trenerów, opłaty 

sędziowskie, sprzęt sportowy, badania lekarskie, środki medyczne, transport zawodników  

i opłaty startowe, na łączną kwotę 53.982  zł. Łącznie z utrzymaniem obiektu była to kwota  

ok. 104.000 zł.  
 

http://www.wrotapszczynskie.pl/
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Na kolejnych spotkaniach w ramach Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, do 

którego należy obecnie 81 gmin, omawiano założenia porozumienia w sprawie dofinansowania 

inwestycji ze środków unijnych w nowej perspektywie finansowej. Porozumienie uwzględnia 

wspólną strategię rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, 

strategię rozwoju transportu miejskiego oraz program działań dla zintegrowanych inwestycji  

o znaczeniu regionalnym. Środki finansowe na realizację projektów regionalnych zostaną 

przydzielone przez Marszałka dla każdego z czterech subregionów naszego województwa  

w trybie pozakonkursowym.  

Na posiedzeniu Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, w którym uczestniczył Marszałek 

Województwa Śląskiego, również omawiano sprawy związane z nową perspektywą finansową. 

Środki unijne będą prawdopodobnie mniejsze, niż w latach ubiegłych, a ponadto część z nich, 

przyznawana w trybie pozakonkursowym, zostanie przeznaczona na zadania wskazane przez 

Komisję Europejską. Poprzednia perspektywa finansowa miała za zadanie wyrównywanie szans 

rozwojowych, w związku z czym można było uzyskać dofinansowanie np. na budowę 

kanalizacji, czy dróg. W latach 2014-2020 nie będzie to już możliwe gdyż środki mają być 

przeznaczone na innego typu zadania, jak innowacyjność gospodarki, czy rozwój społeczeństwa 

informatycznego. Władze lokalne protestują na różnych forach przeciwko takiemu podziałowi 

środków. Oprócz tego będą ogłaszane konkursy na realizację projektów w różnych dziedzinach. 
 

Zarząd Dróg Wojewódzkich ma zapewnione środki na przebudowę wiaduktu w Kobiórze. 

Inwestycja ta będzie realizowana w ciągu dwóch lat 2013-14. Przed rozbiórką wiaduktu zostanie 

wykonany przejazd przez tory kolejowe. Na czas realizacji inwestycji należy się liczyć  

z utrudnieniami w ruchu drogowym.  
 

W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie z Panią Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego 

odnośnie zwiększenia pensum dla niektórych pedagogów. Projekt uchwały w tej sprawie został 

przesłany do ZNP celem zaopiniowania. 

 
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/127/12 Rady Gminy 

Kobiór z dnia 26 listopada 2012r w sprawie zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego na 

realizację zadania pod nazwą: "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej 

i Gimnazjum w Kobiórze (etap I)".  

 

Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały oraz poinformowała, że został on 

zaopiniowany pozytywnie przez Komisję Budżetu i Finansów.  

 

W wyniku głosowania przeprowadzonego przez Przewodniczącego Rady uchwała została 

przyjęta jednogłośnie. 

 
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego 

z przeznaczeniem na wniesienie wkładów do Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki 

Odpadami i Energetyki Odnawialnej "Master" Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach”.  

 

Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały oraz poinformowała, że został on 

zaopiniowany pozytywnie przez Komisję Budżetu i Finansów.  

 

W wyniku głosowania przeprowadzonego przez Przewodniczącego Rady uchwała została 

przyjęta 9 głosami, 4 wstrzymujące. 

 
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobiór na 2013r.  

 

Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały oraz poinformowała, że został on 

zaopiniowany pozytywnie przez Komisję Budżetu i Finansów.  
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W wyniku głosowania przeprowadzonego przez Przewodniczącego Rady uchwała została 

przyjęta jednogłośnie. 

 
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/138/12 Rady Gminy 

Kobiór z dnia 28 grudnia 2012r., w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór 

na lata 2013-2021. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały oraz poinformowała, że został on 

zaopiniowany pozytywnie przez Komisję Budżetu i Finansów.  

 

W wyniku głosowania przeprowadzonego przez Przewodniczącego Rady uchwała została 

przyjęta jednogłośnie. 

 
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za odbiór 

i zagospodarowanie zmieszanych odpadów z pojemnika o określonej pojemności. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji G.P. – B. Szpak przedstawił pozytywną opinię w sprawie projektu 

uchwały. 

 

W wyniku głosowania przeprowadzonego przez Przewodniczącego Rady uchwała została 

przyjęta jednogłośnie. 

 
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli 

nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji G.P. – B. Szpak przedstawił pozytywną opinię w sprawie projektu 

uchwały. 

W wyniku głosowania przeprowadzonego przez Przewodniczącego Rady uchwała została 

przyjęta jednogłośnie. 

 
14.  Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać 

przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników 

bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu gminy  

 

Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji G.P. – B. Szpak przedstawił pozytywną opinię w sprawie projektu 

uchwały. 

 

W wyniku głosowania przeprowadzonego przez Przewodniczącego Rady uchwała została 

przyjęta jednogłośnie. 

 

15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

Przewodniczący Komisji G.P. – B. Szpak poinformował, że Komisja proponuje wykreślenie 

zapisu w § 2 ust. 2 – „Gmina wyposaży nieruchomości zamieszkałe w pojemniki na odpady 
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zmieszane w ilości określonej w ust 3 pkt 1-4, oraz przejmie utrzymanie tych pojemników  

w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym w zamian za uiszczaną przez 

właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.”  

Pozostała treść uchwały została zaopiniowana pozytywnie.  

 

Wójt zwrócił uwagę, że jeśli nawet przetarg na odbieranie odpadów wygra któraś z firm 

działających obecnie na terenie Kobióra, to pozostałe firmy zabiorą pojemniki na odpady,  

w związku z czym przynajmniej połowa posesji zostanie pozbawiona pojemników. Należy 

podkreślić, że obecnie ok. 30% posesji nie posiada w ogóle pojemników lub nie odpowiadają 

one przyjętym normom, w przeliczeniu na osoby zamieszkujące na posesji oraz kolorystyce. 

Wyegzekwowanie zakupu odpowiednich pojemników jest nierealne, zwłaszcza, że ze względu 

na duże zapotrzebowanie mogą one być niedostępne w sprzedaży. W związku z powyższym 

zaproponowano aby Gmina wyposażyła nieruchomości w pojemniki, w zamian za zwiększoną 

opłatę o ok. 0,30 zł, przez cztery lata. Zadanie to Gmina zleciłaby firmie w specyfikacji 

przetargowej na odbiór odpadów. Dałoby to gwarancję uporządkowania systemu i pewność, że 

na wszystkich posesjach będą odpowiednie pojemniki. W przeciwnym razie niektórzy 

mieszkańcy, z różnych powodów, nie zakupią pojemników i będą nadal spalali śmieci. 

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach nastąpiła na skutek nacisków 

samorządów, a jedną z istotnych zmian jest możliwość przejęcia przez gminy obowiązku 

wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady. Jeżeli jednak Rada Gminy jest przeciwna 

takiemu rozwiązaniu, proponuje się aby w przetargu zobowiązać firmę do zawarcia umowy na 

zakup pojemników, bezpośrednio z mieszkańcami. Nie wiadomo jednak jaka będzie możliwość 

wyegzekwowania podpisania takich umów i rozwiązywania ewentualnych sporów. Zgłaszają się 

osoby z wnioskami o podjecie działań w kierunku likwidacji niskiej emisji. Jest to trudny 

problem, lecz wyposażenie 100% posesji w pojemniki na odpady z pewnością spowoduje 

zmniejszenie spalania śmieci. Nowy system gospodarki odpadami będzie korzystny dla osób 

ogrzewających domy paliwem ekologicznym, które nie mają możliwości spalania śmieci, 

natomiast droższy dla tych, którzy dotychczas śmieci nie zbierali.  

 

Rady E. Kłos zwrócił uwagę, że została przyjęta norma 50 l odpadów na jednego mieszkańca. 

Przy segregacji, znacząco zmaleje ilość odpadów zmieszanych, w związku z czym zawyżona jest 

ilość pojemników, zwłaszcza, że będzie to czynnikiem cenotwórczym w przetargu na odbiór 

odpadów.   

 

Kierownik Referatu G.K. – J. Mazur odpowiedział, że przyjęcie pewnej normy odpadów było 

konieczne. Według różnych opracowań, określa się ilość odpadów, przypadającą na jednego 

mieszkańca, nawet na 120 l. W naszym przypadku skorzystano z doświadczeń Pszczyny, gdzie 

została przyjęta norma 50 l. Gdyby wprowadzić opłatę za pojemnik na odpady od mieszkańca, 

cena wahałaby się od 0,30 – 1 zł, w zależności od oferty. Jeśli jednak mieszkańcy mają się sami 

zaopatrzyć w pojemniki, poza procedurą przetargową, cena ta z pewnością będzie wyższa gdyż 

to firma będzie decydowała o cenie sprzedaży lub dzierżawy, w zależności od sytuacji na rynku. 

Jeżeli obecnie można jeszcze zakupić pojemniki, za dwa miesiące może się to okazać 

nieaktualne, ze względu na deficyt pojemników. Firmy odbierające odpady mogą sobie poradzić 

z tym problemem poprzez import. Głównym czynnikiem cenotwórczym nie będzie jednak ilość 

odebranych odpadów, co stanowi ok. 20% ceny usługi, lecz koszt transportu, obsługi oraz 

wprowadzenie danych do systemu.  

 

Radny E. Kłos nie zgodził się z przedmówcą. Uważa, że podając w warunkach przetargu 

określoną ilość pojemników, nie pozostanie to bez wpływu na cenę usługi. Na pewno nie jest to 

jedyny składnik ceny, lecz ma istotne znaczenie.  
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Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że przychylając się do wniosku Komisji G.P. w sprawie  

wykreślenia z projektu uchwały ust. 2 w § 2 należy wprowadzić zapis o obowiązku zakupu 

pojemnika przez właściciela posesji.  

 

Kierownik Referatu G.K. – J. Mazur zaproponował zapis o następującej treści „właściciele 

nieruchomości zamieszkałych wyposażą je w pojemniki na odpady zmieszane w ilości 

określonej w ust. 3 pkt 1-4 oraz będą je utrzymywać w odpowiednim stanie technicznym  

i porządkowym. Pojemniki winny być ustawione bezpośrednio przy frontowym ogrodzeniu 

posesji z możliwością stałej kontroli ich zawartości”.   

 

Radca Prawny poinformował, że odpowiedni zapis istnieje już w Regulaminie utrzymania 

czystości i porządku na terenie gminy Kobiór – § 3 ust. 1 pkt 1) „Właściciele nieruchomości 

zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie  nieruchomości poprzez: 1) wyposażenie 

nieruchomości w dostateczną ilość pojemników służących do gromadzenia odpadów komu-

nalnych oraz utrzymanie ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym”. 

Nie ma zatem potrzeby wprowadzania takiego zapisu w omawianym projekcie uchwały.  

  

Kierownik Referatu G.K. – J. Mazur stwierdził, że istotne jest aby pojemniki były ustawiane  

w miejscu widocznym i dostępnym dla osób, które będą musiały sprawdzić czy na danej posesji 

w ogóle znajduje się pojemnik oraz czy jest on właściwy, w stosunku do wymagań określonych 

w uchwale.  

 

Radny L. Pawłowski uważa, że jeżeli zapadnie decyzja o zakupie pojemników przez właścicieli 

nieruchomości, to w początkowym okresie trzeba będzie je zabezpieczać w obawie przed 

ewentualną kradzieżą.  

Poprosił również o dokładne określenie jakie odpady zmieszane, będą mogły trafiać do 

pojemników.  

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja proponując wykreślenie zapisu o wyposażeniu  

nieruchomości w pojemniki przez gminę, miała na uwadze, że przetarg na odbiór odpadów może 

wygrać któraś z firm świadczących obecnie usługi na terenie Kobióra. Wówczas pojemniki,  

w które ta firma wyposażyła nieruchomości, nadal pozostaną i będzie można je zakupić lub 

wydzierżawić.  

 

Zastępca Wójta – E. Lubański zwrócił uwagę na możliwość różnicowania opłat. Rada Gminy 

ustaliła dotychczas tylko jedną opłatę dla wszystkich mieszkańców za odpady zmieszane oraz za 

odpady segregowane. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o utrzymaniu porządku i czystości  

w gminach w  art. 6 k dodano ust. 4 w brzmieniu „Rada gminy określając warunki opłat zgodne 

z metodą, o której mowa w art. 6 j ust. 1 i 2 może różnicować stawki opłat, wprowadzać 

zwolnienia przedmiotowe, ustanawiać opłaty dla właścicieli nieruchomości, o których mowa w 

art. 6c ust. 1, spełniających określone przez nią kryteria lub określić szczegółowo zasady 

ustalania tych opłat”. W związku z powyższym należy się zastanowić, czy w przypadku 

wystąpień mieszkańców o indywidualne obniżenie opłat, Wójt będzie miał taką możliwość.   

 

Przewodniczący Rady uważa, że sprawę ewentualnych ulg w opłatach można rozważyć po 

rozstrzygnięciu przetargu na odbiór odpadów. Można wówczas podjąć odrębną uchwałę 

ustalającą te zasady.  

 

Zdaniem Wójta powinno się obecnie unormować sprawę pojemników na odpady. Jeśli nie zrobi 

się tego wprowadzając nowy system gospodarki odpadami, w przyszłości będzie to już 

niemożliwe. Gdyby gmina wyposażyła nieruchomości w pojemniki, wówczas istnieje możliwość 

ich oznakowania czipami, co ułatwiłoby system kontroli oraz zapewniłoby odpowiednią 
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estetykę. W Kobiórze jest 1018 posesji, więc może być potrzebnych ok. 1500 pojemników na 

odpady. Jak zatem dotrzeć do wszystkich właścicieli nieruchomości i przekonać ich do zakupu 

pojemników spełniających kryteria ustalone uchwałą. Wyegzekwowanie tego, przynajmniej na 

początku funkcjonowania nowego systemu, jest niemożliwe. Gdyby zadanie to powierzyć 

gminie, wówczas problem zostałby załatwiony na wiele lat.   

 

Radca Prawny zaproponował aby zastanowić się nad rozwiązaniem problemu przejścia na nowy 

system gospodarowania odpadami. Część mieszkańców posiada własne kubły, część dzierżawi 

je od firm wywozowych. Obecnie pozostają dwa rozwiązania – wyposażenie nieruchomości we 

właściwy pojemnik na odpady przez mieszkańca lub powierzenie tego zadania gminie. 

Ustawa nakłada ten obowiązek na właściciela, a realizacja będzie musiała nastąpić zgodnie  

z regulaminem przyjętym przez Radę. Mieszkańcy, którzy są właścicielami pojemników uznają, 

że wywiązują się z obowiązku, chyba, że pojawią się dodatkowe obowiązki, wynikające  

z regulaminu. W najgorszej sytuacji będzie grupa mieszkańców dzierżawiąca pojemniki od 

firmy, która wygra przetarg na terenie Kobióra. Firma ta będzie im nadal dzierżawiła pojemniki 

za taką samą kwotę jak dotychczas. Należy pamiętać, że za kilka lat kubeł ulegnie amortyzacji  

i mieszkaniec będzie musiał zakupić nowy. Ponadto jest zobowiązany dbać o jego stan 

techniczny i sanitarny. Zakładając, że rozwiązanie problemu kubłów ma być na wiele lat  

i stanowić jak najmniejszą dokuczliwość dla mieszkańców musi być rozłożone na lata, czyli 

niewielka kwota za wywóz odpadów może być przeznaczona na poczet realizacji obowiązku 

wyposażenia nieruchomości w kubły. Jeżeli opłata zostanie rozłożona np. na sześć lat to będzie 

ona stosunkowo niewielka. Gdyby gmina zakupiła kubły za własne środki, wówczas nie byłoby 

problemu. Jeśli w imieniu gminy firma będzie miała obowiązek wyposażenia nieruchomości  

w kubły i zapewni, po pewnym czasie, ich wymianę, to pozostaje problem, co w sytuacji, kiedy 

umowa na wywóz odpadów zostanie zawarta na krótszy okres. Czy gmina zapłaci wówczas 

kwotę uzupełniającą.  

Zgodnie z nowelizacją ustawy, wywóz odpadów z nieruchomości można różnicować,  

w zależności od wielkości gospodarstwa domowego. W gospodarstwie jednoosobowym 

mieszkaniec zapłaci 72 składki za kubeł w ciągu sześciu lat, w dwuosobowym składka ta rozłoży 

się na dwa, podobnie przy kolejnej liczbie osób. Przejęcie zadania przez gminę uregulowałoby  

sprawę kubłów docelowo. Pozostawienie tego zadania po stronie mieszkańca stworzy obraz, ile 

osób jest właścicielami kubłów, ile dzierżawi, ile pozostaje bez kubłów. Docelowo jednak gmina 

powinna przejąć ten obowiązek. Należy tylko zrobić to w taki sposób, aby stanowiło jak 

najmniejsze obciążenie dla mieszkańca. 

 

Radny B. Szpak zwrócił uwagę na pewne rozbieżności pomiędzy wypowiedziami na obecnej 

sesji, a informacjami przedstawionymi na posiedzeniu Komisji G.P. Komisja została 

poinformowana, że jeżeli gmina wyposaży mieszkańców w kubły, wówczas opłata z tego tytułu 

będzie wnoszona od osoby. Radca Prawny podał natomiast wersję opłaty za cenę kubła, 

rozłożoną na ilość mieszkańców danej posesji. Ponadto, Komisji przedstawiono, że opłata za 

kubeł będzie pobierana, oprócz opłaty za gospodarowanie odpadami, w wysokości 1,20 zł lub 

0,90 zł miesięcznie od każdej osoby, a Wójt poinformował, że będzie to kwota ok. 0,30 zł.  

Odnośnie wyposażenia nieruchomości w kubły, można określić w warunkach przetargu aby 

firma wydzierżawiała je mieszkańcom.  

 

Kierownik Referatu G.K. – J. Mazur potwierdził, że faktycznie podawano różne stawki opłaty za 

kubły naliczane od osoby, gdyż tylko taką możliwość dają przepisy. Początkowo zakładano, że 

przetarg zostanie ogłoszony na półtora roku, w związku z czym opłata za kubeł wynosiłaby  

1,20 zł od osoby. Następnie rozważano przetarg na trzy lub cztery lata, w związku z czym 

stawka ta byłaby mniejsza. Ponadto różne są ceny kubłów, w zależności od tego czy będą one 

nowe, czy regenerowane oraz wielkości zakupu hurtowego dokonanego przez daną firmę. 

Właściwa cena   będzie jednak znana dopiero po przetargu.  
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Radna K. Goździk zwróciła uwagę na rozbieżność pomiędzy wypowiedziami Kierownika 

Referatu G.K. i Radcy Prawnego. Kierownik Referatu G.K. informował, że każdy mieszkaniec 

zapłaci jednakową stawkę za kubeł. Radca Prawny przedstawił natomiast przykład odpłatności, 

w zależności od ilości osób w rodzinie, co wydaje się bardziej sprawiedliwe. Czy jest możliwość 

takiego różnicowania opłat. 

 

Przewodniczący Rady zapytał na jaki okres przewiduje się zawarcie umowy z firmą na wywóz 

odpadów.  

 

Kierownik Referatu G.K. – J. Mazur odpowiedział, że jeżeli celem będzie uzyskanie rozłożenia 

opłaty za kubły na najniższe stawki, to umowa zostanie zawarta na jak najdłuższy czas.  

Opłata będzie uiszczana od osoby. Przykład podany przez Radcę Prawnego również wskazywał 

takie rozwiązanie. Im większa ilość osób zamieszkuje na posesji, tym wyższa będzie opłata lecz 

kubeł będzie większy, niż na posesjach gdzie zamieszkuje mniejsza ilość osób.  

 

Zastępca Wójta nawiązał do możliwości różnicowania opłat za gospodarowanie odpadami. 

Można by rozważyć dopłatę do kubłów dla rodzin wieloosobowych. Jeżeli stawki nie zostaną 

zróżnicowane, wówczas wieloosobowe rodziny zapłacą więcej za tę samą usługę, niż rodziny,  

w których jest mniej osób.  

 

Radny B. Szpak uważa, że skoro każdy mieszkaniec będzie musiał zapłacić co miesiąc 8 zł za 

wywóz odpadów, to musi gdzieś te odpady składować i na pewno będzie się starał żeby mieć 

kubeł. 

 

Pan Herbert Skrzypiec poinformował, że obecnie można zakupić pojemniki na odpady o poj.  

240 l w sklepie internetowym za kwotę 180 zł. Gdyby gmina wyposażała nieruchomości  

w pojemniki, wówczas za pojemnik 240 l rodzina sześcioosobowa zapłaci o 100% więcej, niż 

rodzina trzyosobowa. Każdy mieszkaniec powinien mieć prawo wyboru zakupu lub dzierżawy 

pojemnika.  

 

Radny B. Szpak powrócił do propozycji Komisji G.P. dotyczącej wykreślenia ust. 2 w § 2 

omawianej uchwały. Zapytał, czy w miejsce tego zapisu proponuje się inny.  

 

Kierownik Referatu G.K. uważa, że jeśli zostanie wykreślony zapis dotyczący wyposażenia 

przez gminę nieruchomości w pojemniki na odpady, należałoby przyjąć inne rozwiązanie tego 

problemu. Proponuje zatem podjęcie uchwały w sprawie dodatkowych usług świadczonych 

przez gminę. Umożliwi to zlecenie firmie wywozowej zaopatrzenia nieruchomości w pojemniki. 

Firma, która wygra przetarg będzie zobligowana poprzez specyfikację przetargową do sprzedaży 

pojemników na odpady lub zawarcia umów na ich dzierżawę z właścicielami nieruchomości, 

którzy nie posiadają własnych pojemników. Gmina nie będzie jednak miała wpływu na cenę tej 

usługi.    

 

Radny K. Grolik zapytał, czy w uchwale można sformułować zapis o możliwości wyboru przez 

mieszkańców, zakupu lub dzierżawy pojemników.  

 

Radca Prawny odpowiedział, że obowiązek zakupu pojemników istnieje po stronie mieszkańców 

lub zastępczo może go realizować gmina. Jeżeli gmina nie przejmie tego zadania, wówczas jest 

oferta świadczenia usług dodatkowych. W związku z tym trzeba poinformować mieszkańców, że 

do 30 czerwca br. mają wyposażyć swoje nieruchomości we właściwe pojemniki na odpady. 

Jeżeli tego nie zrobią, to firma wywozowa udostępni pojemnik za opłatą, która jest dodatkowo 

obciążona podatkiem VAT. Nie byłoby tego podatku przy opłacie „śmieciowej”. 
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Radny J. Mazurczyk zapytał: 

 czy trzeba wypowiedzieć dotychczasową umowę na wywóz odpadów, również firmie, 

która wygra przetarg na realizację tego zadania po 1 lipca br, 

 w jaki sposób pojemniki na odpady zostaną oznakowane czipami i kto wykona to 

zadanie.  

 

Radca Prawny odpowiedział, że wszystkie dotychczasowe umowy należy wypowiedzieć.  

 

Kierownik Referatu G.K odpowiedział, że wszystkie pojemniki muszą mieć zamontowane  

odpowiednie czytniki umożliwiające identyfikację właściciela posesji i przekazanie 

odpowiednich informacji dotyczących segregacji odpadów do systemu informatycznego. 

Oznakowanie zostanie zlecone w specyfikacji przetargowej. 

 

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowania w sprawie: 

 propozycji Komisji G.P., wykreślenia z projektu uchwały  zapisu w § 2 ust. 2 – „Gmina 

wyposaży nieruchomości zamieszkałe w pojemniki na odpady zmieszane w ilości 

określonej w ust 3 pkt 1-4, oraz przejmie utrzymanie tych pojemników w odpowiednim 

stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym w zamian za uiszczaną przez właścicieli 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi”  

propozycja Komisji została przyjęta 10 głosami, 2 przeciw, 1 wstrzymujący 

 

 przyjęcia przedmiotowej uchwały  

9 głosów za, 3 przeciw, 1 wstrzymujący. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że w związku z wykreśleniem zapisu w § 2 ust. 2 uchwały 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 

uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

jest propozycja podjęcia uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług 

świadczonych przez gminę w zakresie odbierania  odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości w zamian za uiszczoną opłatę dodatkową.  

Odczytał projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady przeprowadził następnie głosowania: 

- w sprawie przyjęcia omawianej uchwały do porządku obrad – 13 głosów za, 

- w sprawie podjęcia uchwały – 13 głosów za. 

 

Zwolnili się radni E. Tomaszczyk i W. Paliczka – obecnych 11 radnych. 

 
16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie gminy Kobiór.  

 

Przewodniczący Rady poinformował, że konsekwencją zmiany wprowadzonej do uchwały 

omawianej w punkcie 15 porządku obrad, jest zmiana Regulaminu, polegająca na wykreśleniu  

w § 7 ust. 4 – „Gmina wyposaży nieruchomości zamieszkałe w pojemniki na odpady zmieszane 

w ilości określonej w ust 3 pkt 1-4, oraz przejmie utrzymanie tych pojemników w odpowiednim 

stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym w zamian za uiszczaną przez właścicieli 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.”  

Odczytał również pozytywną opinię SANEPID-u w sprawie Regulaminu.  

 

Przewodniczący Komisji G.P. – B. Szpak przedstawił pozytywną opinię Komisji w sprawie 

przedmiotowego projektu uchwały. 
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Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały. 

 

W wyniku głosowania przeprowadzonego przez Przewodniczącego Rady uchwała została 

przyjęta 9 głosami, 1 przeciw, 1 wstrzymujący. 
 

17. Sprawy bieżące. 

 

Przewodniczący Rady odczytał wezwanie, skierowanie do Rady Gminy przez firmę 

REMONDIS z Sosnowca, do usunięcia naruszenia prawa – uchylenia lub zmiany § 6 uchwały 

Nr XX/144/12 Rady Gminy Kobiór z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu 

i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

  

Kierownik Referatu G.K. – J. Mazur uważa, że sprawa jest dość skomplikowana i wymaga czasu 

na przygotowanie odpowiedzi. Obecnie przygotowywane jest stanowisko Wójta. Rada po 

zapoznaniu się z tym stanowiskiem, może je zaakceptować lub wypracować własne.  

 

Radca Prawny poinformował, że firma Remondis wskazała, że dopatruje się naruszenia prawa  

w zapisie dotyczącym rejonowej zbiornicy odpadów w Tychach. Rada może odpowiedzieć, że 

podziela ten pogląd lub z nim polemizować, ale wówczas, prawdopodobnie, firma złoży skargę 

do sądu administracyjnego. Ponieważ skarga dotyczy większej ilości gmin, prawdopodobnie 

zostaną podjęte jakieś wspólne działania. Sprawa jest dość skomplikowana i wymaga 

przeanalizowania. Można wydelegować przedstawicieli Rady do uczestnictwa w przygotowaniu 

odpowiedzi dla firmy skarżącej lub zapoznać się ze stanowiskiem jakie przygotuje Wójt. 

 

Przewodniczący Rady zaproponował, aby do składu zespołu opracowującego odpowiedź 

wydelegować radnych E. Kłosa oraz K. Goździk. Zaproponowani radni wyrazili zgodę na udział 

w pracach zespołu.  

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że na poprzedniej sesji rozpatrywano projekt uchwały  

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 zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kobiór. Ustalono  

30 godzinny tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy  

i doradcy zawodowego. Projekt uchwały został przesłany do zaopiniowania przez Związek 

Nauczycielstwa Polskiego.  

W dniu dzisiejszym, w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie w tej sprawie z udziałem Pani 

Gabrieli Stańczyk Prezesa oddziału ZNP Tychy, Wójta, Radcy Prawnego i Przewodniczącego 

Rady.  

 

Radca Prawny poinformował, że Pani Prezes ZNP wykazała zrozumienie wobec potrzeb Gminy 

lecz wyrazi negatywne stanowisko odnośnie propozycji zwiększenia pensum przedstawionej 

przez Radę Gminy. Zaproponowała aby Rada rozważyła ustalenie pensum na 25 godzin, co 

zostanie zaopiniowane przez ZNP pozytywnie.   

 

Przewodniczący Rady dodał, że jednym z argumentów negatywnego stanowiska ZNP wobec 

zwiększenia pensum do 30 godzin, jest zakres obowiązków specjalistów, którzy poza czasem 

przeznaczonym na pracę z młodzieżą, dodatkowo odbywają spotkania z rodzicami  

i uczestniczą w pracach różnych zespołów.  
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Radny P. Kłakus zwrócił uwagę, że Rada może zwiększyć pensum do 40 godzin. Zapytał też, 

czy opinia ZNP jest wiążąca. 

 

Radca Prawny odpowiedział, że Prezes ZNP motywowała swoje stanowisko tym, że faktyczny 

czas pracy nauczycieli specjalistów wynosi 40 godzin. Uchwała Rady ustala wyłącznie ilość 

godzin pracy z młodzieżą. W ocenie Związku, 10 godzin na realizację pozostałych zadań, jest 

czasem niewystarczającym. Jeżeli Rada podtrzyma swoją propozycję, wówczas uchwała uzyska 

negatywną opinię ZNP i należy się liczyć z jej zaskarżeniem do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego.  

 

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie w sprawie: 

 utrzymania dotychczasowej propozycji zwiększenia pensum do 30 godzin  

3 głosy za, 8 przeciw, 

 ustalenia pensum na 25 godzin  

8 głosów za, 2 przeciw, 1 wstrzymujący.  

 

Radny L. Pawłowski zapytał, czy w sytuacji, kiedy nie nastąpiły zmiany na nieruchomości 

istnieje konieczność wypełniania i złożenia w Urzędzie Gminy deklaracji podatkowych. 

 

Radca Prawny odpowiedział, że jeżeli w deklaracji została kiedyś podana powierzchnia, wartość 

i nic się nie zmieniło, to nie ma obowiązku składania nowej deklaracji podatkowej. Istnieje 

obowiązek złożenia deklaracji w terminie do 14 dni od chwili, kiedy zaszła zmiana. Wobec 

rozbieżności, jakie powstały pomiędzy ewidencją gruntów i budynków, a zobowiązaniami 

podatkowymi, została podjęta inicjatywa dostarczenia wszystkim podatnikom nowych 

deklaracji, aby dać im możliwość zweryfikowania danych. Jeżeli deklaracja zostanie zwrócona 

do Urzędu Gminy z adnotacją, że nie ma zmian, będzie to również jakiś sygnał.  

 

Przewodniczący Rady odczytał pismo Śląskiego Związku Pszczelarzy Koło w Kobiórze 

skierowane do Rady Gminy, w sprawie pomocy finansowej na zakup sztandaru z okazji  

50 – lecia istnienia Koła.    

 
18. Interpelacje, zapytania i wnioski. 

 

Nie zgłoszono. 
 

19. Zakończenie obrad.  

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady sesji.  

 

Protokołowała Jolanta Niemiec.  

 


