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Szanowni Mieszkańcy 

 
 

Na podstawie art. 28aa ust. 1 znowelizowanej ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
O samorządzie gminnym przedstawiam raport o stanie gminy Kobiór w roku 2020.  

 
Nad przedstawionym raportem przeprowadza się debatę na sesji, w której bez 

ograniczeń czasowych mogą zabierać głos radni. Na zasadach określonych w 
ustawie, w debacie mogą również uczestniczyć mieszkańcy.  

 
Przystępując do przedstawienia raportu można stwierdzić, że kondycja 

finansowa gminy Kobiór w 2020 roku była dobra. 
 
Na koniec grudnia 2020 roku gmina spełniała wymogi finansowe wynikające z 

art.243 Ustawy o  finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.  
Zobowiązania wymagalne na koniec grudnia 2020 roku nie wystąpiły.  
Na dzień 31 grudnia 2020 roku gmina Kobiór zamknęła swoją działalność nadwyżką 
w kwocie 565.702,45 zł 
 

Pomimo utrudnień i ograniczeń oraz mniejszych dochodów 
wynikających z pandemii zrealizowano prawie wszystkie planowane 
zamierzenia. Na szczególną uwagę zasługują inwestycje, na które pozyskano 
dotacje , w tym:, 

• rewitalizacja budynku Orla 4, przewidziana do zakończenia w połowie 2021 
roku, 

• rozbudowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w Kobiórze w rejonie 
ul.Wróblewskiego, Stobika, Wiśniowej, Wrzosowej i Promnickiej, 
dofinansowana ze środków unijnych, 

• projekt unijny pn. „Termomodernizacja  budynku przy ul. Tuwima 32 w 
Kobiórze”, 

• przebudowa ulic Żelaznej i Wodnej  oraz parkingów ,dojazdów i dojść przy 
ul.Centralnej 57 ( dawny hotel) z dofinansowniem  z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych (RFIL), 

• budowa instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków "Wschód" wraz z 
niezbędną infrastrukturą z dofinansowaniem z Metropolitalnego Funduszu 
Antysmogowego. 

• Dużym wydarzeniem w 2020 roku było rozpoczęcie przebudowy drogi 
powiatowej ul Rodzinna w Kobiórze. Na ten cel udzielono powiatowi 
pszczyńskiemu dotacji w kwocie 500 tysięcy zł.  

• W 2020roku osiągnięto znaczny postęp w walce ze smogiem, poprzez 
udzielenie pomocy finansowej  mieszkańcom  do wymiany kotłów węglowych 

na gazowe. Gmina dofinansowała wymianę 53 starych kotłów węglowych na 
ekologiczne. Całkowity koszt dofinansowania wyniósł nieco ponad 260 000 zł, 

na co zaciągnęła pożyczkę w kwocie152.014,90 zł w Wojewódzkim Funduszu 
Ochrony Środowiska w Katowicach. Mieszkańcy Kobióra mogli liczyć na 
dofinansowanie  w kwocie 5000zł. 
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Oprócz zadań inwestycyjnych w 2020 roku podjęto prace planistyczne 
związane z opracowaniem, zmian fragmentów miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Kobiór.  
        

W związku z regulacją stanów prawnych gruntów pod drogami oraz 
komunalizacją, w 2020 roku nastąpił bardzo duży przyrost powierzchni gruntów 
komunalnych. Gmina nabyła ogółem grunty o łącznej powierzchni 2,6776 ha 
i wartości szacunkowej 1.305.699,76 zł. Na szczególną uwagę zasługuje  
komunalizacja obiektu wraz z działką niezbędną, na cele remizy Ochotniczej Straży 
Pożarnej przy ul. Kobiórskiej, należący wcześniej do Skarbu Państwa w Zarządzie 
Lasów Państwowych.  

 
Zmiana Ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, która weszła w 

życie od września 2019 roku spowodowała konieczność wprowadzenia znacznych 
zmian w dotychczasowej gospodarce odpadami. 

 W związku z tym zostały wprowadzone również obligatoryjne zmiany w 
regulaminie utrzymania porządku i czystości jak: zwiększona częstotliwość 
wywozów, ograniczenie limitowania, ulgi w opłatach dla kompostujących itp. 
Narzucone przez ustawę rozwiązania spowodowały znaczny wzrost kosztów w 
gospodarce odpadami.  Potwierdził to  przetarg nieograniczony na wywóz i 
zagospodarowanie odpadów komunalnych, gdzie dotychczasowe koszty wzrosły o 
ok.30%.   

W związku z pandemią nie odbyła się Międzynarodowa Spartakiada Młodzieży 
Miast Partnerskich w Sternberku. Została ona przesunięta na rok 2022. Nie 
obchodzono również „Dni Kobióra”, dożynek gminnych, spotkań opłatkowych oraz 
innych cyklicznych imrez.  

 
W 2020 roku odbyło się 11 sesji, na których  Rada Gminy Kobiór podjęła 85 uchwał. 

 
Działania naszego samorządu w minionym roku, a w szczególności 

realizacja uchwał i programów  zostały bliżej opisane w tekście niniejszego 
raportu. Treść niniejszego raportu stanowi podstawę do przeprowadzenia 
debaty, która odbędzie się na sesji Rady Gminy w dniu 30 czerwca br. na 
zasadach określonych w ustawie. Zachęcam wszystkich radnych i 
mieszkańców zainteresowanych sprawami Kobióra do zapoznania się z pełną 
treścią Raportu o stanie gminy Kobiór w 2020 roku oraz do udziału w debacie 
na jego temat. 
                                                                                          
 

Eugeniusz Lubański  
                                                                                       Wójt Gminy Kobiór 
 
UWAGA! 

 
Zgodnie z ustawą, mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa, 

najpóźniej na 1 dzień przed sesją do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie 
poparte podpisami,(co najmniej 20 osób w gminach do 20 tysięcy mieszkańców). 
Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15. Mieszkańcy są 
dopuszczani do głosu według kolejności zgłoszeń. 
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INFORMACJE OGÓLNE O GMINIE 

Kobiór jest gminą wiejską obejmującą jedną miejscowość, położoną na 

polanie leśnej pośrodku lasów pszczyńskich nad rzeką Korzeniec. Pierwsze 

wzmianki o Kobiórze pochodzą z 1467 roku. W latach 1976 -1991 gmina była 

przyłączona  do miasta Tychy. W dniu 2.04.1991 roku odzyskała  odrębność 

administracyjną. 0d 1.01.1999r. Kobiór należy do powiatu pszczyńskiego. 

 Z dniem 1 lipca 2018 roku nasza gmina weszła w skład Górnośląsko 

Zagłębiowskiej Metropolii. Powierzchnia gminy na koniec 2020 roku wyniosła  

4812,6799 ha z czego około 4/5 stanowią lasy państwowe. Gmina jest dobrze 

skomunikowana z dużymi miastami Katowice, Mikołów, Tychy,  Pszczyna  i Bielsko- 

Biała. Przez gminę przebiega magistrala kolejowa relacji Katowice –Bielsko, droga 

krajowa nr 1 oraz droga wojewódzka nr 928. Gmina jest kompleksowo uzbrojona w 

sieć gazową, wodociągową,  telefoniczną, elektryczną oraz kanalizację sanitarną 

wraz z mechaniczno-biologiczną oczyszczalnią ścieków. Posiada gęstą sieć dróg 

gminnych z nowoczesnym energooszczędnym oświetleniem ulicznym.  

Stały zrównoważony rozwój i poprawa jakości życia mieszkańców wpływa na 

wzrost atrakcyjności naszej gminy i duży popyt na działki budowlane. W wyniku tego 

następuje migracja w kierunku gminy Kobiór. 

W 2020 roku liczba mieszkańców zwiększyła się o 67 osób i na dzień 31 

grudnia 2020r. wynosiła 4925 osób, w tym 4861 osób zameldowanych na pobyt 

stały, 64 osoby zameldowane na pobyt czasowy. W 2020 roku przyrost naturalny był 

dodatni +8,5%.  

W gminie funkcjonują następujące jednostki budżetowe i samorządowe 
zakłady budżetowe:  

− Szkoła Podstawowa   

− Gminne Przedszkole 

− Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

− Kobiórski Zakład Komunalny.  
 

 
Ponadto w gminie funkcjonują dwie instytucje kultury:  

− Gminny Dom Kultury  

− Gminna Biblioteka Publiczna. 
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Rozdział I - REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII 
 

 
W gminie w 2020 roku obowiązywały następujące dokumenty strategiczne: 
 

I.1. Plan odnowy miejscowości 
 
Uchwalony przez Radę Gminy w grudniu 2015 roku „Plan odnowy miejscowości 
Kobiór na lata 2015-2023” należy do podstawowych dokumentów strategicznych w 
naszej gminie. Jest on podzielony na kilka priorytetów: 

 
1) W ramach priorytetu „Odnowa przestrzeni” w 2020r. wykonano kilka 
zamierzeń, a mianowicie: 
 

a)Przebudowa i modernizacja dróg gminnych, w tym: 
Przebudowa ul.Żelaznej i Wodnej oraz parkingów dojazdów i dojść w 
rejonie  dawnego hotelu przy ul.Centralnej 57. Wykonano również nową 
zatokę autobusową przy ul.Przelotowej (przed rondem).  
 
b)Poprawa bezpieczeństwa przy ul.Ołtuszewskiego wykonano instalację 
systemu ograniczenia prędkości pojazdów z elektronicznym pomiarem 
prędkości. Jest to działanie pilotażowe i jeżeli się sprawdzi, będzie 
instalowane w przyszłości na innych ulicach w Kobiórze 
 
c)Budowa oświetlenia: w 2020 roku wykonano oświetlenie ścieżki 
rowerowej w rejonie ulicy Orlej oraz dokumentacje projektowe oświetlenia 
ul.Żelaznej i Wąskiej. 

 
2) W ramach priorytetu „Odnowa środowiska naturalnego” w 2020 roku 
zrealizowano następujące zamierzenia: 
 

•  Usunięto 3,643 Mg wyrobów azbestowych z 2 nieruchomości z 
dofinansowaniem wynoszącym 100 % na kwotę 3950,00 zł. 
 

• Zrealizowano kolejny etap budowy sieci kanalizacji sanitarnej w 
gminie Kobiór .W ramach inwestycji wykonano sieć kanalizacyjną o 
łącznej długości 751,44 mb, w tym: w rejonie ul. Stobika i 
Wróblewskiego 645,73 mb. w rejonie ul. Promnickiej kanalizacyjną 
105,71 mb. Poniesiono nakłady w łącznej kwocie   234 831,02 zł. 
  

• Wykonano termomodernizację budynku mieszkalnego przy 
ul.Tuwima 32.  
 

• Wykonano kotłownię gazową w budynku komunalnym przy 
ul.Rodzinnej 97. 

 

• Dofinansowano wymianę 53 kotów węglowych na ogrzewanie 
ekologiczne.   
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I.2. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
 
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych stanowi 
część strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy w obszarze działania: 
problemy uzależnień – alkoholizm, 
 
 
Cel główny nr 3: Utworzenie systemu wsparcia dla rodzin 

kierunek działania: utworzenie systemu wsparcia dla dzieci i młodzieży, 
 
Cel główny nr 4: Przeciwdziałanie patologiom społecznym 

kierunek działania: zapobieganie i przeciwdziałanie problemom uzależnień. 
 
W ramach Programu przyjętego do realizacji w 2020r. Uchwałą Nr RG.0007.83.2019 
Rady Gminy Kobiór z dnia 12 grudnia 2019r. realizowano następujące zadania: 
 

1) Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla 
osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem od alkoholu: 
Zadanie realizowano poprzez:   

• prowadzenie działań zmierzających do zmotywowania osób nadużywających 
alkoholu  
do  ograniczenia jego spożycia lub, gdy jest to konieczne, podjęcia przez nią 
leczenia odwykowego. 

• kierowanie osób na badania specjalistyczne w celu wydania opinii 
psychologiczno-psychiatrycznej 

• bieżącą współpracę z poradniami specjalistycznymi m.in. z Ośrodkiem 
Pomocy Psychologicznej, Profilaktyki i Leczenia Uzależnień Mens-Sana w 
Tychach,  

• pomoc w uzyskaniu miejsca przez osoby uzależnione w ośrodkach leczniczo-
odwykowych    współpraca w tym zakresie z Oddziałem Leczenia Uzależnień 
Szpitala Psychiatrycznegow Szopienicach, Gorzycach i Rybniku oraz Śląską 
Fundacją Błękitny Krzyż  

• zapewnienie dyżurów specjalistów w Punkcie Konsultacyjnym,           

• współpracę z grupami wsparcia – A A,  

• prowadzenie bieżącej działalności informacyjnej w środowisku osób 
uzależnionych              
w przedmiocie możliwości uzyskania pomocy przez te osoby. 

 
2) Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy 

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą 
w rodzinie 
Zadanie realizowano poprzez:  

• zapewnienie bezpłatnych porad prawnych oraz pomocy psychologicznej w 
sferze problematyki związanej z występującymi w rodzinie problemami 
uzależnień, przemocą oraz problemami opiekuńczo-wychowawczymi, 

• wspieranie rodziny poprzez dofinansowanie bieżącej działalności placówki 
wsparcia dziennego świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, w której realizowany jest program opiekuńczo-
wychowawczy, 
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•  przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie: działanie Zespołu 
Interdyscyplinarnego oraz Grup Roboczych w ramach procedury Niebieskiej 
Karty, udzielanie wsparcia ofiarom przemocy,  
 

3) W ramach profilaktyki informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 
rozwiązywania problemów uzależnień prowadzono następujące 
działania: 

• zapewniono wsparcie psychologiczne i socjoterapeutyczne, pomoc w nauce i 
organizację czasu wolnego w świetlicy środowiskowej, a także  dożywianie 
dzieci uczestniczących w tych zajęciach, 

• udzielono wsparcia finansowego organizatorom wypoczynku zimowego – Dom 
Kultury w Kobióre, którego istotnym elementem była realizacja programu 
profilaktyczno-integracyjnego, 

•  wspierano promocję zdrowego, bezpiecznego stylu życia poprzez  
różnorodne formy spędzania czasu wolnego adresowane do różnych grup 
wiekowych poprzez dofinansowanie imprez o charakterze kulturalnym, 
zorganizowanie posiłków wigilijnych z dowozem dla osób samotnych z 
różnych grup wiekowych.  
 

4) W ramach wspomagania działalności instytucji i stowarzyszeń udzielono 
pomocy finansowej na organizację przedsięwzięcia na rzecz 
rozwiązywania problemów alkoholowych tj. Przegląd Abstynenckiej 
Twórczości Artystycznej. 

 
Szczegółowe informacje na temat realizacji tego program przedstawiono w 
rozdz. IV.9.2 
 
 
I.3. Program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w gminie 
Kobiór - „Korzystanie z posiadanych talentów”  
 
       Program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w gminie Kobiór - 
„Korzystanie z posiadanych talentów” został przyjęty Uchwałą Nr RG.0007.285.2018 
Rady Gminy Kobiór z dnia 14 czerwca 2018r.  
 
Szczegóły przyznawania stypendiów określa Regulamin przyznawania stypendium 
gminy Kobiór uczniom za szczególne osiągnięcia w nauce oraz sportowe przyjęty 
Uchwałą Nr RG.0007.296.2018 Rady Gminy Kobiór z dnia 30 sierpnia 2018r.   
W 2020 roku wpłynęło 20 wniosków o przyznanie w/w stypendium złożonych przez 
rodziców i dyrektora Szkoły Podstawowej w Kobiórze. Ze względu na sytuację 
epidemiologiczną wnioski  zostały rozpatrzone w roku 2021. 
 

 
I.4. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020r. 
          

Uchwałą Nr RG.0007.72.2019 Rady Gminy Kobiór z dnia 28 listopada 2019 
roku przyjęto Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.  
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Plan środków finansowych przeznaczonych na ten cel w 2020 roku, zgodnie z 
uchwałą budżetową, wynosił łącznie 4000 zł. 
 
W 2020 roku z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju nie ogłoszono konkursu 
na realizację zadań publicznych w imieniu gminy Kobiór. 
 
I.5. Plan gospodarki niskoemisyjnej z elementami programu ograniczenia 
niskiej emisji (PONE) 

 
W/w plan został przyjęty Uchwałą Nr RG.0007.246.2017 Rady Gminy 

Kobiór z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 
dla gminy Kobiór. Dokument obejmuje działania na lata 2016-2020, z czego w 
2020 roku zrealizowano: 
 

• Program pn.” Zmiana systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w 
budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Kobiór w roku 
2020” . W 2020 roku dofinansowano likwidację 53 starych kotłów i ich wymianę 
na 52 kotły opalane gazem, a w 1 przypadku została zainstalowana pompa 
ciepła. W 2020 roku wysokość dofinansowania wynosiła do 50% kosztów 
inwestycji, (maksymalnie 5000zł). Całkowity koszt dofinansowania wyniósł 
nieco ponad 260 000 zł. Na częściowe dofinansowanie wymiany kotłów gmina 
zaciągnęła w Wojewódzkim funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach pożyczkę w kwocie 152 tysiące złotych oraz 
przeznaczyła środki pochodzące z częściowego umorzenia pożyczki w kwocie 
ok. 23 tys. zł. Resztę pokryto ze środków własnych Gminy. Oprócz tego 
kilkanaście kotłów zostało w 2020 roku wymienionych przez mieszkańców w 
ramach programu „Czyste powietrze” lub na własny koszt. Pozwoliło to 
znacznie ograniczyć zanieczyszczenie powietrza w naszej miejscowości. 
Szacuje się, że już ok. 40% budynków w Kobiórze posiada ogrzewanie gazowe.  
a około 600 kotłów węglowych wymaga wymiany do końca 2025r. 

• Zgodnie z Uchwałą sejmiku woj. śląskiego do końca 2021r. wszystkie piece 
węglowe wyprodukowane przed 2007r. lub nie posiadające tabliczki 
znamionowej muszą być wymienione na piece proekologiczne. Wszystkie 
pozostałe piece węglowe (nie dotyczy to kotłów 5 generacji) muszą być 
wymieniane sukcesywnie do końca 2027 roku.  

• przeprowadzono 74 kontrole nieruchomości pod kątem sposobów ogrzewania 
budynku i gospodarki odpadami, 

•  W Urzędzie Gminy Kobiór uruchomiono adres e-mail, na który 
całodobowo można zgłaszać budynki, co do których istnieje podejrzenie, 
że spalają odpady: powietrze@kobior.pl 

 
I.6. Program ochrony środowiska na lata 2015 - 2018 z uwzględnieniem 
perspektywy lat 2019-2022 

 
Struktura Programu Ochrony Środowiska gminy Kobiór zawiera: 

•  analizę i omówienie kierunków ochrony środowiska w gminie, w odniesieniu do 
takich działów jak: gospodarka wodno-ściekowa, ochrona powierzchni ziemi i 
gleb, ochrona powietrza, ochrona przed hałasem, ochrona przed 
promieniowaniem elektromagnetycznym, ochrona przyrody i krajobrazu, 

mailto:powietrze@kobior.pl
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edukacja ekologiczna, ochrona przed skutkami poważnych awarii i gospodarka 
odpadami, 

•  w opracowaniu znajduje się charakterystyka i ocena stanu aktualnego oraz 
określenie stanu docelowego, 

•  identyfikacja potrzeb gminy w zakresie ochrony środowiska, w odniesieniu do 
obowiązujących przepisów prawnych obejmuje sformułowanie celów oraz 
strategii ich realizacji, 

•  na tej podstawie opracowywany został plan działań zawierający listę zadań, 
które zostaną zrealizowane na terenie gminy Kobiór do roku 2022. 

 
Do najważniejszych celów i priorytetów tego programu należą między innymi: 

1) Przywrócenie czystości wód powierzchniowych, zachowanie 
zasobów wód podziemnych oraz zapewnienie mieszkańcom wody o 
wysokiej jakości, w tym: zwiększenie stopnia oczyszczania ścieków 
poprzez rozbudowę systemu kanalizacji w systemie rozdzielczym.  
W 2020 roku zrealizowano kolejny etap budowy sieci kanalizacji 
sanitarnej w gminie Kobiór .W ramach inwestycji wykonano sieć 
kanalizacyjną o łącznej długości 751,44 mb, w tym: w rejonie ul. Stobika i 
Wróblewskiego 645,73 mb. w rejonie ul. Promnickiej kanalizacyjną 
105,71 mb. Poniesiono nakłady w łącznej kwocie   234 831,02 zł   
 

2) Utrzymanie najwyższej jakości powietrza i ograniczenie lokalnych 
uciążliwości, w tym ograniczenie niskiej emisji niezorganizowanej przez 
wprowadzanie proekologicznych źródeł.  
 
W 2020 roku dofinansowano likwidację  53 starych kotłów i ich wymianę 
na 52 kotły opalane gazem, a w 1 przypadku została zainstalowana 
pompa ciepła. 
Przeprowadzono 74 kontrole nieruchomości pod kątem sposobów 
ogrzewania budynku i gospodarki odpadami. 
W gminie fukcjonuje  czujnik pomiaru jakości powietrza firmy Syngeos. 
Bieżące wyniki są udostępniane na stronie internatowej gminy i za 
pomocą aplikacji. 
Ponadto na terenie szkoły podstawowej oraz na gminnym ośrodku sportu 
funkjonują  tzw „ekosłupki” obrazujące jakość powietrza w danej chwili za 
pomocą odpowiedniej skali kolorów.   

 

 
I.7. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2020 - 
2025 

 
Nowy program został uchwalony przez Radę Gminy Kobiór  28 maja 2020 

roku. Jego głównym celem jest podniesienie stanu technicznego istniejących 
budynków mieszkalnych oraz rewitalizacja tych, które zbudowano przed 1939 
rokiem. 
Ponadto  program przewiduje  likwidację źródeł ciepła opartych na spaleniu paliw 
stałych wynikająca z wdrożenia uchwały „antysmogowej” dla województwa 
śląskiego). 
            Lokale socjalne i pomieszczenia tymczasowe  będą doprowadzane do  
standardu  zgodnego z przepisami i obowiązującymi warunkami technicznymi oraz 
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sanitarnymi poprzez likwidację  zawilgocenia , wymianę ogrzewania  na nieemisyjne, 
dostęp do wody i sanitariatów, możliwość przygotowania ciepłego posiłku itp. 
           Lokale socjalne różnić się będą od lokali komunalnych mniejszą powierzchnią 
przypadającą na jednego użytkownika  - min. 5,0m2 oraz okresem wynajmu. 
Program zakłada: 

• Budynek przy ul. Orlej 4 - przystosowanie  do funkcji 6 mieszkań socjalnych 
oraz 2 mieszkań  chronionych. 

•  Budynek przy ul. Rodzinnej 97 - przystosowanie do funkcji 8 pomieszczeń 
tymczasowych oraz 3 mieszkań  socjalnych. 

• Budynek przy ul.Centralnej 59 - przystosowanie po rewitalizacji do funkcji 8 
mieszkań komunalnych ma czas nieoznaczony. 

• Budynek przy Centralnej 117 - przeznaczenie 1 mieszkania do funkcji 
powiązanej z działalnością  Gminnego Ośrodka  Sportowego (utrzymanie 
terenu,klubu młodzieżowego). 

•  Budynek przy ul.Rodzinnej 97 - utrzymanie funkcji mieszkalnej dla 10 
istniejących mieszkań komunalnych na czas nieoznaczony. 

• Budynek przy ul. Kobiórskiej 5 - docelowa likwidacja istniejącego 1 lokalu 
mieszkalnego komunalnego. 

• Budynki przy ul.Centralnej 30-32 - likwidacja 1 lokalu socjalnego ze sprzedażą 
komercyjną; sprzedaż pozostałych lokali obecnym najemcom z bonifikatą. 

• Budynek przy ul. Leśników 3 -  docelowa likwidacja - wyburzenie; czasowe 
funkcjonowanie z przeznaczeniem na pomieszczenia tymczasowe i 
korzystanie bezumowne. 

• Budynek przy ul.Tuwima 32 - utrzymanie dotychczasowych 4 lokali 
komunalnych na czas nieoznaczony 

 
 
Polityka czynszowa. 
Program na lata 2020-2025  wprowadził zasadnicze zmiany w polityce czynszowej:  
 

1. Lokale zostały podzielone na 2 kategorie pod względem standardu 
technicznego i zrealizowania elementów termomodernizacji. 

        Kat. I - budynki Centralna 30-38 
Centralna 117 
Rodzinna 1 i 1A 
Kobiórska 5 
Tuwima 32  

        Kat. II - budynki     Rodzinna 97 
                                      Orla 4 
                                      Centralna 59 
                                      Leśników 3  
 

Stawki czynszu  są uzależnione od kategorii budynku, przy czym  w roku 
następnym po zakończeniu  rewitalizacji, budynki przechodzą do kategorii 
wyższej. 

 
2. Stawka czynszu oparta jest na wskaźniku przeliczeniowym kosztu 

odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej na terenie województwa śląskiego, 
którą ogłasza wojewoda na koniec IV kw. danego roku. 
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Stawka ta zmieniająca się corocznie,  jest podstawą automatycznej zmiany 
czynszu - jeden raz w  roku, i dotyczy lokali I kategorii. 
Lokale kategorii II mają stawkę czynszu obniżoną o 30%. 
Przyjęto również obniżki z tytułu: 
- wspólnych lub zewnętrznych sanitariatów – 5%  
 - większość okien w lokalu od północy – 5% 
Niezależnie obniżka  jest przyznawana najemcom, którzy  ukończyli 75 lat  i 
zamieszkują samotnie w   lokalach o powierzchni użytkowej do 50m2 

 
3. Najemcom   wynajmującym lokale na zasadzie najmu socjalnego, przysługuje 

ulga 50% stawki czynszu ustalonego do kategorii wynajmowanego lokalu. 
 
 
Stan wdrażania programu i finansowanie: 

      Zaawansowana w 35 % jest rewitalizacja budynku przy ul.Rodzinnej 97 
      Zaawansowana w 80% jest rewitalizacja budynku przy ul.Orlej 4 
      Zaawansowana w 90% jest rewitalizacja budynku przy ul,Tuwina 32 

Źródłami finansowania są i będą dotacje unijne z Regionalnego Programu 
Operacyjnego, pożyczki i dotacjie z Banku Gospodarstwa Krajowego oraz 
WFOŚiGW, dotacje z Metropolitalnego Funduszu Solidarności i Metropolitalnego 
Funduszu Antysmogowego oraz środków własnych gminy Kobiór. 
 
W roku 2020 na inwestycje mieszkaniowe, komunalne (dział 700) 
wydatkowano środki w kwocie 451.256,99 w tym: 

• Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul.Tuwima 32     261.296,14 

• Utworzenie mieszkań socjalnych i chronionych w Kobiórze  
na terenie  zdegradowanym                                                           1.090.156,37 

• Przebudowa budynku komunalnego przy ul. Rodzinnej 97           164.804,07 

• Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego przy ulicy  
Centralnej 97 (rozliczenia)                                                           -           135,30 

 
 

 

I.8. Program likwidacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kobiór na 
lata 2012 – 2032 

 
Jest kontynuacją programu prowadzonego od 2007r. W programie 

uaktualniono dane dotyczące  występujących zanieczyszczeń azbestem na terenie 
gminy. Uaktualniono również   mechanizmy i zasady pomocy, której gmina może 
udzielić osobom fizycznym, decydującym się na usunięcie azbestu ze swoich posesji. 
Pomoc ta ma na celu zachęcić do podejmowania tego rodzaju działań oraz 
zmniejszyć ryzyko związane z nieprawidłowym ich wykonaniem. 

 
W 2020r. usunięto 3,643 Mg wyrobów azbestowych z 2 nieruchomości  
z dofinansowaniem wynoszącym 100 % na kwotę 3950,00 zł. 
Łącznie od 2007 usunięto w Kobiórze 69,281 Mg wyrobów. Pozostało jeszcze do 
usunięcia ok  7,51 Mg na 8 nieruchomościach. 
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I.9.Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie gminy Kobiór w roku 2020 
 
„Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie gminy Kobiór w roku 2020” został przyjęty uchwałą nr 
RG.0007.94.2020 z dnia 27 lutego 2020. 

• Celem programu było zapewnienie realizacji zadań własnych gminy w 
szczególności w zakresie: 

1) Wyłapywania bezpańskich zwierząt i transport do schroniska. 
2) Zapobiegania bezdomności zwierząt (sterylizacja, adopcja, uśmiercanie ślepych 

miotów). 
3) Zapewnienia opieki nad wolno żyjącymi kotami na terenie gminy Kobiór, w tym 

ich dokarmianie. 
4) Ograniczenia niekontrolowanego rozrodu psów i kotów. 
5) Opieki nad zwierzętami bezdomnymi przez  zapewnienie im miejsca w 

schronisku. 
6) Zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom gminy Kobiór oraz porządku i 

czystości na jej terenie. 
7) Edukacji mieszkańców w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt oraz 

utrzymywania porządku. 
8) Zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 

drogowych z udziałem zwierząt. 
 

• Wykonawcami programu w 2020r. byli: 
1) Gmina Kobiór - poprzez  Referat Gospodarki Przestrzennej, pełniący rolę 

wiodącą w realizacji ,,Programu”. 
2) Gabinet weterynaryjny ANIMAL-VET ZASOLE z siedzibą przy ul. Garbarskiej 10, 

32-600 Oświęcim, prowadzący ,,Schronisko dla bezdomnych zwierząt’’ w 
Chełmku przy ul. Jaworznickiej 67,w zakresie zadań wymienionych § 2. ust. 1 
pkt. 1 - 5, 7 – 8. 

3) Urząd Gminy w Kobiórze oraz policja w zakresie przyjmowania informacji od 
mieszkańców gminy o bezdomnych zwierzętach zdrowych jak również rannych 
w wyniku zdarzeń drogowych, przekazywanie ich do podmiotu odławiającego 
bezdomne zwierzęta oraz świadczącego całodobową opiekę weterynaryjną, tj., 
zadań wymienionych w § 2. ust. 1 pkt. 6 i 8. 

4) Organizacje pozarządowe, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, 
działające na terenie gminy Kobiór, oraz osoby prywatne które wyrażą chęć, w 
formie wolontariatu. 
 

• Koszty poniesione  na wykonanie programu 
 

Rodzaj usługi Koszty 

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt i przyjęcie ich w 
schronisku 

20320,00 zł 

Sterylizacja i kastracja wolno żyjących kotów 3365,08 zł 

Dokarmianie wolno żyjących kotów 496,08 zł 

Umieszczenie rannego dzikiego zwierzęcia w Pogotowiu 
Leśnym 

922,50 zł 

RAZEM 25 103 66 
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• Ilość odłowionych z terenu gminy zwierząt 
 

Gatunek zwierzęcia Liczba 

Pies 3 

Kot 1 

RAZEM 4 

 

• Kastracji i sterylizacji poddano w 2020r. 30 szt. kotów wolnożyjących. 

• Kontrola Powiatowego Lekarza Weterynarii w Oświęcimiu potwierdziła 
prawidłowe funkcjonowanie schroniska w Chełmku. 
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Rozdział II - FINANSE GMINY 
 
 
Budżet i finanse Gminy Kobiór 
 
II.1. Wykonanie budżetu za 2020r 
Budżet Gminy Kobiór na 2020 rok został uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą nr 
RG.0007.79.2019  z dnia 12 grudnia 20219 roku. W poniższym raporcie zawarte są 
ogólne informacje natomiast szczegółowe dane o realizacji budżetu Gminy Kobiór 
przedstawione zostały w Sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Kobiór za 2020 
rok. Sprawozdanie to zostało pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę 
Obrachunkową w Katowicach. 

Dochody i wydatki Gminy Kobiór za 2020 rok przedstawiały się następująco: 

 

II.2 Realizacja dochodów  

Dochody Gminy na 2020 rok zaplanowano na kwotę 27.164.051,28 zł a ostateczne 

ich wykonanie zamknęło się w kwocie 27.180.565,07 zł, co stanowi 100,06% planu. 

Dochody bieżące to kwota 25.363.255,16 zł, natomiast dochody majątkowe to kwota 

1.817.309,91 zł. 

 

Tabela: struktura dochodów budżetowych w 2020 r. 

dochody własne
46,55%

subwencje
34,30%

dotacje
34,30%

dochody własne - 12.652.092,40

subwencje - 5.206.833,00

dotacje - 9.321.639,67

 

 

W 2020 roku dochody ogółem wykonano w 100,06%, przy czym należy podkreślić, 
że pomimo pandemii CoV Sars-19 wskaźnik wykonania dochodów w 2020 roku 
względem wykonania dochodów w roku 2019 uległ poprawie ( wówczas wskaźnik ten 
wyniósł 98,29%) 
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Na dochody własne składały się dochody: 

6 435 867,00    

51 941,25    

3 567 916,24    

1 517 771,26    

737 526,68    

341 069,97    

50,87%

0,41%

28,20%

12,00%

5,83%

2,70%

PIT

CIT

pozostałe podatki

opłaty

z mienia

pozostałe dochody

 

Dochody ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 5.518,90 zł i były niższe w 
stosunku do 2019 roku o 18,74 zł 

 

II.3 Realizacja wydatków 

Wydatki Gminy na 2020 rok zaplanowano na kwotę 29.085.065,59 zł a ostateczne 

ich wykonanie zamknęło się w kwocie 26.614.862,62 zł, co stanowi 91.51% planu. 

Wydatki bieżące to kwota 22.907.240,34 zł, natomiast wydatki majątkowe to kwota 

3.707.622,28 zł. 

Struktura wydatków w 2020 roku przestawiała się następująco: 
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Wydatki ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 5.404,03 zł i były niższe w 
stosunku do 2019 roku o 139,64 zł 

 

W 2020 roku wydatki przeznaczono na: 

lp. przeznaczenie wydatków kwota  

% udział w 

wydatkach 

ogółem 

wydatki na 

jednego 

mieszkańca 

1. oświata i wychowanie              7 736 749,66     29,07%            1 570,91     

2. rodzina, pomoc społeczna              8 061 039,94     30,29%            1 636,76     

2.1. w tym: program" 500 plus"              5 652 084,97     21,24%            1 147,63     

3. administracja publiczna              2 814 025,78     10,57%               571,38     

4. transport i łączność              1 685 770,80     6,33%               342,29     

5. gospodarka mieszkaniowa              1 995 242,79     7,50%               405,13     

6. 

gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska              3 089 435,69     11,61%               627,30     

7. rolnictwo i łowiectwo                 324 728,51     1,22%                 65,93     

8. 

bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa                   84 705,33     0,32%                 17,20     

9. ochrona zdrowia                 154 622,85     0,58%                 31,40     

10. kultura                 503 388,76     1,89%               102,21     

11. sport                 104 613,36     0,39%                 21,24     

12. działalność usługowa                    51 309,19     0,19%                 10,42     

13. obsługa długu                     9 229,96     0,03%                   1,87     

  razem:          26 614 862,62     100,00%          5 404,03     

 

 

Wykonanie wydatków i dochodów w latach 2019 i 2020 roku 

27 180 565,07    
26 901 835,84    

25 363 255,16    
24 037 859,02    

1 817 309,91    
2 863 976,82    

26 614 862,62    
26 931 139,80    

22 907 240,34    
20 824 201,09    

3 707 622,28    
6 106 938,71    

dochody ogółem 2020
dochody ogółem 2019

dochody bieżące 2020
dochody bieżące 2019

dochody majątkowe 2020
dochody majątkowe 2019

wydatki ogółem 2020
wydatki ogółem 2019

wydatki bieżące 2020
wydatki bieżące 2019

wydatki majątkowe 2020
wydatki majątkowe 2019
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II.4 Dotacje otrzymane z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego: 
1. otrzymane środki w ramach podpisanych porozumień z Powiatem 

Pszczyńskim w łącznej kwocie 85.060,73 zł 
- w sprawie współfinansowania regularnego przewozu osób na linii Kobiór-
Pszczyna, Pszczyna-Kobiór realizowanej przez przewoźnika na podstawie 
umowy z Gmina Kobiór 60.000,00 
- na przejęcie od Powiatu Pszczyńskiego zadania zimowego utrzymania dróg 
powiatowych położonych na terenie Gminy Kobiór w sezonie zimowym 
2019/2020 oraz na sezon zimowy 2020/2021 – 24.910,73 
- na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej  - 150,00 

2. otrzymane środki w ramach porozumienia z Gminą Pszczyna na 
współfinansowanie regularnego przewozu osób na linii Kobiór-Pszczyna, 
Pszczyna-Kobiór realizowanej przez przewoźnika na podstawie umowy z 
Gmina Kobiór 45.000,00 zł 

3. otrzymane środki w ramach porozumienia z Województwem Śląskim na 
pokrycie kosztów studiów dyplomowych z wiedzy o regionie w kwocie  
1.300,00 

4. otrzymane środki w ramach  porozumienia z Górnośląsko-Zagłębiowską 
Metropolią z przeznaczeniem na realizację projektu pn.”Budowa instalacji 
fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków Wschód” w Kobiórze wraz z 
niezbędną infrastrukturą” w ramach programu działań na rzecz ograniczenia 
niskiej emisji w roku 2020  w kwocie 300.000,00 zł 

 

 

II.5 Kwoty wykorzystanych środków unijnych, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 
3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków 
europejskich w tym: 
 

1. środki Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi 
priorytetowej; IX Włączenie społeczne, działania 9.2.- Dostępne i efektywne 
usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie 9.2.1 – Rozwój usług społecznych 
i zdrowotnych – ZIT na zadanie pn.” Wsparcie rodziny – rozwój usług 
społecznych w Gminie Kobiór” – kwota wydatków ogółem 89.317,19, w tym 
ze środków unijnych 75.542,65 

2. środki z EFRR RPO WŚL na lata 2014-2020 oś priorytetowa X- Rewitalizacja 
oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, działanie 10.2.1.- Rozwój 
mieszkalnictwa socjalnego i chronionego ora infrastruktury usług społecznych 
– ZIT na zadanie pn.” Utworzenie mieszkań socjalnych i chronionych w 
Kobiórze na terenie zdegradowanym” – kwota wydatków ogółem 
1.090.156,37 w tym ze środków unijnych 532.533,29 

3. środki RPO WŚL na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej IV. Efektywność 
energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, 
poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie 
– ZIT na zadanie pn. ”Montaż instalacji efektywnego elektrycznie oświetlenia 
ulicznego w Kobiórze” – kwota wydatków na prace wstępne w roku 2020 
wyniosła 4.636,00zł, w tym ze środków unijnych 115,00. Zadanie do 
kontynuacji w roku 2021. 

4. środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 
lata 2014- 2020 działanie D2.2.2 Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej, 
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poddziałanie 5.1.1 Gospodarka wodno-ściekowa -ZIT na zadanie pn.” 
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w Gminie Kobiór” 
– kwota wydatków ogółem 253.368,,65, w tym ze środków unijnych 
170.948,48 

5. środki EFRR RPO WSL Priorytet IV. Efektywność energetyczna odnawialne 
źródła energii i gospodarka niskoemisyjna poprzez zwiększenie efektywności 
energetycznej w sektorze publicznym na zadanie pn.” Termomodernizacja 
budynku komunalnego przy ul.Tuwima32” – kwota wydatków ogółem 
261.296,14, w tym ze środków unijnych 199.765,85 

6. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 , oś priorytetowa I. 
Powszechny dostęp do szybkiego internetu, działanie 1.1. Wyeliminowanie 
terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o 
wysokich przepustowościach „zdalna szkoła” – kwota 58.840,74 

 
II.6 Dotacje udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego lub innym 
podmiotom sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na: 

1. dofinansowanie dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w łącznej kwocie 
525.925,92 zł z przeznaczeniem na : 
- składkę na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z przeznaczeniem 
na  organizację transportu lokalnego GZM w wysokości w wysokości 
438.215,00 
- składkę stałą na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w wysokości 
87.710,92 zł  

2. dotacja dla Miasta Tychy w wysokości 957,21 zł z przeznaczeniem na zwrot 
kosztów nauczania nauki religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego 

3. dotacja dla Powiatu Pszczyńskiego w łącznej kwocie 242.716,28 zł - z 
przeznaczeniem na: 
- zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Pszczynie w 
wysokości 50.000,00 
- dofinansowanie do inwestycji pn. Przebudowa ul.Rodzinnej w Kobiórze od 
parkingu cmentarnego do drogi krajowej nr 1” – 192.716,28 – część dotacji 
udzielonej przez gminę w roku 2020. Zadanie do kontynuacji w roku 
2021(wartość całkowita dofinansowania 500.000,00zł).  

4. pomoc finansowa dla miasta Bielsko-Biała z przeznaczeniem na 
dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Alkoholizmowi w 
Bielsku-Białej - Izba Wytrzeźwień w wysokości 6.721,00 zł 

5. dofinansowanie z budżetu gminy do inwestycji związanych ze zmianą systemu 
ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych 
jednorodzinnych na terenie Gminy Kobiór 263.765,24 zł 

6.  dotacja dla Gminnego Domu Kultury w wysokości 334.542,80 zł z 
przeznaczeniem: 
- na pokrycie bieżących wydatków funkcjonowania Domu Kultury – 329.172,00 
- na organizację zajęć profilaktycznych w czasie ferii zimowych pn. „Ferie 
zimowe w Kobiórze”  – 5.370,80 

7. dotacja dla Stowarzyszenia LKS „Leśnik” na wsparcie realizacji celu 
publicznego pod nazwą „Prowadzenie rozgrywek piłkarskiej drużyny 
seniorskiej w klasie A” w kwocie 15.000,00 zł 

8. dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości  170.730,00 zł z 
przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Biblioteki. 



RAPORT O STANIE GMINY KOBIÓR W ROKU 2020      S t r o n a   22  

 

 
 

9. dofinansowanie dla Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie na 
rekompensatę dla policjantów Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie, za 
czas służby przekraczającej normę określoną w art.33ust.2 ustawy o Policji – 
prowadzenie kontroli gospodarstw w zakresie przestrzegania przepisów 
ochrony środowiska w tym zakazu spalania odpadów poza instalacjami do 
tego przeznaczonych- kwota 1.972,00 zł 

10. dotacja dla Kobiórskiego Zakładu Komunalnego w wysokości 15.990,00 zł z 
przeznaczeniem na zakup oprogramowania sterującego działaniem urządzeń 
oczyszczalni ścieków „Wschód” 

 
 
II.7. Wieloletnia prognoza finansowa 

W celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej Gminy przez mieszkańców, 
organy nadzoru oraz innych zainteresowanych stron sporządzana jest Wieloletnia 
Prognoza Finansowa Gminy Kobiór. Tworzenie na przyszłe lata prognozy 
poszczególnych dochodów i wydatków budżetowych, przychodów i rozchodów 
pozwala na dokonanie możliwości inwestycyjnych oraz ocenę zdolności kredytowej. 
Prognoza ta sporządzona dla naszej Gminy obejmuje okres do końca 2027 roku. We 
wszystkich latach prognozy spełnione są warunki wynikające z art.242 uofp, tzn. 
dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową oraz wolne środki, 
przewyższają planowane wydatki bieżące. Ponadto, zgodnie z art.243 uofp w danym 
roku budżetowym wartość spłaty zobowiązań wraz z kosztami ich obsługi nie 
przekracza średniej arytmetycznej obliczonych z ostatnich trzech lat relacji jej 
dochodów bieżących, powiększonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem 
budżetu (indywidualny wskaźnik zadłużenia) 

 
 
II.8 Zadłużenie Gminy Kobiór 
 

W 2020 roku Gmina: 
- zaciągnęła pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach w kwocie 152.014,90 zł 
- dokonała spłat rat wcześniej zaciągniętych pożyczek w łącznej kwocie 49.124,90 zł 
- uzyskała umorzenie pożyczki zaciągniętej w latach poprzednich w łącznej kwocie 
22.985,10 zł 
Ostatecznie na dzień 31 grudnia 2020 roku zadłużenie Gminy Kobiór z tytułu 
zaciągniętych pożyczek wynosiło 397.980,90 zł.  

Zadłużenie Gminy Kobiór wynika z zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i harmonogram 
ich spłat przedstawia się następująco: 

rok 2021  - 67.992,00 
rok 2022 - 76.992,00 
rok 2023 - 76.992,00 
rok 2024 - 76.992,00 
rok 2025 - 58.006,90 
rok 2026 - 41.006,00 
   397.980,90 
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Zgodnie z harmonogramem, z każdym z prognozowanych lat spełniony jest art.243 
ustawy o finansach publicznych. 

W 2020 roku Gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji. 

 

II.9 Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu  

LP. WYSZCZEGÓLNIENIE 
PLAN NA 

2020 ROK 

WYKONANIE 

2020 ROK 

A Dochody budżetowe 27.164.051,28 27.180.565,07 

B Wydatki budżetowe 29.085.065,59 26.614.862,62 

C Wynik (A-B) - 1.921.014,31 565.702,45 

D Finansowanie (E-F) 1.921.014,31 3.229.430,08 

E Przychody ogółem, z tego: 2.147.658,21 3.456.073,98 

1. nadwyżka z lat ubiegłych 1.838.143,31 2.985.983,08 

2. 
wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 

ustawy o finansach publicznych 

 

- 
318.076,00 

3. pożyczki 309.514,90 152.014,90 

F Rozchody, z tego: 226.643,90 226.643,90 

1. spłata pożyczek 49.124,90 49.124,90 

2. inne cele 177.519,00 177.519,00 

G. Kwota długu publicznego na koniec 2020 roku, w tym: 
 

555.480,00 

 

397.980,90 

1 stan zadłużenia Gminy z tytułu pożyczek 555.480,00 397.980,90 

 

II.10 Nadwyżka operacyjna 

Najważniejszym parametrem z punktu widzenia równowagi finansowej oraz 
możliwości obsługi zadłużenia jest poziom nadwyżki operacyjnej. Nadwyżka 
operacyjna to dodatnia różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. 
Nadwyżka operacyjna wskazuje, że Gmina Kobiór jest w stanie pokryć wydatki 
bieżące dochodami bieżącymi. Im wyższa jest wartość nadwyżki operacyjnej, tym 
większa jest możliwość realizacji nowych przedsięwzięć majątkowych zarówno 
bezpośrednio przeznaczając tę kwotę na inwestycje, jak i pośrednio spłacając 
wcześniej zaciągnięte zobowiązania na cele inwestycyjne. Jednocześnie jest to 
zmienna warunkująca możliwość zaciągania zobowiązań ze względu na fakt, iż 
jednym z podstawowych parametrów ujętych w relacji zawartej w art.243 ustawy o 
finansach publicznych. 

Za 2020 rok wynik budżetu Gminy Kobiór ( różnica między dochodami a wydatkami) 
zamknął się nadwyżką w kwocie 565.702,45 zł przy czym nadwyżka operacyjna ( 
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różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) zamknęła się w 
kwocie 2.456.014,82 zł. Wysokość tej nadwyżki dała możliwość zabezpieczenia 
własnych środków finansowych na zadania inwestycyjne a w szczególności na 
wkłady własne do projektów realizowanych z budżetu Unii Europejskiej i budżetu 
Państwa. 

Budżet Gminy za 2020 rok został wykonany prawidłowo. Realizowany był w sposób 
płynny i systematyczny. Gmina terminowo realizowała wszystkie zobowiązania. 
Budżet Gminy na 2020 rok był budżetem, który umożliwił zrealizowanie zadań 
bieżących służących podnoszeniu jakości życia mieszkańców oraz stawiał na rozwój 
Gminy poprzez realizację zadań inwestycyjnych. Gmina posiada pełną płynność 
finansową oraz zdolność kredytową. Na dzień 31 grudnia 2020 roku Gmina nie 
posiadała żadnych wymagalnych zobowiązań. 
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Rozdział III.  INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W 2020r. 

III.1.Gospodarka nieruchomościami 
 

W 2020 nie dokonano żadnych sprzedaży nieruchomości gminnych.      

Według stanu na dzień 31.12.2020 r. własnością Gminy Kobiór pozostawały grunty o 

łącznej powierzchni 48,7561 ha o wartości 8 595 739,04 zł (w tym grunty 

przekazane w użytkowanie wieczyste: powierzchnia: 0,6915 ha, o wartości 

644 100,05 zł). W roku 2020 nastąpił bardzo duży przyrost powierzchni gruntów 

komunalnych. 

     W związku z regulacją stanów prawnych gruntów pod drogami oraz komunalizacją  

w 2020 roku gmina nabyła ogółem grunty o łącznej powierzchni 2,6776 ha i wartości i 

wartości szacunkowej 1,305699,76zł. W szczególności dotyczyło to przejęcia na rzecz 

gminy gruntów pod drogami : Żelazną , Rolną, Wodną, Ołtuszewskiego, Stobika, 

Wróblewskiego, Zmienną, Żeńców, Żołędziową, Orlą, Centralną, Zachodnią, Przelotową 

i  Promnicką.  Nabycie następowało w niżej wymienionych trybach. 

III.1.1.Nabycie gruntów pod drogi publiczne na rzecz Gminy Kobiór w trybie art. 

98 o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020, poz. 1990 ze zm.): 

1. Na podstawie ostatecznej decyzji Wójta Gminy Kobiór nr GP.6831.02.2020 z dnia 

17.01.2020 r., gmina nabyła działkę nr 1814/37 o pow. 0,0032 ha, o wartości 

szacunkowej 3 142,50 zł (słownie: trzy tysiące sto czterdzieści dwa złote i 50/100) z 

przeznaczeniem pod drogę gminną zapisaną w miejscowym planie 

zagospodarowania symbolem 28KDD – ul. Rolna w Kobiórze. 

 

2. Na podstawie ostatecznej decyzji Wójta Gminy Kobiór nr GP.6831.03.2020 z dnia 

17.01.2020 r., gmina nabyła działkę nr 1810/37 o pow. 0,0051 ha, o wartości 

szacunkowej 4 282,50 zł (słownie: cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt osiem 

złotych i 50/100), z przeznaczeniem pod drogę gminną zapisaną w miejscowym 

planie zagospodarowania symbolem 28KDD – ul. Rolna w Kobiórze. 

 

3. Na podstawie ostatecznej decyzji Wójta Gminy Kobiór nr GP.6831.04.2020 z dnia 

21.01.2020 r. gmina nabyła działkę nr 1808/38 o pow. 0,00173 ha, o wartości 

szacunkowej 11 602,50 zł (słownie: jedenaście tysięcy sześćset dwa złote i 50/100), 

z przeznaczeniem pod drogę gminną zapisaną w miejscowym planie 

zagospodarowania symbolem 28KDD – ul. Rolna w Kobiórze. 

 

4. Na podstawie ostatecznej decyzji Wójta Gminy Kobiór nr GP.6831.04.2020  z dnia 

21.01.2020 r., gmina nabyła działkę nr 1812/37 o pow. 0,0077 ha, o wartości 

szacunkowej 5 842,50 zł (słownie: pięć tysięcy osiemset czterdzieści dwa złote i 

50/100), z przeznaczeniem pod drogę gminną zapisaną w miejscowym planie 

zagospodarowania symbolem 28KDD – ul. Rolna w Kobiórze. 
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5. Na podstawie ostatecznej decyzji Wójta Gminy Kobiór nr GP.6831.06.2020 z dnia 

08.04.2020 r., gmina nabyła działkę nr 1822/14 o pow. 0,0038 ha, o wartości 

szacunkowej 5 140,00 zł (słownie: pięć tysięcy sto czterdzieści złotych i 00/100), z 

przeznaczeniem pod drogę gminną zapisaną w miejscowym planie 

zagospodarowania symbolem 24KDW – ul. Wodna w Kobiórze. 

 

6. Na podstawie ostatecznej decyzji Wójta Gminy Kobiór nr GP.6831.08.2020 z dnia 

30.06.2020 r., gmina nabyła działkę nr 1562/91 o pow. 0,0277 ha, o wartości 

szacunkowej 22 243,50 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące dwieście czterdzieści 

trzy złote i 50/100), z przeznaczeniem pod drogę gminną zapisaną w miejscowym 

planie zagospodarowania symbolem 37KDW i 29KDD - rejon ul. Z. Ołtuszewskiego 

w Kobiórze. 

 

7. Na podstawie ostatecznej decyzji Wójta Gminy Kobiór nr GP.6831.14.2020 z dnia 

06.10.2020 r., gmina nabyła działkę nr 1834/5 o pow. 0,0175 ha, o wartości 

szacunkowej 14 850,00 zł (słownie: czternaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych 

i 00100), z przeznaczeniem pod drogę gminną zapisaną w miejscowym planie 

zagospodarowania symbolem 28KDD i 1KDD/16 – ul. Rolna w Kobiórze. 

 

Łącznie gmina nabyła w trybie grunt o pow. 0,0823 ha i wartości szacunkowej 

67 103,50 zł. 

 

III.1.2.Nabycie własności działek w trybie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.  

Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.): 

1. Na podstawie aktu notarialnego Repertorium A nr 657/2020 z dnia 16.06.2020 r., 

gmina nabyła prawo własności działki nr 948/15 o pow. 0,0274 ha, o wartości 

szacunkowej 15 639,22 zł (słownie: piętnaście tysięcy sześćset trzydzieści 

dziewięć złotych i 22/100), z przeznaczeniem pod drogę gminną zapisaną w 

miejscowym planie zagospodarowania symbolem 24KDW – ul. Wodna w 

Kobiórze. 

 

2. Na podstawie aktu notarialnego Repertorium A nr 674/2020 z dnia 16.06.2020 r., 

gmina nabyła prawo własności działki nr 1242/15 o pow. 0,0229 ha, o wartości 

szacunkowej 13 138,37 zł (słownie: trzynaście tysięcy sto trzydzieści osiem 

złotych i 37/100), z przeznaczeniem pod drogę gminną zapisaną w miejscowym 

planie zagospodarowania symbolem 24KDW – ul. Wodna w Kobiórze. 

 

3. Na podstawie aktu notarialnego Repertorium A nr 688/2020 z dnia 16.06.2020 r., 

gmina nabyła prawo własności działki nr 880/14 o pow. 0,0210 ha, o wartości 

szacunkowej 11 711,06 zł (słownie: jedenaście tysięcy siedemset jedenaście 

złotych i 06/100),  z przeznaczeniem pod drogę gminną zapisaną w miejscowym 

planie zagospodarowania symbolem 24KDW – ul. Wodna w Kobiórze. 
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4. Na podstawie aktu notarialnego Repertorium A nr 699/2020 z dnia 16.06.2020 r., 

gmina nabyła prawo własności działki nr 973/14 o pow. 0,0240 ha, o wartości 

szacunkowej 14 286,10 zł (słownie: czternaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt 

sześć złotych i 10/100), z przeznaczeniem pod drogę gminną zapisaną w 

miejscowym planie zagospodarowania symbolem 24KDW – ul. Wodna w 

Kobiórze. 

 

5. Na podstawie aktu notarialnego Repertorium A nr 897/2020 z dnia 20.07.2020 r., 

gmina nabyła prawo własności działki nr 1049/10 o pow. 0,0081 ha, o wartości 

szacunkowej 5 430,62 zł (słownie: pięć tysięcy czterysta trzydzieści złotych i 

62/100), z przeznaczeniem pod drogę – ul. Grzegorza Stobika w Kobiórze.  

 

6. Na podstawie aktu notarialnego Repertorium A nr 2004/2020 z dnia 28.12.2020r., 

gmina nabyła  prawo własności działki nr 1833/112 o pow. 0,0366 ha, o wartości 

szacunkowej 22 718,85 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące siedemset 

osiemnaście złotych i 85/100), z przeznaczeniem pod drogę łączącą ul. Kwiatową 

z ul. Wąską w Kobiórze.  

 

7. Na podstawie aktu notarialnego Repertorium A nr 2004/2020 z dnia 28.12.2020 

r., gmina nabyła prawo własności działki nr 1283/112 o pow. 0,0027 ha, o 

wartości szacunkowej 2 378,85 zł (słownie: dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt 

osiem złotych i 85/100), z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi gminnej 

zapisanej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 

23KDD – ul. Wąska w Kobiórze. 

 

Łącznie w tym trybie gmina nabyła grunt o pow. 0,1427 ha i wartości szacunkowej 

85 303,07 zł. 

 

III.1.3.Nabycie prawa użytkowania wieczystego działki w trybie ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.): 

1. Na podstawie aktu notarialnego Repertorium A nr 1200/2020 z dnia 26.03.2020 r., 
gmina nabyła prawo użytkowania wieczystego działki nr 935/43 o pow. 0,3056 ha, o 
wartości szacunkowej 173 055,08 zł (słownie: sto siedemdziesiąt trzy tysiące 
pięćdziesiąt pięć złotych i 08/100), przeznaczonej pod drogę – ul. Żelazna w 
Kobiórze. 

 

2. Na podstawie aktu notarialnego Repertorium A nr 1200/2020 z dnia 26.03.2020 r., 

gmina nabyła prawo użytkowania wieczystego działki nr 934/43 o pow. 0,0054 ha, o 

wartości szacunkowej 3 057,90 zł (słownie: trzy tysiące pięćdziesiąt siedem złotych i 

90/100), przeznaczonej pod drogę ul. Żelazna w Kobiórze. 

 
3. Na podstawie aktu notarialnego Repertorium A nr 1200/2020 z dnia 26.03.2020 r., 

gmina nabyła prawo użytkowanie wieczystego działki nr 1849/44 o pow. 0,1545 ha, 



RAPORT O STANIE GMINY KOBIÓR W ROKU 2020      S t r o n a   28  

 

 
 

o wartości szacunkowej 87 490,21 zł (słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy 

czterysta dziewięćdziesiąt złotych i 21/100), przeznaczonej pod drogę – ul. Żelazna 

w Kobiórze. 

 

Łącznie w tym trybie gmina nabyła grunt o pow. 0,4655 ha i wartości szacunkowej 
263 603,19 zł. 

 

 
III.1.4. Komunalizacja mienia Skarbu Państwa w trybie art. 5 ustawy przepisy 
wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach 
samorządowych: 
 

1. Na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.1.343.2019 

z dnia 03.01.2020 r., nabyto działkę nr 748/138 o pow. 0,0010 ha, o wartości 

szacunkowej 800,00 zł (słownie: osiemset złotych i 00/100) z przeznaczeniem pod 

drogę gminną – ul. Z. Wróblewskiego. 

 

2. Na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.1.329.2019 

z dnia 03.01.2020 r., nabyto działkę nr 1203/74 o pow. 0,0027 ha, o wartości 

szacunkowej 1 650,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset pięćdziesiąt złotych i 

00/100) z przeznaczeniem pod drogę gminną zapisaną w miejscowym planie 

zagospodarowania symbolem 18KDW – ul. Zmienna w Kobiórze. 

 

3. Na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.1.330.2019 

z dnia 03.01.2020 r., nabyto działkę nr 1206/73 o pow. 0,0237 ha, o wartości 

szacunkowej 12 150,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy sto pięćdziesiąt złotych i 

00/100), z przeznaczeniem pod drogę gminną zapisaną w miejscowym planie 

zagospodarowania symbolem 18KDW – ul. Zmienna w Kobiórze. 

 

4. Na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.1.193.2019 

z dnia 01.06.2020 r., nabyto działkę nr 274/75 o pow. 0,2680 ha, o wartości 

szacunkowej 134 300,00 zł (słownie: sto trzydzieści cztery tysiące trzysta złotych i 

00/100), z przeznaczeniem pod drogę gminną zapisaną w miejscowym planie 

zagospodarowania symbolem 12KDD – rejon ul. Żeńców w Kobiórze. 

 

5. Na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.1.184.2019 

z dnia 03.06.2020 r., nabyto działkę nr 407/75 o pow. 0,0276 ha, o wartości 

szacunkowej 14 100,00 zł (słownie: czternaście tysięcy sto złotych i 00/100), z 

przeznaczeniem pod drogę gminną zapisaną w miejscowym planie 

zagospodarowania symbolem 4KDL1/2 – ul. Żołędziowa w Kobiórze. 

 

6. Na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.1.185.2019 

z dnia 03.06.2020 r., nabyto działkę nr 405/75 o pow. 0,0261 ha, o wartości 

szacunkowej 13 350,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych i 
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00/100), z przeznaczeniem pod drogę gminną zapisaną w miejscowym planie 

zagospodarowania symbolem 4KDL1/2 – ul. Żołędziowa w Kobiórze. 

 

7. Na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.1.312.2019 

z dnia 10.06.2020 r., nabyto działkę nr 1114/28 o pow. 0,0016 ha, o wartości 

szacunkowej 1 100,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto złotych i 00/100), z 

przeznaczeniem pod drogę gminną zapisaną w miejscowym planie 

zagospodarowania symbolem 17KDD – ul. Orla w Kobiórze. 

 

8. Na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.1.386.2019 

z dnia 06.07.2020 r., nabyto działkę nr 932/2 o pow. 0,0210 ha, o wartości 

szacunkowej 17 100,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy sto złotych i 00/100), w 

rejonie ronda na skrzyżowaniu ul. Centralnej z ul. Przelotową w Kobiórze. 

 

9. Na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.1.314.2019 

z dnia 16.07.2020 r., nabyto działkę nr 940/39 o pow. 0,0906 ha, o wartości 

szacunkowej 45 600,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy sześćset złotych i 

00/100), z przeznaczeniem pod drogę zapisaną w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego symbolem 5KDL1/2 – ul. Żelazna  

w Kobiórze. 

 

10. Na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.1.313.2019 

z dnia 16.07.2020 r., nabyto działkę nr 933/3 o pow. 0,0210 ha, o wartości 

szacunkowej 11 100,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy sto złotych i 00/100), w 

rejonie ronda na skrzyżowaniu ul. Centralnej z ul. Przelotową w Kobiórze. 

 

11. Na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.1.201.2019 

z dnia 05.08.2020 r., nabyto działkę nr 354/75 o pow. 0,3014 ha, o wartości 

szacunkowej 151 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych i 

00/100), z przeznaczeniem pod drogę gminną zapisaną w miejscowym planie 

zagospodarowania symbolem 3KDL1/2 – ul. Zachodnia w Kobiórze. 

 

12. Na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.1.202.2019 

z dnia 05.08.2020 r., nabyto działkę nr 468/7 o pow. 0,2002 ha, o wartości 

szacunkowej 60 360,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy trzysta sześćdziesiąt 

złotych i 00/100), przeznaczoną w miejscowym planie zagospodarowania pod 

tereny zieleni urządzonej w rejonie ul. Przelotowej w Kobiórze. 

 

13. Na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.1.369.2019 

z dnia 13.08.2020 r., nabyto działkę nr 1892/2 o pow. 0,0620 ha, o wartości 

szacunkowej 31 300,00 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy trzysta złotych i 

00/100), z przeznaczeniem pod drogę zapisaną w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego symbolem 5KDL1/2 – ul. Żelazna  

w Kobiórze. 
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14. Na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.1.177.2019 

z dnia 16.09.2020 r., nabyto działkę nr 1124/28 o pow. 0,0084 ha, o wartości 

szacunkowej 4 500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych i 00/100), z 

przeznaczeniem pod poszerzenie drogi – ul. Orla w Kobiórze. 

 

15. Na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.1.176.2019 

z dnia 16.09.2020 r., nabyto działkę nr 1120/44 o pow. 0,0029 ha, o wartości 

szacunkowej 1 750,00 zł (słownie: tysiąc siedemset pięćdziesiąt złotych i 00/100), z 

przeznaczeniem pod drogę zapisaną w miejscowym planie symbolem 17KDD – ul. 

Orla w Kobiórze. 

 

Łącznie w tym trybie gmina nabyła grunt o pow. 1,0582 ha i wartości szacunkowej 
500 160,00 zł. 

 
III.1.5.Komunalizacja mienia Skarbu Państwa w trybie w trybie art. 13 ustawy o 
gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa: 
 

1. Na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXV.7510.1.201.2019 z 

dnia 21.08.2020 r., nabyto działkę nr 1137/8 o pow. 0,2178 ha, o wartości 

szacunkowej 43 860,00 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt 

złotych i 00/100), przeznaczoną w miejscowym planie zagospodarowania pod tereny 

zagrożone powodzią i obszary trwałych użytków zielonych w rejonie ul. 

Ołtuszewskiego w Kobiórze. 

 

2. Na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXV.7510.1.201.2019 z 

dnia 21.08.2020 r., nabyto działkę nr 1138/8 o pow. 0,0287 ha, o wartości 

szacunkowej 6 040,00 zł (słownie: sześć tysięcy czterdzieści złotych i 00/100), 

przeznaczoną w miejscowym planie zagospodarowania pod tereny zagrożone 

powodzią i obszary trwałych użytków zielonych w rejonie ul. Ołtuszewskiego w 

Kobiórze. 

 

3. Na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXV.7510.1.201.2019 z 

dnia 21.08.2020 r., nabyto działkę nr 1139/8 o pow. 0,2754 ha, o wartości 

szacunkowej 55 380,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt złotych i 

00/100), przeznaczoną w miejscowym planie zagospodarowania pod tereny 

zagrożone powodzią i obszary trwałych użytków zielonych w rejonie ul. 

Ołtuszewskiego w Kobiórze, wnioskuję o jej uwzględnienie w ewidencji środków 

trwałych. 

 

4. Na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXV.7510.1.109.2019 z 

dnia 02.09.2020 r., nabyto działkę nr 133/15 o pow. 0,1950 ha, o wartości 

szacunkowej 29 550,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset 

pięćdziesiąt złotych i 00/100) – teren leśny przy granicy z gminą Orzesze. 
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5. Na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXV.7510.1.241.2019 z 
dnia 17.12.2020 r., nabyto działkę nr 154/5 o pow. 0,2120 ha, o wartości 
szacunkowej 254 700,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset 
złotych i 00/100), przeznaczoną w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego pod zabudowę mieszkaniowo-usługową, położoną przy ul. 
Promnickiej w Kobiórze. 

 

Łącznie w tym trybie gmina nabyła grunt o pow. 0,9289 ha i wartości szacunkowej 
389 530,00 zł. 

 
III.1.6. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste 
Według danych Referatu Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Kobiór na dzień 
31.12.2020 r. w rękach 10 użytkowników wieczystych pozostawały grunty o łącznej 
powierzchni 0,6915 ha i wartości 644 100,05 zł. 
 
III.1.7.Grunty oddane w dzierżawę 
 
Według danych Referatu Gospodarki Komunalnej oraz Gospodarki Przestrzennej 
Urzędu Gminy Kobiór na dzień 31.12.2020 r. podpisanych było:  

• 10 umów dzierżawy gruntów gminnych o łącznej powierzchni 2,7169 ha, 
• 1 umowa dzierżawy gruntu pod Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych o pow. 0,0801 ha, 
• 6 umów na umieszczenie reklamy na gruntach komunalnych o łącznej 

powierzchni reklamowej 18,29 m², 
• 21 umów dzierżawy gruntów pod garażami o łącznej powierzchni 334,20 m2 

 

III.1.8. Budynki komunalne 

Wykaz budynków komunalnych według stanu na dzień 31.12.2020 r. przedstawiony 

został w tabeli poniżej: 

Lp. OBIEKT 
POWIERZ. 

ZABUDOWY 
KUBATURA POŁOŻENIE 

1 DOM KULTURY 584,54  m² 3 789,00 m³ Kobiór, ul. Centralna 16 

2 

PRZEDSZKOLE DOM 

NAUCZYCIELA                            

- CZĘŚĆ PRZEDSZKOLNA - 

693,47 m² 5 432,00  m³ 

Kobiór, ul. Rodzinna 1 

3 

PRZEDSZKOLE DOM 

NAUCZYCIELA                            

- CZĘŚĆ MIESZKALNA - 

  

4 URZĄD GMINY 219,84  m² 3 406,00  m³ Kobiór, ul. Kobiórska 5 

5 BUDYNEK MIESZKALNY 241,50  m² 2 627,00  m³ Kobiór, ul. Rodzinna 97 

6 BUDYNEK PRZYCHODNI 158,40  m² 1 379,00  m³ Kobiór, Centralna 12 
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III.2. Udziały w spółkach międzygminnych 
 

Wyszczególnienie 
Ilość udziałów/wartość 

udziału 
Wartość udziałów 

Master „Odpady i Energia” Spółka z o.o. 115 x 500 zł 57.500,00 

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i 

Kanalizacji S.A. w Tychach 
135.938 x 10 zł 1.359.380,00 

RAZEM:                                                                                                     1.416.880,00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 
BUDYNEK LKS "LEŚNIK" 

OBIEKT SPORTOWY 
412,00  m² 1 928,00  m³ Kobiór, ul. Centralna 117 

8 BUDYNEK MIESZKALNY 403,70  m² 3 021,00  m³ Kobiór, ul. Centralna 59 

9 BUDYNEK MIESZKALNY 336,00  m² 2 860,00  m³ Kobiór, ul. Leśników 3 

10 BUDYNEK MIESZKALNY 319,60  m² 2 860,00  m³ Kobiór, ul. Orla 4 

11 BUDYNEK UŻYTKOWY 812,80  m² 4 860,00  m³ Kobiór, ul. Centralna 57 

12 BUDYNEK MIESZKALNY 125,70  m² 1 080,00  m³ Kobiór, ul. Tuwima 32 

13 
BUDYNEK SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ 
1 692,92  m² 12 335,00  m³ Kobiór, ul. Tuwima 33 

14 
BUDYNEK REMIZY 

STAŻACKIEJ 
82,30  m² 318,00  m³ Kobiór, ul. Kobiórska 5 

15 SALA GIMNASTYCZNA 804,00  m² 6 436,00  m³ Kobiór, ul. Tuwima 
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Rozdział IV MIESZKAŃCY KOBIÓRA 
 
IV.1. Dane statystyczne dotyczące liczby mieszkańców  
 
W 2020 roku liczba mieszkańców zwiększyła się  o 67 osób i na dzień  31 grudnia 

2020r. wynosiła 4925 osób, w tym 4861 osób zameldowanych na pobyt stały, 64 

osoby zameldowane na pobyt czasowy.  

W poszczególnych kategoriach wiekowych przedstawiała się następująco: 

• Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym (17 lat i mniej) 962, w tym: 

473 mężczyzn i 489 kobiet,  

• Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym (18-59 lat) 2867, w tym 1533 

mężczyzn i 1334 kobiet,  

• Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym wynosiła 1032, w tym 381 

mężczyzn i 651 kobiet. 

W 2020 roku przyrost naturalny  był dodatni +8,5%. 

W systemie ewidencji ludności zarejestrowano 51 urodzeń, w tym 21 dziewczynek i 

30 chłopców. 

 W ciągu roku zmarło 47 osób, w tym 17 kobiet i 25 mężczyzn.  

Migracje przebiegały w kierunku gminy Kobiór i związane były ze zmianą miejsca 

zamieszkania. 

 

IV.2. Wskaźnik bezrobocia 
 
Wskaźnik bezrobocia na początku 2020 r. wynosił 2,6%, zaś na dzień 31 grudnia 
2020 r. 3,7%. 
 
Bezrobotni na koniec 2019r. - 55 osób w tym 23 kobiety, z czego z prawem do 
zasiłku 18 osób w tym 12 kobiet. 
 
Bezrobotni na koniec 2020r. - 79 osoby w tym 30 kobiet, z czego z prawem do 
zasiłku 16 osób w tym 9 kobiet. 
 
 
IV.3. Konsultacje społeczne 
 

W 2020 r. przeprowadzono zgodnie z obowiązującą w gminie Uchwałą Rady 
Gminy Kobiór nr RG.0007.107.2016 z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie zasad i 
trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Kobiór, 
konsultacje dotyczące projektów uchwał w następujących sprawach : 

 
1) „Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.” 
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• Zarządzeniem nr 115/V/2020 z dnia 28.10.2020r. Wójta Gminy Kobiór 
poddano konsultacjom społecznym projekt uchwały w /w sprawie. Konsultacje 
zostały przeprowadzone w okresie od 2.11.2020r. do dnia 16.11.2020r. Za 
przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny był Referat Ogólny i Spraw 
Obywatelskich Urzędu Gminy Kobiór. 

• Ogłoszenie o poddaniu w/w projektu uchwały programu konsultacjom 
zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kobiór, stronie 
internetowej Urzędu Gminy Kobiór i wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Gminy Kobiór. 

• W dniach od 2.11.2020r. do 16.11.2020r. nie odnotowano w Urzędzie wpływu 
pism, w których zostałyby zgłoszone propozycje zmian w przedłożonym do 
konsultacji projekcie uchwały. 

• Protokół z konsultacji został zamieszczony  w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Gminy Kobiór, na stronie internetowej UG Kobiór, a także wywieszony 
na tablicy ogłoszeń UG Kobiór. 

 
2)  "Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Kobiór na lata 2021-2023" 
 

• Zarządzeniem Nr 136/V/2020 z dnia 03.12.2020r. Wójt Gminy Kobiór 
zarządził przeprowadzenie konsultacji społecznych, których przedmiotem był 
projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla 
Gminy Kobiór na lata 2021-2023”. 

• Konsultacje zostały przeprowadzone  w formie wyrażenia pisemnych opinii 
przez mieszkańców Gminy Kobiór, po zamieszczeniu w Biuletynie Informacji 
Publicznej, stronie internetowej Urzędu Gminy Kobiór oraz na tablicach 
ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Kobiór, treści w/w zarządzenia wraz z 
projektami uchwał oraz formularzem do przeprowadzenia konsultacji 
społecznych. 

• Konsultacje odbyły się w okresie od 09.12.2020 r. do 22.12.2020r.  Za 
przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny był Referat Gospodarki 
Przestrzennej Urzędu Gminy Kobiór. W wyznaczonym terminie nie wpłynął 
formularz konsultacji. 

• Protokół z przeprowadzonych konsultacji został zamieszczony w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kobiór, a także wywieszony na tablicach 
ogłoszeń Urzędu Gminy Kobiór. 

 
3) „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kobiór, oraz 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„ 

• Zarządzeniem Nr 89/V/2020 z dnia 09.09.2020r. Wójt Gminy Kobiór zarządził 
przeprowadzenie konsultacji społecznych, których przedmiotem były projekty 
uchwał regulujące gospodarkę odpadami komunalnymi realizowaną na terenie 
Gminy Kobiór: 

• Konsultacje zostały przeprowadzone  w formie wyrażenia pisemnych opinii 
przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 
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ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, oraz z mieszkańcami Gminy Kobiór, po zamieszczeniu w 
Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej Urzędu Gminy Kobiór 
oraz na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Kobiór, treści w/w 
zarządzenia wraz z projektami uchwał oraz formularzem do przeprowadzenia 
konsultacji społecznych. 

• Konsultacje odbyły się w okresie od 14.09.2020 r. do 28.09.2020r. 

• Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny był Referat Gospodarki 
Komunalnej Urzędu Gminy Kobiór. 

• W wyznaczonym terminie nie wpłynął ani jeden formularz ze strony organizacji 
pozarządowej oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ze 
strony mieszkańców. 

• Protokół z konsultacji został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Gminy Kobiór, a także wywieszony na tablicach ogłoszeń Urzędu 
Gminy Kobiór. 

 
 

IV.4. Udostępnianie informacji publicznej 
 
Podobnie do lat ubiegłych gmina realizuje obowiązek zapewnienia udostępniania 

informacji publicznej przede wszystkim poprzez utrzymywanie Biuletynu Informacji 

Publicznej Urzędu Gminy Kobiór i zamieszczanie w nim informacji. BIP jest dostępny 

pod adresem www.bip.kobior.pl. Drugą formą udostępniania informacji publicznej jest 

udostępnianie jej na wniosek. 

Do Urzędu Gminy wpłynęło w 2020 roku 19 wniosków o udostępnienie informacji 

publicznej . 

We wszystkich przypadkach informacja publiczna była udostępniana wnioskodawcy 

bez zbędnej zwłoki, czyli w terminie 14 dni licząc od dnia złożenia wniosku. Wnioski 

dotyczyły informacji z zakresu: 

1. Kampanii 17 celów 

2. Zamówień publicznych 

3. Wójtów poszczególnych kadencji 

4. Wydanych decyzji środowiskowych 

5. Cyberbezpieczeństwa 

6. Utrzymania dróg 

7. Umowy z weterynarzem 

8. Subwencji oświatowej 

9. Budowy gazociągu 

10. Budżetu obywatelskiego 

11. Badań na obecność koronowirusa 

12. Systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją 

13. Wprowadzenia RODO 

14. Wynagrodzeń i diet radnych 

15. Inwestycji w placówkach oświatowych 
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16 i 17. Instalacji fotowoltaicznej  (dwa zapytania) 

18. Uchwał w sprawie ograniczenia w zakresie zamykania/otwierania placówek 

handlowych oraz ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych 

19. Przekazania adresów punktów posiadających aktualne zezwolenia na 

sprzedaż napojów alkoholowych . 

 
IV.5. Skargi i wnioski 
 
W 2020 roku do Urzędu Gminy Kobiór wpłynęły 3 skargi i 7 wniosków w rozumieniu 

Kodeksu postępowania administracyjnego. 

Skargi dotyczyły: 

1. Naganne zachowanie uczestników ruchu drogowego. 

2. Blokowania drogi przez sąsiada. 

3. Braku zabezpieczeń przed przekroczonym dopuszczalnym poziomem hałasu. 

Wszystkie skargi zostały załatwione poprzez wysłanie odpowiedzi osobie skarżącej. 

Przedmiotem wniosków było: 

1. Zamontowanie progu spowalniającego 

2. Pomoc w walce z komarami 

3. Podjęcia interwencji w sprawie palenia skoszonej trawy 

4. Przycięcia gałęzi drzew 

5. Wprowadzeniu zmian w rozkładzie jazdy autobusu MZK 

6. Interwencji w sprawie łącznika drogowego ul. Rolna z ul. Paproci 

7. Podjęcie działań zmierzających do obniżenia poziomu dojazdu do posesji  

Na złożone wnioski udzielono odpowiedzi wyjaśniających. 

 
IV.6. Petycje 
W 2020 roku do urzędu nie wpłynęły żadne petycje. 
 
 
IV.7.Ochrona zdrowia 
 
W 2020 roku na terenie gminy funkcjonowały 2 podmioty lecznicze. 

Świadczenia w ramach podstawowej opieki zdrowotnej były realizowane przez: 

• Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej KOBIMED Sp. z o.o. w Kobiórze. 

Liczba pacjentek i pacjentów korzystających z tego podmiotu w 2020 roku 

wynosiła 3300, a liczba udzielonych świadczeń zdrowotnych w 2020 roku 

wyniosła 16300. Dotyczyły one najczęściej układu krążenia, nadciśnienia, 

cukrzycy, układu trawiennego, oddechowego, ruchu, chorób tarczycy. 

W 2020 roku NZOZ KOBIMED SP. Z O.O. świadczył usługi medyczne w 

ramach kontraktu z NFZ w następującym zakresie: laryngolog, ginekolog, 

poradnia ogólna, poradnia dziecięca, USG. 
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• Drugi podmiot, w ramach kontraktu z NFZ, prowadził gabinet stomatologiczny 

w budynku wielofunkcyjnym przy ul. Centralnej 57. 

W 2020 roku w gminie funkcjonowała 1 apteka prowadzona przez podmiot 

zewnętrzny.  

 
IV.8.Programy zdrowotne 
 
W 2020 roku z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną w kraju zrealizowano 

tylko dwa programy zdrowotne, a mianowicie: 

• „Kobiórskie ferie 2020”, program zrealizowany w trybie ustawy o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w całości sfinansowany ze 

środków gminy Kobiór w wysokości 5370,80 zł. Z programu skorzystało 67 

osób, 

• Widowisko artystyczne pt. „Wygraj szansę”, którego tematem było 

zapobieganie uzależnieniom alkoholowym wśród dzieci i młodzieży. Program 

zrealizowany w trybie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi, w całości sfinansowany ze środków gminy Kobiór w wysokości 

1620 zł. Z programu skorzystało 25 uczniów. 

Łączny koszt programów profilaktycznych: 6990,80 zł. Źródło finansowania: środki 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Programy profilaktyczne dla dzieci przeprowadzono w Gminnym Domu Kultury oraz 

w Szkole Podstawowej w Kobiórze. 

 
 
IV.9.Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii 

IV.9.1.Informacje o zadaniach realizowanych przez Urząd Gminy Kobiór 
 
Na dzień 31 grudnia 2020 roku w Gminie Kobiór funkcjonowało 19 punktów 
sprzedaży napojów alkoholowych w tym: 

• 12 punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia 
poza miejscem sprzedaży (sklepy, stacje benzynowe). 

• 7 punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w 
miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne). 

 
Uchwałą Rady Gminy Kobiór ustalono na terenie Gminy Kobiór maksymalną 
liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: 
1. Przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w ilości: 

• 13 szt - do 4,5% alkoholu oraz na piwo, 

• 13szt  - powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa), 

•  13szt  - powyżej 18% alkoholu.  
 
2. Przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w ilości: 

• 8szt -  do 4,5% alkoholu oraz na piwo, 

•  8szt -  powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa), 
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•  8szt - powyżej 18% alkoholu.  
 
W 2020 roku wydano 19 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Dotyczyły 
one przede wszystkim punktów, które takie zezwolenia wcześniej posiadały lecz w 
2020 roku wygasł termin ich ważności w tym: 
1. przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w ilości: 

• 4szt - do 4,5% alkoholu oraz na piwo, 

•  3szt- powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa), 

•  3szt -  powyżej 18% alkoholu. 
 

2. przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w ilości: 

• 3szt - do 4,5% alkoholu oraz na piwo, 

• 3szt - powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa), 

•  3szt - powyżej 18% alkoholu.  
Wydano również 1 decyzję negatywną w sprawie wniosku przedsiębiorcy o wydanie 
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 
 
Wartość sprzedanych napojów alkoholowych w 2020 roku na terenie Gminy 
Kobiór we wszystkich 19 punktach wyniosła łącznie: 8 150 346,50 zł, w tym napojów 
alkoholowych o zawartości alkoholu: 
1) do 4,5% alkoholu oraz na piwo - 4 199 028,80 zł 
2) powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - 882 594,66 zł 
3) powyżej 18% alkoholu - 3 068 723,04 zł 
 
 Pomimo podjęcia w grudniu 2019 roku przez Radę Gminy Kobiór uchwały w sprawie 

ograniczeń w godzinach nocnych (od 23.00 do 6.00 rano), sprzedaży napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, (sklepy, stacje 

paliw), w 2020 roku nastąpił wzrost sprzedaży  napojów alkoholowych w Kobiórze o 

14,35 % w stosunku do 2019 roku. Można przypuszczać ,ze jest to dodatkowy 

negatywny skutek trwającej pandemii. 

 
IV.9.2. Informacje o zadaniach realizowanych przez GOPS w zakresie 
wychowania w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi  i narkomanii. 
 
W 2020r. wysokość środków finansowych uzyskanych przez gminę z tytułu rocznych 
opłat   za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowanych 
w budżecie na realizację zadań zawartych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz z Programie Przeciwdziałania Narkomanii – to kwota 
131 000,00 zł plus  5 786,00 zł - środki niewykorzystane w 2019r. łącznie 
136 786,00zł 
 
Wysokość środków faktycznie wykorzystanych na realizację w/w zadań przedstawia  
się następująco: 
- profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych: 
plan:            133 786,00 zł; środki własne 
wykonanie:    91 501,83 zł; środki własne  
- przeciwdziałanie narkomanii: 
plan:             3 000,00 zł;  środki własne:           
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wykonanie:   3 000,00 zł; środki własne:               
 
Łącznie wydatkowano kwotę w wysokości 94 501,83 zł,  
Kwota niewykorzystanych środków w wysokości  42 284,17 zł (tj. plan: 136 786,00 zł 
– wykonanie: 94 501,83 zł) będzie wprowadzona do budżetu gminy na 2021r. na 
realizację zadań w zakresie profilaktyki.  
 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2020r. odbyła 6 
posiedzeń: 
- liczba prowadzonych postępowań w związku z nadużywaniem alkoholu - 6 osób, 
- liczba spraw skierowanych do Sądu w sprawie podjęcia leczenia odwykowego –  
0 wniosków 
- liczba osób, z którymi przeprowadzono rozmowy motywacyjne – 3 osób 
- liczba wydanych opinii specjalistów w przedmiocie uzależnienia – 1 opinia 
 
 
Programy profilaktyczne dla dzieci przeprowadzono w Gminnym Domu Kultury. 
 
Na organizację czasu wolnego dla dzieci wydatkowano w 2020r. kwotę  5.370,80 zł, 
Zajęcia były organizowane przez Gminny Dom Kultury w ramach programu 
profilaktycznego „Kobiórskie ferie 2020” w okresie ferii zimowych. Środki były 
przekazane w formie dotacji zgodnie z umową dotacyjną nr 1/2020 zawartą w dniu 7 
stycznia 2020r. Dotacja została prawidłowo rozliczona, potwierdziła zgodność 
poniesionych wydatków z realizacją poszczególnych zadań zawartych w 
harmonogramie. Osiągnięto cele zawarte w programie profilaktycznym tj. atrakcyjne 
formy spędzenia czasu wolnego od nauki z dala od alkoholu, narkotyków i innych 
używek, promocja zdrowego, bezpiecznego stylu życia. 
 
Na organizację widowiska artystycznego pt. “Wygraj szansę” w ramach programu 
profilaktycznego pn. “ Trzeźwość na co dzień” w Teatrze Ziemi Rybnickiej kwota –  
1.620,00 zł. 
Łącznie na działania profilaktyczne dla dzieci wydatkowano kwotę: 6.990,80 zł. 
 
Pozostałe wydatki poniesiono z gminnego funduszu profilaktyki na łączną kwotę  
29.435,95 zł,           
w tym: 
- wynagrodzenie członków Komisji za udział w posiedzeniach: 4 680,00 zł 
- opinie specjalistów w przedmiocie uzależnień (2 opinie): 260,00 zł 
- koszt prowadzonych konsultacji psychologicznych z zakresu uzależnień 
  w Punkcie Konsultacyjnym: 12 420,00 zł 
- zorganizowanie posiłków wigilijnych z dowozem dla osób samotnych z różnych grup 
wiekowych  (m.in. seniorów)”: 1 200,00 zł 
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy za osobę udzielającą 
konsultacje psychologiczne: 1 675,95 zł 
- współpraca z organizacjami i fundacjami w zakresie rozwiązywania problemów 
alkoholowych tj. współudział gminy w kosztach organizacyjnych Ogólnopolskiego 
Przeglądu Twórczości Abstynenckiej: 300,00 zł 
-  dofinansowanie pobytu mieszkańca gminy Kobiór /osoby uzależnionej/ zgodnie  
z porozumieniem o współpracy zawartym dnia 5 lutego 2020r. ze Śląską Fundacją 
Błękitny Krzyż: 2 000 zł 
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- sporządzenie Diagnozy problemów społecznych oraz programów 
profilaktycznych: 6 800 zł 
- opłata sądowa – 100,00 zł 
 
 
IV.10 Urząd Gminy  
 
Urząd Gminy realizował zadania przez zatrudnionych w nim pracowników. 
W 2020r. zatrudnionych było: 
- 6 osób na stanowiskach kierowniczych, 
- 22 osoby na stanowiskach urzędniczych, 
- 12 osób na stanowiskach pomocniczych i obsługi. 
 
Zatwierdzono na przestrzeni 2020 roku: 
- 3 aneksy do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2019/2020, 
- 2 aneksy do arkusza organizacji Przedszkola na rok szkolny 2019/2020, 
- arkusz organizacji Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2020/2021, 
- arkusz organizacji Przedszkola na rok szkolny 2020/2021, 
- 3  aneksy do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2020/2021, 
- 2 aneksy do arkusz organizacji Przedszkola na rok szkolny 2020/2021. 
 
Podpisano i realizowano porozumienie z Miastem Tychy  w zakresie realizacji 
nauczania religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Wydatkowano kwotę 957,21 
zł. 
 
W 2020 roku gmina dokonała zwrotu kosztów dotacji udzielonych przez inne gminy 
do przedszkoli niepublicznych ,do których uczęszczali mieszkańcy Kobióra , w 
kwocie 161.523,98 zł, w tym na rzecz: 
- Miasta Tychy – kwota  149 098,02 zł 
- Gmina Wyry (przedszkole publiczne) – kwota  2 665,32 zł 
- Gmina Wyry – kwota 6 364,40 zł 
- Miasto Pszczyna – kwota 3 396,24 zł. 
 
W roku 2020 wpłynęło 6 wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia 
młodocianego pracownika. Wydano 6 decyzji przyznających dofinansowanie na 
łączną kwotę 34.897,95 zł. 
 
Przeprowadzono trzy postępowania egzaminacyjne na stopień nauczyciela 
mianowanego. 
 
Na bieżąco realizowano sprawozdawczość w zakresie nowego Systemu Informacji 
Oświatowej. 
 
Zrealizowano zadanie wyposażenia szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i 
materiały ćwiczeniowe o łącznej wartości 51.121,73 zł. 
 
W roku 2020 wpłynęło 26 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Łącznie 
przyznano 72 karty. 
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Rozdział V DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA w 2020 roku. 
 
V.1. Zestawienie wydatków na inwestycje 

1.Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Tuwima 32 w Kobiórze 
Inwestycja zakończona. Poniesiono nakłady w łącznej kwocie 272 981,14 zł.  
W tym: 

•  Roboty budowlane      258 264,84 zł  

•  Koszty wykonania projektu    11 685,00 zł 

•  Koszty nadzoru inwestorskiego    1 995,00 zł 

•  Koszt wykonania tablic     135,30 zł 

•  Opłata za wydanie interpretacji indywidualnej  40,00 zł 

•  Wykonanie audytu powykonawczego   861,00 zł 
  
2.Rozbudowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w Kobiórze – etap IV  
W ramach inwestycji wykonano sieć kanalizacyjną o łącznej długości 751,44 mb,  
w tym: 

• w rejonie ul. Stobika i Wróblewskiego    645,73 mb 

• w rejonie ul. Promnickiej kanalizacyjną    105,71 mb 
Inwestycja zakończona.  Poniesiono nakłady w łącznej kwocie   234 831,02 zł   
w tym: 

• 1. Roboty budowlane     234 801,91 zł 

• 2. Koszty wykonania projektu    15 043,00 zł 

• 3. Koszty nadzoru inwestorskiego   12 300,00 zł 

• 4. Koszt wykonania wniosku aplikacyjnego  2 250,00 zł 

• 5. Koszt wykonania tablic     307,50 zł 

• 6. usługi geodezyjne (wytyczenie, pomiar powykonawczy, aktualizacja map)
        5 510,40 zł 

• 7. Wydruki i skany      240,58 zł 

• 8. uzgodnienia usytuowania, uwierzytelnienie dokumentów 200,00 zł 

• Odliczony VAT SUMA     -35 822,37 zł 
 

3.Utworzenie mieszkań socjalnych i chronionych w Kobiórze na terenie 
zdegradowanym – ORLA 4 
Inwestycja w trakcie realizacji. 
Poniesione wydatki (stan na koniec 2020 r.): 1 134 262,37 zł brutto, w tym: 

• 1. Roboty budowlane            1 073 289,89 zł 

• 2. Koszty wykonania projektu    23 370,00 zł 

• 3. Koszty nadzoru inwestorskiego   12 160,50 zł 

• 4. Koszt wykonania wniosku aplikacyjnego  4 500,00 zł 

• 5. Koszt wykonania tablic     135,30 zł 

• 6. opłaty za przyłączenie     20 806,68 zł 
 

4.Budowa instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków „Wschód” w 
Kobiórze wraz z niezbędną infrastrukturą  
Inwestycja zakończona.  
W zakresie instalacji fotowoltaicznej poniesiono nakłady związane z montażem 
instalacji fotowoltaicznej, montaż instalacji odgromowej i uziemiającej,  dokumentację 
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projektową i powykonawczą, uzyskanie wymaganych przepisami prawa zgód i 
pozwoleń w łącznej kwocie 249 349,70 zł w tym: 

• 1. Roboty budowlane            247 230,00 zł 

• 2. Koszty nadzoru inwestorskiego   2 000,00 zł 

• 3. Koszt wykonania tablic                              86,10 zł 

• 4. inne (składki ZUS)                              33,60 zł 
W zakresie infrastruktury poniesiono nakłady związane z zagospodarowanie terenu 
wraz z ogrodzeniem, utwardzeniem zjazdu, drogi wewnętrznej z placem 
manewrowym oraz nawierzchni , instalacją oświetlenia , instalacją monitoringu oraz 
dokumentacją projektową w łącznej kwocie 255 507,62 zł w tym: 

• 1.Roboty budowlane                      236 793,52 zł 

• 2. Koszty geodezyjne                        485,00 zł 

• 3. Koszty wykonania projektu               14 091,00 zł 

• 4. Koszty nadzoru inwestorskiego          2 000,00 zł 

• 5. Koszt wykonania tablic                          86,10 zł 

• 6 inne (składki ZUS)                       2 052,00 zł  
Wykonanie wiaty magazynowo-sprzętowej konstrukcji drewnianej, przystosowanej do 
montażu instalacji fotowoltaicznej 
Inwestycja zakończona. W ramach inwestycji wykonano wiatę magazynowo-
sprzętową o konstrukcji drewnianej dla potrzeb brygady komunalnej o łącznej 
wartości: 78 394,09 zł 
 
5.Przebudowa dróg wewnętrznych oraz miejsc postojowych dla samochodów 
osobowych przy gminnych budynkach wielofunkcyjnym oraz mieszkalnym – 
ul. Centralna 57 i 59 
Inwestycja zakończona. Poniesiono nakłady w łącznej kwocie: 282 624,30 zł w tym: 

• 1. Roboty budowlane, materiały bud.         267 986,69 zł 

• 2. Koszty wykonania projektu                           9 953,50 zł 

• 3. Koszty nadzoru inwestorskiego                3 226,88 zł 

• 4. Koszt wykonania tablic                                  295,20 zł 

• 5. usługi geodezyjne                                      1 040,58 zł 

• 6. wykonanie kserokopii                                           40,00 zł 

• 7. Uzgodnienia                                                      81,45 zł 
 
6.Przebudowa dróg gminnych – ul. Wodna i Żelazna w Kobiórze 
Inwestycja zakończona. Poniesiono nakłady: 
1) Na przebudowę ul. Żelaznej w łącznej kwocie 154 155,67 zł w tym: 

• 1. Roboty budowlane            142 027,69 zł 

• 2. Koszty wykonania projektu    8 782,50 zł 

• 3. Koszty nadzoru inwestorskiego   1 714,28 zł 

• 4. Koszt wykonania tablic     295,20 zł 

• 5. Wydruki i skany      106,00 zł 

• 6. usługi geodezyjne     1 230,00 zł 
 

2)  Na przebudowę ul. Wodnej w łącznej kwocie 93 798,28 zł w tym: 

• 1. Roboty budowlane            81 197,36 zł 

• 2. Koszty wykonania projektu    4 684,00 zł 

• 3. Koszty nadzoru inwestorskiego   1 714,28 zł 

• 4. opracowanie operatu  wodnoprawnego  3 760,00 zł 
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• 5. Koszt wykonania tablic     295,20 zł 

• 6. Wydruki i skany      169,00 zł 

• 7. usługi geodezyjne     1 303,80 zł 

• 8. opłata za wydanie pozwolenia wodnoprawnego 674,64 zł      
 
7. Budowa zatoki parkingowej dla pojazdów komunikacji zbiorowej w pasie 
drogi powiatowej nr 4146 – ul.Przelotowa 
Inwestycja zakończona. Poniesiono nakłady w łącznej kwocie:   94 984,41zł 
w tym: 

• 1. Roboty budowlane              88 096,41zł 

• 2. dostawa i montaż wiaty        6 888,00zł 
 

8. Budowa parkingu park&ride przy dworcu PKP w Kobiórze  
(prace przygotowawcze)        31.619,58zł 
 
 9. Odwodnienie ul.Kodowej i Żeńców     5.424,30zł 
 
10. Prace przygotowawcze do przebudowy ul.Promnicjkiej  7.150,16zł 
 
11.  Rekultywacja terenu przy ścieżce rowerowej Tychy-Kobiór 7.601,40zł 
 
12.  Montaż radarowych tablic prędkości przy ul.Ołtuszewskiego  19.409,40zł 
 
13.  Materiały mapowe dla inwestycji perspektywicznych  
(ul.Błękitna,Tuwima,Kobiórska VIII, Żeńców, Zachodnia,  
Plichtowicka )                                                                            13.328,83zł 
 
14. Inwestycje związane z oświetleniem ulic (dział 900) w kwocie  78.254,98zł 
- budowa energooszczędnego oświetlenia ul.Orlej (11 opraw)  55.965,00zł 
-  projekty przebudowy oświetlenia ul.Kodowej i Żeńców    6.396,00zł 
-  projekt  budowy oświetlenia  ścieżki rowerowej 
   ul.Kobiórska-Książęca         5.590,35zł 
-  dokumentacja projektowa wymiany 232 opraw oświetlenia 
ulicznego na terenie gminy Kobiór, w tym 163 sztuk na słupach 
należących do firmy Tauron       4.635,30zł  

                                                    
15.Inwestycje związane z utrzymaniem czystości w Gminie  22.632,00zł 
- zakup  zamiatarki do mikrociągnika KUBOTA     13.899,00zł 
- zakup kosiarki  mulczującej tylnej  j.w.      8.733,00zł 
 
 
V.2. Wykaz dotacji na projekty inwestycyjne 
Wykaz dotacji przeznaczonych na realizację w/w projektów przedstawiono w punkcie 
II.4. i II.5. niniejszego raportu 
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Rozdział VI GOSPODARKA KOMUNALNA - INFRASTRUKTURA 

  
VI.1.Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków „Wschód” 

 

Mechaniczno – biologiczna Oczyszczalnia ścieków „Wschód” została oddana do 

użytku w 2011r. po przeprowadzeniu rozbudowy w ramach programu „Ochrona 

zbiorników małej retencji na rzece Korzeniec poprzez rozbudowę istniejącej 

oczyszczalni ścieków „Wschód” wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w 

Kobiórze”, mającej na celu zwiększenie przepustowości urządzeń, pozwalającej na 

odebranie ścieków z terenu całej gminy. W roku 2020 sprzedaż usług wyniosła  ok. 

160 628 m3 , t.j. około 440 m3/dobę. Niestety w ostatnim czasie nasilił się problem 

wód przypadkowych wpływających do kanalizacji sanitarnej, powodujący znacząco 

większe przepływy przez oczyszczalnię w okresach deszczowych, czy roztopów. W 

2020r.. łączny przepływ przez oczyszczalnię ścieków wyniósł 244 900 m3, tj. średnio 

ok. 671 m3 na dobę.  

Gminna sieć kanalizacji sanitarnej, administrowana przez Kobiórski Zakład 

Komunalny na dzień 1 stycznia 2020r. miała 34,330km.  długości, zaś na dzień 31 

grudnia 2020r. długość sieci wyniosła 35,4km.  

Wzrost długości sieci kanalizacyjnej głównie związany był z przeprowadzoną przez 

Urząd Gminy Kobiór, rozbudową sieci w rejonie ul. Wróblewskiego, ul. G.Stobika 

oraz ul. Promnickiej, o łącznej długości  1,1 km. Przedmiotowe fragmenty sieci 

zostały przekazane na majątek Zakładu w miesiącach lipcu oraz grudniu 2020r.  

W roku 2020 liczba przyłączy wzrosła o 50 szt., dając łączną ilość 1268 odbiorców 

usług, w tym 1183 odbiorców w budynkach mieszkalnych.  

Sieć kanalizacyjna docierała do około 4671 mieszkańców Gminy Kobiór. 

Z raportu sporządzonego przez KZK wynika, że stan sieci kanalizacyjnej i 

oczyszczalni jest dobry. Więcej informacji dotyczących gospodarki ściekowej zawarto 

w punkcie XII.4. 

 
 
VI.2.Sieć wodociągowa  
 
Długość czynnej sieci wodociągowej na koniec 2020 roku wyniosła 46.54 km. 
Dostęp do sieci wodociągowej w gminie posiada 1 240 mieszkań. 
Administrowaniem siecią wodociągową zajmuje się Rejonowe Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji w Tychach SA, w której gmina Kobiór posiada swoje 
udziały oraz przedstawiciela w radzie nadzorczej. Rada Gminy Kobiór zatwierdza 
wieloletnie plany inwestycyjne RPWiK na terenie naszej gminy. 
W 2020 roku gmina złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych  
rozbudowy sieci wodociągowej w rejonie ulicy Wiśniowej i Wrzosowej o łącznej 
długości około 800m. Realizacja nastąpi w roku 2021. 
 
 

http://www.archiwum.kobior.pl/bip.kobior.pl/bip.kobior.pl/pl/8644/3%2c50727/ochrona-zbiornikow-malej-retencji-na-rzece-korzeniec-poprzez-rozbudowe-istniejacej-oczyszczalni-sciekow-wschod-wraz-z-bu.html
http://www.archiwum.kobior.pl/bip.kobior.pl/bip.kobior.pl/pl/8644/3%2c50727/ochrona-zbiornikow-malej-retencji-na-rzece-korzeniec-poprzez-rozbudowe-istniejacej-oczyszczalni-sciekow-wschod-wraz-z-bu.html
http://www.archiwum.kobior.pl/bip.kobior.pl/bip.kobior.pl/pl/8644/3%2c50727/ochrona-zbiornikow-malej-retencji-na-rzece-korzeniec-poprzez-rozbudowe-istniejacej-oczyszczalni-sciekow-wschod-wraz-z-bu.html
http://www.archiwum.kobior.pl/bip.kobior.pl/bip.kobior.pl/pl/8644/3%2c50727/ochrona-zbiornikow-malej-retencji-na-rzece-korzeniec-poprzez-rozbudowe-istniejacej-oczyszczalni-sciekow-wschod-wraz-z-bu.html
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VI.3.Sieć gazowa  
 

Długość czynnej sieci gazowej w 2020r. wynosiła 37.949km, a przyłączy do 
budynków mieszkalnych było 1181szt. 
Do celów grzewczych gaz wykorzystywano w 594 budynkach. 
Administrowaniem siecią gazową na terenie Kobióra zajmuje się Polska Spółka 
Gazownictwa sp. z o.o.  

 
 

VI.4. Sieć odwodnienia powierzchniowego gminy, gospodarka wodami 
powierzchniowymi. 
 
 
VI.4.1. Rowy melioracji szczegółowej 
Na terenie gminy istnieje sieć rowów melioracji szczegółowej utrzymywana ze 

środków budżetowych gminy oraz zbiorniki retencyjne w dolinie rzeki Korzeniec przy 

ul. Leśników. 

Zestawienie rowów: 

K-1   - 740 mb  ul. Rodzinna – Rolna – Wschodnia 

K-3             - 870 mb ul. Rolna- Wróblewskiego - Promnicka 

K-2  - 700 mb ul. Rodzinna-Wróblewskiego – Wspólna 

K-4  - 270 mb ul. Ołtuszewskiego (za DK-1) 

K-5  - 750 mb ul. Ołtuszewskiego (do restauracji „Karczma Tatrzańska”) 

K-6   - 780 mb Smolarnia (bez odc. od ul. Zmiennej) 

K-7  - 650 mb ul. Jasna - Orla 

K-8  - 470 mb ul. Leśników (Podobóz „Auschwitz”) 

K-9  - 540 mb „Kąty” 

K-10  - 450 mb ul. Cicha (od Kaplicy św. Antoniego) - Nowa - Leśników 

K-11  - 720 mb ul. Plichtowicka - Centralna (Żelazna) 

 

W roku 2020 wydatki remontowe i bieżące na utrzymanie tej sfery wyniosły - 

45.115,62 zł, a w tym wykonano:  

• renowację rowów melioracji szczegółowej K- 3   w rejonie ulic Promnickiej, 

Paproci, Wróblewskiego          - 630 mb, 

• renowację rowów melioracji szczegółowej   K-4  na wschód od drogi DK-1 - 

288 mb 

 

VI.4.2.Zbiorniki wodne przy ul.Leśników. 

 
Zbiorniki wodne wielofunkcyjne położone przy ul.Leśników w Kobiórze zostały 
zbudowane na gruntach Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych i oddane 
do użytkowania roku 2001. Inwestorem bezpośrednim by 
 
 
VI.5.Drogi gminne  
Łącza długość gminnych dróg na dzień 31 grudnia  2020r. wyniosła 27,349 km, a 

powierzchnia 107.111,15 m2 (przyrost: ul. Wodna – 0,263 km i Żelazna – 0,599 km)    
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Rodzaj nawierzchni na koniec roku 2020: 

• Twarda ulepszona bitumiczna  97.566,85m2  24,007 km  

• Twarda ulepszona betonowa         54,00m2     0,013 km 

• Gruntowa wzmocniona kruszywem   5.792,90 m2   1,881 km 

• Gruntowa naturalna      2.645,00 m2   1,142 km 

• Twarda ulepszona kostka        289,00 m2   0,072 km 

• Twarda ulepszona tłuczniowa       763,40 m2   0,234 km  

 RAZEM:                                           107.111,15m2  27.349 km 

           

Nakłady inwestycyjne na przebudowę dróg gminnych w 2020 roku wyniosły: 

420.584,03zł 

                                                                                                                 

Parkingi i dojścia wewnętrzne 

Zrealizowano przebudowę nawierzchni parkingów i dojść wewnętrznych przy 

budynku wielofunkcyjnym Centralna 57-59 - pow. 1581,60 m2 

Wartość całkowita zadania wyniosła:  266.141,39 zł 

 
 

VI.6.Sieć oświetleniowa 

Na terenie gminy funkcjonują dwa rodzaje sieci oświetleniowej: 

- sieć oświetleniowa skojarzona z siecią niskiego napięcia TAURON  

- sieć wydzielona stanowiąca własność gminy                                       

 
W roku 2020 wybudowano jedną linię oświetleniową przy ul. Orlej (wzdłuż Korzeńca) 
składającą się z 11 punktów 48 W  LED 
 

Na koniec 2020 roku łączna liczba eksploatowanych opraw oświetleniowych w 

Kobiórze wyniosła 707 punktów, a w tym: 

- na sieci skojarzonej -     248 pkt 

- na sieci gminnej  -     459 pkt  (w tym 386 opraw typu LED) 

 

Nakłady inwestycyjne poniesione w 2020roku na budowę i przebudowę oświetlenia 

gminny wyniosły  73.619,68 zł 

 

 
VI.7.   Utrzymanie terenów zielonych i sportowych 
Gmina Kobiór dysponuje znacznymi obszarami komunalnych terenów zielonych 
wymagających utrzymania w okresie sezonu wegetacyjnego. W roku 2020 
utrzymano tereny zielone o łącznej powierzchni 7,20ha w ramach umowy z firmą 
zewnętrzną, a w tym: 

• 4,362 ha wykoszono kosiarką samozbierającą 

• 0,300 ha zieleńców płaskich wykoszono kosiarką bijakową 

• 2,530 ha zielonych poboczy dróg wykoszono kosiarką bijakową 
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Siłami brygady komunalnej utrzymano zieleń w miejscach trudnodostępnych dla 

sprzętu samojezdnego oraz na terenie Gminnego Ośrodka Sportowego o łącznej 

powierzchni 16,9 ha, w tym: 

• 13,40 ha w pasach drogowych 

• 3,50 ha na terenie Gminnego Ośrodka Sportowego 

W ramach utrzymania terenów zielonych finansowane są również doposażenia i 

utrzymania tablic informacyjnych, ławek, tablic z nazwami ulic. 

 

Nakłady inwestycyjne w roku 2020 wyniosły łączne: 22.632,00 zł, które oraz 

przeznaczono na zakup osprzętu do mikrociągnika KUBOTA w tym: zakup zamiatarki 

oraz kosiarki bijakowej tylnej.  

 

Koszty całkowite  poniesione w 2020 na tę strefę działalności wyniosły  107.380,43 zł 

(bez kosztów pracy zatrudnionej brygady komunalnej). 

Gmina w 2020 roku dysponowała własnym sprzętem specjalistycznym 

przeznaczonym do tego celu jak niżej: 

 

Rodzaj sprzętu       okres eksploatacji 

• Samochód samowyładowczy    - 11 lat 

• Traktor „Kubota”  z kabiną     - zakupiony w 2019r 

• Kosiarka samojezdna do boisk    - 6 lat 

• Ssawa mechaniczna do załadunku suchych liści - 6 lat 

• Mikrociągnik z przyczepą 22,00 KM 1,5 tony  - 15 lat 

(wyłączony z użytkowania) 

• Kosiarka samozbierająca Amazone GH02 150  - 21 lat  

      (wyłączona z użytkowania) 

• Wykaszarki spalinowe     - 3 szt. 

• Kosiarka 4-kołowe ogrodnicze    - 3 szt. 

• Kosiarka przednia  (Kubota)    - 1 rok 

• Kosiarka tylna (Kubota)     - 1 rok 

• Zamiatarka przednia (Kubota)    - 2 lata  
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Rozdział VII GOSPODARKA MIESZKANIOWA  
 
 
VII.1.Wykaz budynków komunalnych 
 
Został przedstawiony w poniższej tabeli: 

 

 
 
 

Lp. OBIEKT  
POWIERZCHNIA 

ZABUDOWY 
KUBATURA POŁOŻENIE 

1 DOM KULTURY 584,54  m² 3 789,00 m³ Kobiór, ul. Centralna 16 

2 

PRZEDSZKOLE DOM 

NAUCZYCIELA                            

- CZĘŚĆ PRZEDSZKOLNA - 693,47 m² 5 432,00  m³ 
Kobiór, ul. Rodzinna 1 

3 

PRZEDSZKOLE DOM 

NAUCZYCIELA                            

- CZĘŚĆ MIESZKALNA -   

4 URZĄD GMINY 219,84  m² 3 406,00  m³ Kobiór, ul. Kobiórska 5 

5 BUDYNEK MIESZKALNY 241,50  m² 2 627,00  m³ Kobiór, ul. Rodzinna 97 

6 BUDYNEK PRZYCHODNI 158,40  m² 1 379,00  m³ Kobiór, Centralna 12 

7 
BUDYNEK LKS "LEŚNIK" 

OBIEKT SPORTOWY 412,00  m² 1 928,00  m³ Kobiór, ul. Centralna 117 

8 BUDYNEK MIESZKALNY 403,70  m² 3 021,00  m³ Kobiór, ul. Centralna 59 

9 BUDYNEK MIESZKALNY 336,00  m² 2 860,00  m³ Kobiór, ul. Leśników 3 

10 BUDYNEK MIESZKALNY 319,60  m² 2 860,00  m³ Kobiór, ul. Orla 4 

11 BUDYNEK UŻYTKOWY 812,80  m² 4 860,00  m³ Kobiór, ul. Centralna 57 

12 BUDYNEK MIESZKALNY 125,70  m² 1 080,00  m³ Kobiór, ul. Tuwima 32 

13 
BUDYNEK SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ 1 692,92  m² 12 335,00  m³ Kobiór, ul. Tuwima 33 

14 
BUDYNEK REMIZY 

STAŻACKIEJ 82,30  m² 318,00  m³ Kobiór, ul. Kobiórska 5 

15 SALA GIMNASTYCZNA 804,00  m² 6 436,00  m³ Kobiór, ul. Tuwima 
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VII.2. Aktualny stan ilościowy zasobu mieszkaniowego w 9 budynkach 
komunalnych na dzień  31.12.2020r  
 

• Centralna 30-38 6 mieszkań;  pow. łączna:  285,35 m2 
Lokale od 33,75m2 do 62,72m2  

 

• Centralna 59  10 mieszkań; pow. łączna:  373,49m2 
Lokale od 12,80m2 do 54,00m2  
 

• Tuwima 32  4 mieszkania; pow. łączna: 170,52m2 
Lokale od 35,00m2 do 50,52m2 
 

• Orla 4            - w trakcie remontu 
 

• Rodzinna 1 i 1A 10 mieszkań; pow. łączna: 470,62m2 
Lokale od 22,30m2 do 63,96m2 

 

• Rodzinna 97  6 lokali; pow. łączna: 180,95,00m2 
Lokale od 13,00m2 do 79,00m2 

 

• Kobiórska 5          - 1 mieszkanie; pow. łączna:  59,00m2    
 

• Centralna 117      - 1 mieszkanie; pow. łączna:   56,00m2 
 
 
W 2020 roku 7 lokali mieszkalnych w budynku komunalnym przy ul.Centralnej 36-38 
zostało sprzedanych na rzecz dotychczasowych najemców.  
W ramach tego zasobu wydzielono 7 lokali socjalnych o obniżonej do 50% stawce 
czynszu: 
                       Centralna 32/6    - pow. 54,39m2            
                       Centralna 59       - pow. 37,40m2    
                       Centralna 59       - pow. 25,70m2                 
                       Centralna 59       - pow. 23,59m2                   
                       Leśników 3          - pow. 29,00m2            
                       Leśników 3          - pow. 21,00m2             
                       Leśników 3          - pow. 20,00m2     
 
 
 
VII.3.Nakłady poniesione na budynki komunalne w 2020r:   
 
Na inwestycje mieszkaniowe, komunalne wydano  kwotę łączną 451.256,99 
W tym: 

• Przebudowa budynku komunalnego przy ul. Rodzinnej 97  164.804,07 

• Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul.Tuwima 32            261.296,14 

• Utworzenie mieszkań socjalnych i chronionych w Kobiórze 
na terenie  zdegradowanym                       1.090.156,37 

• Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego przy ulicy Centralnej 97  
(rozliczenia)                                                                             135,30 
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VII.4. Dodatki mieszkaniowe 
 

• W 2020 r na podstawie decyzji Wójta Gminy wypłacono dodatki mieszkaniowe 
na kwotę łączną 24.494,74 zł 

• Ich beneficjentami było 11 gospodarstw domowych. 

• Najniższa kwota dodatku mieszkaniowego: 43,76 zł 

• Najwyższa kwota dodatku mieszkaniowego: 376,00 zł 

• W 2020 r wpłynęły 4 wnioski o przydział mieszkania komunalnego. 
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Rozdział VIII GOSPODARKI ODPADAMI  W 2020r. 
 
Poniższa analiza obejmuje rok 2020, w którym obowiązek odbioru i 
zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości spoczywał 
na gminie.  
 
 
VIII.1 System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy 
Kobiór w omawianym okresie – zagadnienia ogólne 
 
a) firma obsługująca gminę w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów 
komunalnych 

Od stycznia 2020r do końca sierpnia 2020r. w zakresie odbioru, transportu oraz 
zagospodarowania odpadów komunalnych była kontynuowana umowa zawarta 27 
sierpnia 2019r. z firmą „Master – Odpady i Energia Sp. z o.o.”. 

 W sierpniu 2020r. w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej (przetarg 
nieograniczony) Gmina podpisała nową umowę na świadczenie usług odbioru i 
zagospodarowania odpadów komunalnych na okres 16 miesięcy tj. od 1 września 
2020r. do 31 grudnia 2021r.  Wykonawcą usług jest przedsiębiorstwo „Master – 
Odpady i Energia Sp. z o.o.” z siedzibą w Tychach przy ul. Lokalnej 11., które jako 
jedyne złożyło ofertę.  
 
b) nieruchomości „niezamieszkałe” 

System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kobiór 
obejmuje zarówno nieruchomości zamieszkałe jak i nieruchomości, na których nie 
zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, tj. obiekty użyteczności 
publicznej (ośrodek zdrowia, placówki oświatowe, przedszkole, GDK), oraz 
infrastruktury (handel, usługi). Są to także odpady z terenów otwartych między innymi 
odpady z koszy ulicznych, przystanków autobusowych, cmentarza. 

Zgodnie z Regulaminem, a także w miarę potrzeb, przedsiębiorcy sami 
ustalają pojemność pojemnika i zgodnie z obowiązującymi stawkami, na podstawie 
złożonych deklaracji, wnoszą opłaty.  

Opłata za gospodarowanie odpadami na terenie nieruchomości 
niezamieszkałych, stanowi iloczyn liczby pojemników i stawki opłat za pojemnik 
(stawka również jest uzależniona od tego, czy odpady są gromadzone w sposób 
selektywny) oraz częstotliwości odbioru odpadów określonej w deklaracji. 
Poprzez objęcie wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym systemem 
gospodarowania odpadami komunalnymi, gmina realizuje swoje obowiązki 
ustawowe, w szczególności takie jak zapewnienie warunków funkcjonowania 
systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, aby było 
możliwe: 

- ograniczenie składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
- wydzielenie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych 
- osiągnięcie poziomu odzysku i recyklingu 

Liczba nieruchomości niezamieszkałych (przedsiębiorców) w tym nieruchomości 
„mieszanych” tj. w części stanowiących nieruchomość na której zamieszkują 
mieszkańcy i w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, 
objętych systemem na dzień 31.12.2020r wyniosła 86. 
 
c) sposób gromadzenia odpadów komunalnych 
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Odpady komunalne z terenu gminy są odbierane w postaci zmieszanej i 
selektywnej. Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku, w gminie 
Kobiór prowadzona jest selektywna zbiórka następujących frakcji odpadów 
odbieranych z nieruchomości („u źródła”) 

▪ Papier i tektura (worki i pojemniki w kolorze niebieskim) 
▪ Metale i tworzywa sztuczne (worki i pojemniki w kolorze żółtym) 
▪ Szkło (worki i pojemniki w kolorze zielonym) 
▪ Bioodpady – (worki i pojemniki w kolorze brązowym) 
▪ Odpady (niesegregowane) zmieszane (pojemniki w kolorze antracytowym) 
▪ Popiół (pojemniki w kolorze szarym)  

Na terenie gminy odpady komunalne z nieruchomości „zamieszkałych” w zabudowie 
jednorodzinnej i tzw. „mieszanych” odbierane są w systemie pojemnikowo-
workowym.  
Z nieruchomości „niezamieszkałych” oraz z nieruchomości „zamieszkałych” w 
zabudowie wielorodzinnej – w systemie pojemnikowym.  
 
d) Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

Na terenie gminy Kobiór funkcjonuje jeden Punkt Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych przy ul. Centralnej, do którego właściciele nieruchomości w 
ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogli dostarczać 
następujące frakcje odpadów komunalnych: 

▪ szkło budowlane i lustra,  
▪ metale,   
▪ zużyty sprzęt elektryczny, elektroniczny i świetlówki 
▪ zużyte baterie i akumulatory,  
▪ przeterminowane lekarstwa,  
▪ tekstylia,  
▪ chemikalia (farby, lakiery, przeterminowane środki ochrony roślin), 
▪ rozebrane na elementy meble, okna bez szyb i inne odpady 
wielkogabarytowe,  
▪ odpady budowlane i rozbiórkowe (gruz, papa) pochodzące z drobnych prac 
remontowych, wykonywanych we własnym zakresie, materiały izolacyjne, 
▪ zużyte opony z samochodów osobowych, 
▪ odzież i tekstylia, 
▪ odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstających w wyniku 
przyjmowania  

produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu 
substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek 
▪ inne odpady wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych (styropian, 
wykładziny podłogowe, dywany, okładziny ścienne). 

 
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych nie przyjmuje 

odpadów pochodzących z prowadzonej na nieruchomości działalności gospodarczej. 
Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 800-1600, oraz w sobotę od 
800-1500. 

Na PSZOK-u od września 2015r. obowiązuje limit ilościowy dostarczanych 
odpadów obejmujący odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady wielkogabarytowe, 
meble, okna, opony z samochodów osobowych i dostawczych. Można je dostarczać 
bezpłatnie w ilości do 1,0 tony/rok na mieszkanie (w budynkach wielolokalowych) i 
1,0 tony/rok na nieruchomość (w zabudowie jednorodzinnej). W przypadku 
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przekroczenia tej ilości, odpady te są przyjmowane w systemie odpłatnym wg. 
obowiązującego cennika. PSZOK posiada wagę elektroniczną, umożliwiającą 
prowadzenie dla każdego zarejestrowanego właściciela, kartoteki nieruchomości dla 
grupy odpadów podlegających limitowi.  

Od września 2020r rozszerzono katalog odpadów przyjmowanych na PSZOK-
u o odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstających w wyniku 
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu 
poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, oraz odpady 
wielomateriałowe, materiały izolacyjne, papę, a także papier i tekturę. 

 
e) częstotliwość odbioru odpadów komunalnych 

odpady (niesegregowane) zmieszane do końca sierpnia 2020r. z budynków 
jednorodzinnych były odbierane jeden raz w miesiącu. Z nieruchomości 
wielolokalowych dwa razy w miesiącu. Z nieruchomości „niezamieszkałych” 
odpady zmieszane były odbierane jeden raz w miesiącu, lub dwa razy w 
zależności od informacji zawartej w deklaracji. 
Od 1 września do października 2020r.  
odpady (niesegregowane) zmieszane z budynków jednorodzinnych były 
odbierane raz na 2 tygodnie, z nieruchomości wielolokalowych raz na tydzień. 
W pozostałych miesiącach odpowiednio 1 raz i 2 razy. 
odpady zbierane w sposób selektywny: papier, szkło, tworzywa sztuczne, 
metale były odbierane jeden raz w miesiącu, i co trzy tygodnie z nieruchomości 
wielolokalowych. 
bioodpady (zielone) oraz bioodpady (kuchenne) do końca sierpnia 2020r. były 
odbierane jeden raz w miesiącu z budynków jednorodzinnych. Z nieruchomości 
wielolokalowych dwa razy w miesiącu. Z nieruchomości „niezamieszkałych” 
bioodpady były odbierane jeden raz w miesiącu, lub dwa razy w zależności od 
informacji zawartej w deklaracji. 
W okresie od 1 września 2020r. do końca października 2020r.  
bioodpady (zielone) oraz bioodpady (kuchenne) z budynków jednorodzinnych 
były odbierane raz na 2 tygodnie, natomiast z nieruchomości wielolokalowych 
raz na tydzień. Bioodpady w listopadzie i grudniu odpowiednio jeden raz i dwa 
razy na miesiąc.  
W grudniu  nie były odbierane odpady zielone. Popiół odbierano jeden raz w 
miesiącu w okresie od stycznia do kwietnia, w miesiącu lipcu oraz od 
października do grudnia. 
 
Dzięki mobilnej aplikacji na telefon ECOHARMONOGRAM, wdrożonej przez 

Spółkę Master, wszyscy mieszkańcy Gminy mają możliwość skorzystania z 
szybkiego i łatwego dostępu do aktualnego harmonogramu wywozu odpadów oraz 
różnego rodzaju dodatkowych informacji i powiadomień związanych z właściwą 
gospodarką odpadami na terenie gminy.  
 
f)  W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od  
września 2020r. zmienił się sposób zbierania bioodpadów.  

Zwiększyła się ilość wydawanych pustych brązowych worków z 3 sztuk do 4  
sztuk (po dwie sztuki na wywóz). Modyfikacja ta była podyktowana ustawowym 
zwiększeniem częstotliwości odbioru bioodpadów z nieruchomości, które w okresie 
od kwietnia do października winny być odbierane raz na dwa tygodnie 
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(dotychczasowo raz na miesiąc) z nieruchomości jednorodzinnych oraz raz na 
tydzień z nieruchomości wielorodzinnych. 

Ponadto zgodnie ze specyfikacją przetargową, firma Master Odpady i Energia 
wyposażyła nieruchomości zamieszkałe w 120 l brązowe pojemniki do gromadzenia 
bioodpadów pochodzenia „kuchennego”. Bioodpady „zielone” pochodzące z 
pielęgnacji terenów zielonych gromadzone są w brązowych workach. W przypadku 
bioodpadów z nieruchomości niezamieszkałych funkcjonują wyłącznie brązowe 
pojemniki.  
 
g) Baza danych o odpadach BDO - Od 24 stycznia 2018 roku działa stworzona 
przez Ministerstwo Środowiska elektroniczna baza danych o produktach i 
opakowaniach oraz gospodarce odpadami. Wpis do rejestru zobligowani są uzyskać 
przedsiębiorcy, którzy wprowadzają na rynek produkty, produkty w opakowaniach lub 
zajmują się gospodarką odpadami. Uzyskanie wpisu wiąże się z przyznaniem 
indywidualnego numeru rejestrowego. Urząd Gminy uzyskał wpis do rejestru i 
otrzymał indywidualny numer rejestrowy : 000046856. 
 
 
VIII.2 Działalność firmy wywozowej 

 
Odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych ze wszystkich 

nieruchomości położonych na terenie Gminy Kobiór, zajmowała się firma Master - 
Odpady i Energia Sp. z o.o.  

Dystrybucja worków do selektywnego gromadzenia odpadów odbywa się 
podczas odbioru odpadów komunalnych zgodnie z zasadą „ilość pełnych 
przekazanych worków z odpadami = ilość nowych, pustych worków do gromadzenia 
odpadów”.  Zasada ta nie dotyczy worków do gromadzenia bioodpadów zielonych, 
gdzie obowiązuje reguła „ilość pełnych przekazanych worków z odpadami = ilość 
nowych, pustych worków do gromadzenia odpadów, lecz nie więcej niż 2 szt.” 

Niezależnie od powyższego w siedzibie Urzędu Gminy można pobrać 
dodatkowe worki na odpady selektywne (żółte, zielone i niebieskie), oraz zakupić 
worki brązowe w cenie 8,00 zł/sztuka. Sprawę dystrybucji worków kontrolują 
pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej poprzez rejestrację ich wydawania. 
Nowi mieszkańcy, którzy składają pierwszą deklarację o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi dostają tzw. pakiet startowy, w skład 
którego wchodzą worki na poszczególne frakcje odpadów, ulotka jak należy 
segregować odpady oraz harmonogram wywozu.  

Sposób rozliczania się z Wykonawcą odbywał się w terminach miesięcznych, 
na podstawie przekazanego raportu dotyczącego ilości odebranych odpadów z 
podziałem na zabudowę i PSZOK, oraz faktur wystawianych zgodnie z umową 
zawartą z przedsiębiorstwem wywozowym. Gmina do końca sierpnia 2020r. 
rozliczała się z firmą metodą ryczałtową. Od września na skutek zmian 
ustawowych, znoszących możliwość stosowania ryczałtu, Gmina rozlicza się z 
przedsiębiorstwem za każdą faktycznie odebraną i zagospodarowaną tonę 
odpadu.  

Prace firmy wywozowej są monitorowane poprzez zainstalowany system GPS 
umożliwiający śledzenie i lokalizację pojazdów. Podgląd do systemu umożliwia 
pracownikom Referatu Gospodarki Komunalnej sprawdzenie trasy jaką pokonały 
śmieciarki w danym dniu i gdzie obecnie trwa odbiór odpadów.  
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VIII.3 Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów 

zielonych oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-
biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do 
składowania 

Na terenie Gminy Kobiór nie ma możliwości przetwarzania odpadów 
komunalnych. Wszystkie odpady zgodnie z zawartą umową były przekazywane do 
Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów 
Komunalnych w Tychach, przy ulicy Lokalnej 11.  
 
 
VIII.4 Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami  

komunalnymi. 
W roku 2020 na terenie gminy Kobiór nie realizowano zadań inwestycyjnych z 

tytułu składowania, recyklingu czy odzysku odpadów komunalnych, i z tego tytułu nie 
poniesiono żadnych kosztów. 
 
 
VIII.5 Liczba mieszkańców (dane wg stanu na dzień 31.12.2020r.) 

Zgodnie z bazą meldunkową na dzień 31.12.2020r. na terenie gminy 
zameldowanych było na pobyt stały 4861 osób, na pobyt czasowy 64 osób. Według 
ewidencji złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, gminnym systemem gospodarowania zostały objęte 4674 osoby. 
Różnica pomiędzy liczbą osób zameldowanych i liczbą osób zadeklarowanych w 
systemie, wynika między innymi z faktu, iż wiele osób jest zameldowanych na terenie 
gminy, ale ze względu na miejsce pracy, nauki lub założenie własnej rodziny, 
zamieszkują poza terenem gminy. Niemałe znaczenie ma również fakt wykazywania 
w składanych przez właścicieli deklaracjach nieprawdziwej liczby mieszkańców 
zamieszkujących daną nieruchomość. Skonfrontowanie informacji wskazanej w 
deklaracji ze stanem faktycznym jest bardzo trudne do zweryfikowania.  
 W roku 2020 mieszkańcy złożyli 307 deklaracji o wysokości opłaty 
(wymiarowych i zmieniających).  Zmiany w deklaracjach związane są ze zmianą 
właściciela nieruchomości, zmianą ilości osób zadeklarowanych (zgony, urodzenia), 
zmianą sposobu gromadzenia odpadów (brak segregacji na segregację), zmianą 
częstotliwości odbioru odpadów z posesji niezamieszkałych, ilości i pojemności 
pojemników, a także oddaniem do użytkowania nowych budynków mieszkalnych. 
 
 
VIII.6 Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której 
mowa  w art. 6 ust.1, w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o 
których mowa w art. 6 ust 6-12. 

Na terenie gminy Kobiór do końca roku 2020r, nie odnotowano konieczności 
wydania przez Wójta Gminy Kobiór decyzji administracyjnej wobec właścicieli 
nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust 1 ustawy o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  

Na skutek nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 
właściciele nieruchomości „niezamieszkałych” mają możliwość dobrowolnego 
przystąpienia do/ wystąpienia z zorganizowanego przez gminę systemu 
gospodarowania odpadami. Pomimo takiej możliwości, wszyscy wytwórcy odpadów 
komunalnych na terenie gminy, pozostali w systemie. 



RAPORT O STANIE GMINY KOBIÓR W ROKU 2020      S t r o n a   56  

 

 
 

VIII.7 Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Kobiór w 
2020 roku 
 

Na podstawie raportów otrzymywanych od firmy odbierającej odpady 
komunalne z terenu gminy Kobiór, w roku 2020 wywieziono łącznie 2 203,77 ton 
odpadów komunalnych. W stosunku do roku 2019 to prawie o 65 ton więcej 
(2138,44). W przeliczeniu na 1 mieszkańca średnio wychodzi 472,40 kg/rok.  

Bezpośrednio z nieruchomości odebrano 1 768,66 ton, natomiast z Punktu 
Selektywnego Zbierania Odpadów przy ul. Centralnej odebrano 435,11 ton. 
 
 
Tab. nr 1. Ilości poszczególnych frakcji odpadów odebranych z nieruchomości w 

2020r. 
 
 

Rodzaj odpadu 

Odpady komunalne odebrane z nieruchomości w 2020r. (Mg) 

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień SUMA 

tworzywa sztuczne 

(20 01 39) 12,34 9,11 10,37 13,17 13,23 10,85 12,36 12,80 10,77 10,69 13,49 9,81 138,99 

papier i tektura 

(20 01 01) 8,88 5,81 5,04 6,29 6,90 6,79 6,89 5,27 5,66 5,43 6,74 5,27 74,97 

szkło 

(20 01 02) 17,54 8,15 9,31 11,38 11,99 10,39 10,27 15,98 9,84 9,81 11,39 8,83 134,88 

bioodpady zielone 

(20 02 01) 0 0 0 25,19 42,23 42,31 49,09 34,88 53,57 37,07 22,44 0 306,78 

bioodpady kuchenne 

(20 01 08) 5,10 3,78 5,03 1,03 2,61 1,68 2,03 2,98 2,92 12,11 11,20 9,30 59,77 

odpady zmieszane 

(20 03 01) 67,58 53,50 54,46 70,98 61,00 64,16 79,28 62,45 87,46 74,17 45,77 55,12 775,93 

popiół 

(10 01 01) 47,45 41,29 37,51 38,09 0 0 29,22 0 0 25,00 26,59 32,19 277,34 

 

 158,89 121,64 121,72 166,13 137,96 136,18 189,14 134,36 170,22 174,28 137,62 120,52 1768,66 
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Wykres nr 1. Udział danego rodzaju odpadu w strumieniu odpadów odebranych w 

2020r. z  nieruchomości (Mg). 

 

 

 

 

 

Tab. nr 2. Ilości poszczególnych frakcji odpadów odebranych z PSZOK-u w 2020r. 

Rodzaj odpadu 

Odpady komunalne odebrane z PSZOK-u w 2020r. (Mg) 

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień SUMA 

tworzywa 

sztuczne 

(20 01 39) 0,20 0,08 0,14 0,38 0,59 2,25 3,02 1,64 2,28 2,83 2,67 1,62 17,70 

papier i tektura 

(20 01 01) 0 0 0 0 0 0 0 0 1,21 0,75 0,31 0,57 2,84 

elektroodpady 

(20 01 36) 1,85 1,76 1,00 2,05 3,73 1,34 1,82 2,71 0,93 2,91 2,13 1,99 24,22 

wielkie gabaryty 

(20 03 07) 9,01 10,74 8,30 17,97 24,70 17,84 15,75 16,42 15,59 13,41 13,68 10,95 174,36 

zużyte opony 

(16 01 03) 0,92 1,06 0 2,70 2,14 2,11 1,62 1,38 1,75 1,35 1,70 1,68 18,41 
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metale 

(20 01 40) 0,54 0 0,57 0,73 1,34 1,17 0,40 1,40 0,51 0,70 0,68 0,39 8,43 

budowlano-

rozbiórkowe 

(17 01 07) 5,91 15,93 4,81 15,39 24,70 17,72 17,58 12,74 10,68 14,71 15,93 11,04 167,14 

papa 

(17 03 80) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,94 0 1,94 

materiały 

izolacyjne  

(17 06 04) 0 0 0 0 0 0 0 0 1,31 3,08 0,86 1,16 6,41 

przeterminowane 

leki* 

(20 01 31) 0,04 0 0 0 0,06 0 0,02 0,03 0,01 0,01 0,01 0 0,18 

oleje silnikowe* 

(13 02 08) 0 0 0,08 0,14 0 0 0 0,06 0 0 0,09 0 0,37 

oleje i tłuszcze* 

(20 01 26) 0 0 0 0 0,19 0 0,06 0 0 0,12 0 0 0,37 

lampy 

fluorescencyjne* 

(20 01 21) 0,03 0 0,03 0 0,03 0 0,04 0,01 0,01 0,01 0 0 0,16 

baterie* 

(20 01 33) 0 0 0,07 0 0 0 0,04 0,01 0,02 0,01 0,17 0 0,32 

farby, tusze, 

kleje* 

(20 01 28) 0,19 0 0,35 0 1,32 0 1,11 0,46 0,55 0,52 0,56 0 5,06 

odzież 

(20 01 10) 0,59 0,57 0,55 0,60 0 0 0 0 0 0 0 0 2,31 

tekstylia 

(20 01 11) 0 0 0 0 0,55 1,24 0,73 0,58 0,52 0 0,68 0,59 4,89 

  19,28 30,14 15,90 39,96 59,35 43,67 42,19 37,44 35,37 40,41 41,41 29,99 435,11 
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Wykres nr 2. Zestawienie ilości odpadów odebranych w 2020r. z Punktu 

Selektywnego Zbierania Odpadów (Mg).  

 

 

 Ilość odpadów segregowanych dostarczanych przez mieszkańców gminy do 
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, jest porównywalna do roku 
2019 i wyniosła 435,11 ton. Podobnie  jak w latach ubiegłych dominują odpady 
wielkogabarytowe oraz budowlano-rozbiórkowe.  
Wykres nr 3. Porównanie ilości odpadów zmieszanych oraz sumy odpadów 
segregowanych odebranych w 2020r. (Mg). 

 

                   

 
Podobnie jak miało to miejsce w roku 2019, 64,80% całego strumienia 

odpadów komunalnych odebranych z gminy stanowią odpady segregowane. 
Od lipca 2017r. w gminie funkcjonuje segregacja bioodpadów u „źródła” z 

podziałem na tzw. bioodpady - zielone  i bioodpady - kuchenne. Bioodpady są w 
całości odbierane z nieruchomości, zatem nie są przyjmowane na PSZOK-u. Od 
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września 2020r. bioodpady kuchenne są gromadzone w brązowych pojemników, 
natomiast bioodpady zielone w brązowych workach. Mieszkańcy w ramach gminnego 
systemu, mają do dyspozycji 2 brązowe worki go gromadzenia tego rodzaju odpadu 
na jeden wywóz.  

Łączna masa odebranych i zagospodarowanych bioodpadów w stosunku do 
roku ubiegłego zwiększyła się o prawie 64 tony. Wzrostu masy bioodpadów można 
się doszukiwać w ich zwiększonej częstotliwości odbioru (kwiecień – październik) 
narzuconej ostatnią nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach, a tym samym zwiększeniem ilości brązowych worków jakie mieszkańcy 
mają do dyspozycji na miesiąc oraz dodatkowego pojemnika na bioodpady 
kuchenne.  

Niesłabnącym zainteresowaniem cieszy się gminny program dofinansowujący 
wymianę pieców z paliwa stałego na bezodpadowe źródła ciepła (gaz, pompa ciepła, 
fotowoltaika), czego efektem jest sukcesywnie zmniejszający się strumień jednego z 
bardziej uciążliwych odpadów jakim jest popiół, żużel paleniskowy. W roku 2018 
odebrano 336,63 tony, w roku 2019 – 318,78, natomiast w roku 2020 - 277,34 tony.  
 

 

VIII.8 Ilość (niesegregowanych) zmieszanych odpadów komunalnych i 

bioodpadów stanowiących odpady komunalne, odbieranych z terenu gminy 

oraz przeznaczonych do składowania pozostałości z sortowania odpadów 

komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych. 

  W roku 2020 na terenie gminy Kobiór zebrano łącznie 775,93 ton odpadów 
komunalnych w postaci zmieszanej, stanowiącej 35,20 % całej masy odpadów. 
Wszystkie zmieszane odpady komunalne zostały przekazane do IPOK w Tychach, 
gdzie zostały poddane przetworzeniu w procesach odzysku R12.  
Całkowita masa odebranych bioodpadów wyniosła 366,55 ton, w tym:  

a) (20 02 01) bioodpady - zielone 306,78 ton, 
b) (20 01 08) bioodpady - kuchenne 59,77 ton,  

 
Podobnie jak odpady zmieszane, papier i tektura zostały poddane 

przetworzeniu w procesach odzysku R12 (recykling materiałowy), natomiast 
bioodpady procesom R3 (kompostowanie i inne biologiczne procesy 
przekształcania).  

Masa odpadów przeznaczonych do składowania tj. pozostałości z sortowania 
odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego 
przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych wyniosła 
521,07 tony i w całości została poddana procesowi D5 (składowanie).  
 
Wskaźniki odzysku przewidziane do osiągnięcia w 2020 roku. 
a) ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
przekazanych do składowania 
W 2020r. w Gminie Kobiór poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji wyniósł: 31,15% 
(Wskaźnik określony Rozporządzeniem: do dnia 16 lipca max 35%) 
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b) poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 
metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych 
W 2020 roku w Gminie Kobiór poziom recyklingu, przygotowania do ponownego 
użycia i odzysku papieru, szkła, metali i tworzyw sztucznych wyniósł: 62,13% 
(Ustawowy wskaźnik: min 50%)  
 
c) poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 
metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych. 
W 2020r. w Gminie Kobiór poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i 
odzysku innymi metodami, innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i 
rozbiórkowych wyniósł: 96,30 %.  
(Ustawowy wskaźnik: min 70%) 
 
 
VIII.9 Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i 
unieszkodliwianiem odpadów komunalnych w 2020r. 
 
a) opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi 
 Zgodnie z art.6 r ust 1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku opłata za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy, natomiast z 
pobranych opłat gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarki 
odpadami komunalnymi, które obejmują przede wszystkim: 

• koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania 
odpadów komunalnych, 

• tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych, 

• obsługi administracyjnej systemu, 

• edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postepowania z 
odpadami komunalnymi.  

 
Zgodnie z Uchwałą nr  RG.0007.80.2019 z dnia 12.12.2019r., stawka opłaty na 
jednego mieszkańca jest zróżnicowana w zależności od liczby osób zamieszkujących 
daną nieruchomość (system degresywny). Stawki opłat w 2020 roku kształtowały się 
następująco: 

- jeśli właściciel nieruchomości prowadził selektywną zbiórkę odpadów 
komunalnych: 
a) 29,50 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 1 
mieszkaniec, 
b) 24,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 2 
mieszkańców,  
c) 21,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 3 
mieszkańców, 
d) 19,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 4 
mieszkańców 
e) 17,50 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 5 
mieszkańców  
f)  16,50 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 6 
mieszkańców  
g) 16,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 7 
mieszkańców  
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h) 15,50 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 8 
mieszkańców i więcej. 

Jeśli właściciel nieruchomości nie wypełniał obowiązku selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych w/w stawki wzrastają o 100%. 

Wysokość opłaty dla nieruchomości „niezamieszkałych” jest uzależniona od 
ilości, pojemności posiadanego pojemnika oraz częstotliwości wywozu.  

Zgodnie z Uchwałą nr RG.0007.194.2017 z dnia 12.04.2017r., stawki opłaty 
za pojemniki wynosiły: 

 
Tab. nr 3. 

Wielkość 
pojemnika 

Odpady zbierane 
selektywnie 

Odpady nie 
zbierane 

selektywnie 

120 l 25,00 zł 35,00 zł 

240 l 35,00 zł 49,00 zł 

500 l 56,00 zł 79,00 zł 

1100 l 94,00 zł 131,00 zł 

7 m3 625,00 zł 875,00 zł 

 
b) ryczałtowa roczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 
nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości 
wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wynosi 120zł /rok.  
 
c)  w związku ze wzrastającymi kosztami usług odbioru i zagospodarowania 
odpadów komunalnych zauważalnymi w ostatnim czasie w całej Polsce, ceny 
uzyskiwane w przetargach na świadczenie przedmiotowych usług są zdecydowanie 
wyższe od cen uzyskiwanych w latach poprzednich.  Z tego też powodu gminy 
zmuszone są podnosić stawki opłaty dla właścicieli nieruchomości, aby zrównoważyć 
dochody z wydatkami.  
 

W sierpniu 2020r zakończono postępowanie przetargowe wyłaniające nowego 
wykonawcę usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na okres 16 
miesięcy od września 2020 do końca grudnia 2021. Złożona oferta opiewa na kwotę 
1 984 631,61 zł. W rozbiciu na lata to:   

a) 4 m-ce w roku 2020 – 438 433,01 zł 
b) rok 2021 – 1 546 198,60 zł, co daje średnio miesięczną kwotę 

124 000,00 zł 
 
Są to jedynie koszty szacunkowe. Ostateczny koszt będzie wynikał z 

faktycznie odebranej i zagospodarowanej ilości odpadów (rozliczanie ryczałtowe 
zostało zniesione ustawowo).  

W stosunku do poprzedniej umowy wynoszącej 743 420,97 zł podpisanej na 
okres 8 miesięcy, średni miesięczny koszt wynosił 93 000,00 zł;  to wzrost o około 
30%.  

Czynnikiem który decyduje o wzroście cen w głównej mierze jest drastyczny 
wzrost kosztów związanych z przetworzeniem odpadów. Na te koszty składają się 
m.in.: podwyżka opłat za umieszczenie odpadów na składowiskach (tzw. opłata 
marszałkowska, która w roku 2017 wynosiła 120 zł/tona, w 2018 - 140 zł, w 2019 - 
170 zł, w roku 2020 osiągnęła kwotę 270 zł/tonę), wzrost minimalnego 
wynagrodzenia, wzrost cen paliw, energii, która jest jednym z podstawowych kosztów 
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obciążających przedsiębiorcę, brak rynków zbytu dla surowców wtórnych oraz inne 
zmiany ustawowe zmierzające do uszczelnienia systemu gospodarki odpadami w 
Polsce.  

Inne elementy mające wpływ na bilans kosztów i dochodów, których skutki 
będą odczuwalne dopiero w kolejnych latach, to wprowadzone nowelizacją ustawy 
u.c.p.g. „częściowe zwolnienie z opłaty za kompostowanie bioodpadów w 
kompostowniku przydomowym”. Ulga przysługuje wyłącznie właścicielom 
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. Zgodnie z 
uchwałą Rady Gminy (nr RG. 0007.148.2020 z dnia 26.11.2020r) miesięczna 
wysokość zwolnienia z opłaty została ustalona w wysokości 10 zł od nieruchomości.  

Ta sama nowelizacja określiła maksymalne stawki opłat za pojemniki jakie 
Gmina może zastosować wobec właścicieli nieruchomości „niezamieszkałych”. 
Dotychczasowa stawka opłaty za pojemnik o pojemności 1100 l za odpady 
segregowane z kwoty 94,00 zł, musiała zostać zmniejszona do kwoty 58,00 zł. 
(uchwała RG.0007.147.2020 z dnia 26.11.2020r). Oszacowano, że zmiana ta 
spowoduje zmniejszenie się strumienia dochodów z tych nieruchomości o około 
100.000,00 zł/rok.  

Dodatkowym czynnikiem kosztotwórczym jest ustawowe zwiększenie 
częstotliwości  odbioru z nieruchomości odpadów zmieszanych oraz bioodpadów. 
Ilość kursów jakie pojazdy odbierające te rodzaje odpadów w okresie od kwietnia do 
października muszą wykonać zwiększyła się dwukrotnie.  

Wszystkie powyższe elementy decydują o kosztach systemu gospodarki 
odpadami. W budżecie gminy na 2021 rok zaplanowano, na ten cel wraz z kosztami 
administracyjnymi kwotę  1 675 338,50 zł, natomiast dochód uzyskiwany od 
wszystkich właścicieli nieruchomości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi (uwzgledniający ustawową obniżkę opłat dla właścicieli nieruchomości 
„niezamieszkałych”) wyniesie 1 180 924,80 zł. Oszacowano, że niedobór finansowy 
w systemie gospodarki odpadami na koniec 2021r., wyniesie około 494 414,00 zł.  
Aby całkowicie zbilansować system podwyżka musiałaby  wynieść 8,80 zł /osoby. 
Jednakże mając na uwadze trudną sytuacją wynikająca z pandemii oraz niemożność 
w chwili obecnej określenia skutków finansowych zastosowanych wprowadzonych 
zmian regulaminowych wynikających z nowelizacji ustawy o u.c.p.g., zaproponowano 
częściowe zbilansowanie systemu. 

Wobec powyższego na sesji w dniu 29 grudnia 2020r. Rada Gminy podjęła 
uchwałę nr RG.0007.161.2020 w sprawie podwyższenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi o 5 zł /os/m-c. z dniem 1 lutego 2021 roku. Zastosowana 
podwyżka nie obejmuje kosztów administracyjnych związanych z gospodarką 
odpadami, oraz zmniejszenia się dochodów z posesji „niezamieszkałych”. Zmiana ta 
pozwoli jedynie na częściowe pokrycie niedoboru w systemie gospodarki odpadami.   

W tym miejscu warto zauważyć, że określone na etapie tworzenia 
postępowania przetargowego tonaże odpadów, jakie zaprognozowano do odebrania 
i zagospodarowania w okresie 16-stu miesięcy (tj. do końca grudnia 2021r.), są 
jedynie wartościami szacunkowymi. Na dzień opracowywania niniejszej analizy już 
wiadomo, że nie wszystkie przyjęte prognozy mają odzwierciedlenie w 
rzeczywistości. Takim przykładem są bioodpady pochodzenia kuchennego, które od 
września omawianego roku, mieszkańcy gromadzą w brązowych pojemnikach. 
Rzeczywista odebrana ilość tego odpadu na koniec roku 2020r. znacznie szacunki 
sporządzane na etapie przystąpienia do przetargu nieograniczonego.  
 
d) wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi * 
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W oparciu o deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, złożone przez wszystkich właścicieli nieruchomości „zamieszkałych” i 
„niezamieszkałych”, łączna wysokość należności z tytułu „opłaty śmieciowej” w roku 
2020 wyniosła 1 405 409,77 zł. Do budżetu wpłynęło 1 279 238,20 zł, (w tym 92,80 zł 
koszty upomnienia i 935,27 odsetki za nieterminowe wpłaty). Kwota zaległości na 
dzień 31.12.2020r. wyniosła 142 965,11 zł, (w tym 72 276,72 zł to należności 
wymagalne na dzień 31 grudzień 2020, natomiast 70 688,39 zł to należności 
wymagalne na dzień 07.01.2021 za m-c grudzień).   
* wartości zgodne z rocznymi sprawozdaniami z wykonania planu budżetu na dzień 
31.12.2020r. 
 
e) wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych 
*Wydatki poniesione przez Gminę Kobiór na obsługę systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi w roku budżetowym 2020, zostały wykazane w poniższej 
tabeli.: 
 
Tab. nr 4. 

Wyszczególnienie 
Wydatki poniesione w roku 

2020 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych 

1 189 083,90 zł 

Wydatki administracyjne związane z obsługą 
systemu 

(wynagrodzenia pracownicze, materiały 
biurowe, wyposażenie stanowisk pracy, usługa 

pocztowa, druk harmonogramów, itp.) 

115 041,30 zł 

RAZEM 1 304 125,20 zł 

 
* wartości zgodne z rocznymi sprawozdaniami z wykonania planu budżetu na dzień 
31.12.2020r. 
 
f) nadwyżka. W roku 2020 wydatki związane z funkcjonowaniem gminnego systemu 
gospodarki odpadami były większe aniżeli wpływy uzyskane od mieszkańców z tytułu 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  i nie wystąpiła nadwyżka 
wpływów nad wydatkami. 
 
 
VIII.10 Podsumowanie 
 
▪ Rok 2020, jest kontynuacją działania systemu gospodarki odpadami komunalnymi 

wynikającego z ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach. 

▪ Systemem gospodarki odpadami zostali objęci wszyscy właściciele 
nieruchomości „zamieszkałych” i „niezamieszkałych”, a także właściciele 
nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości 
wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe. 

▪ Pomimo możliwości decydowania przez właściciela nieruchomości 
niezamieszkałej o przystąpieniu do zorganizowanego przez gminę systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi, żaden z właścicieli nie zdecydował się 
na wystąpienie.  
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▪ Mając na uwadze potrzebę zbilansowania dochodów z prognozowanymi na rok 
2021 kosztami, w grudniu 2020r. podjęto uchwałę w sprawie podwyżki stawek 
opłat dla właścicieli nieruchomości „zamieszkałych” od dnia 1 lutego 2021 r. o 
5,00 zł od osoby na miesiąc. Jednocześnie podjęto uchwałę o dostosowaniu z 
dniem 1 stycznia 2021r. opłat za pojemniki dla właścicieli nieruchomości 
„niezamieszkałych” do maksymalnych stawek określonych ustawą u.c.p.g.  

▪ Ustawa z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i 
porządku 
w gminach oraz niektórych innych ustaw (ogłoszona 22 sierpnia 2019r.) 
wprowadziła szereg istotnych zmian mających wpływ na gminny system 
gospodarki odpadami komunalnymi. Samorządy gminne zostały zobligowane do 
podjęcia nowych uchwał regulujących gospodarkę opadami komunalnymi w 
terminie do dnia końca roku 2020.  

Zgodnie z ustawą do końca roku 2020 Rada Gminy podjęła wszystkie wymagane 
prawem uchwały, a w szczególności: 

− regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,  

− szczegółowy sposób 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,  

− zwolnienie w części z opłaty mieszkańców zabudowy jednorodzinnej 
kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym.  

▪ Wprowadzone systemowe zmiany wymogły również podjęcie przez Radę Gminy 
nowej uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, (listopad 2020r).   

▪ W 2020r Gmina osiągnęła wszystkie wymagane przepisami prawa poziomy 
recyklingu oraz ograniczenia masy składowania odpadów komunalnych. 
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ROZDZIAŁ IX PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY 
 
Publiczny transport zbiorowy w 2020 roku w Gminie Kobiór realizowano w dwóch 
formach: 
 
IX.1 Na podstawie powierzenia do realizacji zadania Górnośląsko-
Zagłębiowskiej Metropolii na linii 157 na trasie: Tychy-Mikołów przez Kobiór 
oraz Mikołów – Tychy przez Kobiór 
 
Koszt realizacji tego zadania pokrywany był ze składek wnoszonych na rzecz GZM 
przez Gminę Kobiór. Łączna wartość przekazanej składki wyniosła 466 318zł (86 
830zł składka członkowska zmienna +         379 488 składka członkowska zmienna) 
oraz 58 727zł przeznaczone w ramach rozliczenia zadań przewozowych za rok 2019. 
W 2020 roku nadal funkcjonowała darmowa komunikacja dla osób do 16 roku życia 
na podstawie Śląskiej Karty Usług Publicznych (Kart ŚKUP). Koszty tego 
przedsięwzięcia są pokrywane przez gminy członkowskie GZM. Celem tego 
przedsięwzięcia było zachęcenie mieszkańców do korzystania z publicznej 
komunikacji zbiorowej, zmniejszenie natężenie ruchu drogowego, a tym samym 
zmniejszenie tzw. smogu emitowanego przez samochody. 
 
 
IX.2. Transport zbiorowy na trasie linii busowej Kobiór – Pszczyna, Pszczyna – 
Kobiór oraz Kobiór – Tychy, Tychy – Kobiór 
Zadanie to realizowane było przez gminę Kobiór poprzez bezpośrednie zawarcie 
umowy z przewoźnikiem na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. 
o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2018r. poz. 2016 t.j.).  
 
W 2020 roku zrealizowano łącznie  70 270 wozokilometrów  na w/w liniach przez 
firmę Bogdan Tworuszka Usługi Transportowo-Przewozowe „Botrans” na podstawie 
zawartej umowy z Gminą Kobiór nr SO.272.10.201.MR z dnia 01.01.2020r. 
 
Łączny koszt realizacji zadania w 2020 roku wyniósł: 
70 270wzkm x 2,20zł netto = 154 594zł netto + 12 367,50zł (Vat 8%) = 166 961,50zł 
brutto 
Powiat Pszczyński na podstawie porozumienia z Gminą Kobiór przeznaczył na w/w 
cel kwotę: 60 000zł brutto. 
 
Gmina Pszczyna na podstawie umowy o pomocy finansowej przeznaczyła kwotę:   
45 000zł brutto. 
 
Gmina Kobiór przeznaczyła ze środków własnych kwotę: 61 961,50zł brutto. 
 
Ponadto gmina finansowała dowóz 13 uczniów niepełnosprawnych w wieku do 25 lat 
do szkół specjalnych w Tychach, Pszczynie oraz Piasku. Przeznaczono na ten cel 
kwotę 67 365,32zł. 
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Rozdział X PROMOCJA GMINY KOBIÓR 
 
Promocja w 2020 roku realizowana była w następujących obszarach: 
-prowadzenie portalu www.kobior.pl 
-prowadzenie biuletynu informacji publicznej www.bip.kobior.pl 
-zamieszczanie artykułów o Gminie Kobiór na stronie o szerokim zasięgu 
www.metropoliagzm.pl  
-publikacje w prasie lokalnej 
-mecenat gminy 
-współpraca z miastami partnerskimi 
-współpraca w zakresie promocji z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią 
 
Na promocję gminy w 2020 r. wydano kwotę 5 825,23 które przeznaczono na zakup:  
-laptopa do obsługi stron internetowych,  
-terminarzy z herbem Gminy Kobiór, 
-kartek świątecznych. 
Na terenie Gminy Kobiór działają następujące organizacje, kółka i stowarzyszenia: 
-Zespół Pieśni Kobiórzanie 
-Koło Gospodyń Wiejskich 
-Sekcja Skata Sportowego Skat Club Kobiór 
-Sekcja Polskiego Związku Hodowców Gołębi pocztowych w Kobiórze 
-Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
-Koło Nauczycieli Emerytów 
-Koło Polskiego Związku Wędkarstwa nr 113 Kobiór 
-Chór Kameralny Ex Animo 
-Chór Harmonia 
-Kobiórska Inicjatywa Kulturalna 
-Oddział Śląskiego Stowarzyszenia Kombatantów, Osób Represjonowanych i 
Więźniów Politycznych 
-LKS Leśnik Kobióra 
-Kobiór Aktywni 
-Stowarzyszenie Plichtowice 
-Kobiórska Formacja Hokejowa Kobiór Baribals 
-Stowarzyszenie Smolarnia 
 
W 2020 roku pandemia koronawirusa miała ogromny wpływ na życie społeczne i 
kulturalne. 
 Ze względu na wprowadzone obostrzenia promocja gminy  zawęziła się do 
działalności on-line, a współpraca gminy z organizacjami, kółkami i stowarzyszeniami 
była bardzo ograniczona. 
Z tego powodu zrezygnowano m.in. z obchodów Dni Kobióra , Miedzynarodowej 
Spartakiady Młodzieży Miast Partnerskich oraz tradycyjnych dożynek. Nie doszło też 
do spotkań opłatkowych z seniorami oraz innymi grupami i organizacjami. 
 Gmina Kobiór w 2020 roku włączyła się w rządowy projekt "Pod Biało-Czerwoną", 
który zakładał sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i 
flag w każdej z gmin w Polsce. Inicjatywa zakupu zależała w głównej mierze od 
mieszkańców. Aby otrzymać dofinansowanie, należało zebrać odpowiednią liczbę 
głosów poparcia przez mieszkańców dla naszej gminy – co dzięki mieszkańcom się 
udało. Projekt zakładał budowę wspólnoty i wzmacnianie idei zaangażowanego 

http://www.kobior.pl/
http://www.bip.kobior.pl/
http://www.metropoliagzm.pl/
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społeczeństwa obywatelskiego. Niestety ze względu na obostrzenia realizację 
projektu wstrzymano do czasu powrotu „normalności”. 
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Rozdział XI PRIORYTETY NA 2021 ROK 
 
Do priorytetów inwestycyjnych w 2021 roku należy: 
 

• Dokończenie przebudowa budynku przy ul. Orlej 4.(ok.50% dotacja unijna 
RPO). 

• Budowa kolejnego odcinka  wodociągu w rejonie ul.Wróblewskiego, Stobika i 
wiśniowej i Wrzosowej. (ok.85 % dotacja unijna RPO ). 

• Wykonanie punktu przesiadkowego Park & Ride przy dworcu PKP w Kobiórze 
(492 130 zł dofinansowanie Metropolitalnego Funduszu Solidarności). 

• Wymiana 230 opraw oświetleniowych na energooszczędne (85% dotacja 
RPO) 

• Przebudowa ul.Łukowej i Orlej (400 000 zł dofinansowanie Metropolitalnego 
Funduszu Solidarności). 

• Przebudowa warsztatu na remizę OSP w Kobiórze (zadanie przewidziane do 
realizacji w latach 2021 i 2022 (z dofinansowaniem w kwocie 850.000zł z 
Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych). 

• Realizacja kolejnego etapu przebudowy ul.Kobiórskiej. 

• Dofinansowanie wymiany 100 kotłów węglowych na gazowe ( dofinansowanie 
w kwocie 93100 z Metropolitalnego Funduszu Antysmogowego oraz pożyczki 
z WFOŚ w kwocie …..) 

• Współpraca z Powiatowy Zarządem Dróg w Pszczynie w celu doprowadzenia 
do zakończenia przebudowy  ul.Rodzinnej w Kobiórze z dofinansowaniem 
unijnym RPO. Udział  gminy Kobiór w tym projekcie  w formie dotacji dla 
powiatu wyniesie 500.000zł. 

 
Realizacja w 2021 roku w/w inwestycji jest uzależniona od sytuacji pandemicznej 
oraz kształtowania się cen na rynku budowlanym. 
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Rozdział XII - ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU: INFORMACJE DOTYCZĄCE 
DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ORAZ INSTYTUCJI 
KULTURY W 2019 ROKU 
 
 
XII.1.Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Kobiórze 
 
XII.1.1. Informacje ogólne  dotyczące działalności szkoły. 
Rok 2020 był rokiem zupełnie innym od każdego poprzedniego, upłynął pod znakiem 
pandemii COVID – 19. 
Na mocy Rozporządzenia MEN z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie czasowego 
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 nastąpiło odwołanie 
zajęć stacjonarnych od 12 do 25 marca 2020 roku. 
 
Kolejne rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 roku określiło zasady nauki 
zdalnej, która trwała już do zakończenia roku szkolnego 2019/2020. 
 
W roku szkolnym 2019/2020 stacjonarnie został przeprowadzony egzamin 
ósmoklasisty, który odbył się w czerwcu, a nie w maju. 
Opracowano ,,Procedury organizacji egzaminu ósmoklasisty w związku z 
zagrożeniem epidemicznym COVID – 19”. 
 
Rok szkolny 2020/2021 rozpoczął się w tradycyjnym trybie. 
Na mocy rozporządzenia MEiN od dnia 26 października 2020 roku w klasach IV – 
VIII wprowadzono ponownie naukę zdalną. 
Klasy I – III na tryb zdalny przeszły od 9 listopada 2020 roku. 
Po feriach zimowych, których termin uległ zmianie w związku z epidemią uczniowie 
klas I – III uczyli się stacjonarnie do 19 marca 2021 roku. 
Od 21 marca 2021 roku wszystkie klasy uczą się zdalnie. 
 
Zgodnie z obowiązującymi i zmieniającymi się rozporządzeniami MEiN w czasie 
trwania nauki zdalnej w szkole realizowano stacjonarnie zajęcia wynikające z 
orzeczeń PPP na wniosek rodziców ucznia. 
 
W czasie epidemii COVID – 19 w celach  bezpieczeństwa opracowano i 
wprowadzono stosowne procedury i regulaminy: 
Wprowadzono: 
- ,,Procedurę bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Kobiórze 
w czasie epidemii COVID - 19”, 
- ,,Procedurę organizowania kształcenia na odległość w Szkole Podstawowej im. 
Jana Brzechwy w Kobiórze w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID -19”, 
- ,,Procedurę postępowania w sytuacji nierealizowania przez ucznia Szkoły 
Podstawowej im. Jana Brzechwy w Kobiórze nauczania zdalnego w czasie trwania 
epidemii COVID – 19”, 
- ,,Procedurę bezpieczeństwa sanitarnego obowiązującego w czasie korzystania z 
sali sportowej oraz boisk przy Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Kobiórze w 
czasie epidemii COVID – 19”, 
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- ,,Regulamin wypożyczenia sprzętu informatycznego w Szkole Podstawowej im. 
Jana Brzechwy w Kobiórze pozyskanego w ramach programu  < Zdalna Szkoła>”. 
 
Poza wyżej wymienionymi szczegółowe procedury wprowadzono w bibliotece 
szkolnej, świetlicy i stołówce szkolnej. 
 
W czasie trwania nauki zdalnej nauczyciele realizują program nauczania za pomocą 
platformy MS Teams.  
Poprzez Teams prowadzone są zajęcia wynikające z arkusza organizacji pracy 
szkoły. 
Poza tym z wykorzystaniem Teams prowadzone są doraźne spotkania rady 
pedagogicznej oraz konferencje prowadzone przez dyrektora szkoły. 
Również zdalnie realizowane są zaplanowane w roku szkolnym spotkania z 
rodzicami oraz konsultacje. 
W ramach realizacji Planu Nadzoru Pedagogicznego i Planu Pracy Szkoły  rada 
pedagogiczna brała udział w webinariach on line. 
W czasie trwania nauki zdalnej podstawowym komunikatorem stał się MS Teams i 
dziennik elektroniczny Librus. 
Zdecydowana większość spraw organizacyjnych, związanych z komunikacją jest 
realizowana za pośrednictwem dziennika elektronicznego. 
Za pomocą dziennika elektronicznego i platformy Teams prowadzona jest także 
pomoc pedagoga i psychologa szkolnego, która w związku z trudnym czasem dla 
psychiki uczniów jest niezbędna.  
Ma na celu zapobiegać i przeciwdziałać stanom depresyjnym u uczniów. 
 
W czasie trwania nauki zdalnej nauczyciele realizują nie tylko swoje obowiązkowe 
zajęcia, ale na miarę możliwości organizują konkursy, łącznie z zawodami 
sportowymi opartymi na zasadach bezpieczeństwa. Celem aktywności sportowej było 
zmobilizowanie uczniów do ruchu. 
 
Nauczyciele sięgają po różnorodne metody i formy realizacji swoich zajęć, by 
aktywizować uczniów, dla których nauka zdalna jest ogromnym wyzwaniem. 
Wymaga zaangażowania rodziców, szczególnie wśród uczniów klas I – III. 
 
 
XII.1.2. Uczniowie: 
- w roku szkolnym 2019/2020 uczyło się 418 uczniów w 19 oddziałach klasowych, 
- w roku szkolnym 2020/2021 uczy się 434 uczniów w 19 oddziałach klasowych, 
- szkoła organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczna na podstawie opinii i 
orzeczeń PPP. 
 
XII.1.3. Pracownicy: 
- nauczyciele – 45 osób, w przeliczeniu na etaty – 41,22 
- administracja – 5 osób, w przeliczeniu na etaty – 4 
- obsługa – 13 osób, w przeliczeniu na etaty – 12,25. 
 
 Wszyscy zatrudnieni nauczyciele posiadają wymagane kwalifikacje z co 
najmniej jednego kierunku. W Szkole jest zatrudnionych: 36 nauczycieli 
dyplomowanych, 8 mianowanych, 1 kontraktowy. 
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 Szkoła zapewnia organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
Zatrudnieni są pedagog szkolny, psycholog szkolny, logopeda oraz nauczyciele 
posiadający uprawnienia w zakresie terapii pedagogicznej, surdopedagogiki, 
tyflopedagogiki, oligofrenopedagogiki, rewalidacji, realizacji zajęć korekcyjno-
kompensacyjnych, realizacja współorganizacji kształcenia oraz pomocy uczniom ze 
spectrum autyzmu. 
  
  
XII.1.4. Ważne wydarzenia 

• Wybory do Samorządu Uczniowskiego, 10 I 2020 r. 
• Wyjazd uczniów klas V do Teatru Małego w Tychach na spektakl „W krainie 

mitów” i spotkanie z aktorami, 8 I 2020 r.  
• Uczczenie rocznicy „Marszu Śmierci”, 28 I 2020 r. 
• Koncert z okazji Jubileuszu 20  - lecia zespołu Campanella, 31 I 2020 r. 
• Mistrzostwa Powiatu Pszczyńskiego w Piłce Halowej – I miejsce w powiecie 

drużyn rocznika 2009/10  
• Działalność Szkolnego Koła Wolontariatu. 
• Udział w Konkursie „Austria-Land” – udział uczniów  w projekcie 

organizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka 
Niemieckiego – tym razem celem wycieczka po Austrii – II miejsce naszej 
reprezentacji. 

• Dzień Bezpiecznego Internetu 2020”. - celem promowanie możliwości i 
zagrożeń Internetu oraz przygotowanie do bezpiecznego korzystania z sieci. 

• Kobiórscy narciarze znowu na stoku – udział w „Mistrzostwach Szkoły w 
Narciarstwie Alpejskim” zorganizowanych w Wiśle. 

• Egzamin Ósmoklasisty przeprowadzony z zachowaniem rygoru sanitarnego w 
związku z SARS-CoV-2. 

• Wyjazd klas IV a, V a, V c i V d do Multikina w Tychach  na Lekcję w kinie – 
lekcja „Jak powstaje komiks?” oraz film „Polowanie na czarownice”, 13 lutego 
2020 r. 

• Dzień Języka Ojczystego – 21.02.2020 r. – popularyzacja języka polskiego 
• Wyjazd uczniów klas VII do Teatru Małego w Tychach na spektakl Kamienie 

na szaniec i spotkanie     z aktorami, 24 II 2020 r. 
• Marzec – początek epidemii i nauka zdalna. 
• Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny 2020”.  Po raz pierwszy w 

wersji on-line.  Przystąpiło 49 uczniów z klas III-VIII. Zdobyto 6 wyróżnień. 
• Egzamin ósmoklasisty w dniach 16,17,18 czerwca w reżimie sanitarnym. 
• 1 września 2020 r. – skromna uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego z 

zachowaniem Procedur Bezpieczeństwa w związku z COVID-19. 
• Uroczystość Pasowania na uczniów klas pierwszych. 
• W dniu 24 września 2020r. w Teatrze Ziemi Rybnickiej w Rybniku odbył się 

konkurs piosenki "Wygraj szansę". Organizatorem był Dział Muzyki i Rozrywki 
TV Media.  W konkursie brał udział nasza uczennica Wiktoria Piwoń, która 
zdobyła wyróżnienie. 

• X międzynarodowy Dzień Tabliczki Mnożenia – 2 października 2020 r. 
• Spotkanie z przedstawicielem Komendy Powiatowej policji , który w klasach 

metodą on-line przeprowadził zajęcia na temat „Zagrożenia w Internecie”. 
• Realizacja Ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Legendy Polskie” w kl. II 
• Konkurs Plastyczny „Jan Paweł II – człowiek, który kochał ludzi”. 
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• Współpraca z Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie , włączenie się w akcję 
Znaki Nadziei. 

• 11 października – zakończenie ogólnopolskiej akcji Wielka Zbiórka Ksążek. 
Zebrane książki – 250 szt. zostały przekazane Fundacji Zaczytani.org. 

• Uczniowie klasy 8 a w dniu 27.01.2021 r. w ramach lekcji wiedzy o 
społeczeństwie uczestniczyli w wykładzie dr Marka Szyszki pt. „Marketing 
społeczny – działania w przestrzeni społecznej i medialne”, który odbył się w 
ramach Otwartej Akademii Nauki Wyższej Szkoły Bankowej w Dąbrowie 
Górniczej. 

• W dniach od 1 do 16 lutego odbyły się I Mistrzostwa Szkoły Podstawowej w 
CROSSFIT, które pomimo nauki zdalnej zorganizowali nauczyciele 
wychowania fizycznego. Crossfit to kształtowanie nie tylko sylwetki, to szybki, 
intensywny trening. Crossfit  to krótko, intensywnie, systematycznie. 
Uczniowie klas 4 – 8 , realizujący nadal swoje obowiązku szkolne on-line mieli 
możliwość wzięcia udziału w trzech konkurencjach sprawnościowych. 

• 11 lutego uczniowie klas pierwszych zostali uroczyście przyjęci do grona 
czytelników szkolnej biblioteki. Podczas spotkania z nauczycielami-
bibliotekarzami zapoznali się z regulaminem biblioteki oraz zasadami 
wypożyczania książek. Poznali również procedury korzystania z wypożyczalni 
w czasie pandemii. Dzieci odczytały „prośby książki” i udowodniły, że 
doskonale wiedzą, jak dbać o książki, aby służyły im przez wiele lat. 

• W dniach 22-24 lutego br. uczniowie klas 7b i c, 8a i b  uczestniczyli w 
warsztatach on line na Uniwersytecie Śląskim, prowadzonych przez 
pracowników Wydziału Humanistycznego w ramach V edycji Tygodnia Języka 
Ojczystego. Tematyka tegorocznej  edycji  dotyczyła zapożyczeń z obcych 
języków w języku polskim. 

•   Święto Liczby Pi. Z tej okazji 15 marca wszyscy uczniowie klas 4-8 brali 
udział  w warsztatach i wykładach proponowanych przez poszczególne 
wydziały, uczestnicząc w nich aktywnie, bądź śledząc transmisję wydarzenia 
na kanałach internetowych Uniwersytetu  Śląskiego. Uczniowie klas ósmych 
brali udział w wykładzie inauguracyjnym Święto Liczby Pi „Wyrównywanie 
temperatur- przewodnictwo, promieniowanie i konwekcja” prowadzonym przez 
dr Jerzego Jarosza - laureata konkursu Popularyzator Nauki 2020. Przyjrzeli 
się ciekawym zjawiskom towarzyszącym wymianie ciepła oraz 
eksperymentom dowodzącym możliwość jej wykorzystania w życiu 
codziennym i w wielu technologiach. 

 
 
XII.1.5. Realizacja programów, akcji i projektów 

- Mleko w szkole – program ma na celu kształtowanie dobrych nawyków 
żywieniowych i promowanie mleka oraz jego przetworów 

- Owoce w szkole – kolejny program w szkole mający na celu 
kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych i propagowanie 
zdrowego odżywiania 

- Akcja zbierania zużytych baterii – akcja ma na celu kształtowanie 
właściwych nawyków związanych z recyklingiem. 
 

XII.1.6. Akcje charytatywne prowadzone w szkole. Działalność Szkolnego Klubu 
Wolontariusza  

- Znaki nadziei 
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W tym roku szkolnym 2020/2021 nasza szkoła włączyła się w akcję Znaki Nadziei. 
Na przełomie października i listopada wolontariusze z klas ósmych zasadzili cebulki 
żonkili, które zakwitną na wiosnę. W ten sposób solidaryzujemy się z ciężko chorymi, 
ich najbliższymi i tymi, którzy niosą im pomoc, czyli Hospicjum św. Ojca Pio w 
Pszczynie. 

- Zaczytani org. 
Dnia 11 października 2020 r. zakończyliśmy ogólnopolską akcję Wielka Zbiórka 
Książek. Jako zamknięty punkt zbiórki zebraliśmy prawie 250 książek, które trafią 
m.in. do szpitali, domów dziecka, domów seniora, hospicjów, ośrodków dla osób w 
kryzysie bezdomności i do innych placówek pomocowych. Serdecznie dziękujemy za 
wsparcie tej akcji! Książki zostały przekazane Fundacji Zaczytani.org. 

- Zbiórka dla schroniska w Tychach 
W dniach od 20 października do 30 listopada 2020 r. przeprowadzona została w 
naszej szkole zbiórka na rzecz Miejskiego Schroniska dla Zwierząt w Tychach. Udało 
się zebrać karmę, legowiska, koce oraz akcesoria dla zwierząt. Dary zostały 
dostarczone do Schroniska. Dziękujemy! 

- Pomoc dla Maciusia 
Nasza szkoła przyłączyła się do akcji charytatywnej na rzecz chorego na SMA 
Maciusia Cieślika z Jankowic. Od poniedziałku 30.11.2020 r. do 20.12.2020 r. 
odbędzie się zbiórka nakrętek i groszówek. Zachęcamy do wsparcia tej akcji. Zbiórka 
odbywa się przy wejściu od ul. Tuwima.  
 
 
XII.1.7. Egzamin ósmoklasisty  
Egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony od 16 do 18 czerwca 2020 r. 
Każdy ósmoklasista przystąpił do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.  
⦁    języka polskiego 
⦁    matematyki 

⦁    języka obcego nowożytnego. 
     Zadania we wszystkich arkuszach sprawdzały, w jakim stopniu ósmoklasiści 
opanowali wymagania ogólne i szczegółowe określone w podstawie programowej 
kształcenia ogólnego dla II etapu edukacyjnego. Poszczególne zadania w arkuszach 
egzaminacyjnych mogły również odnosić się do wymagań przypisanych do 
wcześniejszych etapów edukacyjnych 
W tym roku szkolnym do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło 42 uczniów naszej 
szkoły. Arkusz w wersji standardowej rozwiązywało 41 osób. 
Krótka charakterystyka arkuszy egzaminacyjnych 

• z języka polskiego 
Arkusz standardowy zawierał 22 zadania: 14 zadań zamkniętych i 8 zadań otwartych. 
Wśród zadań zamkniętych pojawiły się różne ich typy: wyboru wielokrotnego, 
prawda-fałsz i na dobieranie. Zadania otwarte wymagały od ucznia znajomości 
wybranych lektur obowiązkowych, wyrażenia opinii na podany w zadaniu temat, 
interpretacji tekstu kultury – projektu torby inspirowanej twórczością Henryka 
Sienkiewicza oraz napisania ogłoszenia. W drugiej części arkusza uczeń wybierał 
jeden z dwóch tematów: wypowiedź o charakterze argumentacyjnym – przemówienie 
albo wypowiedź o charakterze twórczym – opowiadanie. 

•  z matematyki 
Arkusz standardowy zawierał 21 zadań. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań 
można było uzyskać maksymalnie 30 punktów, w tym 15 punktów (50%) za 
rozwiązanie zadań zamkniętych oraz 15 punktów (50%) za rozwiązanie zadań 
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otwartych. Wśród zadań zamkniętych większość stanowiły zadania wyboru 
wielokrotnego, w których należało wybrać jedną z podanych odpowiedzi, w dwóch 
zadaniach typu prawdafałsz − ocenić prawdziwość zdań i w dwóch zadaniach na 
dobieranie − wskazać poprawne uzupełnienia podanych zdań. Zadania otwarte 
wymagały od ósmoklasistów uważnej analizy treści, w niektórych zadaniach również 
elementów graficznych, a następnie zaplanowania i zapisania kolejnych etapów 
rozwiązania oraz sformułowania odpowiedzi. 

• z języka angielskiego 
Arkusz standardowy zawierał 51 zadań, zgrupowanych w 14 wiązek. Za poprawne 
rozwiązanie wszystkich zadań można było uzyskać maksymalnie 60 punktów, w tym 
36 punktów (60%) za rozwiązanie zadań zamkniętych (wyboru wielokrotnego, na 
dobieranie) oraz 24 punkty (40%) za rozwiązanie zadań otwartych. Zadania otwarte 
wymagały od ósmoklasistów samodzielnego sformułowania odpowiedzi (zadania z 
luką i/lub odpowiedzi na pytania) oraz napisania krótkiego tekstu użytkowego (e-
maila). 
 
Zestawienie zbiorcze wyników  
Skala staninowa średnich wyników szkół z egzaminu ósmoklasisty w 2020 r. 
W tabeli przedstawiono przedziały procentowe średnich wyników wszystkich szkół w 
Polsce, w których w 2020 roku przeprowadzono egzaminu ósmoklasisty w terminie 
głównym. 
 

Stanin Nazwa stanina Język polski Matematyka 
Język 
angielski 

1 najniższy 8-39 11-25 14-26 

2 bardzo niski 40–47 26-31 27-33 

3 niski 48–52  32-36 34-39 

4 niżej średni 53–56  37-41 40-46 

5 średni 57–60  42-46 47-53 

6 wyżej średni 61–64  47-51 54-60 

7 wysoki 65–68  52-57 61-68 

8 bardzo wysoki 69–73  58-66 69-80 

9 najwyższy 74–89 67-95 81-98 

Zacieniowane pola tabeli przedstawiają wyniki uczniów naszej szkoły. 
 
Wynik szkoły w staninie 6. (wyżej średnim) oznacza, że 23% szkół w Polsce uzyskało 
wynik wyższy, 17% - porównywalny, a 60% – wynik niższy niż nasza szkoła. 
 
Analiza średnich wyników egzaminu ósmoklasisty na tle powiatu,  
województwa i kraju    
        

Część 
egzaminu 

Klasa 
VIII a 

Klasa 
VIII b 

Szkoła 
ogółem 

Polska 
Województ
wo 

Powiat 

Język polski 61,00 61,04 61,02 59 59,29 59,49 

Matematyka 46,10 49,62 47,90 46 45,67 47,04 

Język angielski 56,65 56,24 56,44 54 55,26 53,84 

Wszystkie powyższe średnie podano w % 
 
Po  analizie zwraca uwagę fakt, że ze wszystkich części tegorocznego egzaminu 
ósmoklasisty nasi uczniowie uzyskali wyniki powyżej średniej powiatowej, powyżej 
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średniej wojewódzkiej i ogólnopolskiej. Gratulujemy sukcesu naszym uczniom, 
życząc im realizacji swoich marzeń. 
Opracowano na podstawie materiałów zamieszczonych na stronie internetowej OKE 
w Jaworznie: www.oke.jaworzno.pl 
 
XII.1.8.. Budżet 2020 
Budżet szkoły na 2020 r. zakładał : 
- dochody w kwocie 161 900,00 
- wydatki w kwocie 5 693 528,89 
Planowane dochody wykonano na poziomie 72 793,85, co stanowiło 45%. 
Składają się na nie głównie: 
-wpłaty za wyżywienie w stołówce szkolnej, 
- wpłaty za duplikaty legitymacji i świadectw. 
Planowane wydatki wykonano na poziomie 5 516 441,60, co stanowiło 97%. 
Składają się na nie głównie: 
 - wydatki płacowe wraz z pochodnymi, 
 - wydatki związane z utrzymaniem budynku, tj. media, usługi serwisowe, przeglądy, 
 - wydatki związane z bieżącym prowadzeniem działalności, tj. materiały i 
wyposażenie, pomoce naukowe, usługi telefoniczne, informacyjne, pocztowe, 
transportowe, szkoleniowe, podróże służbowe, 
- wydatki związane z remontami, tj. remontem instalacji elektrycznej, 
teleinformatycznej, remont łazienki, naprawy sprzętu 
- wydatki związane z prowadzeniem świetlicy szkolnej (świetlica czynna codzienne 
od 6.30 do 16.30), 
- wydatki związane z prowadzeniem stołówki szkolnej (stołówka sporządza 
codziennie ok. 270 obiadów). 
Ponadto szkoła zapewniła: 
-  realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla 
dzieci i młodzieży w klasach szkoły podstawowej oraz klasach gimnazjalnych, 
- prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub 
materiałów ćwiczeniowych ( w ramach dotacji na ten cel). 
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej przy współudziale z Radą Rodziców pozyskuje środki,  
które wykorzystywane są do realizacji statutowej działalności szkoły.  
 
W ramach środków pozabudżetowych pozyskanych przez szkołę (Spółdzielnia 
Uczniowska Jutrzenka, Rada Rodziców, Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania 
Edukacji Dzieci i Młodzieży OMNIBUS) : 

- wykonano szafy, w których przechowywane są stroje dla Zespołu „Kobiorsko 
Czelodka”, w kwocie 3948,30   

- sfinansowano szycie strojów dla Zespołu „Kobiorsko-Czelodka” w kwocie 500 
zł. 

-  zakupiono instrument muzyczny w kwocie 720 zł na potrzeby Zespołu 
„Kobiórsko Czelodka” 

- zakupiono  projektor w kwocie 4.169,70 
- instalacja bezprzewodowego internetu w obrębie nowej Sali sportowej – w 

kwocie 1.995,- 
- zakup fletów – w kwocie 585,-  
- książki – 205,- 
- kamerki ze statywem – 2.250,- 
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XII.1.9.. Kontrole 

- PSSE w Tychach –  ocena stanu sanitarnego szkoły. 
 Zalecenia: nie wydano. 
 
 
XII.2. Gminne Przedszkole w Kobiórze 
 
XII.2.1.Dzieci: uczęszczało 171 dzieci w wieku od 3-6 lat, utworzono 7 oddziałów:  

− od 1.01. do 31.08.2020r. (45- 6-latków, 53- 5-latków, 31 – 4-latków, 41 – 3-
latków),  czworo dzieci posiadało orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego; 

− od 01.09. do 31.12.2020r. (55- 6-latków, 33 - 5-latków, 45 – 4-latków, 38 – 3-
latków, troje dzieci posiadało orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.  

Z dziećmi z orzeczeniami prowadzono zajęcia rewalidacyjne. Dzieci z deficytami 
rozwojowymi w zakresie rozwoju mowy, rozwoju kompetencji emocjonalnych i 
społecznych, rozwoju ruchowego oraz z trudnościami w realizacji podstawy 
programowej oraz z dzieci z opiniami PPP objęte były pomocą psychologiczno-
pedagogiczną. Uczestniczyły w zajęciach z logopedą, psychologiem, terapeutą 
pedagogicznym, ruchowym i z oliogofrenopedagogiem. 
 
XII.2.2.Pracownicy:  

− Nauczyciele: 15 w przeliczeniu na etaty 12,91 etatu,                                                                
(w tym logopeda, psycholog i katecheta; stopnie awansu zawodowego: 2 
dyplomowanych, 5 mianowanych, 9 kontraktowych. Kadra posiada pełne kwalifikacje 
zawodowe oraz kwalifikacje dodatkowe: j. angielski, zajęcia rewalidacyjne, 
gimnastyka korekcyjna, terapia pedagogiczna, oligofrenopedagogika, 
surdopedagogika i tyflopedagogika. 

− Pracownicy obsługi: 12, w przeliczeniu na etaty – 12,27 

− Administracja: 3 osoby, 2,5 etatu  
Przedszkole posiada 7 sal dla dzieci z pełnym węzłem sanitarnym, w tym 6 
pełnowymiarowych dla 25 dzieci i 1 salę dla 18-20 dzieci. Klasy są nowocześnie 
wyposażone w potrzebny sprzęt i pomoce dydaktyczne. 
 
XII.2.3.Budżet Przedszkola: 

− Wydatki wykonane: 1.913 192,15 zł, co stanowi 94,85% planu 

− Dochody z opłat stałych: 23 972,20 zł oraz innych 1 712,47 zł przekazane na 
konto dochodowe Urzędu Gminy w Kobiórze.  

− Dochody na rachunek dochodów oświatowych: 81 129,60 zł 
 
XII.2.4.Działania w ramach budżetu podejmowane w roku 2020: 
 W okresie od 16 marca do 28 czerwca 2020r. zawieszono funkcjonowanie 
przedszkola ze względu na pandemię Covid-19. W tym czasie zajęcia realizowane 
były w formie zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 
Bieżąca współpraca i kontakt z rodzicami odbywały się poprzez stronę internetową, 
grupy komunikacyjne, pocztą elektroniczną oraz kontakt telefoniczny. Nauczyciele 
opracowywali i umieszczali materiały do zajęć na stronie www. przedszkola w 
zakładkach grupowych. Nauczyciele monitorowali postępy dzieci. Nauczyciele 
specjaliści (logopedzi, psycholog, terapeuci) opracowywali oraz przekazywali 
rodzicom materiały do pracy specjalistycznej z dziećmi ze specjalnymi potrzebami 
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edukacyjnymi, utrzymywali kontakt telefoniczny i mailowy. Przedszkole wznowiło 
działalność w reżimie sanitarnym od 29.06. do 31.07.2020r – dyżur wakacyjny, z tej 
formy opieki skorzystało 9 rodziców. Pełną działalność wznowiono od 1 września 
2020r. Wdrożono wytyczne Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora 
Sanitarnego, opracowano i wprowadzono Procedurę bezpiecznej organizacji opieki, 
nauczania i wychowania na terenie Gminnego Przedszkola w Kobiórze w związku z 
reżimem sanitarnym związanym z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19. Przedszkole otrzymało darowiznę środków dezynfekcyjnych i maseczek 
(z powiatu) oraz termometr bezdotykowy z Urzędu Gminy. 
 W okresie czasowego zawieszenia zajęć pracownicy obsługi przedszkola 
podjęli akcję szycia maseczek dla mieszkańców Kobióra. Uszyto ponad 3600 
maseczek. Materiał na maseczki przekazał Urząd Gminy Kobiór oraz indywidualni 
darczyńcy.  
Ponadto w tym czasie przeprowadzono remonty i podjęto różne działania:  

− Pomalowano kuchnię i salę dla dzieci wraz z zapleczem sanitarnym; 

− Zdezynfekowano wszystkie pomieszczenia, gruntownie wysprzątano 
wszystkie sale i zaplecze; odnowiono mebelki z kącika lalek (wymiana 
tapicerki), 

− Przeprowadzono gruntowny remont urządzeń w ogrodzie: 2 chybotki i 
domek ze zjeżdżalnią (m.in. wymieniono elementy drewniane)  

− Przeprowadzono kapitalny remont schodów zewnętrznych przy wejściu 
ewakuacyjnym (skuto starą glazurę, wyrównano stopnice, położono 
hydroizolację, położono płytki), 

− Wykonano i zamontowano 2 duże szafy: na stroje regionalne i na pomoce 
dydaktyczne (prace wykonał konserwator w ramach etatu), 

− Zamontowano klimatyzator w sali dla dzieci na parterze od strony 
południowej. 

− Zakupiono tablicę suchościeralną,  

− Zakupiono środki dezynfekcyjne, środki ochrony 
indywidualnej, termometr bezdotykowy, stojak na 
płyn do dezynfekcji oraz profesjonalne urządzenie 
parowe do dezynfekcji powierzchni, w tym dywanów;  

− Zakupiono pojedyncze, kolorowe siedziska (do 
bezpiecznej dezynfekcji).  

− Zakupiono i zamontowano Wideodomofon przy 
drzwiach wejściowych do przedszkola, 

− Zakupiono komunikatory szatnia-sale zabaw 
(radiotelefony), 

− Rozszerzono zasięg sieci internetowej Wi-Fi na sale 
przedszkolne, 

− Zakupiono zmywarko-wyparzarkę, 

− Przeprowadzono pielęgnację drzew, dokonano wycinki i 
nasadzono nowe drzewa,  

− Ze środków pozabudżetowych zakupiono m.in. stroje regionalne (śląskie) 
dla dzieci z zespołu Kobiyrzoki oraz zakupiono i położono nawierzchnię 
bezpieczną pod 2 urządzeniami w ogrodzie. 

Ponadto nastąpiło codziennie monitorowanie jakości powietrza, informowano 
rodziców na tablicy ogłoszeń. 
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XII.2.5.Priorytety na kolejne lata związane z inwestycjami : 

− Modernizacja nawierzchni placu zabaw – położenie nawierzchni 
bezpiecznej wokół pozostałych urządzeń i huśtawek 

− Zakup i montaż klimatyzatora w kuchni 

− Montaż windy towarowej 

− Rozbudowa zaplecza kuchennego i szatni dla dzieci 

− Wykonanie elewacji budynku wraz z osuszaniem ścian. 
 
XII.3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobiórze 
 
XII.3.1 Informacje ogólne  

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mająca na celu 
wspieranie osób i rodzin w trudnych sytuacjach życiowych, których nie są w stanie 
pokonać wykorzystując własne zasoby, uprawnienia i możliwości. Podstawowym 
celem działania Ośrodka jest rozpoznawanie niezbędnych potrzeb mieszkańców i w 
miarę możliwości ich zaspokojenie, tym samym doprowadzenie do życiowego 
usamodzielnienia się osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Zadaniem 
Ośrodka jest również zapobieganie powstawaniu nowych problemów społecznych 
rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej. Działania te 
powinny służyć odbudowie i podtrzymaniu umiejętności uczestniczenia w życiu 
społeczności lokalnej i pełnieniu ról społecznych oraz integracji osób  
i rodzin z grup szczególnego ryzyka. 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobiórze jest jednostką organizacyjną 
Gminy, powołaną uchwałą Rady Gminy Kobiór Nr XV/1/70/91 z dnia 22 grudnia 
1992r. do realizacji zadań pomocy społecznej.  
W 2020r. pomocą społeczną objęto 75 rodzin/ ilość osób w rodzinach 154. W 
stosunku do roku 2019 ( w r. 2019 - 62 rodziny/ ilość osób w rodzinach - 127) ilość 
rodzin korzystających z pomocy zwiększyła się. Dotyczy to rodzin objętych 
kompleksowym wsparciem tj. pomocą finansową, rzeczowa, pracą socjalną, 
działaniami osłonowymi oraz prowadzonymi interwencjami. Natomiast różnego typu 
świadczenia tj. pomoc finansową, rzeczową, pomocą w zakresie dożywiania, usługi 
opiekuńcze - skierowano do 55 rodzin / 98 osób w rodzinach (w roku 2018- do 56 
rodziny).  
Spośród osób i rodzin objętych pomocą społeczną 3 osoby zmarły. Przybyło 
natomiast kilka nowych środowisk. Liczba rodzin, które wymagają stałego wsparcia – 
44. Liczba tych rodzin utrzymuje się na porównywalnym poziomie jak w roku 2019. 
Podopiecznymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobiórze w roku 2020 były 
osoby oraz rodziny, które z różnych powodów znalazły się w trudnej sytuacji 
życiowej. To osoby nierzadko ciężko doświadczone przez los, borykające się z takimi 
problemami jak: ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka 
choroba, przemoc w rodzinie a także uzależnienia od alkoholu lub innych substancji 
psychoaktywnych.  
Te i wiele innych czynników powodowały, że osoby oraz rodziny zmuszone były  
do korzystania z pomocy tut. ośrodka. Realizując ustawę o pomocy społecznej 
pracownicy ośrodka wspierali osoby i rodziny w ich wysiłkach zmierzających do 
zaspokojenia niezbędnych potrzeb a także umożliwiali im życie w warunkach 
odpowiadających godności człowieka. Przydzielany rodzaj, forma oraz rozmiar 
świadczenia były odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy, a 
potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy były uwzględnione na miarę 
możliwości Ośrodka.  
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XII.3.2.Najważniejsze zadania realizowane w 2020r.  
• praca socjalna, 
• przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy 

społecznej tj. m. in. zasiłków stałych, zasiłków okresowych, zasiłków 
celowych, specjalnych zasiłków celowych, opłacanie składek na 
ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały, 

• udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego 
pozbawionym w tym bezdomnym, 

• przyznawanie pomocy rzeczowej, 
• świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, 
• realizacja zadań w ramach wieloletniego Programu rządowego „Posiłek w 

szkole i w domu” tj. przyznawanie posiłków, pomocy rzeczowej (bony na 
zakup żywności)zasiłków na zakup żywności, 

• realizacja pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego POPŻ 
2014-2020,  

• organizowanie i prowadzenie poradnictwa specjalistycznego, w tym 
psychologicznego, rodzinnego i prawnego, 

• prowadzenie postepowań w sprawach dotyczących skierowania do domów 
pomocy społecznej, 

• podejmowanie działań w przypadku osób doświadczających przemocy, 
• obsługa Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy z 

Rodzinie, 
• obsługa Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i czynny 

udział w pracach Komisji 
• przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą o 

świadczeniach rodzinnych tj. zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, 
jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia się dziecka, świadczenia 
rodzicielskiego, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego, 
specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna, 

• przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy 
państwa w wychowaniu dzieci tj. świadczenia wychowawczego (tzw. Program 
500+) 

• realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym  
do alimentów (fundusz alimentacyjny), 

• wspieranie rodzin, w tym przez asystenta rodziny, prowadzenie placówki 
wsparcia dziennego Świetlicy Środowiskowej - zgodnie z ustawą o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej, wypłata jednorazowego świadczenia w 
ramach Programu „Dobry start”, 

• Wspieranie kobiet w ciąży zgodnie z ustawą „Za życiem”, 
• realizacja zadań wynikających z ustawy o systemie oświaty (stypendia 

szkolne), 
• prowadzenie spraw związanych z organizowaniem na terenie gminy prac  

społecznie-użytecznych, 
• sporządzanie sprawozdawczości, opracowywanie programów, planów, analiz, 

statystyki w zakresie polityki społecznej, 
• realizacja zadań zaplanowanych w Gminnym Programie Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i w Programie Przeciwdziałania Narkomanii, 
• organizacja na terenie gminy prac społecznie użytecznych - środki te były 

zaplanowane w budżecie Urzędu Gminy. 
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XII.3.3. usługi opiekuńcze  
Na terenie gminy organizowane były dla osób, które z powodu wieku lub też 

stanu zdrowia nie były w stanie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb bytowych. 
W roku 2020r. jedenastu podopiecznych było objętych wsparciem w postaci usług 
opiekuńczych na terenie gminy Kobiór. Natomiast odpłatność gminy za pobyt w 
Domu Pomocy Społecznej dotyczyła 1 osoby i wynosiła 37 363,26 zł. W gminie 
funkcjonował 1 asystent rodziny, który z uwagi na występujące problemy opiekuńczo 
- wychowawcze objął swoja opieką i wsparciem 8 rodzin w 2020r. 
 
XII.3.4. zasiłek wychowawczy (500+) i zasiłek rodzinny.  

Liczba pobierających w 2020 roku wyniosła 1005 osób. Całkowita kwota 
przyznanego świadczenia w formie zasiłku wychowawczego wyniosła 5 652 044,08 
zł. Całkowita kwota przyznanego świadczenia w formie zasiłku rodzinnego wyniosła 
242 284,66 zł,  
 
XII.3.5. Świetlica Środowiskowa  

To placówka wsparcia dziennego o charakterze opiekuńczo - wychowawczym, 
działająca w strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobiórze. To 
miejsce, w którym zarówno dzieci jak i młodzież szkolna w czasie wolnym od zajęć 
lekcyjnych może pod nadzorem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej odrabiać 
lekcje i mieć dostęp do alternatywnych form spędzania wolnego czasu. Pracownicy 
placówki dbają o bezpieczeństwo swoich podopiecznych, zapewniając fachowe 
wsparcie: m.in psychologiczne, pedagogiczne. 

Do Świetlicy Środowiskowej w Kobiórze w 2020r. uczęszczało 19 dzieci w 
wieku  
6-16 lat. Placówka funkcjonowała w ciągu roku od poniedziałku do piątku w 
godzinach 13.00 do 17:00, za wyjątkiem dni, w których odbywały się wycieczki 
(godziny otwarcia świetlicy dostosowane były do harmonogramu wyjazdu), natomiast 
w okresie ferii zimowych i wakacji letnich placówka otwarta była w godzinach 9:00 do 
13:00.  

Działalność Świetlicy w okresie od 12.03.2020 do 14.07.2020 oraz od 
6.11.2020 do 31.12.2020 była zawieszona z związku z rozprzestrzenianiem się 
wirusa SARS-COV2 wywołującego chorobę COVID-19. Wychowawcy kontaktowali 
się z wychowankami za pomocą technik teleinformatycznych. Konsultacje ze 
specjalistami (logopeda, psycholog) odbywały w trybie zdalnym zgodnie  
z harmonogramem.  
W 2020r. w Świetlicy zatrudnieni byli następujący pracownicy: 
- wychowawca – 1 osoba – umowa o pracę ½ etatu, 
- młodszy wychowawca - 1 osoba- umowa o pracę ½ etatu, 
Dodatkowo w związku z realizacją projektu „Wsparcie rodziny- rozwój usług 
społecznych  
w Gminie Kobiór” Priorytet IX. Działanie 9.2, pod działanie 9.2.1 Rozwój usług 
społecznych i zdrowotnych – ZIT zatrudnieni byli na podstawie umowy zlecenia: 
- wychowawca do prowadzenia zajęć plastycznych (80h) 
- psycholog (192h) 
- logopeda (80h)  
- wychowawca do prowadzenia zajęć sportowych (80h) 
Świetlica Środowiskowa działała zgodnie z rekomendacjami dotyczącymi działalności 
placówek pobytu dziennego w czasie epidemii COVID-19. 
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 Ponadto w okresie od 11.07.2020 r. do 20.07.2020 r. w ramach projektu pn. 
„Wsparcie rodziny- rozwój usług społecznych w Gminie Kobiór” Priorytet IX. Działanie 
9.2, pod działanie 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT odbyły się 
kolonie  
z programem profilaktycznym zorganizowane w Ostrowie, w których wzięło udział 
dziesięcioro podopiecznych.  
 
XII.3.6.Realizacja projektu unijnego 
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobiórze realizuje od stycznia 2020 
projekt „Wsparcie rodziny-rozwój usług społecznych w Gminie Kobiór” Priorytet 
IX.Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych- ZIT. 
Celem projektu jest wzrost poziomu dostępności i jakości usług społecznych, w tym 
osób niepełnosprawnych oraz niesamodzielnych, wykluczonych lub zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenie w okresie realizacji 
projektu tj. od 1.01.2020r. do 31.12.2021r. oraz po zakończeniu realizacji poprzez 
organizację kompleksowych usług w środowisku lokalnym, w tym pomocy w opiece i 
wychowaniu dzieci, zapewnienie wsparcia terapeutycznego oraz specjalistycznego 
dla mieszkańców, zapewnienie wsparcia dla rodzin z osoba niepełnosprawną.  
Przedsięwzięcie jest komplementarne z projektem pn. „Utworzenie mieszkań 
socjalnych i chronionych w Kobiórze na terenie zdegradowanym”, złożonym przez 
Gminę Kobiór w ramach naboru nr RPSL.10.02.01-IZ.01-24-226/17 
 
W ramach projektu beneficjenci projektu  korzystają z następujących bezpłatnych 
form wsparcia:  

• w ramach zad. 1 wspierania rodziny /pomoc w opiece i wychowaniu dzieci 
(Świelica Środowiskowa- rozszerzenie oferty wsparcia) dzieci mogą 
skorzystać z rozszerzonej oferty o zajęcia plastyczne i rękodzieła; zajęcia 
sportowe; wsparcie specjalistyczne psychologa oraz logopedy. W ramach tego 
zadania 10 dzieci w lipcu wyjechało na kolonie z programem profilaktycznym. 
W 2021 roku także w okresie wakacyjnym zostanie zorganizowany taki 
wyjazd.  Z wsparcia psychologa korzystają nie tylko dzieci w ramach 
indywidualnych czy grupowych zajęć ale także rodzice w formie teleporad, co 
jest bardzo pomocne w tym ciężkim czasie ograniczeń i dodatkowych zajęć 
przed którymi stanęli w związku z Covid-19. 

• W ramach zad. 2 usługi wspierania rodziny -pomoc w opiece i wychowaniu 
dzieci  
do grudnia 2020r. 6 rodzin korzystało z wsparcia asystenta rodziny. Asystent 
wspiera  
rodziny w których występują trudności opiekuńczo-wychowawcze i bezradność  
w prowadzeniu gospodarstwa domowego. 

W sierpniu 2020 roku rodziny (30 osób) skorzystały z bezpłatnego wyjazdu  
na 5 dniowy obóz terapeutyczno- edukacyjny, który miał za zadanie wzmocnienie 
relacji rodzinnych, budowanie pozytywnych relacji, umiejętne spędzanie czasu 
wolnego w rodzinie, prace specjalistów nad korygowaniem niewłaściwych zachowań, 
budowaniu wzorców wychowawczych, podniesieniu wartości i świadomości rodziców, 
zapewnienie możliwości udziału dzieciom w życiu rodzinnym. Obóz cieszył się dużym 
zainteresowaniem, a rodziny wróciły wypoczęte i pełne nowych informacji i 
pozytywnych doznań. Dla niektórych była to pierwsza możliwość spędzenia wspólnie, 
całą rodzina czasu wolnego poza miejscem zamieszkania. 
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• W ramach zad. 3 wsparcia specjalistycznego dla rodzin z problemami 
opiekuńczo -wychowawczymi realizowana jest „ Szkoła rodziców „ oraz „ 
Trening umiejętności  
społecznych”. Warsztaty odbywają się w grupach po 10 osób; ogólnie 
korzystało  
z w/w wsparcia 12 osób. Zakończenie zajęć przewidywane jest na marzec 
2021r.  
(trening umiejętności społecznych ) i na kwiecień 2021 ( Szkoła Rodziców) 

• W ramach zad. 4 wspieranie rodzin z osobą niepełnosprawną; realizowane  
jest wsparcie specjalistyczne psychologa oraz organizowane są warsztaty  
dla opiekunów osób niepełnosprawnych; powstaje także grupa wsparcia dla 
rodzin  
z osobą niepełnosprawna.  Z takiej formy wsparcia skorzystało do grudnia 
2020 r.  
7 osób 

• w ramach zad. 5 pomoc specjalistyczna organizowane jest wsparcie 
specjalistyczne. Można skorzystać z wsparcia psychologa; terapeuty 
uzależnień oraz pomocy prawnej. Wsparcie odbywało się w formie 
indywidualnych spotkań lub tele - porad w związku z Covid-19. Do grudnia 
2020 r. z wsparcia specjalistycznego skorzystało 20 osób. 

Do grudnia 2020 r. zakwalifikowano do projektu 70 osób.  
 
XII.3.7.Klub „Senior +” 
W 2020r. rozpoczął swoją działalność Klubu Senior + w Kobiórze, głównym jego 
celem jest rozpoznawanie potrzeb seniorów oraz rozwijanie ich zainteresowań 
poprzez organizację atrakcyjnych form spędzania czasu wolnegow bezpiecznej oraz 
przyjaznej przestrzeni. Placówka w ciągu roku funkcjonowała przez dwa dni w 
tygodniu tj., w każdy wtorek oraz czwartek w godzinach od 10.00 – 14.00. Zajęcia 
odbywały się według przygotowanych miesięcznych planów pracy, a średnia osób 
uczestniczących w zajęciach klubu w roku 2020 wyniosła 14. 
Placówka zatrudniała następujących specjalistów: 
- opiekun grupy – 1 osoba – umowa zlecenie, 
- instruktor rękodzieła – umowa zlecenie, ( 1 x w miesiącu), 
- fizjoterapeuta – umowa o świadczenie usług, (3 razy w miesiącu), 
W roku 2020 z powodu sytuacji panującej w naszym kraju działalność klubu w 
okresie: 
od 11.03.2020 r. do 15.07.2020 r. a następnie od 20.10.2020 r. do 31.12.2020 r. była 
zawieszona.  
W tym trudnym czasie starano się jednak w różnorodny sposób organizować 
Seniorom wolny czas aby nie czuli się osamotnieni. Opiekun grupy był w stałym 
kontakcie telefonicznym  z uczestnikami Klubu, po rozeznaniu liczby osób 
zainteresowanych wirtualną formą funkcjonowania klubu utworzona została grupa na 
komunikatorze Messenger o nazwie „Senior + Kobiór”, do której dołączyli wszyscy 
zainteresowani klubowicze, łącznie 16 osób. Grupa ta działała bardzo prężnie, 
klubowicze chętnie udzielali się na forum wymieniając się nawzajem informacjami, 
przesyłając zdjęcia, przepisy kulinarne, życzenia. Ponadto opiekun grupy na miarę 
możliwości przygotowywał pakiety zajęć do realizowania w domu i przesyłał 
zainteresowanym osobom. W ramach zajęć zdalnych klubowicze wykonali szereg 
przepięknych prac plastycznych. Wszystkie informacje dotyczące sposobu 
wykonania, użytych materiałów oraz efektu końcowego prac były przekazane drogą 
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elektroniczną. Seniorzy jak zawsze przy wykonaniu prac wykazali się 
pomysłowością, cierpliwością i precyzją.  
W roku 2020 udało się również zorganizować dwie wycieczki: 
1. wyjazd do kina na film pt. „365 dni” 
2. wycieczka do Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie. 
Uczestnicy klubu odwiedzili Muzeum Regionalne „Smolarnia”, uczestniczyli w 
warsztatach rękodzieła artystycznego i malarskich, brali udział w prelekcjach na 
temat historii sztuki. Szczególnie docenili warsztaty pierwszej pomocy, które 
prowadzone były przez ratownika medycznego (3 spotkania). Mieli także możliwość 
skorzystania z zajęć sportowo - rekreacyjnych na świeżym powietrzu w postaci 
wycieczek rowerowych oraz nordic walking. Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Kobiórze, w strukturze którego działa Klub Senior + w Kobiórze 
nawiązał współpracę z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej KOBIMED 
w Kobiórze, mieszczącym się nieopodal siedziby klubu i  uzyskano zgodę na 
korzystanie za opłatą z Sali do kinezyterapii wyposażonej m.in. w ugul, rotory 
kończyn górnych i dolnych, tablicę do ćwiczeń manualnych, 2 rowerki stacjonarne, 
piłki, drabinki, materace, laski do ćwiczeń, taśmy, hantle i dyski. Niestety kolejne 
zawieszenie działalności klubu tj., od dnia 20.10.2020r uniemożliwiło klubowiczom 
skorzystania z zajęć ogólnorozwojowych pod okiem rehabilitanta w w/w sali. 
Nie mogąc uczestniczyć we wspólnych uroczystościach wigilijnych zostały 
przygotowane dla klubowiczów kartki świąteczne, których autorami byli wychowawcy 
Świetlicy Środowiskowej w Kobiórze, do życzeń zostały dołożone opłatki,  
przygotowano również paczki świąteczne dla aktywnych klubowiczów. 
Ciężko jest mówić o planach na rok 2021r. Mając optymistyczne spojrzenie na 
najbliższą przyszłość, chcielibyśmy założyć, że dzięki szczepieniom, życie społeczne 
będzie wracało do normy na wiosnę, jednak wciąż nie ma takiej pewności. Z 
nieudanych planów na rok 2020, pozostają nam: 

• wycieczka do Muzeum Zamkowego w Pszczynie 
• wycieczka do Muzeum Tyskich Browarów Książęcych 
• warsztaty malowania ikon 
• prelekcje na temat numizmatyki 
• pokaz parzenia herbaty w samowarze 
• prelekcja na temat stroju śląskiego 

 
XII.3.8.Program „Wspieraj Seniora”  
 W związku z obowiązującym stanem epidemii oraz znaczącym wzrostem 
zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej 
kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych przygotowało na rok 2020 
program wspierający ochronę zdrowia i życia osób powyżej 70 roku życia „Wspieraj 
Seniora”.  
Program „Wspieraj Seniora” miał na celu dofinansowanie Gminy Kobiór w zakresie 
realizacji usługi wsparcia na rzecz seniorów. Gmina Kobiór od 20 października 2020r 
przystąpiła do realizacji programu, wychodząc naprzeciw seniorom, którzy 
zdecydowali pozostać w domu w obowiązującym stanie epidemii, przystąpiła do 
realizacji usługi wsparcia na rzecz Seniorów tj. programu „Wspieraj Seniora”.  
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił w 2020r. do programu 
„Wspieraj seniora”. Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w 
wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym  w 2020r. stanie epidemii zdecydują 
się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia polegały w szczególności na 
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dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły 
spożywcze, środki higieny osobistej. 
Program adresowany jest do:  
1) osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem 
zakażeniem Covid-19,  
2) w szczególnych przypadkach osoby poniżej 70 roku życia. 
Realizacja usługi wsparcia w postaci dostarczenia zakupów nie przysługiwała osobie, 
która korzystała w tym samym okresie  z usług opiekuńczych, bądź specjalistycznych 
usług opiekuńczych. W ramach programu została uruchomiona specjalna infolinia 
dedykowana seniorom. Dzwoniąc pod numer telefonu 22 505 11 11 osoby starsze 
połączyły się z dedykowaną infolinią, osoba przyjmująca zgłoszenie przekazała 
prośbę o pomoc do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przez system Centralnej 
Aplikacji Statystycznej. Następnie pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
skontaktował się telefonicznie z seniorem, weryfikował zgłoszenie i ustalił usługę 
wsparcia, która polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze 
wskazanym zakresem, obejmującym artykuły podstawowej potrzeby w tym artykuły 
spożywcze, środki higieny osobistej. Istotne było iż, udzielenie pomocy w ramach 
programu nie zależało od kryterium dochodowego ani nie było przyznawana na 
drodze administracyjnej. Dostarczenie i realizacja niezbędnych artykułów pierwszej 
potrzeby realizowane było przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w ścisłym reżimie sanitarnym. Do tut. Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Kobiórze, od 20 października do 31.12.2020 roku zgłosiły się 2 osoby 
po 70 roku życia, które skorzystały łącznie 4 razy z programu „Wspieraj Seniora” na 
terenie Gminy Kobiór. Program Wspieraj seniora został przedłużony do 31.03.2021r. 
 
XII.3.9. Zatrudnienie 
 W Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobiórze, według stanu na dzień 
31.12.2020r. zatrudnionych było 13 pracowników - 1 osoba przebywa na urlopie 
wychowawczym. 
Wśród wszystkich osób zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej, zdecydowaną 
przewagę stanowiły osoby posiadające wykształcenie wyższe (tj. 77 %), w tym 1 
pracownik (obecnie zatrudniony na stanowisku głównego specjalisty pracy socjalnej) 
posiadał specjalizację I i II stopnia w zawodzie pracownika socjalnego, 1 pracownik 
specjalista pracy socjalnej posiadał specjalizację I stopnia w zawodzie pracownika 
socjalnego. 
Pozyskanie i zatrzymanie pracowników o wysokich kwalifikacjach oraz stałe 
uzupełnianie wiedzy i umiejętności pracowników w sposób decydujący wpływają na 
pozycję Ośrodka. 
Rosnące potrzeby i oczekiwania społeczeństwa powodują poszerzenie zakresu 
działań, a wykwalifikowani pracownicy radzą sobie znacznie lepiej z nowymi 
zadaniami. Jedną z najważniejszych funkcji polityki personalnej jest wspieranie 
rozwoju i kariery zawodowej pracowników. 
Od III – XI 2020r. do placówki skierowano osobę, która w ramach prac społecznie 
użytecznych wykonywała prace porządkowe. 
 
XII.4. Kobiórski Zakład Komunalny (KZK) 
 
XII.4.1.Działalność zakładu 
Kobiórski Zakład Komunalny  został utworzony Uchwałą nr XI/5/52/03 podjętą w dniu 
2 grudnia 2003 r.  przez Radę Gminy Kobiór w formie zakładu budżetowego Gminy 
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Kobiór. Działalność swą rozpoczął  dnia 1 września 2005r. w zakresie zbiorowego 
odprowadzania ścieków z terenów Kobióra, a w szczególności:  
1.prowadzenia usług w zakresie odprowadzania ścieków, 
2.eksploatacji oczyszczalni ścieków "Wschód", 
3.eksploatacji sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z 
przepompowniami ścieków 
4.dokonywania odbiorów technicznych nowych urządzeń i przyłączy do sieci 
kanalizacji sanitarnej na terenie  Gminy Kobiór oraz nadzoru nad poprawnością 
wykonawstwa robót w tym zakresie. 
Działalność Zakładu opiera się o mienie komunalne, przekazane w zarząd i 
eksploatację przez Urząd Gminy, a w szczególności Oczyszczalnię ścieków 
„Wschód” położoną przy ul. Rzecznej w Kobiórze i sieć gminnej kanalizacji sanitarnej 
obejmującej swym zasięgiem około 95 % ludności Gminy Kobiór.  
Opisana działalność Zakład prowadzona jest w oparciu o:  
1.Pozwolenie wodno-prawne RO-II.6341.72.2011 z dnia  5 grudnia 2011 r.  
2.Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kobiór 
podjęty uchwałą Rady Gminy Kobiór z dnia 28 lutego 2019r. nr RG.0007.31.2019, 
(Dz. Urz. Woj. Śl. Poz. 2149 z dnia 14 marca 2019r.)  
 
XII.4.2.Odbiór ścieków w 2020 roku w liczbach: 
Zarządzana i eksploatowana obecnie mechaniczo – biologiczna Oczyszczalnia 
ścieków „Wschód” została oddana do użytku w 2011r. po przeprowadzeniu 
rozbudowy w ramach programu „Ochrona zbiorników małej retencji na rzece 
Korzeniec poprzez rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków „Wschód” wraz z 
budową sieci kanalizacji sanitarnej w Kobiórze”, mającej na celu zwiększenie 
przepustowości urządzeń, pozwalającej na odebranie ścieków z terenu całej gminy.  
W roku 2020 sprzedaż usług wyniosła  ok. 160 628 m3 , t.j. około 440 m3/dzień. 
Niestety w ostatnim czasie nasilił się problem wód przypadkowych wpływających do 
kanalizacji sanitarnej, powodujący znacząco większe przepływy przez oczyszczalnię 
w okresach deszczowych, czy roztopów. W 2020r.. łączny przepływ przez 
oczyszczalnię ścieków wyniósł 244 900 m3, tj. średnio ok. 671 m3 na dobę.  
Gminna sieć kanalizacji sanitarnej, administrowana przez Kobiórski Zakład 
Komunalny na dzień 1 stycznia 2020r. miała 34,3 km długości, zaś na dzień 31 
grudnia 2021r. długość sieci wyniosła 35,4km.  
Wzrost długości sieci kanalizacyjnej głównie związany był z przeprowadzoną przez 
Urząd Gminy Kobiór, rozbudową sieci w rejonie ul. Wróblewskiego, ul. G. Stobika 
oraz ul. Promnickiej, o łącznej długości  1,1 km. Przedmiotowe fragmenty sieci 
zostały przekazane na majątek Zakładu w miesiącach lipcu oraz grudniu 2020r.  
W roku 2020 liczba przyłączy wzrosła o 50 szt., dając łączną ilość 1268 odbiorców 
usług, w tym 1183 odbiorców w budynkach mieszkalnych.  
Sieć kanalizacyjna docierała do około 4671 mieszkańców Gminy Kobiór. (dane 
KPOŚK z 2020r.). 
Jak pokazują powyżej zaprezentowane dane liczbowe, odbiorcami usług w zakresie 
odprowadzania ścieków byli głównie mieszkańcy budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych i wielorodzinnych, tylko niewielka ilość przyłączy dotyczy 
pozostałych odbiorców, w tym podmiotów gospodarczych, czy budynków 
użyteczności publicznej.  
Liczba odbiorców (kontrahentów) usług obsługiwanych w ramach zbiorowego 
odprowadzania ścieków przez Kobiórski Zakład Komunalny na koniec 2020r. 
wyniosła:  

http://www.archiwum.kobior.pl/bip.kobior.pl/bip.kobior.pl/pl/8644/3%2c50727/ochrona-zbiornikow-malej-retencji-na-rzece-korzeniec-poprzez-rozbudowe-istniejacej-oczyszczalni-sciekow-wschod-wraz-z-bu.html
http://www.archiwum.kobior.pl/bip.kobior.pl/bip.kobior.pl/pl/8644/3%2c50727/ochrona-zbiornikow-malej-retencji-na-rzece-korzeniec-poprzez-rozbudowe-istniejacej-oczyszczalni-sciekow-wschod-wraz-z-bu.html
http://www.archiwum.kobior.pl/bip.kobior.pl/bip.kobior.pl/pl/8644/3%2c50727/ochrona-zbiornikow-malej-retencji-na-rzece-korzeniec-poprzez-rozbudowe-istniejacej-oczyszczalni-sciekow-wschod-wraz-z-bu.html
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-  odbiorcy indywidualni - gospodarstwa domowe – 1183 umów  
- odbiorcy pozostali (obiekty użyteczności publicznej, podmioty prowadzące 
działalność  gospodarczą) – 52 umowy  
W na koniec 2020 roku, w związku z oddaniem do użytku nowych fragmentów sieci 
kanalizacyjnej w latach poprzednich ogólna ilość oczyszczonych ścieków wzrosła o 
około 4 900 m3 w stosunku do roku poprzedniego i osiągnęła wartość  160 
628.m3/rok.  
 
Zmiany ilości odprowadzanych ścieków w ostatnich latach, przedstawia tabela:  

Ilość odprowadzanych ścieków z 
terenu Gminy Kobiór [tyś. m3/rok] 

2017 141,7 

2018 143,4 

2019 155,7 

2020 160,6 

 
XII.4.3.Utrzymanie bieżące sieci i urządzeń:  
Zakład zobowiązany jest do zapewnienia sprawności posiadanych urządzeń oraz do 
realizacji usług odprowadzania (w tym oczyszczania ścieków) - w sposób ciągły i 
niezawodny, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Celem spełnienia nałożonych 
obowiązków, stale monitorowano stan techniczny urządzeń kanalizacyjnych oraz 
sieci kanalizacyjnej. W zakresie bieżącej kontroli sieci, wykonywano prewencyjne 
płukania w miejscach newralgicznych urządzeniem typu ”WUKO”, prowadzono 
monitoring działania pompowni ścieków, zabudowanych na ciągach ciśnieniowych, w 
razie potrzeby dokonywano własnymi siłami niezbędnych robót remontowych, w 
miarę posiadanych możliwości technicznych. Jednocześnie administrowana przez 
KZK Kobiór oczyszczalnia ścieków w 2020r., tj. 9 roku od rozbudowy, pracowała 
względnie bezawaryjnie, dokonywano jedynie niewielkich napraw bieżących, 
wynikających głównie ze starzenia się i zużycia materiałów i urządzeń.   
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa KZK Kobiór jest zobowiązany do stałej 
kontroli prawidłowości procesu oczyszczania ścieków odprowadzanych do 
odbiornika, tj. rzeki Korzeniec. W związku czym przeprowadzano okresowe kontrole 
jakości ścieków przyjmowanych na oczyszczalni oraz oczyszczonych. Badania 
jakości ścieków wykonywano w akredytowanych laboratoriach, celem potwierdzenia 
spełniania warunków wyznaczonych w w/w decyzji wodnoprawnej. W 2020r. wyniki 
badań wykazywały prawidłowe parametry redukcji zanieczyszczeń w ściekach 
oczyszczonych, a co za tym idzie prawidłowe prowadzenie procesu oczyszczania.  
 
Średnie wartości parametrów ścieków:  

Średnie 
wskaźniki 
zanieczyszczenia 

Ścieki surowe 
Ścieki 
oczyszczone 

Wartości 
maksymalne 
określone 
decyzją 
wodnoprawną 

Średni procent 
redukcji 
parametrów 
zanieczyszczeń 

ChZTcr, mg/l O2 697,25 69,48 150 90,0% 

BZT5, mg/l O2 275,00 12,00 40 95,6% 

Zawiesina, mg/l 183,25 11,4 50 93,7% 
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XII.4.4.Zatrudnienie  
Działalność Kobiórskiego Zakładu Komunalnego prowadzona była w 2020r. przez 
załogę składającą się z 9 osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (8,5 
etatu), w tym 4 osób na stanowiskach pracowników umysłowych (3,5 etatu) oraz 5 
osób na stanowiskach fizycznych, (4 konserwatorów i 1 inkasenta). Obecna kadra 
pracownicza zakładu pozwalał na jego prawidłowe działanie, w tym pracę 
oczyszczalni ścieków w trybie ciągłym, czy odpowiednią obsadę wymaganą w trakcie 
konserwacji, czy usuwania awarii. Jednocześnie stan zatrudnienia w 2020r.  
umożliwiał ustanawianie zastępstw w przypadku nieobecności pracownika (urlop, 
zwolnienia lekarskie). 
 
XII.4.5.Finansowanie działalności  
Działalność zakładu finansowana była w głównej mierze z uzyskiwanych przychodów 
ze zbiorowego odprowadzania ścieków, a w minimalnym zakresie z przyjmowania 
ścieków bytowych dowożonych oraz dochodów pozostałych, jak np. z odbiorów 
technicznych, odsetek od zaległości, itp.  
Zakład w 2020r. osiągnął przychód w kwocie 1.192 040,78 zł 
Koszty działalności w 2020r. wyniosły1.195.178,09 zł  
 
Od 1 stycznia do 6 października 2020r. stosowano stawki opłat zgodnie z 
zatwierdzoną, na okres 3 lat, na podstawie Decyzji nr GL.RET.070.7.41.2018.EK  
z dnia 24 kwietnia 2018 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w 
Gliwicach, taryfą  za zbiorowe odprowadzanie ścieków z terenu Gminy Kobiór na lata 
2018 - 2021.  
W związku ze stale rosnącymi kosztami działalności, związanymi głównie z 
znaczącymi podwyżkami cen energii elektrycznej, kosztów zatrudnienia, kosztów 
usług zewnętrznych, opłat niezależnych od zakładu, itp. w dniu 30 stycznia 2020r. 
przedstawiono do zatwierdzenia Dyrektorowi  Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej w Gliwicach nową taryfę na okres od 1 czerwca 2020 do 31 maja 2023r. 
Niestety, w związku z sytuacją pandemiczną, nowa taryfa na 3 kolejne lata została 
zatwierdzona dopiero decyzją z dnia 23 września 2020r. i weszła w życie w dniu 7 
października 2020r.   
Zatwierdzona taryfa winna zapewnić pokrycie kosztów działalności Zakładu z 
przychodów pochodzących ze zbiorowego odprowadzania ścieków.  
Taryfa  zakłada następujące stawki opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków: 

− od 7 października 2020 do 6 października 2021 – 7,67 zł/m3 (netto) 

− od 7 października 2021 do 6 października 2022 – 8,05 zł/m3 (netto) 

− od 7 października 2022 do 6 października 2023 – 8,15 zł/m3 (netto) 
Stawka opłaty abonamentowej wynosi 6,00 zł/m-c (netto) przez cały okres 
obowiązywania taryfy.  
Gmina Kobiór w roku 2020 nie stosowała dopłat do cen ścieków dla odbiorców usług 
świadczonych przez Kobiórski Zakład Komunalny. 
 
XII.4.6.Priorytety Zakładu w latach następnych 
Administrowane przez KZK Kobiór sieci i urządzenia kanalizacyjne są stosunkowo 
młode, jednakże ciągły tryb pracy prowadzi do szybkiego zużywania się materiałów, 
w szczególności ze względu na bardzo niekorzystne środowisko ich użytkowania. 
Jednocześnie oczyszczanie ścieków jest procesem niezwykle energochłonnym, 
prowadzącym do dużego zużycia energii elektrycznej, której cena obecnie podlega 
stałym wzrostom (wprowadzenie od 1 stycznia 2021r. opłaty mocowej). Dużym 
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wsparciem dla tutejszego Zakładu będzie uruchomienie instalacji fotowoltaicznej na 
terenie położonym wzdłuż doliny Korzeńca, która w sprzyjających warunkach 
dostarczy około 25% energii elektrycznej zużywanej na cele oczyszczania ścieków.  
Proces biologicznego oczyszczania, prócz dużej energochłonności, związanej ze 
stałym doprowadzaniem strumienia  tlenu do ścieków i osadów ściekowych, wymaga 
bardzo dokładnej regulacji wszystkich parametrów, celem utrzymania odpowiedniego 
składu osadu czynnego, zapewniającego osiągnięcie wymaganych wskaźników 
oczyszczenia. Dlatego też bardzo ważnym będzie stopniowa modernizacja systemu 
sterowania procesami, poprzez m.in. wymianę czujników sterujących działaniem 
urządzeń, czy też aktualizację oprogramowania.  
Planuje się także stopniowe wyposażanie pompowni ścieków, zlokalizowanych na 
sieci kanalizacyjnej w monitoring, pozwalający na zdalną kontrolę i sterowanie 
parametrami pracy pomp, badanie przepływów ścieków, a także szybszą reakcje w 
przypadkach awarii.  
Następnym elementem podlegającym stopniowej wymianie winny być urządzenia 
technologiczne, mechaniczne i elektryczne, w tym pompy, dmuchawy itp. urządzenia 
pracujące z dużym obciążeniem w trakcie eksploatacji oczyszczalni i pompowni 
ścieków, zaprojektowane na okres działania około 10 lat. Organizacja działalności 
Zakładu, w zakresie remontów winna także obejmować zabezpieczenie materiałowe, 
w szczególności części zamiennych, zapewniających wymianę lub naprawę 
urządzeń i elementów sieci w jak najkrótszym czasie, w przypadkach 
nieprzewidzianych awarii, możliwych do usunięcia własnymi siłami.  
Kolejnymi pracami niezbędnymi do wykonania w nadchodzących miesiącach będzie 
kontrola i ograniczanie napływu wód przypadkowych do kanalizacji sanitarnej, 
powodującej znaczące zwiększenie się przepływu ścieków przez oczyszczalnię. W 
szczególności konieczne będzie uszczelnienie studni, regulacja poziomu włazów w 
terenach podmokłych, gdzie możliwy jest napływ wód w okresach zwiększonych 
opadów, czy roztopów.  
Oczyszczalnia ścieków „Wschód” swoją działalnością odpowiednio zabezpiecza 
tereny Kobióra i rzekę Korzyniec przed zanieczyszczeniem i degradacją środowiska, 
jednakże w perspektywie najbliższych lat, wymagane będzie stałe zwiększanie 
środków finansowych na bieżące utrzymanie, remonty i unowocześnianie urządzeń, 
co wymagać będzie większych, niż dotychczas, nakładów finansowych, biorąc pod 
uwagę ceny specjalistycznych urządzeń, stosowanych w procesie oczyszczania 
ścieków. Stąd też konieczność zwiększania przychodów pochodzących ze 
zbiorowego odprowadzania ścieków, przy jednoczesnej ochronie mieszkańców przed 
zbyt dużymi wzrostami stawek opłat.  
 
XII.5.Gminny Dom Kultury w Kobiórze 
Ze względu na pandemię koronawirusa, zaplanowana działalność kulturalna GDK 
została mocno ograniczona i odbywała się stacjonarnie tylko w pierwszym i trzecim 
kwartale 2020 r. Ten trudny dla wszystkich czas, zmusił nas do przeniesienia swojej 
aktywności do przestrzeni wirtualnej. Jednak nic nie zastąpi kontaktu z żywym 
człowiekiem i mamy nadzieję na  szybki powrót do normalnej działalności. 
 
XII.5.1.Zatrudnienie 
Gminny Dom Kultury zatrudnia 5 osób na 3,5 etatu. Ponadto zawarto osiem umów 
cywilnoprawnych z instruktorami prowadzącymi zajęcia stałe oraz współpracowano 
z trzema firmami świadczącymi takie usługi. 
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XII.5.2.Budżet 
W roku 2020 przychody GDK wyniosły 397.978 zł, a koszty 394.198 zł. 
 
XII.5.3.Działalność – zespoły, grupy, zajęcia stałe 
W placówce działalność prowadziły następujące zespoły i grupy oraz organizowano 
następujące zajęcia stałe: 

• Chór „ExAnimo”  

• Chór „Harmonia”  

• Zespół Pieśni „Kobiórzanie” 

• Kobiórski Teatr Kulturalny 

• Klub Kreatywnych 

• Teatr Kobiórski 

• Klub Skata 

• Koło Emerytów Nauczycieli  

• Koło Gospodyń Wiejskich  

• Koło Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów 

• zespół tańca brzucha „ANWAR” 

• zespół taneczny „Mini Slide”  

• zespół tańca nowoczesnego „Slide”  

• nauka gry na gitarze, keyboardzie, pianinie, akordeonie, skrzypcach 

• zajęcia plastyczne „Kreatywny brzdąc”  

• warsztaty malarstwa i rysunku 

• warsztaty budowania robotów Robokids  

• warsztaty rękodzielnicze 

• zajęcia zumby 

• nauka języka hiszpańskiego 

• Luna Dance Studio – szkoła tańca 

• Tyski Klub Karate 
 
XII.5.4.Imprezy, wydarzenia, upowszechnianie kultury, sztuki i rekreacji 
Gminny Dom Kultury był organizatorem lub współorganizatorem następujących 
wydarzeń i imprez: 

• „I kobiórskie wspólne śpiewanie kolęd” 

• „Dzień Babci i Dziadka z Mirkiem Szołtyskiem” 

• zorganizowano wyjazd do Opery Śląskiej w Bytomiu na operę „Tosca” 

• „Babski Comber na bawarską nutę”  

• 28.Finał WOŚPu 

• „Tłusty czwartek” 

• wernisaż indywidualnej wystawy malarstwa Zbigniewa Marszałka  

• „Kobiórskie ferie 2020” 

• trzykrotnie wystawiono Jasełka przygotowane przez Gminne Przedszkole 

• III Turniej Skata na rzecz WOŚPu 

• Teatr Kobiórski wystawił spektakl lalkowy pt. „Królewna hejterka” 

• Biesiada dochodowa na rzecz Szkoły Podstawowej 

• w ramach ogólnopolskiego programu edukacji filmowej dla szkół 
i przedszkoli pn. „Nowe horyzonty edukacji filmowej” realizowanego przez 
stowarzyszenie „Nowe Horyzonty” organizowano cykliczne seanse filmowe 
dla uczniów Gminnego Przedszkola i Szkoły Podstawowej 
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• Drużynowy Puchar Polski Okręgu Tychy Miasto 

• odbył się rodzinny wyjazd na kulig do Wisły 

• odbył się rodzinny wyjazd na baseny termalne w Chochołowie 

• zorganizowano warsztaty artystyczne z okazji Dnia Kobiet 

• współorganizowano obchody 20-lecia Zespołu Instrumentalno-Wokalnego 
„Campanella” 

• „Młode talenty” – koncert gry na skrzypcach solo 

• wystawa „Artystyczne pasje Romualda Kłakusa” 

• realizowano projekt dofinansowany za środków programu „Działaj lokalnie” 
pt. „Kobiórskie gospodynie siłą w gminie” 

• zorganizowano konkurs fotograficzny „30-lecie samorządności w Kobiórze” 

• zorganizowano konkurs „Moja kartka Bożonarodzeniowa” 

• prowadzono warsztaty internetowe „Świąteczne warsztaty rękodzieła” 
 
XII.5.5. Wynajem i udostępnienie pomieszczeń. 
Na przestrzeni roku 2020 z pomieszczeń GDK korzystali: 

• Szkoła Podstawowa i Gimnazjum 

• Gminne Przedszkole 

• Polski Związek Wędkarski Koło nr 113 Kobiór 

• Urząd Gminy  

• Wspólnota Mieszkaniowa  

• Klub Leśnik Kobiór  

• Kobiórska Inicjatywa Kulturalna  

• prywatne wynajmy okazjonalne – 7 razy 

• stały najem pomieszczeń – 6 najemców 
 
XII.5.6. Konkursy, wyjazdy: 

• udział chóru „Harmonia” w XX Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Spotkania z 
kolędą” w Kozach 

• udział członków Klubu Skata w Mistrzostwach Polski 2020 w Skacie  

• start drużyny Klubu Skata w rozgrywkach I ligi skata sportowego 

• udział członków Klubu Skata w rozgrywkach Grand Prix Polski 
 
XII.5.7. Modernizacja, remonty i zakupy sprzętu: 

• zaadoptowano i wyremontowano pomieszczenie dla sprzątaczki 
• przeprowadzono remont i nowy podział funkcjonalny pomieszczenia 

sekretariatu – wydzielono gabinet dyrektora 
• rozbudowano oświetlenie sceniczne 
• uzupełniono wyposażenie kuchni i galerii 
• przeprowadzono remont zaplecza socjalnego 
• dokonano zakupu nowego wyposażenia 
• odmalowano pomieszczenia: księgowości i korytarz 
• dokonano remontu sali muzycznej 

 
XII.5.8. Inne 

• w ramach współpracy z Sądem Rejonowym w Tychach umożliwiono 
osobom skazanym odpracowanie wyroku na terenie GDK w ramach prac 
społecznie użytecznych  

• udostępniono salę widowiskową na lokal wyborczy 
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• uczestnictwo dyrektora i pracowników w konsultacjach społecznych 
dotyczących rewitalizacji zameczku myśliwskiego w Promnicach 

• pracownicy GDK aktywnie uczestniczyli w różnorodnych działaniach na 
rzecz rozwoju placówki Klubu Senior+ 

• współorganizowano kiermasz charytatywny oraz prowadzono zbiórkę 
nakrętek na rzecz chorego Maciusia Cieślika 

 
 
XII.6. Gminna Biblioteka Publiczna w Kobiórze 
 
XII.6.1.Stan i zmiany w organizacji Biblioteki 
W 2020 roku udało się pozyskać dodatkowy, sąsiadujący z Biblioteką, gabinet 
(miejsce pracy dyrektora biblioteki, księgowej, a zarazem pomieszczenie socjalne). 
W związku z tym przeprowadzone zostały konieczne prace – połączenie Biblioteki 
i gabinetu. Przy okazji wstawiania drzwi łączących oba pomieszczenia w Bibliotece 
odmalowano sufit, ściany nad regałami oraz zamontowane zostały rolety okienne 
w dodatkowym pomieszczeniu. 
Udało się również doposażyć Bibliotekę w dwa nowe regały, szafę, cztery krzesła dla 
czytelników oraz trzy krzesła biurowe. Wymieniono także na nowy komputer dla 
czytelników. Ponadto, w związku z pandemią, zakupiono osłonę z plexi oraz na 
bieżąco uzupełniano środki do dezynfekcji. 
Nadal poważnym problemem w działalności naszej placówki są problemy finansowe 
– szczególnie brak środków na promocję czytelnictwa, spotkania autorskie oraz 
doskonalenie zawodowe pracowników. 
Z powodu pandemii Biblioteka była czasowo zamknięta (od 12 marca do 8 maja oraz 
od 9 do 29 listopada 2020r.). Po ponownym otwarciu, zgodnie z wytycznymi 
Ministerstwa, wprowadzono nowe zasady funkcjonowania biblioteki w trakcie 
epidemii COVID-19: zmienione zostały godziny otwarcia, wprowadzono limit 
czytelników przebywających w Bibliotece, zagwarantowano środki do dezynfekcji dla 
czytelników i pracowników Biblioteki. Podczas zamknięcia Biblioteki dla czytelników 
przeprowadzono selekcję księgozbioru i skontrum. 
 
XII.6.2.Zbiory biblioteczne 
W dużej mierze kupowane były książki przede wszystkim według potrzeb 
i zainteresowań czytelników. Często czytający pytali o kolejne części czytanych 
pozycji lub o nowości wydawnicze. Starano się realizować takie potrzeby, ale dbano 
również o to, aby zakres nowości obejmował książki o różnej tematyce, zarówno dla 
dzieci, jak i dla dorosłych. Zaktualizowano księgozbiór w zakresie 
nadobowiązkowych lektur szkolnych. 
 W 2020 roku dzięki dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – Zakup nowości 
wydawniczych” zakupiono 98 książek (o wartości dotacji 2500,00), z dotacji 
samorządowej nabyto 523 książki o wartości 11 458,42; a w darach biblioteka 
otrzymała 277 książek, co łącznie dało 898 książek o wartości 14 716,42 zł. 
 Z powodu zniszczenia z księgozbioru wycofano 2727 książek o łącznej 
wartości 2640,05 zł. 
Stan księgozbioru biblioteki na koniec 2020 r. wynosił 15730 woluminów. Wszystkie 
książki zostały wpisane do inwentarza. 
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W maju 2020 roku zakupiono, na okres 10 miesięcy, dostęp do platformy Legimi, w 
ramach Konsorcjum Bibliotek Publicznych Województwa Śląskiego: 14 kodów na 
miesiąc.  
 
XII.6.3. Czytelnictwo.  
Z powodu epidemii koronawirusa, a tym samym czasowego zamknięcia Biblioteki, 
odnotowano spadek czytelników. Zmalała też liczba wypożyczeń. Największym 
zainteresowaniem cieszą się ciągle nowości wydawnicze, szczególnie kryminały, 
fantastyka i książki o tematyce historycznej. Wśród najmłodszych dużym 
zainteresowaniem cieszy się nadal akcja: „Mała książka, wielki człowiek”. Dzięki niej 
nadal wzrasta liczba czytelników w tej grupie wiekowej. Coraz chętniej też czytelnicy 
wyszukują konkretne pozycje książkowe w katalogu (dostępnym 24 godziny na dobę) 
na stronie internetowej Biblioteki i zamawiają książki mailowo lub przez swoje konto 
czytelnika. Coraz więcej czytelników korzysta również z platformy Legimi. 
Z powodu pandemii nie odbyły się zaplanowane na rok 2020 wydarzenia czytelnicze. 
Żadne z tych spotkań nie zostało przeniesione do internetu. 
 
XII.6.4. Plany biblioteki na 2021 rok 
Remont pomieszczenia biblioteki: malowanie ścian i sufitów oraz gruntowny remont 
podłogi. W miarę możliwości wprowadzenie indywidualnych kart dla czytelników. 
 
 
XII.7. INFORMACJA O REALIZACJI UCHWAŁ RADY GMINY PODJĘTYCH W 
2020 r. 
 
W 2020 roku odbyło się 11 sesji na których  Rada Gminy Kobiór podjęła 85 uchwał. 
53 uchwały zrealizowano, 8 jest w trakcie realizacji, 21 obowiązuje, 1 została 
uchylona przez  wojewodę,  w 2 przypadkach z przyczyn obiektywnych opisanych w 
zestawieniu uchwały nie zrealizowano.  
 

Lp. Nr uchwały W sprawie Stan realizacji 

1 RG.0007.85.2020 
30 stycznia 2020 

zmiany budżetu Gminy Kobiór na 
2020 rok 

Zrealizowana 

2 RG.0007.86.2020 
30 stycznia 2020 

udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Pszczyńskiemu 
z przeznaczeniem na 
dofinansowanie zakupu sprzętu 
medycznego dla Szpitala 
Powiatowego w Pszczynie 

Zrealizowana 

3 RG.0007.87.2020 
30 stycznia 2020 

udzielenia pomocy finansowej 
w formie dotacji celowej dla Miasta 
Bielska-Białej na dofinansowanie 
działalności Ośrodka 
Przeciwdziałania Problemom 
Alkoholowym w Bielsku-Białej 

Zrealizowana 

4 RG.0007.88.2020 
30 stycznia 2020 

średniej ceny jednostki paliwa 
w Gminie Kobiór w roku szkolnym 
2019/2020 

Zrealizowana 

5 RG.0007.89.2020 
30 stycznia 2020 

planu dofinansowania form 
doskonalenia zawodowego 

Zrealizowana 
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nauczycieli na 2020r. 

6 RG.0007.90.2020 
30 stycznia 2020 

zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Kobiór na lata 
2020-2026 

Zrealizowana 

7 RG.0007.91.2020 
27 lutego 2020 

zmiany budżetu Gminy Kobiór na 
2020 rok 

Zrealizowana 

8 RG.0007.92.2020 
27 lutego 2020 

zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Kobiór na lata 
2020-2026 

Zrealizowana 

9 RG.0007.93.2020 
27 lutego 2020 

przystąpienia do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Kobiór dla określonych 
terenów 

Zrealizowana 

10 RG.0007.94.2020 
27 lutego 2020 

Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Kobiór w roku 2020 

Zrealizowana 

11 RG.0007.95.2020 
27 lutego 2020 

zmiany uchwały nr X/60/11 Rady 
Gminy Kobiór z dnia 27 października 
2011r. w sprawie ustalenia 
wysokości stawek opłat za zajęcie 
pasa drogowego dróg gminnych 

Obowiązująca 

12 RG.0007.96.2020 
27 lutego 2020 

nabycia w drodze komunalizacji 
działki nr 948/5 położonej przy ul. 
Rodzinnej w Kobiórze 

W trakcie realizacji.  

13 RG.0007.97.2020 
27 lutego 2020 

wyrażenia zgody na nabycie działek 
pod ul. Wodną w Kobiórze 

W trakcie realizacji 
(zrealizowano w 
zakresie działek 
880/14, 948/15, 
979/14, 1242/15). 

14 RG.0007.98.2020 
27 lutego 2020 

nadania nazwy ulicy - ul. Wrzosowa Zrealizowana 

15 RG.0007.99.2020 
27 lutego 2020 

zmiany Regulaminu wynagradzania 
nauczycieli, wychowawców i innych 
pracowników pedagogicznych 
zatrudnionych w szkołach 
i placówkach prowadzonych przez 
Gminę Kobiór 

Obowiązująca 

16 RG.0007.100.2020 
27 lutego 2020 

nabycia w drodze komunalizacji 
działek nr 1856/37, 1857/37, 
1864/37 i 1866/37  położonych przy 
ul. Kobiórskiej w Kobiórze 

W trakcie realizacji 
(zrealizowano w 
zakresie działki 
1857/37). 

17 RG.0007.101.2020 
30 kwietnia 2020 

zmiany budżetu Gminy Kobiór na 
2020 rok 

Zrealizowana 

18 RG.0007.102.2020 
30 kwietnia 2020 

zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Kobiór na lata 
2020-2026 

Zrealizowana 

19 RG.0007.103.2020 
30 kwietnia 2020 

przekazania środków finansowych 
na Wojewódzki Fundusz Wsparcia 

Zrealizowana 
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Policji z przeznaczeniem na 
rekompensatę dla policjantów 
Komendy Powiatowej Policji w 
Pszczynie, za czas służby 
przekraczającej normę 

20 RG.0007.104.2020 
30 kwietnia 2020 

zmiany uchwały w sprawie ustalenia 
wzoru deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości oraz 
warunków i trybu jej składania za 
pomocą środków komunikacji 
elektronicznej 

Uchylona 

21 RG.0007.105.2020 
30 kwietnia 2020 

zmiany uchwały w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Kobiór dla określonych 
terenów 

Zrealizowana 

22 RG.0007.106.2020 
30 kwietnia 2020 

przyjęcia „Programu restrukturyzacji 
zadłużenia osób korzystających 
z lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Gminy 
Kobiór  obowiązujący w latach 2020-
2022” 

Obowiązująca 

23 RG.0007.107.2020 
30 kwietnia 2020 

nabycia w drodze komunalizacji 
działek przeznaczonych pod drogi 

W trakcie realizacji. 

24 RG.0007.108.2020 
30 kwietnia 2020 

zwolnienia od podatku od 
nieruchomości 

Zrealizowana 

25 RG.0007.109.2020 
28 maja 2020 
 

zmiany budżetu Gminy Kobiór na 
2020 rok oraz zmiany uchwał 
w sprawie zmiany budżetu Gminy 
Kobiór na 2020 rok 

Zrealizowana 

26 RG.0007.110.2020 
28 maja 2020 

zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Kobiór na lata 
2020-2026 

Zrealizowana 

27 RG.0007.111.2020 
28 maja 2020 

zaciągnięcia pożyczki 
z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach 

Ze względu na 
pozyskanie 
dofinansowania ze 
środków unijnych 
Gmina 
zrezygnowała z 
zaciągnięcia 
pożyczki 
przeznaczonej na 
„rozbudowę sieci 
kanalizacji 
sanitarnej w 
Kobiórze”. 
Zaciągnięcie 
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pożyczki 
stanowiłoby 
podwójne  
finansowanie w/w 
zadania ze 
środków 
publicznych. 

28 RG.0007.112.2020 
28 maja 2020 

zaciągnięcia pożyczki 
z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach 

Zrealizowana 

29 RG.0007.113.2020 
28 maja 2020 

Wieloletniego programu 
gospodarowania mieszkaniowym 
zasobem Gminy Kobiór na okres 
1.07.2020 - 31.12.2025 

Obowiązująca 

30 RG.0007.114.2020 
28 maja 2020 

określenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć dla nauczycieli przedszkola 
prowadzonego przez Gminę Kobiór, 
pracujących z grupami obejmującymi 
dzieci 6-letnie i dzieci młodsze 

Obowiązująca 

31 RG.0007.115.2020 
28 maja 2020 

zwolnienia dyrektora Szkoły 
Podstawowej w Kobiórze 
z obowiązku realizacji zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych 

Obowiązująca 

32 RG.0007.116.2020 
28 maja 2020 

wprowadzenia zasad wsparcia dla 
podmiotów wynajmujących lokale 
użytkowe lub dzierżawiących bądź 
użytkujących nieruchomości zasobu 
gminnego, których płynność 
finansowa uległa pogorszeniu 
w związku z ponoszeniem 
negatywnych konsekwencji 
ekonomicznych z powodu COVID-19 

W trakcie realizacji. 

33 RG.0007.117.2020 
28 maja 2020 

udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Pszczyńskiemu 
z przeznaczeniem na przebudowę 
ul. Rodzinnej w Kobiórze na odcinku 
od parkingu cmentarnego do drogi 
krajowej nr 1 

W trakcie realizacji. 

34 RG.0007.118.2020 
30 czerwca 2020 

udzielenia wotum zaufania Wójtowi Zrealizowana 

35 RG.0007.119.2020 
30 czerwca 2020 

zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego oraz sprawozdania 
z wykonania budżetu Gminy Kobiór 
za 2019r. 

Zrealizowana 

36 RG.0007.120.2020 
30 czerwca 2020 

udzielenia Wójtowi absolutorium za 
2019 rok 

Zrealizowana 

37 RG.0007.121.2020 zmiany budżetu Gminy Kobiór na Zrealizowana 
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30 czerwca 2020 2020 rok 

38 RG.0007.122.2020 
30 czerwca 2020 

zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Kobiór na lata 
2020-2026 

Zrealizowana 

39 RG.0007.123.2020 
30 czerwca 2020 

zasad wynajmowania lokali 
wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Gminy 
Kobiór 

Obowiązująca 

40 RG.0007.124.2020 
30 czerwca 2020 

zwolnienia samorządowego zakładu 
budżetowego - Kobiórskiego Zakładu 
Komunalnego z obowiązku wpłaty do 
budżetu Gminy Kobiór nadwyżki 
środków obrotowych za 2019 rok 

Zrealizowana 

41 RG.0007.125.2020 
11 sierpnia 2020 

zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Kobiór na lata 
2020-2026 

Zrealizowana 

42 RG.0007.126.2020 
27 sierpnia 2020 

zmiany uchwały nr 
RG.0007.121.2020 Rady Gminy 
Kobiór w sprawie zmiany budżetu 
Gminy Kobiór na 2020 rok oraz 
zmiany budżetu Gminy Kobiór na 
2020 rok 

Zrealizowana 

43 RG.0007.127.2020 
27 sierpnia 2020 

zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Kobiór na lata 
2020-2026 

Zrealizowana 

44 RG.0007.128.2020 
27 sierpnia 2020 

zmiany uchwały w sprawie  przyjęcia 
Regulaminu udzielania dotacji 
celowej na dofinansowanie 
z budżetu Gminy Kobiór inwestycji 
związanych ze zmianą systemu 
ogrzewania na ogrzewanie 
proekologiczne w budynkach 
mieszkalnych jednorodzinnych na 
terenie Gminy Kobiór w roku 2020 

Zrealizowana 

45 RG.0007.129.2020 
27 sierpnia 2020 

"Wieloletniego Planu Rozwoju 
i Modernizacji Urządzeń 
Wodociągowych i Urządzeń 
Kanalizacyjnych w Gminie Kobiór na 
lata 2018-2025 (od dnia 01.01.2018 
do dnia 31.12.2025r. )" 

Obowiązująca 

46 RG.0007.130.2020 
27 sierpnia 2020 

średniej ceny jednostki paliwa 
w Gminie Kobiór na rok szkolny 
2020/2021 

Obowiązująca 

47 RG.0007.131.2020 
27 sierpnia 2020 

wyrażenia zgody na nieodpłatne 
nabycie nieruchomości 

W trakcie realizacji. 

48 RG.0007.132.2020 
27 sierpnia 2020 

sprzeciwu wobec przebiegu linii 
kolejowej na odcinku Katowice - 
Jastrzębie - Zdrój - granica 
Rzeczypospolitej Polskiej - Ostrawa 
przez gminę Kobiór 

Zrealizowana 
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49 RG.0007.133.2020 
29 września 2020 
 

zmiany uchwały nr 
RG.0007.126.2020 Rady Gminy 
Kobiór w sprawie zmiany budżetu 
Gminy Kobiór na 2020 rok oraz 
zmiany budżetu Gminy Kobiór na 
2020 rok 

Zrealizowana 

50 RG.0007.134.2020 
29 września 2020 

zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Kobiór na lata 
2020-2026 

Zrealizowana 

51 RG.0007.135.2020 
29 września 2020 

Regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie gminy Kobiór 

Obowiązująca 

52 RG.0007.136.2020 
29 września 2020 

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 

Obowiązująca 

53 RG.0007.137.2020 
29 września 2020 

przyjęcia od Powiatu Pszczyńskiego 
zadania zimowego utrzymania dróg 
powiatowych 

Zrealizowana 

54 RG.0007.138.2020 
29 października 
2020 
 

zmiany budżetu Gminy Kobiór na 
2020 rok 

Zrealizowana 

55 RG.0007.139.2020 
29 października 
2020 

zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Kobiór na lata 
2020-2027 

Zrealizowana 

56 RG.0007.140.2020 
29 października 
2020 

wyrażenia zgody na rozłożenie na 
raty należności pieniężnych do 
których nie stosuje się przepisów  
Ordynacja podatkowa 

Ze względu na 
spłatę 
zobowiązania 
przez Kobimed sp. 
z o.o. nie doszło do 
podpisania umowy 
o rozłożenie na 
raty pozostałego 
zadłużenia i 
uchwał. 

57 RG.0007.141.2020 
29 października 
2020 

zwolnienia w części z opłaty za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi właścicieli 
nieruchomości zabudowanych 
budynkami mieszkalnymi 
jednorodzinnymi kompostujących 
bioodpady w kompostowniku 
przydomowym 

Obowiązująca 

58 RG.0007.142.2020 
29 października 

ustalenia wzoru deklaracji 
o wysokości opłaty za 

Obowiązująca 



RAPORT O STANIE GMINY KOBIÓR W ROKU 2020      S t r o n a   99  

 

 
 

2020 gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości oraz 
warunków i trybu jej składania za 
pomocą środków komunikacji 
elektronicznej 

59 RG.0007.143.2020 
29 października 
2020 

zgody na wydzierżawienie gruntu 
komunalnego przy ul. Tuwima, 
o powierzchni 40,28 m2, 
stanowiącego część działki 1400/37 
k.m.1 na okres 10 lat 

Zrealizowana 

60 RG.0007.144.2020 
29 października 
2020 

zmiany uchwały w sprawie przyjęcia 
„Programu restrukturyzacji 
zadłużenia osób korzystających 
z lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Gminy 
Kobiór  obowiązujący w latach 2020-
2022” 

Obowiązująca 

61 RG.0007.145.2020 
26 listopada 2020 

zmiany uchwały nr 
RG.0007.138.2020 z dnia 
29 października 2020 roku oraz 
zmiany budżetu Gminy Kobiór na 
2020 rok 

Zrealizowana 

62 RG.0007.146.2020 
26 listopada 2020 

określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości na 
2021 rok 

Zrealizowana 

63 RG.0007.147.2020 
26 listopada 2020 

ustalenia stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w przypadku 
nieruchomości niezamieszkałych, na 
których powstają odpady komunalne 

Obowiązująca 

64 RG.0007.148.2020 
26 listopada 2020 

zmiany uchwały Nr 
RG.0007.141.2020 Rady Gminy 
Kobiór z dnia 29 października 2020r. 
w sprawie zwolnienia w części 
z opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi właścicieli 
nieruchomości zabudowanych 
budynkami mieszkalnymi 
jednorodzinnymi kompostujących 
bioodpady w kompostowniku 
przydomowym 

Obowiązująca 

65 RG.0007.149.2020 
26 listopada 2020 

zmiany uchwały w sprawie ustalenia 
wzoru deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości oraz 
warunków i trybu jej składania za 
pomocą środków komunikacji 
elektronicznej 

Obowiązująca 
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66 RG.0007.150.2020 
26 listopada 2020 

Programu współpracy 
z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 
2021 rok 

Zrealizowana 

67 RG.0007.151.2020 
26 listopada 2020 

najmu lokalu użytkowego 
położonego w budynku komunalnym 
przy ul. Centralnej 57 

Zrealizowana 

68 RG.0007.152.2020 
26 listopada 2020 

wyrażenia zgody na nabycie działek 
z przeznaczeniem pod drogi gminne 

Zrealizowana 

69 RG.0007.153.2020 
26 listopada 2020 

nabycia w drodze komunalizacji 
działek przeznaczonych pod drogę 

W trakcie realizacji. 

70 RG.0007.154.2020 
29 grudnia 2020 

zmiany uchwały nr 
RG.0007.145.2020 Rady Gminy 
Kobiór z dnia 26 listopada 2020 r. 
oraz zmiany budżetu Gminy Kobiór 
na 2020 rok 

Zrealizowana 

71 RG.0007.155.2020 
29 grudnia 2020 

zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Kobiór na lata 
2020-2027 

Zrealizowana 

72 RG.0007.156.2020 
29 grudnia 2020 

zmiany uchwały nr 
RG.0007.117.2020 Rady Gminy 
Kobiór w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Powiatowi 
Pszczyńskiemu z przeznaczeniem 
na przebudowę ul. Rodzinnej 
w Kobiórze na odcinku od parkingu 
cmentarnego do drogi krajowej nr 1 

Zrealizowana 

73 RG.0007.157.2020 
29 grudnia 2020 

udzielenia w 2021 roku pomocy 
finansowej Powiatowi 
Pszczyńskiemu z przeznaczeniem 
na przebudowę ul. Rodzinnej 
w Kobiórze na odcinku od parkingu 
cmentarnego do drogi krajowej nr 1 

Zrealizowana 

74 RG.0007.158.2020 
29 grudnia 2020 

Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Kobiór na lata 2021-2027 

Zrealizowana 

75 RG.0007.159.2020 
29 grudnia 2020 

budżetu Gminy Kobiór na 2021 rok Zrealizowana 

76 RG.0007.160.2020 
29 grudnia 2020 

zwolnienia samorządowego zakładu 
budżetowego - Kobiórskiego Zakładu 
Komunalnego z obowiązku wpłaty do 
budżetu Gminy Kobiór nadwyżki 
środków obrotowych za 2020 rok 

Zrealizowana 

77 RG.0007.161.2020 
29 grudnia 2020 

zmiany uchwały w sprawie wyboru 
metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia stawki 
tej opłaty 

Obowiązująca 

78 RG.0007.162.2020 
29 grudnia 2020 

przyjęcia Regulaminu udzielania 
dotacji celowej na dofinansowanie 

Obowiązująca 
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z budżetu Gminy Kobiór inwestycji 
związanych ze zmianą systemu 
ogrzewania na ogrzewanie 
proekologiczne w budynkach 
mieszkalnych jednorodzinnych na 
terenie Gminy Kobiór w roku 2021 

79 RG.0007.163.2020 
29 grudnia 2020 

przyjęcia „Programu Ograniczania 
Niskiej Emisji dla Gminy Kobiór na 
lata 2021-2023" 

Obowiązująca 

80 RG.0007.164.2020 
29 grudnia 2020 

wyznaczenia obszaru i granic 
Aglomeracji Kobiór 

Zrealizowana 

81 RG.0007.165.2020 
29 grudnia 2020 

Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych 

Obowiązująca 

82 RG.0007.166.2020 
29 grudnia 2020 

najmu lokalu użytkowego 
położonego w budynku komunalnym 
przy ul. Centralnej 57 

Zrealizowana 

83 RG.0007.167.2020 
29 grudnia 2020 

najmu lokalu użytkowego 
położonego w budynku komunalnym 
przy ul. Centralnej 57 

Zrealizowana 

84 RG.0007.168.2020 
29 grudnia 2020 

najmu lokalu użytkowego 
położonego w budynku komunalnym 
przy ul. Centralnej 57 

Zrealizowana 

85 RG.0007.169.2020 
29 grudnia 2020 

wydzierżawienia gruntu 
komunalnego położonego 
w Kobiórze przy ul. Tuwima - teren 
stanowiący część działki nr 1468/37 
k.m. 1, przeznaczonego na „altanę 
na odpady komunalne” 

Zrealizowana 

 
                                                               Opracowano na podstawie danych 
                                                             Urzędu Gminy Kobiór oraz sprawozdań   
                                                                  gminnych jednostek i instytucji. 
 
                                                                   Wójt Gminy Eugeniusz Lubański 
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XII.8 – ZDJĘCIA NAJWAŻNIESZJYCH INWESTYCJI ZREALIZOWANYCH W 2020 
ROKU 
 
1.Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Tuwima 32 w Kobiórze  
 

 
 
 
 
2.Rozbudowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Kobiórze – etap IV 
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3.Utworzenie mieszkań socjalnych i chronionych w Kobiórze na terenie 
zdegradowanym – Orla 4 
 

 
 
 
4.Budowa instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków „Wschód” w Kobiórze 
wraz z niezbędną infrastrukturą 
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5.Przebudowa dróg wewnętrznych oraz miejsc postojowych dla samochodów 
osobowych przy gminnych budynkach wielofunkcyjnym oraz mieszkalnym – 
Centralna 57 i 59 
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6.Przebudowa dróg gminnych – ul.Wodna i Żelazna w Kobiórze 
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7.Budowa zatoki parkingowej dla pojazdów komunikacji zbiorowej w pasie drogi 
powiatowej nr 4146 – ul.Przelotowa 
 

 


