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Rada Gminy Kobiór 

             oraz 

 Mieszkańcy Kobióra 

 
 

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 2021.  

 
 
           Rok  2021 był rokiem jubileuszowym. Trzydzieści lat temu nasz samorząd 
odzyskał odrębność administracyjną. Miniony rok to również czas powracających fal 
pandemii, rosnących cen, niepokojącej sytuacji międzynarodowej.  Pomimo tego 
gmina Kobiór, jako samorząd zakończyła ten rok wynikiem pozytywnym.  
Kondycja finansowa gminy Kobiór w 2021 roku była dobra. Budżet Gminy za 2021 
rok został wykonany prawidłowo. Realizowany był w sposób płynny i systematyczny. 
Gmina terminowo realizowała wszystkie zobowiązania i na koniec roku posiadała 
pełną płynność finansową oraz zdolność kredytową. 
 
Na koniec grudnia 2021 roku gmina spełniała wymogi finansowe wynikające z art.243 
Ustawy o  finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
  
Za 2021 rok wynik budżetu Gminy Kobiór ( różnica między dochodami a wydatkami) 
zamknął się nadwyżką w kwocie 4.193.421,37 zł przy czym nadwyżka operacyjna ( 
różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) zamknęła się w 
kwocie 4.412.437,42 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 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych. 

Budżet Gminy na 2021 rok był budżetem, który umożliwił zrealizowanie zadań 
bieżących służących podnoszeniu jakości życia mieszkańców oraz stawiał na rozwój 
Gminy poprzez realizację zadań inwestycyjnych.  
 
        Zrealizowane zostały plany inwestycyjne przewidziane w budżecie na rok 2021. 

Warto przypomnieć najważniejsze przedsięwzięcia: dokończono przebudowę i 

zasiedlono budynek na ul. Orlej 4, przebudowano parkingi i układ komunikacyjny 

przy byłym hotelu, zbudowano od podstaw parkingi przy dworcu PKP wraz z 

dojściami i dojazdami, wykonano sieć wodociągową w rejonie ul. Wrzosowej, 

Wiśniowej i Stobika, wymieniono na energooszczędne oprawy oświetleniowe przy 

kilkunastu ulicach, przebudowano nawierzchnię ulicy Łukowej i Orlej oraz 5 odcinków 

dróg dojazdowych. Dofinansowano wymianę ponad 100 kotłów węglowych na 

gazowe. Zaprojektowano przebudowę remizy OSP i placu zabaw przy ul. Rzecznej. 

Rozpoczęto również projektowanie przebudowy ul. Promnickiej i Błękitnej. 

Na wyżej wymienione inwestycje gmina uzyskała znaczące dofinansowane ze 

środków unijnych, Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Rządowego Programu 
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Inwestycji Lokalnych oraz pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

Środowiska. Jednak największym sukcesem mijającego roku jest pozyskanie przez 

gminę rządowej dotacji na kwotę 10 milionów 455 tysięcy zł z Programu Polski Ład 

na budowę nowego przedszkola w Kobiórze.  

Oprócz zadań inwestycyjnych w 2021 roku zakończono 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 2021 roku nastąpił bardzo duży przyrost powierzchni gruntów 
komunalnych. Gmina nabyła ogółem grunty o łącznej powierzchni 4,9210 ha 
i wartości szacunkowej 1.176 235 zł.  

W związku z pandemią nie odbyła się Międzynarodowa Spartakiada Młodzieży 
Miast Partnerskich w Sternberku. Została ona kolejny raz przesunięta na rok 2023. 
Ograniczone  były również inne cykliczne imprezy zbiorowe. 

 
W 2021 roku odbyło się 12 sesji, na których Rada Gminy Kobiór podjęła 101 uchwał. 
83 uchwały zrealizowano, 14 obowiązuje, 3 zostały uchylone przez  wojewodę, 1 
utraciła moc. 

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  gmina Kobiór 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 2021 roku liczba mieszkańców zwiększyła się  o 8 osób i na dzień  31 grudnia 

2021r. wynosiła 4933 osób, w tym 4872 osób zameldowanych na pobyt stały, 61 

osoby zameldowane na pobyt czasowy.  

 

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 2021 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 2021r. wykonano kilka 
zamierzeń, a mianowicie: 
 

a)Przebudowa i modernizacja dróg gminnych, w tym: 

 przebudowano nawierzchnię ulicy Łukowej i Orlej oraz 5 odcinków 
dróg dojazdowych(rejon ul.Łukowej, Rodzinnej, Rolnej i 
Kobiórskiej), 

 przebudowano parkingi i układ komunikacyjny przy byłym hotelu, 
zbudowano od podstaw parkingi przy dworcu PKP wraz z 
dojściami i dojazdami w ramach punktu przesiadkowego 
„Park&ride” 

  zrealizowano również przebudowę układu dróg  wewnętrznych, 
parkingów oraz dojść w strefie budynku komunalnego przy ul. Orlej 
4 w Kobiórze, 

 rozpoczęto  projektowanie przebudowy ul. Promnickiej i Błękitnej. 

b)Poprawa bezpieczeństwa  

 przy ul. Łukowej wykonano instalację 2  radarowych, 
elektronicznych wyświetlaczy prędkości rzeczywistej  pojazdów. 

 
c)Budowa oświetlenia: 

 w 2021 roku wykonano oświetlenie ścieżki pieszo - rowerowej przy 
ul. Przelotowej na odcinku pomiędzy ul. Kobiórską IV i ul. Książęcą 
w technologii LED, 

 wymieniono na energooszczędne oprawy oświetleniowe przy 
kilkunastu ulicach, 

 zaprojektowano oświetlenie ul. Żeńców i Wąskiej. 
                  

d)przebudowa obiektów komunalnych 

 dokończono przebudowę i zasiedlono budynek na ul. Orlej 4,  

 zaprojektowano przebudowę remizy OSP i placu zabaw przy ul. 
Rzecznej. 

 
2) Odnowa środowiska naturalnego” w 2021 roku zrealizowano 
następujące zamierzenia: 
 

 , wykonano sieć wodociągową w rejonie ul. Wrzosowej, Wiśniowej i 
Stobika, 

  dofinansowano wymianę 100 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, 
 
W ramach Programu przyjętego do realizacji w 2021r. Uchwałą Nr RG.0007.165.2020 
Rady Gminy Kobiór z dnia 29 grudnia 2020r. 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-psychiatryczne i 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 Psychiatrycznego w 
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, 
- 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 letniego, którego 
istotnym elementem była realizacja programu profilaktyczno-integracyjnego,  
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- wspierano promocję zdrowego, bezpiecznego stylu życia poprzez  różnorodne 
formy spędzania czasu wolnego adresowane do różnych grup wiekowych 
zrealizowano poprzez: 
- wsparcie finansowe imprez o charakterze kulturalnym, 
 - zorganizowanie posiłków Wigilijnych z dowozem dla osób samotnych z różnych   
grup wiekowych.  
 
4. W ramach wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych 
służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień, udzielono pomocy finansowej 
mieszkańcom gminy Kobiór, 
 tj. udzielono dofinansowania do kosztów udziału w „XXX Jubileuszowym Zlocie 
Rodzin Abstynenckich – TATRY 2021”. 
 
   
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2021r. odbyła 5 
posiedzeń: 
- liczba prowadzonych postępowań w związku z nadużywaniem alkoholu - 6 osób, 
- liczba spraw skierowanych do Sądu w sprawie podjęcia leczenia odwykowego – 1 
wniosków 
- liczba osób, z którymi przeprowadzono rozmowy motywacyjne – 3 osoby 
- liczba wydanych opinii specjalistów w przedmiocie uzależnienia – 1 opinia 
 
 
Programy profilaktyczne dla dzieci przeprowadzono w Gminnym Domu Kultury w 
Kobiórze. 
Zajęcia były organizowane przez Gminny Dom Kultury w ramach programu 
profilaktycznego „Kobiórskie lato 2021” w okresie wakacji letnich. Środki były 
przekazane w formie dotacji zgodnie z umową dotacyjną nr 1/2021 zawartą w dniu 
10 czerwca 2021r. 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 zadania z zakresu profilaktyki i problemów alkoholowych, 
przeciwdziałania narkomanii, wspierania rodziny oraz przeciwdziałania przemocy  
w rodzinie w formie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży 
przeprowadzonych w Szkole Podstawowej im Jana Brzechwy w Kobiórze 
wydatkowano w 2021r. kwotę: 8 600,00 zł przekazaną na podstawie Zarządzenia 
Wójta Gminy Kobiór Nr 41 z dnia 20 kwietnia 2021r. w sprawie udzielenia dotacji na 
realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki I Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Gminie Kobiór na rok 2021. 
W tym: 

- Program profilaktyczno – edukacyjny Unplugged polegający na motywowaniu 
do ograniczenia używania substancji psychoaktywnych (alkohol, tytoń, 
narkotyki) przez młodzież w wieku 12-14 lat poprzez zamianę postaw i opinii 
wobec używania w/w substancji. 
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- Program Wczesnej Profilaktyki Uzależnień CUKIERKI polegający na 
profilaktyce pierwszorzędowej, skierowanej do odbiorcy bez utrwalonych 
mitów dot. spożywania alkoholu i doświadczeń w tym zakresie tj. do uczniów 
klas I – III, 

- Warsztaty: Przeciwdziałania mowie nienawiści. Fala agresji słownej 
polegający na rozwoju samoświadomości emocjonelnej, nazywaniu i 
rozpoznawaniu emocji, rozgraniczeniu emocji negatywnych i zachowań 
agresywnych, poznaniu sposobów radzenia sobie z agresją oraz nauka 
konstruktywnej krytyki.  

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. W roku 2021 wpłynęło 
17 wniosków o przyznanie stypendium. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone 
pozytywnie i zostało wypłacone przyznane stypendium. 
 
I.4. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej  
nr I „powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działanie 1.1 
„Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do 
szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” projekt 
grantowy pn „Zdalna Szkoła+” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej  
 
       Gmina Kobiór złożyła wniosek o przyznanie grantu na projekt wspomagający 
szkoły w organizacji nauki zdalnej w szczególności skierowany dla rodzin 
wielodzietnych. Uzyskano dofinansowanie w wysokości 44.980 zł. Za otrzymane 
środki zakupiono 13 laptopów wraz z oprogramowaniem, które zostały przekazane 
do Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Kobiórze. 
Łącznie przekazano do w/w szkoły, w ramach projektów „Zdalna Szkoła” i „Zdalna 
Szkoła+”, 30 laptopów do wykorzystania dla celów nauki zdalnej. 
 
I.5. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021r. 
          

Uchwałą Nr RG.0007.150.2020 Rady Gminy Kobiór z dnia 26 listopada 2020 
roku przyjęto Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.  
 
Plan środków finansowych przeznaczonych na ten cel w 2021 roku, zgodnie z 
uchwałą budżetową, wynosił łącznie 4000 zł. 
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I.6. „Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kobiór na lata 2021-2023" 
(PONE) 

 
W/w program został przyjęty Uchwałą Nr RG.0007.163.2020 Rady Gminy 

Kobiór z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie przyjęcia „Programu Ograniczania Niskiej 
Emisji dla Gminy Kobiór na lata 2021-2023”.  
Celem jest poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Kobiór co stanowi działanie 
naprawcze mające na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w 
powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji. Działanie polega głównie na wymianie 
niskosprawnych urządzeń wykorzystujących paliwa stałe, a także inne paliwa oraz 
termomodernizacji budynków mieszkalnych. 
W Programie wskazano główne zanieczyszczenia powietrza, ich wpływ na zdrowie 
Ludzi. Program zawiera inwentaryzację aktualnego poziomu niskiej emisji oraz 
przewidziane do realizacji w latach 2021-2023 działania,  
Program stanowi przede wszystkim podstawę uzyskania dofinansowania z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 
w latach 2021-2023, jak również możliwość aplikacji o środki z Górnośląsko 
Zagłębiowskiej Metropolii.  

Dokument obejmuje działania na lata 2021-2023, z czego w 2021 roku 
zrealizowano: 
 

 Program pn.” Zmiana systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w 
budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Kobiór w latach 
2021-2023” . W 2021 roku dofinansowano likwidację 100 starych kotłów i ich 
wymianę na 94 kotły opalane gazem, w 3 przypadkach została zainstalowana 
pompa ciepła, a w 3 przypadkach zainstalowano urządzenia do ogrzewania na 
energię elektryczną. W 2021 roku wysokość dofinansowania wynosiła do 50% 
kosztów inwestycji, (maksymalnie 5000zł). Całkowity koszt dofinansowania 
wyniósł 495 769,63 zł. Na częściowe dofinansowanie wymiany kotłów gmina 
zaciągnęła w Wojewódzkim funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach pożyczkę w kwocie 337647,88 zł oraz uzyskała 
dofinansowanie z Metropli GZM w formie dotacji na kwotę 93 440zł. Resztę 
pokryto ze środków własnych Gminy. Oprócz tego kilkadziesiąt kotłów zostało w 
2021 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. 60% 
budynków w Kobiórze posiada ogrzewanie gazowe.  a około 400 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 musiały być wymienione na piece proekologiczne do końca 2021r. 
Wszystkie pozostałe piece węglowe (nie dotyczy to kotłów 5 generacji) muszą 
być wymieniane sukcesywnie do końca 2027 roku.  

 przeprowadzono 99 kontroli nieruchomości pod kątem sposobów ogrzewania 
budynku i gospodarki odpadami oraz 2 kontrole spalania pozostałości 
roślinnych na powierzchni ziemi 

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

mailto:powietrze@kobior.pl
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I.7. Program ochrony środowiska na lata 2022 - 2025 z uwzględnieniem 
perspektywy lat 2026-2029 
 

W/w program został przyjęty Uchwałą Nr RG.0007.266.2021 Rady Gminy 
Kobiór z dnia 30 grudnia 2021r w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony 
Środowiska dla Gminy Kobiór na lata 2022÷2025 z uwzględnieniem 
perspektywy lat  2026÷2029". 

 
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, 
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 2029. 

 
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 2021 roku wykonano sieć wodociągową w rejonie ul. 
Wrzosowej, Wiśniowej i Stobika, 
 

2. Utrzymanie najwyższej jakości powietrza i ograniczenie lokalnych 
uciążliwości, w tym ograniczenie niskiej emisji niezorganizowanej przez 
wprowadzanie proekologicznych źródeł.  

 
W 2021 roku dofinansowano likwidację  100 starych kotłów i ich wymianę na 
94 kotły opalane gazem, 3 pompy ciepła, 3 ogrzewania elektryczne, . 
Przeprowadzono 101 kontroli nieruchomości pod kątem sposobów 
ogrzewania budynku i gospodarki odpadami. 

 
W gminie funkcjonuje  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 
funkcjonują  tzw „ekosłupki” obrazujące jakość powietrza w danej chwili za 
pomocą odpowiedniej skali kolorów.   
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I.8. 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 
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 
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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. 
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 100% 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 2021 na inwestycje mieszkaniowe, komunalne (dział 700) 
wydatkowano środki w kwocie 397.960,92 w tym: 

 Utworzenie mieszkań socjalnych i chronionych w Kobiórze  
na terenie  zdegradowanym                                                           395.660,92zł 

 Przebudowa budynku komunalnego przy ul. Rodzinnej 97               2.300,00zł. 
 

 

I.9. 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 
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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 2021r. nie wpłynęły żadne wnioski dotyczące likwidacji azbestu.  
Łącznie od 2007 usunięto w Kobiórze 69,281 Mg wyrobów. Pozostało jeszcze do 
usunięcia ok  7,51 Mg na 8 nieruchomościach. 
 
I.10.Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie gminy Kobiór w roku 2021 
 
„Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie gminy Kobiór” został przyjęty uchwałą nr RG.0007.202.2021 z 
dnia 27 maja 2021r. 

 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 2021r. byli: 
- Urząd Gminy Kobiór, pełniący rolę wiodącą w realizacji Programu. 

- 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 
-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  
-Gabinet Weterynaryjny „Bonifacy i Pankracy” lek.wet. Marta Gorczyńska, 
lek.wet. Stanisław Gorczyński Spółka cywilna, z siedzibą 43-210 Kobiór, ul. 
Centralna 40 w zakresie kastracji i sterylizacji kotów wolno żyjących. 
- Organizacje pozarządowe, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, 
działające na terenie Gminy Kobiór, oraz osoby które wyrażą chęć, w formie 
wolontariatu wykonywanie zadania wymienione w  § 2 ust. 1 pkt. 3. 
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 Koszty poniesione  na wykonanie programu 
 

Rodzaj usługi Koszty 

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt i przyjęcie ich w 
schronisku 

21120,00 zł 

Sterylizacja i kastracja wolno żyjących kotów 2520,05 zł 

Umieszczenie rannego dzikiego zwierzęcia w Pogotowiu 
Leśnym 

922,50 zł 

Zakup materiałów i wyposażenia (w tym dokarmianie wolno 
żyjących kotów) 

1813,82 zł 

Szkolenia pracownika (wyłapywanie bezdomnych zwierząt) 1070,00 zł 

RAZEM 27 446,37 zł 

 

 Ilość odłowionych z terenu gminy zwierząt 
 

Gatunek zwierzęcia Liczba 

Pies 4 

Kot 0 

RAZEM 4 

 

 Kastracji i sterylizacji poddano w 2021r. 22 szt. kotów wolnożyjących. 

 Kontrola Powiatowego Lekarza Weterynarii w Oświęcimiu potwierdziła 
prawidłowe funkcjonowanie schroniska w Chełmku. 

 
 
Rozdział II - FINANSE GMINY 
 
 
II.1. Wykonanie budżetu za 2021r 
Budżet Gminy Kobiór na 2021 rok został uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą nr 
RG.0007.159.2020  z dnia 29 grudnia 2020 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 2021 
rok. Sprawozdanie to zostało pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę 
Obrachunkową w Katowicach. 

II.2 Realizacja dochodów Dochody Gminy na 2021 rok zaplanowano na kwotę 

31.089.096,90 zł a ostateczne ich wykonanie zamknęło się w kwocie 32.194.113,88 

zł, co stanowi 103,55% planu. Dochody bieżące to kwota 28.863.564,51 zł, natomiast 

dochody majątkowe to kwota 3.330.549,37 zł. 
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Tabela: struktura dochodów budżetowych w 2021 r. 

W 2021 roku dochody ogółem wykonano w 103,55%, przy czym należy podkreślić, 
że pomimo pandemii CoV Sars-19 wskaźnik wykonania dochodów w 2021 roku 
względem wykonania dochodów w roku 2020 uległ poprawie ( wówczas wskaźnik ten 
wyniósł 100,03%) 

Na dochody własne składały się dochody: 

7425 378,00    

105 482,00    

4286 335,15    

1727 786,06    

1131 065,42    

370 798,68    

49,35%

0,70%

28,49%

11,48%

7,52%

2,46%

PIT

CIT

pozostałe podatki

opłaty

z mienia

pozostałe dochody

 

Dochody ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 6.526,27 zł i były wyższe 
w stosunku do 2020 roku o 1.007,37 zł. 

II.3 Realizacja wydatków 

Wydatki Gminy na 2021 rok zaplanowano na kwotę 30.934.607,99 zł a ostateczne 

ich wykonanie zamknęło się w kwocie 28.000.692,51 zł, co stanowi 90,52% planu. 

Wydatki bieżące to kwota 24.451.127,09 zł, natomiast wydatki majątkowe to kwota 

3.549.565,42 zł. 

dochody 
własne
46,61%

subwencje
19,34%

dotacje
34,05%

dochody własne -
15.046.845,31

subwencje - 6.813.867

dotacje - 10.333.401,57
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Struktura wydatków w 2021 roku przestawiała się następująco: 

 -  2000 000,00  4000 000,00  6000 000,00  8000 000,00  10000 000,00  12000 000,00

wynagrodzenia

dotacje

świadczenia na rzecz osób fizycznych

obsługa długu

wydatki statutowe

wydatki unijne

wydatki majątkowe

wynagrodzeni
a

dotacje
świadczenia

na rzecz osób
fizycznych

obsługa długu
wydatki

statutowe
wydatki
unijne

wydatki
majątkowe

wartość 10770 731,6 1135 711,11 7155 301,04 11 903,90 5204 327,06 173 152,33 3549 565,42

% udział 38,47% 4,06% 25,55% 0,04% 18,59% 0,62% 12,68%

 

Wydatki ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 676,20 zł i były wyższe w 
stosunku do 2020 roku o 272,17 zł 

 

W 2021 roku wydatki przeznaczono na: 

lp. przeznaczenie wydatków kwota  

% udział w 

wydatkach 

ogółem 

wydatki na 

jednego 

mieszkańca 

1. oświata i wychowanie              8 303 879,22   29,66%            1 683,33     

2. rodzina, pomoc społeczna              7 923 429,71     28,30%            1 606,21     

2.1. w tym: program" 500 plus"              5 737 648,96   20,49%            1 163,11     

3. administracja publiczna              3 234 779,09   11,55%               655,74     

4. transport i łączność              2 868 397,35    10,25%               581,47     

5. gospodarka mieszkaniowa                946 976,18     3,38%               191,97     

6. 

gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska              3 351 293,72     11,97%               679,36     

7. rolnictwo i łowiectwo                 346 803,04  1,24%                 70,30     

8. 

bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa                 134 623,69   0,48%                 27,29     

9. ochrona zdrowia                 127 070,95     0,45%                 25,76     

10. kultura                 597 158,31    2,13%               121,06     

11. sport                 115.862,82     0,41%                 23,49     

12. działalność usługowa                    38 514,53     0,14%                   7,81     

13. obsługa długu                   11 903,90     0,04%                   2,41     

  razem:          28 000 692,51    100,00%          5 676,20   
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Wykonanie wydatków i dochodów w latach 2020 - 2021 roku 

32194 113,88    
27180 565,07    

28863 564,51    
25363 255,16    

3330 549,37    
1817 309,91    

28000 692,51    
26614 862,62    

24451 127,09    
22907 240,34    

3549 565,42    
3707 622,28    

 -  5000 000,00  10000 000,00  15000 000,00  20000 000,00  25000 000,00  30000 000,00  35000 000,00

dochody ogółem 2021
dochody ogółem 2020

dochody bieżące 2021
dochody bieżące 2020

dochody majątkowe 2021
dochody majątkowe 2020

wydatki ogółem 2021
wydatki ogółem 2020

wydatki bieżące 2021
wydatki bieżące 2020

wydatki majątkowe 2021
wydatki majątkowe 2020

 

 

 
II.4 Dotacje otrzymane z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego: 

1. otrzymane środki w ramach podpisanych porozumień z Powiatem 
Pszczyńskim w łącznej kwocie 102.111,01 zł 
- w sprawie współfinansowania regularnego przewozu osób na linii Kobiór-
Pszczyna, Pszczyna-Kobiór realizowanej przez przewoźnika na podstawie 
umowy z Gminą Kobiór - 60.000,00 
- na przejęcie od Powiatu Pszczyńskiego zadania zimowego utrzymania dróg 
powiatowych położonych na terenie Gminy Kobiór w sezonie zimowym 
2020/2021 – 41.911,01 
- na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej  - 200,00 

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 50.000,00 zł 

3. otrzymane środki w ramach  porozumienia z Górnośląsko-Zagłębiowską 
Metropolią w łącznej kwocie 985.392,46 zł , z przeznaczeniem na: 
- realizację projektu pn.”Budowa parkingów park & ride przy dworcu PKP w 
Kobiórze – 492.103,00 
-realizację projektu pn.„Przebudowa ulic gminnych ul. Orlej i ul. Łukowej w 
Kobiórze” – 399.849,46 
w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Antysmogowy w roku 2021” 
- dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanej z wymianą kotłów 
węglowych starej generacji na m.in. wysokosprawne kotły gazowe lub inne 
kotły ekologiczne w ramach programu działań na rzecz ograniczenia niskiej 
emisji w roku 2021  w kwocie 93.440,00 zł. 
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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 128.172,46, w tym 
ze środków unijnych 109.323,55 

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” ( kontynuacja projektu) – kwota 
wydatków ogółem 395.660,92 w tym ze środków unijnych 219.809,25 

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” (kontynuacja zadania) – kwota wydatków w roku 2021 
wyniosła 196.234,20, w tym ze środków unijnych 166.067,22 

4. środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 
lata 2014- 2020 działanie D2.2.2 Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej, 
poddziałanie 5.1.1 Gospodarka wodno-ściekowa -ZIT na zadanie pn.” 
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w Gminie Kobiór” 
– kwota wydatków ogółem 224.717,30, w tym ze środków unijnych 
134.772,91 

5. 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 44.979,87 

 
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 
567.212,00 zł z przeznaczeniem na : 
- składkę na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z przeznaczeniem 
na  organizację transportu lokalnego GZM w wysokości w wysokości 
477.493,00 
- składkę stałą na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w wysokości 
89.719 zł  

2. dotacja dla Gminy Pszczyna w wysokości 1.042,50 zł z przeznaczeniem na 
zwrot kosztów nauczania nauki religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego 

3. dotacja dla Powiatu Pszczyńskiego w łącznej kwocie 345.707,68 zł - z 
przeznaczeniem na dofinansowanie do inwestycji pn. Przebudowa 
ul.Rodzinnej w Kobiórze od parkingu cmentarnego do drogi krajowej nr 1” – 
345.707,68 – część dotacji udzielonej przez gminę w roku 2021. Zadanie 
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realizowane w latach 2020 – 2021 a wartość całkowita dofinansowania 
500.000,00 zł).  

4. pomoc finansowa dla miasta Bielsko-Biała z przeznaczeniem na 
dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Alkoholizmowi w 
Bielsku-Białej - Izba Wytrzeźwień w wysokości 6.638,00 zł 

5. dofinansowanie z budżetu gminy do inwestycji związanych ze zmianą systemu 
ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych 
jednorodzinnych na terenie Gminy Kobiór 495.769,63 zł 

6.  dotacja dla Gminnego Domu Kultury w wysokości 351.354,61 zł z 
przeznaczeniem: 
- na pokrycie bieżących wydatków funkcjonowania Domu Kultury – 341.912,00 
- na organizację zajęć profilaktycznych w czasie ferii zimowych pn. „Ferie 
zimowe w Kobiórze”  – 9.442,61 zł 

7. dotacja dla Stowarzyszenia LKS „Leśnik” na wsparcie realizacji celu 
publicznego pod nazwą „Prowadzenie rozgrywek piłkarskiej drużyny 
seniorskiej w klasie A” w kwocie 20.000,00 zł 

8. dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości  189.464,00 zł z 
przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Biblioteki. 

 
 
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 2031 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 2021 roku Gmina: 
- zaciągnęła pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach w kwocie 337.647,88 zł 
- dokonała spłat rat wcześniej zaciągniętych pożyczek w łącznej kwocie 67.992 zł 
Ostatecznie na dzień 31 grudnia 2021 roku zadłużenie Gminy Kobiór z tytułu 
zaciągniętych pożyczek wynosiło 667.636,78 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 2022 - 136.992,00 
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rok 2023 - 156.992,00 
rok 2024 - 156.992,00 
rok 2025 - 138.006,90 
rok 2026 -   78.653,88 

667.636,78 

Zgodnie z harmonogramem, z każdym z prognozowanych lat spełniony jest art.243 
ustawy o finansach publicznych. 

W 2021 roku Gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji. 

 

II.9 Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu  

LP. WYSZCZEGÓLNIENIE 
PLAN NA 

2021 ROK 

WYKONANIE 

2021 ROK 

A Dochody budżetowe 31.089.096,90 32.194.113,88 

B Wydatki budżetowe 30.934.607,99 28.000.692,51 

C Wynik (A-B) ( nadwyżka+/deficyt-) 154.488,91 4.193.421,37 

D Finansowanie (E-F) 1.921.014,31 3.392.307,41 

E Przychody ogółem, z tego: 763.503,09 4.310.299,41 

1. nadwyżka z lat ubiegłych 355.511,09 3.574.670,63 

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

ustawy o finansach publicznych 

 

67.992,00 
397.980,90 

3. pożyczki 340.000,00 337.647,88 

F Rozchody, z tego: 917.992,00 917.992,00 

1. spłata pożyczek 67.992,00 67.992,00 

2. inne cele 850.000,00 850.000,00 

G. Kwota długu publicznego na koniec 2021 roku, w tym: 
 

669.988,90 

 

667.681,40 

1 stan zadłużenia Gminy z tytułu pożyczek 667.636,78 667.636,78 

2 zobowiązania wymagalne 0,00 44,62 

 

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 
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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 2021 rok wynik budżetu Gminy Kobiór ( różnica między dochodami a wydatkami) 
zamknął się nadwyżką w kwocie 4.193.421,37 zł przy czym nadwyżka operacyjna ( 
różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) zamknęła się w 
kwocie 4.412.437,42 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 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych. 

Budżet Gminy za 2021 rok został wykonany prawidłowo. Realizowany był w sposób 
płynny i systematyczny. Gmina terminowo realizowała wszystkie zobowiązania. 
Budżet Gminy na 2021 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 2021 roku Gmina  
wykazała  wymagalne zobowiązania w wysokości 44,62 zł. 

 

Rozdział III.  INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W 2021r. 

III.1.Gospodarka nieruchomościami 
 

Według stanu na dzień 31.12.2021 r. własnością Gminy Kobiór pozostawały 

grunty o łącznej powierzchni 53,2419 ha o wartości 9 736 069,35 zł (w tym grunty 

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

644 700,05 zł). W roku 2021 w wyniku regulacji stanów prawnych gruntów pod 

drogami oraz komunalizacji mienia Skarbu Państwa gmina nabyła grunty o 

powierzchni łącznej 4,9210 ha i wartości księgowej 1.176 235 zł. Tryby nabycia i 

zbycia nieruchomości oraz sposób ich zagospodarowania przedstawiono poniżej. 

 

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.6831.21.2020 z dnia 

16.12.2020 r., gmina nabyła działki: 

 

 nr 2192/1 o pow. 0,0293 ha o wartości szacunkowej 5 121,90 zł (słownie: pięć 

tysięcy sto dwadzieścia jeden złotych i 90/100), z przeznaczeniem pod drogę 

gminną ul. Na Kąty w Kobiórze, 

  nr 2195/1 o pow. 0,0401 ha o wartości szacunkowej 6 678,10 zł (słownie: 

sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem złotych i 10/100), z 

przeznaczeniem pod drogę gminną ul. Cicha w Kobiórze. 
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2. Na podstawie ostatecznej decyzji Wójta Gminy Kobiór nr GP.6831.12.2021 z dnia 

26.04.2020 r., gmina nabyła działkę nr 1874/114 o pow. 0,0020 ha o wartości 

szacunkowej 2 100,00 zł (słownie: dwa tysiące sto złotych i 00/100), z 

przeznaczeniem pod przyszłą drogę gminną, łączącą ul. Kwiatową z ul. Wąską w 

Kobiórze. 

 

3. Na podstawie ostatecznej decyzji Wójta Gminy Kobiór nr GP.6831.15.2021 z dnia 

08.06.2021 r. gmina nabyła działkę nr 1870/14 o pow. 0,0166 ha o wartości 

szacunkowej 11 859,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt 

dziewięć złotych i 00/100), z przeznaczeniem pod drogę gminną ul. Wodna w 

Kobiórze. 

 

4.  Na podstawie ostatecznej decyzji Wójta Gminy Kobiór nr GP.6831.29.2021 z dnia 

23.09.2021 r. gmina nabyła działkę nr 1897/28 o pow. 0,0356 ha o wartości 

szacunkowej 19 330,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy trzysta trzydzieści złotych 

i 00/100), z przeznaczeniem pod drogę gminną ul. Pogodna w Kobiórze. 

 

5. Na podstawie ostatecznej decyzji Wójta Gminy Kobiór nr GP.6831.33.2021 z dnia 

23.09.2021 r. gmina nabyła działkę nr 2228/1 o pow. 0,0219 ha o wartości 

szacunkowej 14 640,00 zł (słownie: czternaście tysięcy sześćset czterdzieści złotych 

i 00/100), z przeznaczeniem pod drogi gminne ul. Na Kąty i ul. Nad Zalewem w 

Kobiórze. 

 

6. Na podstawie ostatecznej decyzji nr GP.6831.36.2021 Wójta Gminy Kobiór z dnia 

13.12.2021 r., gmina nabyła działkę nr 2238/1 o pow. 0,0285 ha o wartości 

szacunkowej 18 600,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy sześćset złotych i 00/100), 

z przeznaczeniem pod drogę gminną ul. Na Kąty w Kobiórze. 

 

7. Na podstawie ostatecznej decyzji nr GP.6831.37.2021 Wójta Gminy Kobiór z dnia 

13.12.2021 r., gmina nabyła działkę nr 2240/1 o pow. 0,0099 ha o wartości 

szacunkowej 7 440,00 zł (słownie: siedem tysięcy czterysta czterdzieści złotych i 

00/100), z przeznaczeniem pod drogę gminną ul. Na Kąty w Kobiórze. 

 

8. Na podstawie ostatecznej decyzji nr GP.6831.38.2021 Wójta Gminy Kobiór z dnia 

13.12.2021 r., gmina nabyła działkę nr 2242/1 o pow. 0,0236 ha o wartości 

szacunkowej 15 660,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych 

i 00/100), z przeznaczeniem pod drogę gminną ul. Na Kąty w Kobiórze. 

 

9. Na podstawie ostatecznej decyzji nr GP.6831.39.2021 Wójta Gminy Kobiór z dnia 

13.12.2021 r., gmina nabyła działki: 
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 nr 2248/1  o pow. 0,0044 ha o wartości szacunkowej 3 140,00 zł (słownie: trzy 

tysiące sto czterdzieści złotych i 00/100), z przeznaczeniem pod drogę gminną 

ul. Na Kąty w Kobiórze; 

 nr 2249/1  o pow. 0,0071 ha o wartości szacunkowej 4 760,00 zł (słownie: cztery 

tysiące siedemset sześćdziesiąt złotych i 00/100),  z przeznaczeniem pod drogę 

gminną ul. Na Zalewem w Kobiórze; 

  nr 2244/1  o pow. 0,0109 ha o wartości szacunkowej 7 040,00 zł (słownie: 

siedem tysięcy czterdzieści złotych i 00/100), z przeznaczeniem pod drogę 

gminną ul. Na Kąty w Kobiórze. 

 

 Łącznie gmina nabyła w tym trybie grunt o pow. 0,2299 ha i wartości szacunkowej 116 

369,00 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 238/2021 z dnia 01.02.2021 r., 

gmina nabyła prawo własności działki nr 1850/100 o pow. 0,0149 ha, o wartości 

szacunkowej 10 768,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt 

osiem złotych i 00/100), z przeznaczeniem pod drogę łączącą ul. Wąską z ul. 

Kwiatową w Kobiórze. 

 
2. Na podstawie aktu notarialnego Repertorium A nr 877/2021 z dnia 21.04.2021 r., 

gmina nabyła prawo własności działek:  

 nr 1775/114 o pow. 0,0632 ha, o wartości szacunkowej 38 503,80 zł  

(słownie: trzydzieści osiem tysięcy pięćset trzy złote i 80/100), 

 nr 1777/114 o pow. 0,0025 ha, o wartości szacunkowej   2 083,80 zł 

(słownie: dwa tysiące osiemdziesiąt trzy złote i 80/100), 

 nr 1865/100 o pow. 0,0295 ha, o wartości szacunkowej 19 981,20 zł 

(słownie: dziewiętnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych i 

20/100),z przeznaczeniem pod drogę łączącą ul. Kwiatową z ul. Wąską w 

Kobiórze. 

3. Na podstawie aktu notarialnego Repertorium A nr 926/2021 z dnia 27.04.2021 r. 

2/3 udziałów w działce nr 1260/14 o pow. 0,0372 ha, o wartości szacunkowej 

14 976,80 zł (słownie: czternaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć 

złotych i 80/100) z przeznaczeniem pod drogę ul. Wodna w Kobiórze. 

 

4. Na podstawie aktu notarialnego Repertorium A nr 1612/2021 z dnia 30.06.2021 

r., gmina nabyła pozostałe 1/3 udziału we własności działki nr 1260/14 o pow. 

0,0372 ha, o wartości szacunkowej 6 890,40 zł (słownie: sześć tysięcy osiemset 

dziewięćdziesiąt złotych i 40/100), pod drogę gminną ul. Wodna w Kobiórze. 
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5. Na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 2389/2021 z dnia 01.10.2021 r., gmina 

nabyła działkę nr 1262/14 o pow. 0,0082 ha, o wartości szacunkowej 4 915,00 zł 

(słownie: cztery tysiące dziewięćset piętnaście złotych i 00/100),  pod drogę 

gminną ul. Wodna w Kobiórze. 

 
Łącznie gmina nabyła w tym trybie grunt o pow. 0,1555 ha i wartości szacunkowej 

98 119,00 zł. 

 

 
III.1.3. 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 NWXVa.7531.40.2020 z 

dnia 22.12.2020 r., gmina nabyła działkę nr 1857/37 o pow. 0,0359 ha, o wartości 

szacunkowej 23 635,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące sześćset trzydzieści 

pięć  złotych i 00/100), pod budynkiem przeznaczonym na cele urządzenia nowej 

remizy Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Kobiórskiej w Kobiórze. 

 

2. Na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.1.385.2019 

z dnia 26.05.2020 r., gmina nabyła działkę nr 496/3 o pow. 0,0830 ha o wartości 

szacunkowej 50 100,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy sto złotych i 00/100), 

zabudowanej urządzeniami przesyłowymi sieci energetycznej, położoną przy ul. 

Bluszczowej w Kobiórze. 

 

3. Na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.1.320.2019 

z dnia 31.05.2021 r., gmina nabyła działkę nr 480/13 o pow. 0,0205 ha o wartości 

szacunkowej 16 700,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy siedemset złotych i 00/100), 

położoną przy ul. Rodzinnej w Kobiórze.  

 

4. Na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.1.372.2019 

z dnia 26.05.2020 r., gmina nabyła działkę nr 1241/2 o pow. 0,9144 ha, o wartości 

szacunkowej 548 940,00 zł. (słownie: pięćset czterdzieści osiem tysięcy 

dziewięćset czterdzieści złotych i 00/100), stanowiącą Starodroże oraz fragment ul. 

Łukowej w Kobiórze. 

 

5. Na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.1.373.2019 

z dnia 26.05.2020 r., gmina nabyła działkę nr 1890/2 o pow. 0,0393 ha, o wartości 

szacunkowej 23 880,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące osiemset 

osiemdziesiąt i 00/100), stanowiącej fragment ul. Składowej w Kobiórze. 
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6.  Na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXVa.7531.20.2020 z 

dnia 24.09.2021 r., gmina nabyła działkę nr 2217/37 o pow. 0,1142 ha, o wartości 

szacunkowej 116 222,00 zł (słownie: sto szesnaście tysięcy dwieście dwadzieścia 

dwa złote i 00/100), z przeznaczeniem pod plac parkingowy do obsługi strażnicy 

Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Kobiórskiej w Kobiórze. 

 

7. Na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.1.532.2020 

z dnia 15.12.2021 r., gmina nabyła działkę nr 153/5 o pow. 2,4086 ha o wartości 

szacunkowej 120 730,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy siedemset trzydzieści 

złotych i 00/100), stanowiącą fragment lasu kobiórskiego, na której usytuowany jest 

rurociąg Gocza. 

 

Łącznie gmina nabyła w tym trybie grunt o pow. 3,6159 ha i wartości szacunkowej 

900 207,00 zł. 

 

III.1.4.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.7510.1.195.2019 z 

dnia 11.05.2021 r., gmina nabyła działkę nr 270/75 o pow. 0,0890 ha, o wartości 

szacunkowej 17 950,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt 

złotych i 00/100). położoną w rejonie ul. Zachodniej  w Kobiórze. 

 

2.  Na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXV.7510.1.195.2019 z 

dnia 11.05.2021 r., gmina nabyła działkę nr 271/75 o pow. 0,7280 ha, o wartości 

szacunkowej 22 150,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące sto pięćdziesiąt złotych 

i 00/100). położoną w rejonie ul. Zachodniej  w Kobiórze. 

 

3. Na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXV.7510.1.199.2019 z 

dnia 11.05.2021 r., gmina nabyła działkę nr 469/8 o pow. 0,0074 ha, o wartości 

szacunkowej 1 780,00 zł (słownie: tysiąc siedemset osiemdziesiąt złotych i 00/100), 

położoną w rejonieStarodroża w Kobiórze. 

 

4. Na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXV.7510.1.203.2019 z 

dnia 18.05.2021 r., gmina nabyła działkę nr 272/75 o pow. 0,0770 ha, o wartości 

szacunkowej 15 700,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy siedemset złotych i 00/100) 

położoną w rejonie ul. Zachodniej  w Kobiórze. 

 

5. Na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXV.7510.1.206.2019 z 

dnia 18.05.2021 r., gmina nabyła działkę nr 473/8 o pow. 0,0183 ha, o wartości 

szacunkowej 3 960,00 zł (słownie: trzy dzwiećset sześćdziesiąt złotych i 00/100) 

położoną w rejonie ul. Przelotowej  w Kobiórze. 
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Łącznie w 2021 roku gmina nabyła w tym trybie grunt o pow. 0,9197 ha i wartości 

szacunkowej 61 540,00 zł. 

 
III.1.5. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste 
Według danych Referatu Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Kobiór na dzień 

31.12.2021 r. w rękach 10 użytkowników wieczystych pozostawały grunty o łącznej 

powierzchni 0,6915 ha i wartości 644 100,05 zł. 

 
III.1.6.Grunty oddane w dzierżawę 
 
Według danych Referatu Gospodarki Komunalnej oraz Gospodarki Przestrzennej 
Urzędu Gminy Kobiór na dzień 31.12.2021 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, 
 8 umów na umieszczenie reklamy na gruntach komunalnych o łącznej 

powierzchni reklamowej 20,69 m², 
 21 umów dzierżawy gruntów pod garażami o łącznej powierzchni 334,20 m2 

 
III.1.7. Sprzedaż nieruchomości 

 
1. Na podstawie aktu notarialnego Repertorium A nr 2054/2021 z dnia 26.08.2021 r., 

gmina zbyła działkę nr 1926/75 o pow. 0,0998 ha, przeznaczoną pod zabudowę 

mieszkaniowo-usługową, położoną przy ul. Żeńców w Kobiórze, za kwotę 

259 020,00 zł netto + 23% VAT  = 318 594,60 zł brutto (słownie: trzysta osiemnaście 

tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery złote i 60/100). 

Wartość księgowa zbytej działki: 1 595,74 zł. 

 

2. Na podstawie aktu notarialnego Repertorium A nr 2044/2021 z dnia 26.08.2021 r., 

gmina zbyła działkę nr 1927/75 o pow. 0,1320 ha, przeznaczoną pod zabudowę 

mieszkaniowo-usługową, położoną przy ul. Kodowej w Kobiórze, za kwotę 

280 750,00 zł netto + 23% VAT  = 345 322,60 zł brutto (słownie: trzysta czterdzieści 

pięć tysięcy trzysta dwadzieścia dwa złote i 60/100).  

Wartość księgowa zbytej działki: 2 110,60 zł. 

 

Łącznie gmina zbyła grunt o pow. 0,2318 ha i wartości księgowej 61 240,00 zł,  

za łączną kwotę netto 539 770,00 zł , brutto 663 917,20 zł . 

 

 

 

 

 



RAPORT O STANIE GMINY KOBIÓR W ROKU 2021     S t r o n a   30  

 

 
 

III.1.8. Budynki komunalne 

Wykaz budynków komunalnych według stanu na dzień 31.12.2021 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 

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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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 

 
Rozdział IV MIESZKAŃCY KOBIÓRA 

 
IV.1. Dane statystyczne dotyczące liczby mieszkańców  
 
W 2021 roku liczba mieszkańców zwiększyła się  o 8 osób i na dzień  31 grudnia 

2021r. wynosiła 4933 osób, w tym 4872 osób zameldowanych na pobyt stały, 61 

osoby zameldowane na pobyt czasowy.  

W poszczególnych kategoriach wiekowych przedstawiała się następująco: 

 Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym (17 lat i mniej) 979, w tym: 

480 mężczyzn i 499 kobiet,  

 Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym (18-59 lat) 2845, w tym 1514 

mężczyzn i 1331 kobiet,  

 Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym wynosiła 1048, w tym 393 

mężczyzn i 655 kobiet. 

W 2021 roku przyrost naturalny był ujemny -4,10 %. 

W systemie ewidencji ludności zarejestrowano 39 urodzeń, w tym 21 dziewczynek i 

18 chłopców. W ciągu roku zmarło 59 osób, w tym 26 kobiet i 33 mężczyzn.  

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

zamieszkania. 

IV.2. Wskaźnik bezrobocia 
 
Wskaźnik bezrobocia na początku 2021 r. wynosił 3,9%, zaś na dzień 31 grudnia 
2021 r. 3,2%. 
 
Bezrobotni na koniec 2020r. - 87 osób w tym 32 kobiety, z czego z prawem do 
zasiłku 18 osób w tym 10 kobiet. 
 
Bezrobotni na koniec 2021r. - 62 osoby w tym 19 kobiet, z czego z prawem do 
zasiłku 6 osób w tym 1 kobiet. 
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IV.3. Konsultacje społeczne 
 

W 2021 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 2022 rok.” 
 

 Zarządzeniem nr 110/V/2021 z dnia 02.11.2021r. Wójta Gminy Kobiór 
poddano konsultacjom społecznym projekt uchwały w/w sprawie. Konsultacje 
zostały przeprowadzone w okresie od 10.11.2021r. do dnia 24.11.2021r. 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 10.11.2021r. do 24.11.2021r. 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. 

 
 

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 2021 roku 56 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. Systemów informatycznych 

2. Nagród przyznanych pracownikom 

3. Usuwania i unieszkodliwiania azbestu 

4. Rowerów z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 

5. Podpisywania umów 

6. Ubezpieczeń 
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7. Wynagrodzenia nauczycieli religii (2 razy) 

8. Informacji finansowo – podatkowej 

9. Produkcji i dystrybucji ulotek  

10. Instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła 

11. Bezdomnych zwierząt 

12. Przydomowych oczyszczalni ścieków 

13. Wód opadowych 

14. Przekazania danych wyborców 

15. Subwencji oświatowej 

16. Opieki nad zwierzętami bezdomnymi i ich wyłapywania 

17. Wynagrodzeń pracowników samorządowych 

18. Środków stosowanych w rolnictwie oraz do pielęgnacji i oczyszczania terenów 

zielonych 

19. Odpadów komunalnych 

20. Funduszu sołeckiego 

21. Toalet publicznych 

22. Funkcjonowania młodzieżowej rady gminy 

23. Wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

24. Danych sołtysów 

25. Etyki, religii i związków wyznaniowych  

26. Szczepień przeciw covid-19 

27. Pracowniczych planów kapitałowych 

28. Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 

29. Zamówień publicznych (3 razy) 

30. Własności działek 

31. Stacji ładowania aut 

32. Zabytków gminnych 

33. Naboru na dyrektorów instytucji kultury 

34. Danych personalnych osób zatrudnionych w gminie 

35. Zasobów przyrody 

36. Sprawozdań do GUS 

37. Finansów gminy w czasie covid-19 

38. Obsługi prawnej 

39. Powołania Inspektora ochrony danych (2 razy) 

40. Białej księgi szczepień 

41. Loterii covid-19 

42. Organizacji loterii promocyjnych 

43. Kar umownych 

44. Gminnego programu dofinansowania wymiany urządzeoń grzewczych 

45. Budowy farm fotowoltaicznych 

46. Inwentaryzacji źródeł ciepła 

47. Lokali mieszkaniowych 

48. Działań związanych z covid-19 

49. Współpracy z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią (2 razy) 

50. Ochrony środowiska 
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IV.5. Skargi i wnioski 
 
W 2021 roku do Urzędu Gminy Kobiór wpłynęły 1 skarga i 4 wnioski w rozumieniu 

Kodeksu postępowania administracyjnego. 

 Skargi dotyczyły: 

1. Skarga na uciążliwość myjni samochodowej 

Stronom zaproponowano polubowne załatwienie sprawy. Ostatecznie sprawą 

zajęła się WIOŚ. 

 

Przedmiotem wniosków było: 

1. Zamontowanie progu spowalniającego 

2. Zamontowanie progu spowalniającego 

3. Przeniesienie lampy, spowolnienie ruchu na ul. Kwiatowej, usunięcie reklamy 

zasłaniającej widoczność 

4. Wsparcie komunikacyjne 

Na złożone wnioski udzielono odpowiedzi wyjaśniających. 

 
IV.6. Petycje 
 
W 2021 roku do urzędu nie wpłynęły żadne petycje. 
 
IV.7.Ochrona zdrowia 

 
W 2021 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 2021 roku 

wynosiła 4267, a liczba udzielonych świadczeń zdrowotnych w 2021 roku 

wyniosła 16914. Dotyczyły one najczęściej układu krążenia, nadciśnienia, 

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

W 2021 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. 

 Drugi podmiot, w ramach kontraktu z NFZ, prowadził gabinet stomatologiczny 

w budynku wielofunkcyjnym przy ul. Centralnej 57. 

W 2021 roku w gminie funkcjonowała 1 apteka prowadzona przez podmiot prywatny.  
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IV.8.Programy zdrowotne 
 
W 2021 roku zrealizowano cztery programy zdrowotne, a mianowicie: 

 „Program profilaktyczno-edukacyjny Unplugged”, którego celem było 

motywowanie do ograniczenia używania substancji psychoaktywnych przez 

młodzież. Program zrealizowany w trybie ustawy o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w całości sfinansowany ze środków gminy 

Kobiór w wysokości 4600 zł. Z programu skorzystało 35 osób; 

 „Program Wczesnej Profilaktyki Uzależnień CUKIERKI”, którego celem było 

przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym. Program zrealizowany w trybie 

ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,  

w całości sfinansowany ze środków gminy Kobiór w wysokości 1200zł.  

Z programu skorzystało 40 osób; 

 „Kobiórskie lato 2021”, program zrealizowany w trybie ustawy o wychowaniu  

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w całości sfinansowany  

ze środków gminy Kobiór w wysokości 9443 zł. Z programu skorzystało 85 

osób; 

 „Warsztaty przeciwdziałania mowie nienawiści. Fala agresji słownej”. Celem 

programu był rozwój samoświadomości emocjonalnej. Program zrealizowany 

w trybie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

w całości sfinansowany ze środków gminy Kobiór w wysokości 2800 zł.  

Z programu skorzystało 105 uczniów. 

Łączny koszt programów profilaktycznych: 18 043 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 2021 roku w Gminie Kobiór funkcjonowało 16 punktów 
sprzedaży napojów alkoholowych w tym: 

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

 6 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: 

 13szt - 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: 
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 8szt - do 4,5% alkoholu oraz na piwo, 

  8szt - powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa), 

  8szt - powyżej 18% alkoholu.  
 
W 2021 roku wydano 6 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Dotyczyły one 
wyłącznie punktów, które takie zezwolenia wcześniej posiadały, lecz w 2021 roku 
wygasł termin ich obowiązywania w tym: 
1. przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w ilości: 

 2szt - do 4,5% alkoholu oraz na piwo, 

  2szt - powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa), 

  2szt - powyżej 18% alkoholu. 
  
Wydano również 3 decyzje zmieniające do posiadanych przez przedsiębiorcę decyzji 
ze względu na zmianę siedziby firmy. 
 
Wartość sprzedanych napojów alkoholowych w 2021 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 
 
Wartość sprzedanych napojów alkoholowych w Kobiórze w 2021 roku była na 

zbliżonym poziomie do roku 2020. 

Ze względu na trwającą pandemię i trudną sytuację finansową lokali 
gastronomicznych podjęto uchwałę zwalniającą je z drugiej raty opłaty za posiadanie 
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Łączną kwota zwolnień wyniosła 
6264,14 zł 
 
IV.9.2. Informacje o zadaniach realizowanych przez GOPS w zakresie 
wychowania w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi  i narkomanii. 
 
W 2021r. 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 
163 663,05 zł.  
Plan budżetu na 2021r. po zmianach wynosił: 
135 000 zł + 42 284,17 zł (środki pozostałe z 2020r.) + 16 544,89 zł (dodano na 
podst. Uchwały Rady Gminy Nr RG.0007.20.8.2021) = 193 829,06 zł. 
 
Wysokość środków faktycznie wykorzystanych na realizację w/w zadań przedstawia 
się następująco: 
Dział 851 – Ochrona zdrowia 
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi: 
plan:               185 070,06 zł; środki własne 
wykonanie:       77 410,44 zł; środki własne  
Rozdział 85153 - przeciwdziałanie narkomanii: 
plan:                  8 759,00 zł;  środki własne           



RAPORT O STANIE GMINY KOBIÓR W ROKU 2021     S t r o n a   37  

 

 
 

wykonanie:               0,00 zł; środki własne               
 
Łącznie wydatkowano kwotę w wysokości 77 410,44 zł,  
Kwota niewykorzystanych środków w wysokości  116 418,62 zł (tj. plan: 193 829,06 
zł – wykonanie: 77 410,44zł) będzie wprowadzona do budżetu gminy na 2022r. na 
realizację zadań w zakresie profilaktyki.  
 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2021r. odbyła 5 
posiedzeń: 
- liczba prowadzonych postępowań w związku z nadużywaniem alkoholu - 6 osób, 
- liczba spraw skierowanych do Sądu w sprawie podjęcia leczenia odwykowego – 1 
wniosków 
- liczba osób, z którymi przeprowadzono rozmowy motywacyjne – 3 osoby 
- liczba wydanych opinii specjalistów w przedmiocie uzależnienia – 1 opinia 
 
 
Programy profilaktyczne dla dzieci przeprowadzono w Gminnym Domu Kultury  
w Kobiórze. 
 
Na organizację czasu wolnego dla dzieci wydatkowano w 2021r. kwotę  9 442,61 zł, 
 
 
Na organizację zadania z zakresu profilaktyki i problemów alkoholowych, 
przeciwdziałania narkomanii, wspierania rodziny oraz przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie w formie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży 
przeprowadzonych w Szkole Podstawowej im Jana Brzechwy  
w Kobiórze wydatkowano w 2021r. kwotę: 8 600,00 zł 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. 
 
Łącznie na działania profilaktyczne dla dzieci wydatkowano kwotę: 18 042,61 zł. 
 
Pozostałe wydatki poniesiono z gminnego funduszu profilaktyki na łączną kwotę  18 
715,00 zł,           
w tym: 
- wynagrodzenie członków Komisji za udział w posiedzeniach:    3 980,00 zł 
- opinie specjalistów w przedmiocie uzależnień (1 opinia):              260,00 zł 
- koszt prowadzonych konsultacji psychologicznych z zakresu uzależnień 
  w Punkcie Konsultacyjnym :   12 500,00 zł 
- zorganizowanie posiłków Wigilijnych z dowozem dla osób samotnych z różnych 
grup wiekowych  (m.in. seniorów)”  -  1 155,00 zł 
- współpraca z organizacjami i fundacjami w zakresie rozwiązywania problemów 
alkoholowych 
 tj. udzielono pomocy finansowej mieszkańcom Gminy Kobiór poprzez 
dofinansowanie kosztów udziału w „XXX Jubileuszowym Zlocie Rodzin 
Abstynenckich – TATRY 2021” – 720,00 zł. 
- opłata sądowa – 100,00 zł 
 
Świetlica Środowiskowa  -  40 652,83 zł 
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IV.10 Urząd Gminy  
 
Urząd Gminy realizował zadania przez zatrudnionych w nim pracowników. 
W 2021r. zatrudnionych było: 
- 6 osób na stanowiskach kierowniczych (6 etatów), 
- 22 osoby na stanowiskach urzędniczych (18,26 etatów), 
- 14 osób na stanowiskach pomocniczych i obsługi (11,38 etatów). 
 
Zatwierdzono na przestrzeni 2021 roku: 
- 5 aneksów do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2020/2021, 
- 2 aneksy do arkusza organizacji Przedszkola na rok szkolny 2020/2021, 
- arkusz organizacji Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2021/2022, 
- arkusz organizacji Przedszkola na rok szkolny 2021/2022, 
- 5  aneksów do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2021/2022, 
- 3 aneksy do arkusza organizacji Przedszkola na rok szkolny 2021/2022. 
 
Podpisano i realizowano porozumienie z Miastem Tychy  w zakresie realizacji 
nauczania religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Wydatkowano kwotę 
1.042,50 zł. 
 
W 2021 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 – kwota 6 364,40 zł 
- Miasto Pszczyna – kwota 3 396,24 zł 
oraz na rzecz Gminy Wyry – przedszkole publiczne – kwota 2 665,32 zł. 
 
W roku 2021 wpłynął 1 wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego 
pracownika. Wydano 1 decyzję przyznającą dofinansowanie na kwotę 8.081 zł. 
 
Przeprowadzono jedno postępowanie 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 65.803,85 zł. 
 
 
W roku 2021 wpłynęły 23 wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Łącznie 
przyznano 51 kart.  
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Rozdział V DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA w 2021 roku. 
 
V.1. Zestawienie wydatków na inwestycje 

1. Montaż instalacji efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego  
w Kobiórze 

Inwestycja zakończona. Poniesiono nakłady w łącznej kwocie    200 869,50 zł.  

W ramach inwestycji wymieniono 230 szt. wysokoprężnych sodowych opraw 
oświetleniowych wraz z przewodami w słupie na energooszczędne oprawy oparte na 
technologii LED, w tym: 

1) Wymiana 163 opraw na słupach należących do TAURON S.A., za kwotę 
147 330,93 zł, w tym: 

 Roboty budowlane      140 220,00 zł  

 Koszty nadzoru inwestorskiego        4 096,99 zł 

 Koszt wykonania wniosku aplikacyjnego      2 250,00 zł 

 Koszt wykonania tablic            153,75 zł 

 Wykonanie audytu powykonawczego          610,19 zł 

2) Wymiana 64 opraw na słupach i obiektach należących do Gminy Kobiór, za 
kwotę 53 538,57 zł, w tym: 

 Roboty budowlane        49 200,00 zł  

 Koszty nadzoru inwestorskiego        1 684,01 zł 

 Koszt wykonania wniosku aplikacyjnego      2 250,00 zł 

 Koszt wykonania tablic            153,75 zł 

 Wykonanie audytu powykonawczego          250,81 zł 

 
2. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Kobiór  
W ramach inwestycji wykonano sieć wodociągową o łącznej długości 764,59 mb,  
w tym: 

 w rejonie ul. Stobika i Wróblewskiego     590,14 mb 

 w rejonie ul. Wróblewskiego i Kwiatowej (ul. Wrzosowa)     174,45 mb 

Inwestycja zakończona.  Poniesiono nakłady w łącznej kwocie   241 709,20 zł   
w tym: 

 1. Roboty budowlane     219 397,50 zł 

 2. Koszty wykonania projektu      14 350,00 zł 

 3. Koszty nadzoru inwestorskiego       5 000,00 zł 

 4. Koszt wykonania wniosku aplikacyjnego      2 250,00 zł 

 5. Koszt wykonania tablic            455,10 zł 

 6. Wydruki i skany             177,67 zł 

 7. Uzgodnienie projektu            110,16 zł 

 8. Odliczony VAT SUMA             -31,23 zł 
 

 
3. Utworzenie mieszkań socjalnych i chronionych w Kobiórze na terenie 

zdegradowanym – ORLA 4 
Inwestycja zakończona. Poniesiono nakłady w łącznej kwocie   1 529 923,29 zł   
w tym: 
1. Roboty budowlane            1 452 118,03 zł 



RAPORT O STANIE GMINY KOBIÓR W ROKU 2021     S t r o n a   40  

 

 
 

 
2. Koszty wykonania projektu         23 370,00 zł 

3. Koszty nadzoru inwestorskiego                   17 936,00 zł 
4. Koszt wykonania wniosku aplikacyjnego         4 500,00 zł 
5. Koszt wykonania tablic               332,10 zł 
6. opłaty za przyłączenie          20 806,68 zł 
7. Wyposażenie mieszkania chronionego                  10 860,48 zł  
 

4. Budowa parkingu park&ride przy dworcu PKP w Kobiórze  
Inwestycja zakończona. Poniesiono nakłady w łącznej kwocie   846 377,35 zł   
w tym: 
1. Roboty budowlane               805 061,78 zł 
2. Koszty wykonania projektu         27 690,00 zł 
3. Koszty nadzoru inwestorskiego                     8 100,00 zł 
4. Usługi geodezyjne                       1 943,40 zł 
5. Koszty wykonania wydruków, skanów              110,99 zł 
6. Koszt wykonania wierceń geologiczno-inżynierskich         1 623,60 zł 
7. Koszt wykonania tablic                159,90 zł 
8. Koszt uzgodnień                 302,58 zł 
9. Składki ZUS              1 385,10 zł 
 

5. Budowa infrastruktury aktywnego wypoczynku przy ul. Rzecznej w Kobiórze 
poprzez wykonanie obiektów małej architektury, ogrodzenia i miejsc 
parkingowych 
Przygotowanie inwestycji do realizacji.  
Poniesione wydatki (stan na koniec 2021 r.):      4 786,00 zł brutto 
 

6. Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu ul. Kobiórskiej na odcinku od ul. 
Centralnej do ul. Plichtowickiej  
Inwestycja w trakcie realizacji.  
Poniesione wydatki (stan na koniec 2021 r.):      30 618,34 zł brutto 
(poniesione nakłady w roku 2021: 23 016,94 zł) 
 

7. Przebudowa układu dróg wewnętrznych, parkingów oraz dojść w strefie 
budynku komunalnego przy ul. Orlej 4 w Kobiórze  

Inwestycja zakończona. Poniesiono nakłady w łącznej kwocie   100 218,00 zł   
w tym: 
1. Roboty budowlane                 99 500,00 zł 
2. Usługi geodezyjne                         664,00 zł 
3. Koszty wykonania wydruków                          54,00 zł 
 

8. Budowa oświetlenia ścieżki rowerowo-pieszej przy ul. Przelotowej na odcinku 
pomiędzy ul. Kobiórską IV i Książęcą w technologii LED 

Inwestycja niezakończona. 
Poniesione wydatki (stan na koniec 2021 r.):   77 951,25 zł brutto, w tym: 
1. Roboty budowlane            72 360,90 zł 
2. Koszty wykonania projektu      4 305,00 zł 
3. Usługi geodezyjne                  1 285,35 zł 
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9. Przebudowa gminnych dróg dojazdowych w Kobiórze 

Inwestycja niezakończona.  
Poniesione wydatki (stan na koniec 2021 r.):   159 616,47 zł brutto, w tym: 

1) ul. Kobiórska:  19 386,67 zł  
2)  ul. Rolna:   34 883,54 zł  
3)  ul. Łukowa:  59 348,84 zł 
4)  ul. Rodzinna:  43 694,97 zł 
 

10. Przebudowa dróg gminnych w Kobiórze – ul. Orla i ul. Łukowa  

Inwestycja zakończona. Łącznie poniesione nakłady:      441 968,99 zł brutto, w tym: 
1) ul. Orla  163 194,75 zł w tym: 

1. Roboty budowlane            155 546,29 zł 
2. Koszty wykonania projektu        7 200,00 zł 
3. Koszt wykonania tablic            159,90 zł 
4. Składki ZUS              288,56 zł 

2)  ul. Łukowa  278 774,24 zł w tym: 
1. Roboty budowlane            244 303,07 zł 
2. Koszty wykonania projektu        7 650,00 zł 
3. Usługi geodezyjne         1 481,67 zł 
4. Koszty wykonania kserokopii i wydruków               233,60 zł 
5. Koszt robót przygotowawczych zw. z zasileniem wyświetlaczy prędkości 4 000,00 
zł 
6. Dostawa i montaż wyświetlaczy prędkości    20 639,40 zł 
7. Koszt wykonania tablic            159,90 zł 
8. Składki ZUS             306,60 zł 
 

11.  Budowa przedszkola w Kobiórze  

Przygotowanie inwestycji do realizacji.  
Poniesione koszty (stan na koniec 2021 r.):   63 397,32 zł 
 

12. Przebudowa istniejącego budynku na Remizę Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Kobiórze, wraz z robotami towarzyszącymi 

Przygotowanie inwestycji do realizacji.  
Poniesione koszty (stan na koniec 2021 r.):   71 326,89 zł 
 

13. Prace przygotowawcze do przebudowy ul. Błękitnej  30 896,92 zł 
    (poniesione nakłady w roku 2021: 25 647,00 zł)  
 

14. Prace przygotowawcze do przebudowy ul. Promnickiej 32 355,16 zł 
    (poniesione nakłady w roku 2021: 25 205,00 zł) 
 

15. Rozbudowa budynku ul. Rodzinna 97   239 374,67 zł 
    (poniesione nakłady w roku 2021: 2 300,00 zł) 
 

16. Przebudowa budynku Centralna 59  

Przygotowanie inwestycji do realizacji.  
Poniesione nakłady (stan na koniec 2021 r.):   8 144,03 zł 
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17. Przedłużenie i przebudowa ul. Stobika 

Przygotowanie inwestycji do realizacji.  
Poniesione nakłady (stan na koniec 2021 r.):   1 164,88 zł 

 
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 
 
 
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 2021 sprzedaż usług wyniosła 

164 957 m3 , t.j. około 452 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 

2021r.łączny przepływ przez oczyszczalnię ścieków wyniósł 253 085 m3, tj. średnio 

ok. 693 m3 na dobę.  

Gminna sieć kanalizacji sanitarnej, administrowana przez Kobiórski Zakład 

Komunalny na dzień 31 grudnia 2021r. długość sieci wyniosła 35,4km.  

W roku 2021 liczba przyłączy wzrosła o 29 szt., dając łączną ilość 1302 odbiorców 

usług na podstawie zawartej umowy (1269 przyłączy, w tym 1210 do budynków 

mieszkalnych).  

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 2021 roku wyniosła 47.71 km. 
Dostęp do sieci wodociągowej w gminie posiada 1 272 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. 
 
 

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 2021r. wynosiła 40.105 km, a przyłączy do 
budynków mieszkalnych było 1211 szt. Do celów grzewczych gaz wykorzystywano w  
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 2021 wydatki remontowe i bieżące na utrzymanie tej sfery wyniosły – 

112.172,71 zł, a w tym wykonano:  

 renowację rowów melioracji szczegółowej K- 2   w rejonie ulic Wróblewskiego 

– ul. Błękitnej          - 312 mb, 

 renowację rowów melioracji szczegółowej   K-10 i k-8 droga Na Kąty,  

Nad Zalewem - 285mb   

 renowację rowów melioracji szczegółowej    K -5 ul. Ołtuszewskiego -386mb 

 

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 była Gmina Kobiór. 
Z uwagi na znaczne opłaty ponoszone corocznie przez Gminę na rzecz Wód 
Polskich z tyt. użytkowania przedmiotowych zbiorników, w 2021r. wystąpiono o 
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wygaszenie dotychczasowego pozwolenia wodnoprawnego. Gmina Zleci 
opracowanie nowego operatu wodnoprawnego w zakresie zmiany funkcjonowania 
istniejących zbiorników wodnych przy ul. Leśników w Kobiórze na podstawie którego 
będzie wnioskować o wydanie nowego pozwolenia wodnoprawnego. W ramach 
zleconego operatu wodnoprawnego zakres nowego pozwolenia będzie obejmował:  

  Piętrzenia wody w korycie potoku Korzeniec Północny w okresie całego roku ( 
za wyjątkiem okresów dużych przepływów, w których zasuwy na jazie mają 
być podniesione) 

 Pobór wody przy pomocy ujęcia zabudowanego w przyczółku betonowym. 
Pobierana woda będzie służyła do uzupełniania strat powstałych w wyniku 
poboru wody na cele przeciwpożarowe lasów, przesiąkanie, unoszenie i 
parowanie w latach suchych. 

 Użytkowanie: 

 Zbiornika Górnego położonego na działkach 122/5, 22/6, 121/4, 

 Zbiornika Środkowego położonego na działkach nr 124/4, 121/5, 120/11, 
120/5, 120/10, 119/27, 119/28, 119/23 ( wraz z przelewem do zbiornika 
dolnego) 

 Zbiornika Dolnego położonego na działkach nr 119/23, 119/27, 199/28 
Wyłącznie na cele przeciwpożarowe lasów i wędkarskie (bez prowadzenia 
hodowli ryb). 

Zmiana sposobu użytkowania zbiorników ma na celu ograniczenie do minimum opłat 
wnoszonych corocznie przez Gminę Kobiór do Wód Polskich 
 
VI.5.Drogi gminne  
 

Łącza długość gminnych dróg na dzień 31 grudnia  2021r. wyniosła 30,43 km, a 

powierzchnia 118.384,39 m2 (przyrost dróg ulepszonych bitumicznych:  

ul. Ołtuszewskiego III – 0,238 km, ul. Łukowa II – 0,094 km, ul. Łukowa III – 0,065 

km, ul. Rolna – ul. Paproci – 0,148 km, ul. Kobiórska – 0,052 km; przyrost dróg 

gruntowych: ul. Nad Zalewem II – 0,533 km, ul. Cicha III – 0,118 km, ul. Cicha IV – 

0,106 km, ul. Piękna – 0,279 km, ul. Wrzosowa - 0,24 km, ul. Zagrodniki – 0,388 km, 

ul. Żeńców II – 0,263 km, ul. Kodowa II – 0,117 km, ul. Kodowa III – 0,07 km, ul. 

Wiśniowa – 0,37 km)    

Rodzaj nawierzchni na koniec roku 2021: 

 Twarda ulepszona bitumiczna  100.146,09m2 24,604 km  

 Twarda ulepszona betonowa         54,00m2     0,013 km 

 Gruntowa wzmocniona kruszywem   11.339,00 m2   3,636 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:                                           118.384,39m2    30.43 km 

           

Nakłady inwestycyjne na przebudowę dróg gminnych w 2021 roku wyniosły: 

485.739,50 zł 
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Parkingi i dojścia wewnętrzne 

Zrealizowano przebudowę układu dróg wewnętrznych, parkingów oraz dojść w strefie 

budynku komunalnego przy ul. Orlej 4 w Kobiórze - pow. 617,23 m2 

Wartość całkowita zadania wyniosła:  99.500,00 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 2021 wybudowano jedną linię oświetleniową przy ul. Kobiórskiej (dojście do 
alei Książęcj) składającą się z 9 punktów 48 W  LED. 
Na koniec 2021 roku łączna liczba eksploatowanych opraw oświetleniowych w 

Kobiórze wyniosła 742 punktów, a w tym: 

- na sieci skojarzonej opraw gminnych   - 163 pkt 

- oprawy sieci gminnej     - 501 pkt  

- oprawy na sieci własności Tauron  - 78 pkt   

      ------------------------------ 

razem: 742 szt.  

(w tym 638 opraw typu LED, 109 sodowych) 

 

Nakłady inwestycyjne poniesione w 2021 roku na budowę i przebudowę oświetlenia 

gminny wyniosły  73.221,90  zł (brutto) i dotyczyły budowy oświetlenia ścieżki 

rowerowo-pieszej przy ul. Przelotowej na odcinku pomiędzy ul. Kobiórską IV  

i ul. Książęcą w technologii LED. 

 

W ramach inwestycji „ Montaż instalacji efektywnego energetycznie oświetlenia 
ulicznego w Kobiórze” wymieniono 230 szt. wysokoprężnych sodowych opraw 
oświetleniowych wraz z przewodami w słupie na energooszczędne oprawy oparte na 
technologii LED, w tym: 

1) Wymiana 163 opraw na słupach należących do TAURON S.A., za kwotę 
147 330,93 zł, w tym: 

 Roboty budowlane      140 220,00 zł  

 Koszty nadzoru inwestorskiego        4 096,99 zł 

 Koszt wykonania wniosku aplikacyjnego      2 250,00 zł 

 Koszt wykonania tablic            153,75 zł 

 Wykonanie audytu powykonawczego          610,19 zł 

2) Wymiana 64 opraw na słupach i obiektach należących do Gminy Kobiór, za 
kwotę 53 538,57 zł, w tym: 

 Roboty budowlane        49 200,00 zł  

 Koszty nadzoru inwestorskiego        1 684,01 zł 

 Koszt wykonania wniosku aplikacyjnego      2 250,00 zł 

 Koszt wykonania tablic            153,75 zł 

 Wykonanie audytu powykonawczego          250,81 zł 
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VI.7.   Utrzymanie terenów zielonych i sportowych 
Gmina Kobiór dysponuje znacznymi obszarami komunalnych terenów zielonych 
wymagających utrzymania w okresie sezonu wegetacyjnego. W roku 2021utrzymano 
tereny zielone o łącznej powierzchni 9,39ha w ramach umowy z firmą zewnętrzną, a 
w tym: 

 3,232 ha wykoszono kosiarką samozbierającą 

 2,789 ha zieleńców płaskich wykoszono kosiarką bijakową 

 3,370 ha zielonych poboczy dróg wykoszono kosiarką bijakową 

 

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 

utrzymanie tablic informacyjnych, ławek, tablic z nazwami ulic. 

 

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

(bez kosztów pracy zatrudnionej brygady komunalnej). 

Gmina w 2021 roku dysponowała własnym sprzętem specjalistycznym 

przeznaczonym do tego celu jak niżej: 

 

Rodzaj sprzętu       okres eksploatacji 

 Samochód samowyładowczy    - 12 lat 

 Traktor „Kubota”  z kabiną     - 2 lata 

 Kosiarka samojezdna do boisk    - 7 lat 

 Ssawa mechaniczna do załadunku suchych liści - 7 lat 

 Mikrociągnik z przyczepą 22,00 KM 1,5 tony  - 16 lat 

(wyłączony z użytkowania) 

 Kosiarka samozbierająca Amazone GH02 150  - 22 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)    - 3 lata  

                                                                        

W 2021r. zakupiono: 

 kosiarki spalinowej COMBI 53 SEQ ST 170  2 szt.  

 kosa spalinowa STIHL FS 311    1 szt. 
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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  31.12.2021r  
 

 Centralna 30-38 4 mieszkania;  pow. łączna:  197,18 m2 
Lokale od 33,89m2 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               7 mieszkań socjalnych pow. łączna 296,02 m2 
Lokale od 36,13 m2 do 46,60 m2 
1 lokal chroniony o pow. 37,58 m2 
 

 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 2021 roku 2 lokale mieszkalne w budynku komunalnym przy ul. Centralnej 36-38 
zostały sprzedane na rzecz dotychczasowych najemców.  
W ramach tego zasobu wydzielono 8 lokali socjalnych o obniżonej do 50% stawce 
czynszu: 
Orla 4A/1 pow. 38,53 m2 
Orla 4A/2 pow. 36,13 m2 
Orla 4B/2 pow. 37,87 m2 
Orla 4C/1 pow. 46,60 m2 
Orla 4C/2 pow. 46,24 m2 
Orla 4D/1 pow. 44,98 m2 
Orla 4D/2 pow. 45,67 m2 

Centralna 59 pow. 23,59 m2 
 
 
 
VII.3.Nakłady poniesione na budynki komunalne w 2021r:   
 
Na inwestycje mieszkaniowe, komunalne wydano  kwotę łączną 397.960,92zł 
W tym: 

 Przebudowa budynku komunalnego przy ul. Rodzinnej 97  2.300,00zł 

 Utworzenie mieszkań socjalnych i chronionych w Kobiórze 
na terenie zdegradowanym                       395.660,92zł 
 



RAPORT O STANIE GMINY KOBIÓR W ROKU 2021     S t r o n a   49  

 

 
 

VII.4. Dodatki mieszkaniowe 
 
 

 W 2021 r na podstawie decyzji Wójta Gminy wypłacono dodatki mieszkaniowe 
na kwotę łączną 18.337,53 zł 

 Ich beneficjentami było 12 gospodarstw domowych. 

 Najniższa kwota dodatku mieszkaniowego: 172,77 zł 

 Najwyższa kwota dodatku mieszkaniowego: 349,55 zł 

 W 2021 r wpłynęły 2 wnioski o przydział mieszkania komunalnego. 
 
 
Rozdział VIII GOSPODARKI ODPADAMI  W 2021r. 
 
Poniższa analiza obejmuje rok 2021, 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 

W wyniku przeprowadzonej w sierpniu 2020r. procedury przetargowej na okres 
16 m-cy począwszy od 1 września 2020r., w zakresie odbioru, transportu oraz 
zagospodarowania odpadów komunalnych do 31 grudnia 2021r. była kontynuowana 
umowa zawarta z przedsiębiorstwem „Master – Odpady i Energia Sp. z o.o.” z 
siedzibą w Tychach przy ul. Lokalnej. 
 
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 
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- 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 31.12.2021r wyniosła 89, (w tym 21 nieruchomości 
mieszanych). 
 
 
 
c) sposób gromadzenia odpadów komunalnych 

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, tworzywa sztuczne oraz opakowania wielomateriałowe (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: 

 papier, tektura 
 tworzywa sztuczne 
 opakowania wielomateriałowe, 
 metale 
 szkło budowlane i lustra 
 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, materiały izolacyjne) 
pochodzące z drobnych prac remontowych, wykonywanych we własnym zakresie,  
 zużyte opony z samochodów osobowych, 
 odzież i tekstylia, 
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 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 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 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.  

 
e) częstotliwość odbioru odpadów komunalnych 
- odpady niesegregowane (zmieszane) z budynków jednorodzinnych w okresie 

od kwietnia do października były odbierane raz na 2 tygodnie, z nieruchomości 
wielolokalowych raz na tydzień. W pozostałych miesiącach odpowiednio: raz na 
cztery tygodnie i raz na dwa tygodnie. 
Z nieruchomości „niezamieszkałych” odpady zmieszane były odbierane co 
najmniej jeden raz w miesiącu, lub częściej zgodnie z informacją zawartą w 
deklaracji. 

- odpady zbierane w sposób selektywny: papier, szkło, tworzywa sztuczne, 
metale były odbierane jeden raz w miesiącu, i co trzy tygodnie z nieruchomości 
wielolokalowych. 

- bioodpady kuchenne z budynków jednorodzinnych w okresie od kwietnia do 
października były odbierane raz na 2 tygodnie, z nieruchomości 
wielolokalowych raz na tydzień. W pozostałych miesiącach odpowiednio: raz na 
cztery tygodnie i raz na dwa tygodnie. 

- bioodpady zielone były odbierane raz na 2 tygodnie w okresie od kwietnia do 
października, oraz jeden raz w listopadzie z budynków jednorodzinnych. Z 
posesji wielorodzinnych odbiory były realizowane 2x częściej.  
Z nieruchomości „niezamieszkałych” odpady bioodpady były odbierane co 
najmniej jeden raz w miesiącu, lub częściej zgodnie z informacją zawartą w 
deklaracji. 

- popiół odbierano jeden raz w miesiącu w okresie od stycznia do kwietnia, w 
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.  
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f) 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 wiązało się z przyznaniem 
indywidualnego numeru rejestrowego. Urząd Gminy uzyskał wpis do rejestru i 
otrzymał indywidualny numer rejestrowy : 000046856. 
 
 
VIII.2 Działalność firmy wywozowej 

 
W ramach systemu gminnego odbiorem oraz zagospodarowaniem odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Kobiór, 
zajmowała się firma Master - Odpady i Energia Sp. z o.o. Na podstawie umowy z 
właścicielem nieruchomości odbiorem odpadów zajmowało się Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe Mirosław Olejarczyk wpisany do Rejestru działalności regulowanej 
prowadzonego przez Wójta Gminy. 

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.  

Firma „Master” zgodnie z umową zawartą z gminą, wyposażyła wszystkich 
nowo zadeklarowanych właścicieli nieruchomości w brązowe pojemniki na bioodpady 
kuchenne oraz w antracytowe pojemniki na popiół.  

Sposób rozliczania się z Wykonawcą umowy (Master Odpady i Energia), 
odbywał się w terminach miesięcznych, na podstawie przekazanego raportu 
dotyczącego ilości odebranych odpadów z podziałem na odpady odebrane z 
zabudowy i PSZOK, oraz faktur wystawianych zgodnie z umową zawartą z 
przedsiębiorstwem wywozowym. Gmina zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i 
porządku, rozliczała się z przedsiębiorstwem za każdą faktycznie odebraną i 
zagospodarowaną tonę odpadu.  
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VIII.3 Możliwości przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 
komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz 
przeznaczonych do składowania pozostałości z sortowania odpadów i 
pozostałości z procesu mechaniczno – biologicznego przetwarzania 
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.  

 
Na terenie Gminy Kobiór nie ma możliwości przetwarzania niesegregowanych 

(zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady 
komunalne oraz przeznaczonych do składowania pozostałości z sortowania odpadów 
komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania 
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych. 

Wobec powyższego wszystkie odpady niesegregowane (zmieszane) zostały 
przekazane do MZKZOK Master – Odpady i Energia Sp. z. o.o. MBP w Tychach, 
oraz MPGK Sp. z o.o. Zakład Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów 
w Zabrzu, gdzie zostały poddane przetworzeniu w procesach odzysku R12. 

Bioodpady stanowiące odpady komunalne zostały przekazane do instalacji 
Master Odpady i energia Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach. Odpady pozostałe po 
sortowaniu i mechaniczno – biologicznym przetwarzaniu zmieszanych odpadów 
komunalnych przekazano na składowiska odpadów zlokalizowane w 
miejscowościach: Tychy, Lipie, Tworków, Jastrzębie Zdrój, Pawonków, Kielcza oraz 
Bytom.  
 
 
VIII.4 Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami  

komunalnymi. 
 
W roku 2021 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 31.12.2021r.) 
 

Zgodnie z bazą meldunkową na dzień 31.12.2021r. na terenie gminy 
zameldowanych było na pobyt stały 4872 osoby, na pobyt czasowy 61 osób. Według 
ewidencji złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, gminnym systemem gospodarowania zostały objęte 4683 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.  

Gmina prowadzi działania zmierzające do uszczelnienia systemu 
gospodarowania odpadami z nieruchomości zamieszkałych, polegające na objęciu 
czynnościami kontrolnymi nieruchomości, w których wynikają rozbieżności pomiędzy 
osobami zameldowanymi a zamieszkałymi 
 W roku 2021 mieszkańcy złożyli 423 deklaracje o wysokości opłaty 
(wymiarowe i zmieniające).  Zmiany w deklaracjach związane są ze zmianą 
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właściciela nieruchomości, zmianą ilości osób zadeklarowanych (zgony, urodzenia, 
zmiana właściciela nieruchomości), 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 2021r, 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.  
 
VIII.7 Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Kobiór w 
2021 roku 
 

Na podstawie sprawozdań podmiotów odbierających i zbierających odpady 
komunalne oraz podmiotu prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów, na 
terenie gminy Kobiór w roku 2021 wytworzono łącznie 2422,88 ton odpadów 
komunalnych. W tym, w ramach gminnego systemu gospodarki odpadami odebrano, 
zebrano i zagospodarowano 2411,68 ton. tj. prawie o 208 ton więcej niż w roku 
2020.   

Bezpośrednio z nieruchomości odebrano 1915,89 ton odpadów, w tym w 
ramach gminnego systemu odebrano 1910,66 ton. Natomiast zebrano łącznie 
506,994 ton, w tym 501,02 ton zebrano w ramach gminnego systemu gospodarki 
odpadami tj. z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów przy ul. Centralnej. 

 
 
Tab. nr 1. Ilości poszczególnych frakcji odpadów odebranych z nieruchomości w 

2021r. 
 
 

Rodzaj odpadu 

Odpady komunalne odebrane z nieruchomości w 2021r. (Mg) 

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

tworzywa sztuczne 

(20 01 39) 13,46 12,07 10,91 14,79 12,25 12,23 11,94 15,06 10,81 13,50 10,67 11,04 148,73 

papier i tektura 

(20 01 01) 6,75 5,09 5,44 6,91 5,93 7,25 6,47 8,03 6,82 8,27 5,60 6,06 78,62 

szkło 

(20 01 02) 14,86 9,79 9,51 13,43 11,33 9,39 10,80 13,05 12,35 9,87 9,78 8,91 133,07 
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bioodpady zielone 

(20 02 01) 0 0 0 25,31 45,50 54,97 45,87 44,74 47,51 43,57 15,90 0 323,37 

bioodpady kuchenne 

(20 01 08) 21,17 10,60 13,84 20,81 15,18 18,08 18,38 20,31 22,55 17,15 12,65 14,04 204,76 

popiół 

(10 01 01) 43,79 39,08 27,88 34,94 0 0 28,76 0 0 24,66 27,83 28,76 255,7 

odpady zmieszane 

(20 03 01) 57,43 44,88 60,82 77,89 65,73 65,31 75,80 76,56 68,97 65,59 52,18 55,25 766,41 

odpady zmieszane 

(20 03 01) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosław Olejarczyk, ul. Wola Jachowa 94a, 26-008 Wola Jachowa. 5,23 

 157,46 121,51 128,40 194,08 155,92 167,23 198,02 177,75 169,01 182,61 134,61 124,06 1915,89 

 

 

Wykres nr 1. Udział danego rodzaju odpadu w strumieniu odpadów odebranych w    

2021r. z  nieruchomości (Mg). 

 

Tab. nr 2. Ilości poszczególnych frakcji odpadów zebranych w PSZOK-u w 2021r. 

Rodzaj odpadu 

 

Odpady komunalne zebrane w 2021r. (Mg) 

 

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

tworzywa 
sztuczne 

(20 01 39) 
2,01 1,59 2,19 4,12 4,10 3,87 3,18 4,04 2,10 2,88 1,74 2,06 33,88 
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papier i tektura 

(20 01 01) 
0,93 0,53 0,77 0,74 0,96 1,24 1,23 1,74 1,05 1,21 0,96 1,11 12,47 

elektroodpady 

(20 01 36) 
1,72 1,12 1,94 1,49 0,59 2,7 1,67 1,84 1,61 2,04 2,36 1,78 20,86 

wielkie gabaryty 

(20 03 07) 
12,07 8,93 15,00 15,66 18,03 18,37 20,15 22,34 11,55 12,28 10,89 9,47 174,74 

zużyte opony 

(16 01 03) 
1,72 0,94 1,07 1,93 2,45 2,35 1,59 1,62 1,46 1,82 2,22 1,63 20,80 

metale 

(20 01 40) 
0,73 0 1,15 1,08 0,54 0,64 0,94 0,48 0,54 1,13 0,6 0,59 8,42 

budowlano-
rozbiórkowe 

(17 01 07) 
9,41 12,91 19,88 11,73 19,55 17,69 14,81 15,44 17,79 12,75 14,63 11,20 177,79 

papa 

(17 03 80) 
0 0 0 3,62 1,94 1,88 7,83 2,00 1,18 1,72 0,00 2,78 22,95 

materiały 
izolacyjne  

(17 06 04) 
0,86 0,38 3,22 1,23 1,36 3,86 0,86 1,07 0,64 0,40 0,64 0,31 14,83 

przeterminowane 
leki* 

(20 01 31) 
0 0 0,03 0 0,05 0 0,04 0 0,02 0 0,9 0 1,05 

oleje silnikowe* 

(13 02 08) 
0 0 0 0,04 0,04 0 0,66 0,73 0 0 0,14 0,14 1,75 

lampy 
fluorescencyjne* 

(20 01 21) 
0 0 0,02 0 0,03 0 0,01 0 0,08 0 0,02 0 0,16 

baterie* 

(20 01 33) 
0 0 0 0 0,09 0 0,12 0 0,07 0 0,07 0 0,35 

farby, tusze, 
kleje* 

(20 01 28) 
0 0,75 0,07 0,41 0,42 1,04 0 0 0,49 0 0,96 0,16 4,30 

odzież 

(20 01 10) 
0 0 0 0,92 0,75 0,63 0,67 0,69 0 0,77 0 0,71 5,14 

tekstylia 

(20 01 11) 
0,47 0,44 0,62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,53 

opakowania z 
metali 

(15 01 04) 

Marks Marcin „Trans-Mar" Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Usługowe, ul. Batalionów Chłopskich 55, 43-200 Pszczyna  5,974 

  29,92 27,59 45,96 42,97 50,9 54,27 53,76 51,99 38,58 37,00 36,13 31,95 506,994 
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Wykres nr 2. Zestawienie ilości odpadów zebranych w 2021r. w Punkcie 

Selektywnego Zbierania Odpadów (Mg).  

 

 Ilość odpadów segregowanych dostarczonych przez mieszkańców gminy do 
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, w roku 2021 była większa o 
prawie 66 ton w stosunku do roku ubiegłego i wyniosła 501,02 tony. Podobnie  jak w 
latach ubiegłych dominują odpady wielkogabarytowe oraz budowlano-rozbiórkowe.  

Wykres nr 3. Porównanie ilości wszystkich odebranych odpadów zmieszanych oraz 
wszystkich zebranych odpadów segregowanych na terenie gminy w 2021r. (Mg). 

 

                   

 
68,15% całego strumienia odpadów komunalnych wytworzonych w gminie 

stanowią odpady segregowane. Jest to wskaźnik wyższy niż w roku 2020, gdzie 
wyniósł  64,80%. 

W gminie funkcjonuje segregacja bioodpadów u „źródła” z podziałem na tzw. 
bioodpady zielone - pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych i bioodpady 
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kuchenne. Od września 2020r. bioodpady kuchenne gromadzone są w brązowych 
pojemnikach, natomiast bioodpady zielone w brązowych workach. Łączna masa 
odebranych i zagospodarowanych bioodpadów w stosunku do roku ubiegłego 
zwiększyła się o 162,16 tony. Dodatkowe brązowe pojemniki jakie mają do 
dyspozycji mieszkańcy oraz zwiększona częstotliwości odbioru tej frakcji odpadów w 
okresie od kwietnia do października (dwa razy w miesiącu), są prawdopodobnie 
przyczyną zwiększonego strumienia tego odpadu.  

Nowym elementem funkcjonującym od 2021 r. w gminnym systemie 
gospodarki odpadami jest wprowadzone znowelizowaną w 2019 roku ustawą o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019r. poz. 2010), zwolnienie w 
części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości 
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących 
bioodpady w kompostowniku przydomowym. Przedmiotowe zwolnienie winno być 
proporcjonalne do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi. 
Realizując nowy wymóg ustawowy wprowadzono zwolnienie w części z opłaty w 
wysokości 10 zł od nieruchomości. Do końca roku 2021r. z częściowego zwolnienia z 
opłaty skorzystało 81 właścicieli nieruchomości.  

W roku 2021 ogromnym zainteresowaniem cieszył 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. W roku 2018 
odebrano 336,63 tony, w roku 2019 – 318,78, w roku 2020 - 277,34 ton, natomiast w 
roku omawianym 255,70 ton.  

.  
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. 

a) Z terenu gminy Kobiór odebrano łącznie 771,64 ton odpadów komunalnych w 
postaci zmieszanej (w tym 766,41 ton w ramach systemu gminnego).  

b) Masa bioodpadów odebranych w 2021r. wyniosła 528,71 ton, w tym:  

 (20 02 01) bioodpady zielone 323,95 ton, 

 (20 01 08) bioodpady kuchenne 204,76 ton. 
c) Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i z procesu mechaniczno-

biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 
komunalnych przeznaczonych do składowania wyniosły 551,4010 ton.  

 
Uzyskane w 2021 roku poziomy przygotowania do ponownego użycia i 
recyklingu odpadów komunalnych  
 

a) poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów 
komunalnych wyniósł : 39,75% 

b) poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 
metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 
wyniósł : 92,30 % 
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c) poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
przekazywanych do składowania wyniósł : 33,16 % 

 
 
VIII.9 Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i 
unieszkodliwianiem odpadów komunalnych w 2021r. 
 
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.0007.161.2020 z dnia 29.12.2020r., stawka opłaty na 
jednego mieszkańca jest zróżnicowana w zależności od liczby osób zamieszkujących 
daną nieruchomość (system degresywny). Stawki opłat w 2021 roku kształtowały się 
następująco: 

- jeśli właściciel nieruchomości prowadził selektywną zbiórkę odpadów 
komunalnych: 
a) 34,50 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 1 
mieszkaniec, 
b) 29,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 2 
mieszkańców,  
c) 26,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 3 
mieszkańców, 
d) 24,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 4 
mieszkańców 
e) 22,50 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 5 
mieszkańców  
f)  21,50 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 6 
mieszkańców  
g) 21,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 7 
mieszkańców  
h) 20,50 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.0007.147.2020 z dnia 26.11.2021r., stawki opłaty 

za pojemniki wynosiły: 
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Tab. nr 3. 

Wielkość 
pojemnika 

Odpady zbierane 
selektywnie 

120 l 6,00 zł 

240 l 12,00 zł 

500 l 26,00 zł 

1100 l 58,00 zł 

7 m3 370,00 zł 

 
 

Jeżeli właściciel nieruchomości niezamieszkałej nie wypełniał obowiązku 
zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, stawki opłat za pojemniki o 
pojemności 120 l, 240 l, 500 stanowiły czterokrotność stawek podstawowych, 
natomiast dla kontenerów o pojemności  1100 l oraz 7000 l, trzykrotność stawki 
podstawowej.  

Zmiana wysokości w/w wymienionych stawek opłat za pojemniki została 
podyktowana nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku (Dz.U. z 2019r. 
poz. 2010), zgodnie z którą, maksymalna stawka opłaty za pojemnik 1100 l nie mogła 
być wyższa niż 3,2% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 
osobę ogółem. Zgodnie z Obwieszczeniem Głównego Urzędy Statystycznego 
przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem w 2019 r, wyniósł 
1819 zł wobec powyższego maksymalna stawka opłaty za pojemnik 1100 l nie mogła 
wynieść więcej niż 58,20 zł. Za pojemniki o mniejszej lub większej pojemności stawki 
opłaty ustala się w wysokości proporcjonalnej do ich pojemności. 

 
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 celu zrównoważenia dochodów z nieustannie wzrastającymi wydatkami 
ponoszonymi na gospodarkę odpadami, gminy zmuszane są do podnoszenia opłat 
wnoszonych przez właścicieli nieruchomości. W sierpniu 2020r zakończono 
postępowanie przetargowe na usługę odbioru i zagospodarowania odpadów 
komunalnych na okres 16 m-cy tj. od września 2020 do końca grudnia 2021. Umowa 
opiewała 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 

 
Jednocześnie na skutek nowelizacji ustawy, samorządy zostały zmuszone do 
obniżenia dotychczasowych opłat za pojemniki dla właścicieli nieruchomości 
niezamieszkałych. Biorąc pod uwagę powyższe, planowano, że koszty obsługi 
systemu w 2021r. (wraz z kosztami administracyjnymi) wyniosą około 1 675 338,50 
zł, dochód natomiast bez podjęcia jakichkolwiek działań wyniesie około 1 180 924,80 
zł. W związku z powyższym, mając na względzie ustawowy obowiązek 
równoważenia kosztów z dochodami, na sesji Rady Gminy w dniu 29 grudnia 2020r. 
podjęto uchwałę w sprawie podwyższenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi na rok 2021. Podwyżką wynoszącą 5 zł/os/m-c zostali objęci 
właściciele nieruchomości „zamieszkałych”.   Planowano uzyskać dochód na 
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poziomie 1 461 724,00 zł, który jedynie pozwoliłby się zbliżyć do poziomu uzyskania 
środków pozwalających na pokrycie kosztów. Aby całkowicie zbilansować system 
podwyżka musiałaby wynieść 8,80 zł/osoby. Jednakże mając na uwadze sytuacją 
wynikająca z pandemii covid-19 oraz niemożność w ówczesnym momencie 
określenia skutków finansowych zastosowanych zmian regulaminowych 
wynikających z nowelizacji ustawy o u.c.p.g., zaproponowano częściowe 
zbilansowanie systemu. Pozostały niedobór miał być pokryty z budżetu gminy. 
 
d) wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi * 

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 
2021 wyniosła 1 587 599,12 zł. Do budżetu wpłynęło 1 435 078,23 zł, (w tym 23,20 zł 
koszty upomnienia i 1125,79 zł odsetki za nieterminowe wpłaty). Kwota zaległości na 
dzień 31.12.2021r. wyniosła 17 0613,84 zł, (w tym 95 021,96 zł to należności 
wymagalne na dzień 31 grudzień 2021, natomiast 75 591,88 zł to należności 
wymagalne na dzień 07.01.2022 za m-c grudzień).   

 
* wartości zgodne z rocznymi sprawozdaniami z wykonania planu budżetu na dzień   

31.12.2021r. 

 
e) wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych* 
Wydatki poniesione przez Gminę Kobiór na obsługę systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi w roku budżetowym 2021, zostały wykazane w poniższej 
tabeli.: 
 
Tab. nr 4. 

Wyszczególnienie 
Wydatki poniesione w roku 

2021 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych 

1 596 349,83 zł 

Wydatki administracyjne związane z obsługą 
systemu 

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

pocztowa, druk harmonogramów, itp.) 

120 708,23 zł 

RAZEM 1 717 058,06 zł 

 
* wartości zgodne z rocznymi sprawozdaniami z wykonania planu budżetu na dzień 

31.12.2021r. 

 
f) nadwyżka.  
W roku 2021 wydatki związane z funkcjonowaniem gminnego systemu gospodarki 
odpadami były większe aniżeli wpływy uzyskane od mieszkańców z tytułu opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, wobec powyższego nie odnotowano 
nadwyżki.  
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VIII.10 Podsumowanie 
 
 Rok 2021, 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. 

 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”. Stawka opłaty od lutego 
2021r wzrosła o 5,00zł od osoby na miesiąc.  

 Podjęto uchwałę o obniżeniu opłat za pojemniki dla właścicieli nieruchomości 
„niezamieszkałych” dostosowując je do maksymalnych stawek określonych 
ustawą u.c.p.g.  

 Wprowadzono zwolnienie w części z opłaty dla właścicieli nieruchomości 
zabudowanych budynkami jednorodzinnymi kompostujących bioodpady w 
kompostowniku przydomowym.  

 W 2021r Gmina uzyskała wymagane przepisami prawa poziomy przygotowania 
do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych. 

 Ponadto odnotowano:  

 zwiększenie łącznej masy odpadów wytworzonych w gminie, 

 zmniejszenie masy odebranego popiołu,  

 zwiększenie masy odebranych bioodpadów kuchennych,  

 zwiększenie udziału odpadów segregowanych w całym strumieniu odpadów 
wytworzonych. 

Aby wyeliminować ryzyko nie uzyskania w latach następnych ustawowych poziomów 
recyklingu,  należy zwrócić szczególną uwagę na wyższy poziom segregacji u 
„źródła”. Świadomość mieszkańców  jest jednym z ważniejszych elementów 
gwarantujących osiągnięcie określonych przez unię Europejską poziomów odzysku i 
recyklingu. 
 

ROZDZIAŁ IX PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY 
 
Publiczny transport zbiorowy w 2021 roku w Gminie Kobiór realizowano jak w latach 
ubiegłych 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 567 212zł w tym: 
(89 719zł składka członkowska stała + 417 458 składka członkowska zmienna           
+ 60 035zł rozliczenia zadań przewozowych za rok 2020). 
W 2021 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 
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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 2020. poz. 1944 t.j.).  
 
W 2021 roku zrealizowano łącznie 72 034 wozokilometrów na w/w liniach przez firmę 
Bogdan Tworuszka Usługi Transportowo-Przewozowe „Botrans” na podstawie 
zawartej umowy z Gminą Kobiór nr SO.272.10.2021.MR z dnia 31.12.2020r. 
 
Łączny koszt realizacji zadania w 2021 roku wyniósł 184 196,11zł 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:   
50 000zł brutto. 
Gmina Kobiór przeznaczyła ze środków własnych kwotę: 74 196,11zł 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 119 053,44zł. 
 
 
 
 
Rozdział X PROMOCJA GMINY KOBIÓR 
 
Promocja w 2021 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 w zakresie promocji z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią. 
 
Na promocję gminy w 2021 r. wydano kwotę 9 319,59zł które przeznaczono na 
zakup:  
-drona do wykonywania filmów oraz zdjęć promocyjnych, 
-kartek świątecznych wysyłanych do miast partnerskich, urzędów, miast 
członkowskich GZM, kół, związków i stowarzyszeń, 
-materiałów biurowych, 
-ogłoszenia w prasie, 
-wykonanie map wieloformatowych. 
 
Na terenie Gminy Kobiór działają następujące organizacje, kółka i stowarzyszenia: 

http://www.kobior.pl/
http://www.bip.kobior.pl/
http://www.metropoliagzm.pl/
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-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 2021 roku, tak jak w roku 2020 pandemia koronawirusa miała ogromny wpływ na 
życie społeczne i kulturalne. 
Ze względu na wprowadzenie obostrzeń promocja gminy była mocno zawężona zaś 
współpraca gminy z organizacjami, kółkami i stowarzyszeniami była bardzo 
ograniczona. 
Ze względu na obostrzenia zrezygnowano m.in. z obchodów Dni Kobióra, 
Miedzynarodowej Spartakiady Młodzieży Miast Partnerskich. Nie doszło też do 
spotkań opłatkowych z seniorami oraz innymi grupami i organizacjami. 
W drugiej połowie roku udało się zrealizować kilka imprez/spotkań m.in. 
- Turniej Darta o Puchar Wójta 
-obchody jubileuszu 20-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Kobiórze 
 
 
Imprezą o znacznej randze dla Gminy Kobiór w zeszłym roku był jej jubileusz 30-
lecia samorządności. Zorganizowano je 11 listopada i połączono z obchodami Święta 
Niepodległości. Z tej okazji Rada Gminy Kobiór uhonorowała wieloletnich działaczy 
samorządowych i organizacje, które swoją działalnością w sposób istotny przyczyniły 
się do rozwoju i promocji naszej gminy. 
 
Uchwałą z dnia 10 listopada tytuł oraz statuetkę „Zasłużony dla Gminy Kobiór” w 
dziedzinie: „działalności społecznej i samorządowej oraz rozwoju gminy” nadano: 
Czesławowi Świerkotowi, Stefanowi Rytowi oraz Joachimowi Rygule. 
 
Ponadto uhonorowano tytułem Zasłużony dla Gminy Kobiór”: 
 
Ochotniczą Straż Pożarną w Kobiórze w dziedzinie „działalności społecznej i 
samorządowej” za ich nieustanną służbę ofiarność i zaangażowanie. 
 
Koło Gospodyń Wiejskich w dziedzinie „działalności społecznej i samorządowej” za 
działalność na rzecz naszej społeczności oraz promocję gminy. 
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W dziedzinie: „kultury i sportu” uhonorowano Ludowy Klub Sportowy „Leśnik” Kobiór 
za krzewienie kultury fizycznej i sportu w szczególności wśród najmłodszych i 
promocję Kobióra oraz Chór „Harmonia” zaliczany jest do elitarnego klubu 
najstarszych chórów i orkiestr w Polsce, który przez ponad 100 lat przekazywał z 
pokolenia na pokolenie miłość do polskiej pieśni oraz krzewił przywiązanie do 
śląskich tradycji patriotycznych. 
 
Na uroczystości tej nadano tytuł „Honorowy Obywatel Gminy Kobiór” Księdzu 
Damianowi Suszce . Jest On  pierwszym w historii kobiórskiej parafii proboszczem, 
któremu nadano ten zaszczytny tytuł. 
 
 
Rozdział XI PRIORYTETY NA 2022 ROK 
 
Pomimo problemów z pandemią oraz inflacją plany na 2022 rok mamy równie 

ambitne. Sztandarową inwestycją będzie budowa przedszkola wraz z niezbędną 

infrastrukturą. Wśród najważniejszych zadań do realizacji znajdą się ponadto: 

przebudowa remizy OSP przy ul. Tuwima, budowa nowego placu zabaw przy ul. 

Rzecznej, przebudowa fragmentu ul. Kobiórskiej, budowa oświetlenia ul. Żelaznej, 

budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul.Promnickiej i Pogodnej oraz kontynuacja 

dopłat do wymiany kotłów węglowych na gazowe. 

Realizacja w 2022 roku w/w inwestycji jest uzależniona od sytuacji pandemicznej, 
międzynarodowej  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 2021 ROKU 
 
 
XII.1.Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Kobiórze 
 
XII.1.1. Informacje ogólne  dotyczące działalności szkoły. 
 
 

    Rok 2021, jako rok kalendarzowy, to w terminarzu szkoły drugie śródrocze roku 
szkolnego 2020/2021 oraz pierwsze roku szkolnego 2021/2022. 
    Rok szkolny 2020/2021 w zdecydowanej większości przebiegał w systemie nauki 
zdalnej. Realizacja wszelkich działań szkoły odbywała się za pośrednictwem 
platformy Teams. Należały do nich zajęcia edukacyjne, zajęcia wynikające z 
orzeczeń i opinii PPP w Pszczynie. Teams był komunikatorem dla rady 
pedagogicznej oraz dyrektora szkoły. Za jego pośrednictwem nauczyciele 
uczestniczyli w webinariach, szkoleniach organizowanych przez jednostki 
doskonalące nauczycieli, a także w szkoleniach doskonalących wynikających z Planu 
Nadzoru Pedagogicznego na dany rok szkolny. Teams umożliwił też kontakty z 
rodzicami. Usprawnił pracę zdalną poprzez możliwość organizacji bieżących spotkań 
dyrektora z radą pedagogiczną. 
   Pracownicy administracji i obsługi realizowali swoje obowiązki na terenie placówki. 
   Do nauki stacjonarnej powrócono w dniu 31 maja 2021 r.  
   Przed powrotem uczniów do szkoły dyrektorzy zostali zobowiązani do opracowania 
działań wspierających uczniów w szkole po okresie nauki zdalnej. 
Dla wielu z nich powrotowi do szkoły towarzyszyły lęk, obawa, a nawet strach przed 
ponownym spotkaniem z rówieśnikami. Ta sytuacja była nową również dla 
nauczycieli. 
Opracowano dokument  „Organizacja działań w zakresie wspierania uczniów, 
rodziców oraz kadry pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w 
Kobiórze”. Dokument ten  dyrektor szkoły miał obowiązek przesłać do kuratorium. 
Przedstawione zasady pracy w naszej szkole, które oparte zostały na faktycznie 
realizowanych założeniach wynikających z potrzeb uczniów zostały dostrzeżone jako 
te, które mogą stanowić przykład pracy. Stąd też pani dyrektor została poproszona o 
przedstawienie działań realizowanych w kobiórskiej szkole na naradzie dyrektorów 
szkół podlegających Delegaturze K.O. w Bielsku-Białej. 
    Nadal obowiązywały wprowadzone procedury bezpieczeństwa, takie jak: 
- ,,Procedura bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Kobiórze 
w czasie epidemii COVID - 19”, 
- ,,Procedura 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”, 
- ,,Procedura postępowania w sytuacji nierealizowania przez ucznia Szkoły 
Podstawowej im. Jana Brzechwy w Kobiórze nauczania zdalnego w czasie trwania 
epidemii COVID – 19”, 
- ,,Procedura 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 wypożyczania sprzętu informatycznego w Szkole Podstawowej im. 
Jana Brzechwy w Kobiórze pozyskanego w ramach programu  < Zdalna Szkoła>”. 
 
 

    Rok szkolny 2021/2022  rozpoczął się w trybie stacjonarnym, z zachowaniem 
obowiązujących już procedur bezpieczeństwa w związku z COVID – 19,  zawartych 
w niniejszej informacji. 
    W pierwszym  śródroczu w okresie od 22.11.2021 r. do 19.12.2021 r.  uczniowie 
realizowali czasowo zajęcia zdalnie, zgodnie z decyzją Sanepidu, o czym 
każdorazowo dyrektor szkoły informował organ prowadzący oraz kuratorium oświaty. 
    Od dnia 20.12.2021 r.  do dnia 09.01.2022 r. , na mocy rozporządzenia MEiN  
z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania 
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 13.12.2021 r. poz. 2301) wszyscy uczniowie  
realizowali naukę zdalnie. W czasie trwania zawieszenia zajęć stacjonarnych miała 
miejsce  przerwa świąteczno-noworoczna dla uczniów. 
 
 
XII.1.2. Uczniowie: 
 
- w roku szkolnym 2020/2021 uczyło się 434 uczniów w 19 oddziałach klasowych, 
- w roku szkolnym 2021/2022 uczy się 486 uczniów w 20 oddziałach klasowych, 
- szkoła organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczna na podstawie opinii i 
orzeczeń PPP. 
 
XII.1.3. Pracownicy: 
- nauczyciele – 45 osób, w przeliczeniu na etaty – 43,21 
- administracja – 5 osób, w przeliczeniu na etaty – 4,25 
- 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, 9 mianowanych. 
 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 
  
 Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu wojewódzkiego z języka niemiecki
 ego:  “Deutsch-Land czyli wędrówka po landach” Edycja V 
 Hannover, organizowanego przez PSNJN 
 (Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego oddział Katowice) - 
 27 I 2021 roku na platformie ZOOM.  
 
 Dzień Bezpiecznego Internetu - 9 II 2021 r.  
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 Dzień Liczby Pi - 15 III 2021 r. 

 

 Przygotowanie i przeprowadzenie finału konkursu wojewódzkiego z języka     
            niemieckiego: „Deutch Land czyli wędrówka po landach”Edycja V Berlin,       
            organizowanego przez PSNJN (Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka  
            Niemieckiego oddział Katowice) – 19 V 2021 r. na platformie ZOOM. 
 
 Wybory do Samorządu Uczniowskiego, 14 VI 2021 r.  
 

 Rozpoczęcie roku szkolnego, 1 IX 2021 r. 
 

 Udział młodzieży w konsultacjach rządowych Strategie RP na rzecz młodego 
pokolenia, 23 IX 2021 r. 
 

 Realizacja zadań związanych z przystąpieniem do programu rządowego 
„Laboratoria przyszłości”,  
 

 Organizacja zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu 
wiadomości celem wyrównania szans edukacyjnych po pandemii (w oparciu o 
przepisy rozp. MEiN z 28 V 2021 r.), do XII 2021 r.  
 

 Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia, 1 X 2021 r. 
 

  Udział uczniów w zajęciach w mobilnym planetarium, 5-6 X 2021 r.  
 

 Lekcja w kinie Uwaga! Internet!, 6 X 2021 r.  
 

 Obchody Międzynarodowego Miesiąc Bibliotek Szkolnych, X 2021 r.  
 

 Wyjazd uczniów kl. 7 i 8 do Teatru Małego na spektakl „Dziady”, 21 X 2021 r. 
 

  Wyjazd uczniów kl. 4 do Teatru Małego na spektakl „Mikołajek”, 15 XI 2021 r. 
 

 Kolędowanie z „Kobiórską Czelodką”, 16 XII 2021 r.  
 
 

                                                                                                                              
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 „Klej” – program ma na celu kształtowanie właściwych postaw 

zawiązanych z ochroną środowiska. 
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XII.1.6. Akcje charytatywne prowadzone w szkole. Działalność Szkolnego Klubu 
Wolontariusza  

 W  roku szkolnym 2020/2021 nasza szkoła po raz pierwszy włączyła się w 

akcję „Znaki Nadziei”, która wzorując się na popularnej od wielu lat kampanii 

„Pola nadziei”, promuje ideę opieki hospicyjnej i uwrażliwia na potrzeby osób 

chorych. Wolontariusze z klas ósmych zasadzili cebulki żonkili, które zakwitły 

na wiosnę, jako widoczny znak nadziei dla osób chorych i hospicjów. W ten 

sposób solidaryzujemy się z ciężko chorymi, ich najbliższymi i tymi, którzy 

niosą im pomoc, czyli Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie.  Dodatkowo 

zachęcaliśmy uczniów, aby w swoich ogrodach, przydomowych rabatkach i 

doniczkach również posadzili żonkile. 

• W szkole w dniach od 26 kwietnia do 7 maja miała miejsce zbiórka wody dla 
 chorych na Covid-19, przebywających w szpitalu w Tychach. 

Pracownicy szkoły, rodzice, a przede wszystkim uczniowie, zaangażowali się 
w zbiórkę wody dla pacjentów. Uzbieraliśmy około 500 litrów wody. 
Przyniesiona woda została przetransportowana do szpitala i dostarczona 
potrzebującym.  
 

• Nie mając możliwości przez prawie cały rok szkolny 2020/2021 odwiedzin 

 byłych  nauczycieli oraz pracowników Szkoły Podstawowej im. Jana 

 Brzechwy, po powrocie  do szkoły w czerwcu 2021, wolontariusze 

 przygotowali samodzielnie kartki z pięknym cytatem, jako wyraz pamięci   

     o tych osobach i dostarczyli je osobiście. 

• Nasza szkoła przyłączyła się do akcji charytatywnej na rzecz chorego na SMA 

typu 1 – Filipka Cholewy z Jankowic. Od maja 2021 r. do końca czerwca 

odbyła się zbiórka nakrętek.  

• W dniach od stycznia do czerwca 2021 r. przeprowadzono w naszej szkole 

zbiórkę na rzecz Fundacji Zwierzęcej w „Arkadia” w Pszczynie. Udało się 

zebrać bardzo dużo rzeczy: karmę, legowiska, koce oraz akcesoria dla 

zwierząt. Dary przyniesione przez uczniów i rodziców zostały dostarczone do 

Fundacji. 

• W czerwcu 2021 r. przeprowadziliśmy zbiórkę rzeczową: chusteczki 

higieniczne, wilgotne chusteczki, papier ksero i papier kolorowy dla  Polskiego 

Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w 

Pszczynie z siedzibą w Piasku „Dom Kulejących Aniołów”, dla Caritas 

Archidiecezji Katowickiej – Ośrodka Matki Bożej Różańcowej w Pszczynie 

oraz dla Ośrodka dla seniorów i Przychodni paliatywnej – Hospicjum Ojca Pio 

w Pszczynie. Ponad 50 paczek chusteczek, 32 bloki kolorowe i 16 ryz papieru 

ksero zostało zebranych przez uczniów w klasach i przekazane w/w 

ośrodkom. Najwięcej darów przekazały najmłodsze klasy, wśród nich prym 

wiodła klasa 3b pod opieką wychowawcy p. Beaty Stencel. 
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• Ze względu na odgórne obostrzenia, spowodowane sytuacją w naszym kraju, 

zaplanowane wizyty w Gminnym Przedszkolu w Kobiórze w ramach akcji 

„Cała Polska czyta dzieciom”, niestety nie mogły się odbyć.  Wobec tego w 

czerwcu 2021 r. Szkolny Klub Wolontariusza klas 1-3 pod opieką p. Beaty 

Nasienniak przygotował dla przedszkolaków filmik. Uczniowie klasy 2a nagrali 

filmik, na którym czytają bajkę „Kicia Kocia poznaje strażaka”, zadają 

maluchom pytania o treść książki oraz zagadki dotyczące różnych zawodów. 

Dzieci z klasy 2a przygotowały również karty pracy i miłe upominki – kotek 

origami ze słodkim lizakiem. Dla przedszkolaków była to wspaniała 

niespodzianka. 

 Odbył się kiermasz na rzecz rehabilitacji ucznia naszej szkoły chorującego na 

SMA, 15 IX 2021 r. 

 W ramach akcji „Wizyta Świętego Mikołaja na Kresach” odbyła się zbiórka 

przyborów szkolnych i książek dla dzieci z Litwy, Ukrainy i Białorusi, 17 IX – 

21 X 2021 r. 

 Przeprowadzono ponownie zbiórkę nakrętek i groszówek w ramach akcji na 

rzecz Filipka z Jankowic cierpiącego na SMA. Akcja trwała od X do XI 2021 r. 

 Z okazji Dnia Nauczyciela w X 2021 r. nasi wolontariusze wykonali piękne 

bukiety z liści i dostarczyli je emerytowanym nauczycielom. 

 Tuż przed 1 listopada nasi przedstawiciele odwiedzili cmentarz, by pomodlić 

się za zmarłych, którzy wiele lat związani byli z naszą szkołą, oraz by zapalić 

symboliczny znicz. 

 Uczniowie po raz kolejny nagrali słuchowisko z bajkami dla dzieci z 

przedszkola, a także wykonali dla nich drobne upominki. 

 Z okazji Dnia Misia wolontariusze wykonali misie dla klas I-III, 25 XI 2021 r. 

 W ramach działalności Szkolnego Klubu Wolontariusza uczniowie 

zaangażowali się w organizację ,,Pysznego Poniedziałku”. Akcja polegała na 

tym, że wolontariusze  samodzielnie przygotowywali wypieki w domu, a 

następnie co poniedziałek je sprzedawali. Wykonali  również  samodzielnie 

piękne stroiki i wieńce świąteczne, które także przeznaczyli na sprzedaż. 

Dochód przeznaczony został dla trzech ośrodków: 

- Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością 

Intelektualną Koło w Pszczynie z siedzibą w Piasku „Dom Kulejących 

Aniołów”, 

- Caritas Archidiecezji Katowickiej – Ośrodek Matka Boża Różańcowa w 

Pszczynie – Stara Wieś, 

- Ośrodek dla seniorów i Przychodnia paliatywna – Hospicjum Ojca Pio w 

Pszczynie.  
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 Wolontariusze przeprowadzili zbiórkę środków higienicznych, które 

przekazano podopiecznym Hospicjum św. Kaliksta w Tychach w listopadzie 

2021 r. 

 Wolontariusze wykonali kartki z okazji świąt Bożego Narodzenia dla 

emerytowanych nauczycieli. 

  

XII.1.7. Egzamin ósmoklasisty  
 
Egzamin ósmoklasisty w terminie głównym został przeprowadzony od 25 do 27 maja 

2021 r 

Każdy ósmoklasista przystąpił do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.  

⦁    języka polskiego 

⦁    matematyki 

⦁    języka obcego nowożytnego. 

W zadaniach sprawdzano stopień opanowania wymagań ogólnych i szczegółowych 

określonych w wymaganiach egzaminacyjnych z grudnia 2020 r. W arkuszach 

zmniejszono liczbę zadań do rozwiązania (w porównaniu do lat 2019–2020), ale czas 

na rozwiązanie zadań był taki sam, jak w latach ubiegłych. 

Krótka charakterystyka arkuszy egzaminacyjnych 

 z języka polskiego 

Arkusz standardowy zawierał 19 zadań, w tym 11 zadań zamkniętych (zadania 

wyboru wielokrotnego, zadania prawda-fałsz i zadania na dobieranie) i 8 zadań 

otwartych. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań można było uzyskać 

maksymalnie 45 punktów. Arkusz składał się z dwóch części. Pierwsza część 

zawierała 18 zadań zorganizowanych wokół dwóch tekstów zamieszczonych w 

arkuszu: tekstu literackiego (fragmentu Pana Tadeusza Adama Mickiewicza) oraz 

nieliterackiego (fragmentu tekstu Przyjaciel mądrości Tadeusza Płużańskiego). 

Zadania w tej części arkusza wymagały od ucznia znajomości wybranych lektur 

obowiązkowych, udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące treści tekstów 

zawartych w arkuszu egzaminacyjnym, interpretacji tekstu kultury – kart z kalendarza 

inspirowanych lekturami szkolnymi – oraz napisania zaproszenia. W drugiej części 

arkusza uczeń wybierał jeden z dwóch tematów: wypowiedź o charakterze 

argumentacyjnym – rozprawkę – albo wypowiedź o charakterze twórczym – 

opowiadanie. 

  z matematyki 

Arkusz standardowy zawierał 19 zadań, w tym 15 zadań zamkniętych (zadania 

wyboru wielokrotnego, zadania prawda-fałsz i zadania na dobieranie) i 4 zadania 
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otwarte. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań można było uzyskać 

maksymalnie 25 punktów. Zadania w arkuszu egzaminacyjnym obejmowały 

zagadnienia z zakresu m.in. arytmetyki, algebry i geometrii. Od ósmoklasistów 

wymagały uważnej analizy treści i elementów graficznych, a w przypadku zadań 

otwartych – dodatkowo zaplanowania i zapisania kolejnych etapów rozwiązania oraz 

sformułowania odpowiedzi. 

 z języka angielskiego 

Arkusz standardowy zawierał 46 zadań, zgrupowanych w 14 wiązek. Za poprawne 

rozwiązanie wszystkich zadań można było uzyskać maksymalnie 55 punktów, w tym 

34 punkty (62%) za rozwiązanie zadań zamkniętych (wyboru wielokrotnego, na 

dobieranie) oraz 21 punkt (38%) 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). 

 

   Do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło 40 uczniów naszej szkoły. 

 Arkusz w wersji standardowej rozwiązywało 37 osób. Trzy osoby rozwiązywało 

arkusze inne niż standardowe, a mianowicie arkusz 900 dla ucznia z afazją, 700 - 

niesłyszący, słabosłyszący oraz 200 - autyzm, w tym zespół Aspergera. Jedna 

uczennica do egzaminu nie przystąpiła. 

 

Zestawienie zbiorcze wyników - dotyczy tylko arkuszy standardowych 

Skala staninową średnich wyników szkół (w %) z egzaminu ósmoklasisty w 2021 r. 

W tabeli przedstawiono przedziały procentowe średnich wyników wszystkich szkół w 

Polsce, w których w 2021 roku przeprowadzono egzaminu ósmoklasisty w terminie 

głównym. 

Stanin Nazwa stanina Język polski Matematyka 
Język 

angielski 

1 najniższy 7–41 9–25 15–35 

2 bardzo niski 42–48 26–31 36–44 

3 niski 49–52 32–36 45–51 

4 niżej średni 53–57 37–41 52–58 

5 średni 58–61  42–47 59–65 
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6 wyżej średni 62–65 48–53 66–72 

7 wysoki 66–69 54–60 73–79 

8 bardzo wysoki 70–74 61–69 80–88 

9 najwyższy 75–90 70–94 89–100 

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. 

Wynik szkoły w staninie 5. (średnim) oznacza, że 40% szkół w Polsce uzyskało wynik 

wyższy, 20% - porównywalny, a 40% – 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 Województwo Powiat 

Język polski 64,9 65,7 65,3 60 60,6 61,1 

Matematyka 41,7 44,9 43,2 47 46,7 48,4 

Język angielski 68,8 68,3 68,6 66 67 64,9 

Wszystkie powyższe średnie podano w % 

 

Po wstępnej analizie zwraca uwagę fakt, że z języka polskiego i języka angielskiego 

nasi uczniowie uzyskali wyniki powyżej średniej powiatowej, powyżej średniej 

wojewódzkiej i ogólnopolskiej. Matematyka w tym roku szkolnym wypadła na staninie 

piątym czyli średnim. 

 
XII.1.8.. Budżet 2021 
Budżet szkoły na 2021 r. zakładał : 
- dochody w kwocie 161 900,00 
- wydatki w kwocie 6 326 846,50 
Planowane dochody wykonano na poziomie 100 569,56, co stanowiło 62%. 
Składają się na nie głównie: 
-wpłaty za wyżywienie w stołówce szkolnej, 
- wpłaty za duplikaty legitymacji i świadectw. 
Planowane wydatki wykonano na poziomie 5 812 064,00, co stanowiło 92%. 
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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, wentylacyjnej, 
malowanie korytarzy, 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. 290 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  
 
Dyrektor szkoły podejmuje działania mające na celu pozyskiwanie środków 
pozabudżetowych, które przekazywane są na realizację zadań szkoły.  

Środkami tymi są: 
- wpłaty sponsorskie 
- 1 % podatku 
- darowizny na rzecz szkoły. 
 
Ze środków sfinansowano zakup pomocy naukowych  w kwocie 205 zł oraz zakup 
chimesów na statywie w kwocie 512 zł. 

 
 
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 1.01.2021r. do 31.08.2021r. (55- 6-latków, 33- 5-latków, 44 – 4-latków, 39 – 
3-latków),  dwoje dzieci posiadało orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego; 

 od 01.09.2021r. do 31.12.2021r. (34 - 6-latków, 47 - 5-latków, 46 – 4-latków, 
42 – 3-latków, 1 – 2,5 latek, sześcioro 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                        
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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: 16 w przeliczeniu na etaty 13,07 etatu,                                                                
(w tym logopeda, psycholog i katecheta; stopnie awansu zawodowego:                        
3 dyplomowanych, 8 mianowanych, 4 kontraktowych, 1 stażysta.  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 – 12,33 

 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: 2.088.416,06 zł, co stanowi 94,70% planu 

 Dochody z opłat stałych: 40.084,30 zł oraz innych 778,79 zł przekazane na 
konto dochodowe Urzędu Gminy w Kobiórze.  

 Dochody na rachunek dochodów oświatowych: 128.214,85 zł 
 
XII.2.4.Działania w ramach budżetu podejmowane w roku 2021: 
 Przedszkole kontynuowało swoją działalność zgodnie z wytycznymi 
Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego oraz obowiązującą 
Procedurą 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.  
W przedszkolu realizowano innowacje pedagogiczne: „Teatr na małej scenie”, 
”Przygoda z kodowaniem”, „Przedszkolne zabawy z origami – ekologiczne obrazki na 
wesoło”, „Za kurtyną – teatrzyk kamishibai”, „Poznajemy Polskę, poznajemy Świat – 
czyli podróże bliskie i dalekie poprzez zabawę i sztukę”, „Z kodowaniem w świat i nie 
tylko”.  W ramach realizacji planu pracy i planu nadzoru pedagogicznego  
zorganizowano szkolenia Rady Pedagogicznej. Nauczyciele brali również udział w 
webinariach on-line. W przedszkolu organizowano obchody ważnych wydarzeń m.in. 
Dnia Niepodległości – udział w akcji  „Szkoła do Hymnu”, jubileusz 30-lecia 
samorządności Gminy Kobiór – nagranie teledysku do piosenki „Dziś w Kobiórze”, 
organizacja konkursu fotograficznego dla dzieci i rodziców pod nazwą „Kobiór moja 
mała ojczyzna”, upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania 
Warszawskiego – udział w kampanii społecznej „BohaterON w Twojej Szkole”. 
Ponadto liczna delegacja przedszkolaków wraz z opiekunami wzięła udział w 
obchodach 100-lecia zakończenia III Powstania Śląskiego, które odbyły się w lipcu 
2021r. w Katowicach z udziałem Prezydenta RP. Kobiórskie dzieci powitały 
Prezydenta tuż za przedstawicielami lokalnych władz. Po części oficjalnej Prezydent 
spotkał się z naszymi przedszkolakami. 
Przedszkole bierze udział w licznych akcjach społecznych i edukacyjnych, m.in. 
Czyste powietrze wokół nas, Cała Polska czyta dzieciom, Mały Miś w Świecie 
Wielkiej Literatury – Czytamy razem z Małym Misiem, Kubusiowi przyjaciele natury, 
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Akademia Aquafresh, Mamo, tato wolę wodę, Międzynarodowy Dzień Sportu, 
Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka Unicef, Wirusoochrona, zbiórka baterii i wiele 
wiele innych.  
Od ponad 20 lat Przedszkole współpracuje z Hospicjum Ojca Pio w Pszczynie, 
przekazując dwa razy w roku około 100 paczek świątecznych dla podopiecznych 
hospicjum. Zbiórkę produktów do paczek wspierają Rodzice. Ponadto wszystkie 
grupy przedszkolne biorą udział w akcji hospicjum  „Znaki nadziei”, w ramach której, 
w geście solidarności z ciężko chorymi, ich najbliższymi i tymi, którzy niosą im pomoc 
posadzono na terenie przedszkola żonkile. 
Ponadto przeprowadzono remonty i podjęto różne działania:  

 Pomalowano salę dla dzieci wraz z zapleczem sanitarnym, 

 Wykonano nawierzchnię bezpieczną w części placu zabaw, 

 Zakupiono tablice suchościeralne,  

 Zakupiono elektryczną suszarkę na pranie, drobny sprzęt kuchenny, 

 Zakupiono nowe dywany do sal, 

 Zakupiono laptop, radioodtwarzacz i inne pomoce dydaktyczne                      
oraz zabawki i kąciki zabaw, 

 Ze środków pozabudżetowych zakupiono m.in. dwie tablice multimedialne 
wraz z projektorami, nowe urządzenia na plac zabaw (Dino-Park, ścianka 
wspinaczkowa), zakupiono stroje (spódniczki tiulowe dla dziewczynek, 
kapelusze i krawaty chłopięce) na występy dzieci.  

Ponadto z okazji jubileuszu 30-lecia samorządności Gminy Kobiór nagrano teledysk 
Zespołu Regionalnego „Kobiyrzoki” do piosenki pt. „Dziś w Kobiórze”, której 
autorem tekstu i muzyki jest pracownik przedszkola.  
W dalszym ciągu prowadzono monitorowanie jakości powietrza, a o stanie 
powietrza informowano rodziców na tablicy ogłoszeń. 
 
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 klimatyzatorów w kuchni i w salach 

 Montaż windy towarowej 

 Rozbudowa zaplecza kuchennego i szatni dla dzieci 

 Wykonanie elewacji budynku wraz z osuszaniem ścian. 

 Pozyskanie nowych pomieszczeń. 
 
 
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 
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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.  
 

Przedmiotem działalności Ośrodka są zadania wynikające z: 

 ustawy z dnia 12. marca 2004r. o pomocy społecznej 

 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych 

 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do 
alimentów  
i postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych 

 ustawy z dnia 9. czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej 

 ustawy z dnia 29. lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

 ustawy z dnia 7. września 1991r. o systemie oświaty 

 ustawy z dnia 11. lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 

 ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za 
życiem”. 

 wieloletni Program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” 

 rządowy program „Wspieraj Seniora” 

W 2021r. pomocą społeczną objęto 65 rodzin/ ilość osób w rodzinach 85. W 
stosunku do roku 2020 (w r. 2020 - 72 rodziny/ ilość osób w rodzinach - 98) ilość 
rodzin korzystających  
z pomocy zmniejszyła 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 2020- do 56 rodziny). 

Spośród osób i rodzin objętych pomocą społeczną 2 osoby zmarły. Przybyło 
natomiast kilka nowych środowisk. Liczba rodzin, które wymagają stałego wsparcia – 
45. Liczba tych rodzin utrzymuje się na porównywalnym poziomie jak w roku 2020. 

 

Liczbę osób i rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej przedstawia 
poniższa tabelka: 

 liczba osób 

którym przyznano 

decyzją 

świadczenie 

liczba rodzin liczba osób 

w rodzinach 

liczba rodzin 

wymagających 

stałego wsparcia 

 

2019 

 

 

74 

 

56 

 

106 

 

44 
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2020 

 

 

72 

 

55 

 

98 

 

42 

 

2021 

 

 

65 

 

51 

 

85 

 

45 

Powyższe dane wskazują, że w 2021r. liczba osób, którym przyznano świadczenie 
zmniejszyła się, ma to związek z mniejszą ilością dzieci dożywianych w szkole i w 
przedszkolu, obniżeniem stopy bezrobocia, podwyższeniem wysokości najniższego 
wynagrodzenia, a nie zwiększeniem wysokości kryterium dochodowego 
pozwalającego  
na ubieganie się o świadczenia pomocy społecznej. Natomiast ilość osób 
wymagających wsparcia w formie usług opiekuńczych oraz osób mających prawo do 
zasiłku stałego kształtuje się na stałym poziomie. 

Osoby te z powodu długotrwałej choroby i niepełnosprawności będą wymagały stałej 
pomocy. 

Rozkład problemowy ubiegania się o świadczenie pomocy społecznej 

 

Powód trudnej sytuacji 

życiowej 

liczba rodzin 

objętych pomocą 

w 2021r. 

Liczba  

osób w rodzinach 

 

Ubóstwo 

 

30 

 

41 

 

Sieroctwo 

 

0 

 

0 

 

Bezdomność 

 

0 

 

0 

 

Potrzeba ochrony 

macierzyństwa 

 

4 

 

19 
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Bezrobocie 

 

17 

 

27 

 

Niepełnosprawność 

 

17 

 

24 

 

Długotrwała lub ciężka 

choroba 

 

27 

 

36 

 

Bezradność w sprawach 

opiekuńczo-

wychowawczych 

 

7 

 

23 

 

 

Przemoc w rodzinie 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

Alkoholizm 

 

 

5 

 

 

6 

 

Narkomania 

 

0 

 

0 

 

Trudności w 

przystosowaniu do życia 

po opuszczeniu  

zakładu karnego 

 

1 

 

1 

 

Sytuacja kryzysowa 

 

1 

 

1 

 

Analizując powyższe dane należy stwierdzić, iż grupa osób najbardziej 
potrzebujących wsparcia w Gminie Kobiór to osoby doświadczające ubóstwa czyli 
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takie, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 528,00zł miesięcznie 
i adekwatnie 701,00 zł u osoby samotnie gospodarującej - powodem z pewnością 
jest brak stałego zatrudnienia, długotrwała choroba, ale najczęściej powody 
spiętrzają się ze sobą i stanowią problem, który w oczach osoby oczekującej 
wsparcia jest nie do rozwiązania .Ogółem wydano 260 decyzji w sprawach pomocy 
społecznej w tym 4 decyzje odmawiające przyznanie pomocy oraz 7 decyzji 
przyznających świadczenie w formie specjalnej. Głównym powodem odmowy 
przyznania świadczenia było przekroczone kryterium dochodowe lub brak 
współdziałania osoby  
w rozwiązywaniu trudniej sytuacji. 

Analiza problemów społecznych występujących w gminie obejmuje dane Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobiórze. Dane te ilustrują przypadki osób, które 
same zgłosiły się po pomoc lub zgłosiła ich osoba z najbliższego otoczenia, a także 
przypadki ujawnione przez działania służb policyjnych, placówki oświatowe, służbę 
zdrowia, kuratora sądowego. 

 
XII.3.2. Najważniejsze zadania realizowane w 2021r. przez Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej  
w Kobiórze: 
• 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 jej pracach  
• przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą o 
świadczeniach  
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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), 
• wydawanie zaświadczeń w ramach Programu „Czyste Powietrze” 
• wspieranie rodzin, w tym przez asystenta rodziny, prowadzenie placówki 
wsparcia dziennego Świetlicy Środowiskowej - zgodnie z ustawą o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej, 
• 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. 
 
 
 
XII.3.3. usługi opiekuńcze  

Podstawową formą pomocy dla osób starszych są usługi opiekuńcze wykonywane w 
domu klienta umożliwiające pobyt osoby starszej we własnym środowisku. 

Usługi opiekuńcze są świadczone dla osób samotnych, które z powodu wieku, 
choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych, a także osób pozostających 
w rodzinie, jeżeli rodzina nie jest w stanie tej pomocy zapewnić. 

Usługi te obejmują pomoc w zaspokojeniu potrzeb życia codziennego (np. zakupy, 
sprzątanie,  
załatwianie spraw urzędowych, przygotowanie ciepłego posiłku w domu Klienta), 
zabiegi higieniczne, organizowanie kontaktów z otoczeniem. Zakres usług ustalany 
jest indywidualnie dla każdego podopiecznego, zgodnie z jego stanem zdrowia, w 
porozumieniu z najbliższą rodziną. 

W 2021r. pomocą społeczną w formie usług opiekuńczych objęto 11 osób w tym 9 
osób samotnie  
gospodarujących, 2 osoby pozostające w rodzinie. 

Gmina nie jest w stanie zapewnić całodobowej opieki osobom niepełnosprawnym i 
chorym w miejscu zamieszkania gdy zaistnieje taka potrzeba, dlatego przewiduje się, 
że w następnych latach może nastąpić wzrost ilości osób wymagających skierowania 
do domów pomocy społecznej czy całodobowych zakładów opiekuńczo-leczniczych. 

Skierowanie osoby do DPS wiąże się z kosztami, które gmina wnosi zastępczo za 
osoby zobowiązane tyt. odpłatności za jej pobyt. Koszt ten stanowi różnicę między 
całkowitym kosztem pobytu w dps, a dochodem osoby (w wysokości 70% 
posiadanego dochodu). W 2021r. na dopłatę do pokrycia kosztów utrzymania jednej 
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osoby w domu pomocy społecznej wydatkowano łącznie kwotę 40 959,33 zł, ilość 
świadczeń 12. Osoba przebywa w dps do nadal. 

Dodatkowo mogą skorzystać ze specjalistycznych usług opiekuńczych w postaci 
pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej świadczącej przez pielęgniarki z 
Archidiecezjalnego Domu Hospicyjnego w Katowicach, działającej na podstawie 
umowy z NFZ. Usługi świadczone są darmowo – zgłoszenie osoby wymagającej 
opieki może dokonać rodzina, pracownik socjalny, lekarz, pielęgniarka 
środowiskowa. Pracownicy socjalni tut. Ośrodka są w stałym kontakcie z pielęgniarką 
świadczącą w/w usługi. 

 
XII.3.4. zasiłek wychowawczy (500+)  

Ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci weszła w 
życie 01. kwietnia 2016r. Zadanie to realizowane jest przez Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej na podstawie  
upoważnienia Wójta. 

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych 
z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb 
życiowych. Świadczenie to przysługuje do ukończenia przez dziecko 18. roku życia, 
w wysokości 500 zł/miesięcznie. 

Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje na każde dziecko do 18. roku 
życia, bez względu na dochód. 

W okresie od stycznia do grudnia 2020r. wypłacono świadczenia wychowawcze na 
kwotę 
5 737 570,02 zł   

Dane na dzień 31. grudnia 2020r. 

- liczba osób ( dzieci do lat 18-tu) uprawnionych do świadczenia wychowawczego – 
1 979. 

 

 zasiłek rodzinny.  

Wysokość zasiłku rodzinnego i niektórych dodatków wynosi miesięcznie: 

- 95 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 lat 

- 124 zł na dziecko w wieku powyżej 5 lat do ukończenia 18 roku życia 

- 135 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia. 

Kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń rodzinnych to kwota 674 zł w 
przeliczeniu na osobę w rodzinie, oraz 764 zł w przypadku, gdy członkiem rodziny 
jest dziecko niepełnosprawne. Kryterium uprawniające do jednorazowej zapomogi z 
tyt. urodzenia się dziecka (tzw. „becikowego” ) wynosi 1 922 zł. 

W 2021r. Ośrodek wypłacił następujące świadczenia: 

- świadczenia rodzinne + dodatki na kwotę  186 184,72 zł, 

- zasiłki pielęgnacyjne - na kwotę  175 262,00 zł 

- świadczenia pielęgnacyjne na kwotę  359 564,00 zł 

- zasiłek dla opiekuna 3 100,00 zł 

- jednorazową zapomogę z tyt. urodzenia się dziecka ( „becikowe”) – 19 000,00 zł 
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- świadczenia rodzicielskie – na kwotę 70 618,00 zł 

- jednorazowe świadczenie ( ustawa „Za życiem”) - 0,00 zł 

Razem wypłacono świadczenia na kwotę  813 728,72 zł minus zwrot nienależnie 
pobranych świadczeń w kwocie 8 143,03 zł; w tym przekazane na dochody gminy 
3 572,02 zł. 

Ponadto opłacano składki na ubezpieczenie emerytalno- rentowe dla 9 osób na 
kwotę 55 326,81 złi na ubezpieczenie zdrowotne dla 1 osoby na kwotę 2 128,68 zł 
pobierających świadczenie pielęgnacyjne. 

 

 
 
XII.3.5. Świetlica Środowiskowa  

Głównym zadaniem Świetlicy jest wsparcie rodziny, w zakresie szeroko pojętej 
pomocy wychowawczej, pedagogicznej, psychologicznej, socjalnej. 

 Świetlica Środowiskowa w Kobiórze zapewnia swym wychowankom fachową pomoc 
i opiekę po zajęciach szkolnych, w tym pomoc w odrabianiu zadań domowych, 
uzupełnianiu zaległości i braków szkolnych, a w okresie wakacji i ferii zimowych jest 
organizatorem czasu wolnego w różnorodnych formach tj. zajęć plastycznych, 
sportowych, rekreacyjnych, edukacyjnych. Organizuje również wycieczki 
krajoznawcze, rekreacyjne, wyjazdy do kina, basen, muzeum itp. Dzieci mają dostęp 
do komputerów, telewizora, odtwarzacza, radia, materiałów dydaktycznych, mini 
biblioteczki, drobnego sprzętu sportowego (sanki, piłki, tenis stołowy, mini bilard, 
rzutki itp.). 
Do Świetlicy Środowiskowej Kobiórze w 2021 roku uczęszczało 22 dzieci w wieku 7-
16 lat. Placówka funkcjonowała w ciągu roku od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 13:00 do 17:00, natomiast w okresie ferii zimowych oraz wakacji letnich placówka 
otwarta była w godzinach 9:00 – 13:00.  
Działalność Świetlicy od początku stycznia 2021 roku do dnia 13.02.2021 oraz od 
dnia 22.03.2021 roku do 9.04.2021 roku była zawieszona z związku z 
rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV2 wywołującego chorobę COVID-19. W 
tym czasie wychowawcy kontaktowali się z wychowankami za pomocą technik 
teleinformatycznych. Konsultacje ze specjalistami (logopeda, psycholog) odbywały w 
trybie zdalnym zgodnie z harmonogramem.  
 
Zajęcia prowadzone w Świetlicy były oparte o zatwierdzany każdego miesiąca plan 
pracy świetlicy. Tematyka zajęć uwzględniała bieżące potrzeby podopiecznych oraz 
zajęcia o różnym charakterze w tym obchodzone święta i uroczystości. Zajęcia miały 
charakter indywidualny jaki grupowy. Organizacja czasu wolnego realizowana była w 
ciągu całego roku dla wszystkich podopiecznych Świetlicy Środowiskowej, tak by 
podopieczni zdobyli nowe, przydatne umiejętności oraz utrwalili już te posiadane. 
 
W okresie realizacji projektu na lata 2020/2021 „Wsparcie rodziny- rozwój usług 
społecznych w Gminie Kobiór Piorytet IX. Działanie 9.2, pod działanie 9.2.1 Rozwój 
usług społecznych i zdrowotnych – ZIT” zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia 
byli: 
- wychowawca do prowadzenia zajęć plastycznych,  
- psycholog,  
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- logopeda, 
- wychowawca do prowadzenia zajęć sportowych. 
 
W trakcie roku szkolnego wychowankowie Świetlicy mogli korzystać z pomocy 
dydaktycznej tj. kompensacji braków w nauce. Otrzymywali pomoc w odrabianiu 
zadań domowych, w nadrabianiu zaległości, utrwaleniu poszczególnych partii 
materiałów. Ponadto u podopiecznych kształtowana była spostrzegawczość, 
koncentracja, uwaga podczas gier i zabaw dydaktycznych. Placówka zapewniała 
dożywianie w formie zdrowych podwieczorków. Kształtowane były również nawyki 
kultury życia codziennego: nauka podstaw savoir-vivre, kreowanie zdrowego stylu 
życia, zrozumienie przez podopiecznych potrzeby postrzegania zasad kulturalnego 
zachowania się wśród ludzi. Wychowawcy prowadzili zajęcia profilaktyczne w 
zakresie uzależnień, niebezpieczeństw  
czyhających w internecie, nauki tolerancji i poszanowania innych, nauki asertywności 
oraz eliminowania przejawów agresji. Została również zwrócona szczególna uwaga 
na zachowania przejawiające się agresją fizyczną i słowną wśród podopiecznych 
oraz łamanie zasad życia w grupie. 
 
W okresie wakacyjnym wychowankowie brali udział w półkoloniach organizowanych 
przez Gminny Dom  
Kultury w terminie od 5 lipca 2021 do 16 lipca 2021. Ponadto od 17.07.21 do 
26.07.2021 w ramach projektu „Wsparcie rodziny- rozwój usług społecznych w 
Gminie Kobiór Piorytet IX. Działanie 9.2, pod działanie 9.2.1 Rozwój usług 
społecznych i zdrowotnych – ZIT” odbyły się kolonie z programem profilaktycznym  
zorganizowane we Władysławowie, w których wzięło udział dziesięcioro 
podopiecznych.  
 
W ramach w/w projektu w 2021 roku zrealizowano: 
- zajęcia z psychologiem - 35 spotkań,  
- zajęcia plastyczne - 36 spotkań,  
- zajęcia sportowe - 14 spotkań, 
- zajęcia z logopedą - 65 spotkań. 
 
Świetlica Środowiskowa działała zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Rodziny, 
Pracy 
i Polityki Społecznej dotyczącymi działalności placówek pobytu dziennego w czasie 
epidemii COVID-19. 

Od III – XI 2021r. do placówki skierowano osobę, która w ramach prac społecznie 
użytecznych  
wykonywała prace porządkowe. 
 
 
XII.3.6.Realizacja projektu unijnego 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobiórze z dniem 31.12.2021 r. 

zakończył  

realizacje dwuletniego projektu „Wsparcie rodziny-rozwój usług społecznych w 

Gminie Kobiór” Priorytet IX .Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój usług 

społecznych  i zdrowotnych- ZIT. w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego 
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ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego .Projekt był realizowany na 

podstawie umowy Nr. UDA-RPSL.09.02.01-24-0220/18-00 zawartej w Katowicach w 

dniu 13.08.2019 r. Realizowany od 1.01.2020 roku do 31.12.2021 roku. 

Na realizację projektu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobiórze otrzymał 248 
905,85 zł. stanowiącej nie więcej niż 93% całkowitych wydatków kwalifikowalnych 
Projektu, w tym: środki europejskie wynosiły 227 494,59 zł., co stanowiło 85% 
całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu; 21 411,26 zł. to dotacja z budżetu 
krajowego , co stanowiło 8% całkowitych wydatków kwalifikowalnych. Wkład 
własny do Projektu wyniósł 18 734,85 zł. , co stanowi 7 % wydatków 
kwalifikowalnych Projektu.  

Całkowita wartość Projektu wynosi 267 640, 70 zł.  

Wydatki rozliczane były w formie ryczałtowej. 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobiórze w całym okresie realizacji projektu 
na wszystkich jego etapach przestrzegał i kierował się zasadą równości szans. 
Projektodawca nie dyskryminował kandydatów ze względu na płeć, dokonał 
odpowiedniego przeniesienia danych statystycznych na przewidywaną liczbę 
uczestników. Przyjęte kryteria rekrutacji uczestników projektu zapobiegały 
dyskryminacji; wykorzystywane były różne kanały informacyjne z myślą o 
zróżnicowanej grupie docelowej. Zadbano o odpowiednią lokalizacje biura projektu 
jak i miejsce do prowadzenia wsparcia i warsztatów dla beneficjentów (szerokie 
wejścia, podjazd dla niepełnosprawnych). Zasada równości szans, w tym równości 
kobiet i mężczyzn miała również przełożenie w odniesieniu do procesu  
zarządzania projektem. Wnioskodawca rekrutował kadrę projektową w oparciu o 
posiadane  
kwalifikacje oraz doświadczenie tych osób, bez względu na płeć. Pracownicy zostali 
przeszkoleni na w/w okoliczność. 

Działania w ramach projektu, były realizowane w różnych obszarach wsparcia 
rodziny i zapobiegania wykluczeniu społecznemu.  

  

Zadanie 1, które obejmowało usługi wsparcia rodziny - Pomoc w opiece i 
wychowaniu dzieci.  

Zadanie 2 obejmowało Usługi wspierania rodziny- pomoc w opiece i wychowaniu 
dzieci poprzez wsparcie rodzin asystenturą.  

Zadanie 3  Realizowano wsparcie terapeutyczne dla rodzin z problemami 
opiekuńczo-wychowawczymi.  

  

Zadanie 4 miało na celu wspieranie rodzin z osoba niepełnosprawna. Miało ono 
charakter  
indywidualnych spotkań z psychologiem oraz formę warsztatów dla opiekunów osób  
niepełnosprawnych.  

Zadania 5 – jako ostatnia forma wsparcia było wsparcie specjalistyczne  

Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem zarówno kadry 
Projektu jak i samych beneficjentów.  
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W całym okresie projektowania z różnych form wsparcia skorzystało 101 osób; 
beneficjentów.  Z każdym beneficjentem podpisano umowę i deklaracje udziału w 
projekcie.  
Zakwalifikowanie do Projektu było poprzedzone wywiadem środowiskowym, 
zbadaniem potrzeb oraz rozeznaniem możliwości udzielenia odpowiedniego 
wsparcia. 

 

 

XII.3.7.Klub „Senior +” 

W roku 2021 działalność Klubu Senior + w Kobiórze skupiała się przede 
wszystkim na rozpoznawaniu potrzeb klubowiczów oraz rozwijaniu ich zainteresowań 
poprzez organizację różnorodnych, aktywnych form spędzania czasu wolnego.  

W okresie od stycznia do maja 2021 r. z powodu sytuacji panującej w naszym 
kraju działalność klubu w w/w okresie ograniczała się do pracy zdalnej. Opiekun 
grupy  
byłw stałym kontakcie telefonicznym z uczestnikami Klubu oraz pozostawał z nimi w 
kontakcie na komunikatorze Messenger o nazwie „Senior +”. Opiekun grupy 
przygotowywał pakiety zajęć do realizowania w domu i przesyłał zainteresowanym 
osobom wszystkie informacje dotyczące sposobu wykonania, użytych materiałów 
oraz efektu końcowego prac. Seniorzy jak zawsze przy wykonaniu prac wykazali się 
pomysłowością, cierpliwością i zaangażowaniem. Zdalnie odbywały się także 
konsultacje tematyczne i wymiana doświadczeń o różnorodnej tematyce oraz 
różnego rodzajufotorelacje m.in.: 

 relacja ze świętowania Dnia Babci i Dnia Dziadka, 

 Ostatki – konkurs na przebranie karnawałowe, 

 Przywoływanie wiosny – nasze kwiaty, 

 Wielkanocne potrawy – nasze przepisy, 

 Konkurs na najpiękniejszy koszyczek ze święconką. 

W ramach zajęć zdalnych odbywały się także warsztaty rękodzieła 
artystycznego: 
wykonane zostały następujące prace: maski karnawałowe, kartka walentynkowa, 
reliefy malarskie, baranek wielkanocny, palmy wielkanocne a także odbywały się 
spotkania  
z historią sztuki on-line pod nazwą: „Walka Postu z Karnawałem”, „Ostatnia 
Wieczerza Leonarda da Vinci” oraz „Ikony.” W tym trudnym czasie starano się jednak 
w różnorodny sposób organizować seniorom wolny czas, aby nie czuli się 
osamotnieni, wprowadzono zatem alternatywne formy działalności poza siedzibą 
Klubu Senior+ (w tym: spotkania rekreacyjne na wolnym powietrzu – nordic walking, 
spacery, wycieczki rowerowe). Zajęcia odbywały się według przygotowanych 
miesięcznych planów pracy. A średnia osób uczestniczących w zajęciach klubu w 
okresie od stycznia do maja 2021 r. wynosiła 15.  

Od 1 czerwca 2021 r. Klub SENIOR+ w Kobiórze wznowił swoją działalność 
stacjonarną.  
Przy zachowaniu reżimu sanitarnego Kobiórscy Seniorzy ponownie mogli spotykać 
się w siedzibie swojego Klubu w Gminnym Domu Kultury w Kobiórze.  

W okresie od czerwca do sierpnia 2021r. placówka funkcjonowała dwa dni w 
tygodniu tj., w każdy wtorek oraz czwartek w godzinach od 8.00 – 12.00. Podczas 
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tych letnich miesięcy, od czerwca do sierpnia, odbyło się wiele interesujących 
spotkań tematycznych, takich jak: spotkania z historią i tradycją, spotkania z 
historią sztuki czy warsztaty zielarskie i florystyczne. Przeprowadzone zostały także 
warsztaty malarstwa sztalugowego oraz rękodzieła artystycznego. Kilkakrotnie 
Klubowicze wraz z opiekunem wybrali się w plener. Były to wyjścia zarówno piesze 
jak i wycieczki rowerowe (m.in. Babczyna Dolina, Wyry). Zorganizowane zostały 
także dwie Wycieczki. Pierwsza z nich miała miejsce w lipcu – Klubowicze 
odwiedzili Chlebową Chatę w Górkach Małych niedaleko Brennej. Kolejna wycieczka 
odbyła się w sierpniu. Był to wyjazd do Multikina w Tychach na familijną komedię pt.: 
„Wojna z Dziadkiem”. W ramach aktywnych form spędzania czasu wolnego 
wprowadzone zostały cyklicznie zajęcia sportowo-rekreacyjne, które odbywały się w 
każdy czwartek pod czujnym okiem fizjoterapeuty natomiast dwa razy w miesiącu  
odbywały się zajęcia teoretyczne oraz praktyczne z dietetykiem. Na okres jesienno-
zimowy także przygotowano dla kobiórskich Seniorów wiele atrakcyjnych 
tematycznych spotkań, takich jak: warsztaty tkackie, warsztaty malarstwa 
sztalugowego, warsztaty zielarskie oraz rękodzielnicze. Zorganizowano także 
spotkanie z  Panią Ewą Targiel – Metamorfozy make  
- up oraz fryzjerskie stylizacje, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. 
Odbywały się także spotkania kulinarne, podczas których Klubowicze wymieniali się 
doświadczeniami i przepisami.  
Odbyły się także: spotkania z historią sztuki, dzień gier, dzień kwiatów doniczkowych, 
dzięki któremu „zazieleniła się” siedziba Klubu SENIOR+. Odbyły się m.in., klubowe 
Andrzejki połączone ze słodkim poczęstunkiem oraz spotkanie opłatkowe połączone 
z przekazaniem świątecznych upominków. Ponadto udało się zorganizować także 
dwie wycieczki. Pierwsza z nich miała miejsce w listopadzie, Klubowicze zwiedzali 
wówczas Skansen w Pszczynie oraz brali udział w warsztatach rękodzielniczych. 
Kolejny wyjazd odbył się w grudniu – Seniorzy odwiedzili Krakowską Hutę Szkła, 
gdzie także uczestniczyli w warsztatach oraz pokazie artystycznego formowania oraz 
spędzili czas wolny na Jarmarku Bożonarodzeniowym na Krakowskim Rynku. Rok 
2021 obfitował w wiele atrakcji, a średnia osób uczestniczących w zajęciach klubu 
roku sprawozdawczym wyniosła 15 osób.  

W roku 2021 placówka zatrudniała: opiekuna grupy oraz dietetyka na umowę 
zlecenie a także fizjoterapeutę na podstawie umowy zawartej z podmiotem. Mamy 
nadzieję, że przyszły rok będzie równie owocny. 
 
XII.3.8.Program „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 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. 
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Cel programu: 

Strategicznym celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 
70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie 
w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów 
podstawowej potrzeby. Usługa wsparcia polegała w szczególności na dostarczeniu 
zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, 
środki higieny osobistej. 

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”. 

Z programu skorzystać mogły osoby starsze po 70 roku życia. W szczególnych 

przypadkach pomoc mogła być udzielona osobie poniżej 70 roku życia. Szczególne 

sytuacje oznaczały brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających 

ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby. 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 PomocySpołecznej 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 
31.12.2021r. zatrudnionych było 13 pracowników. 

Wśród wszystkich osób zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej, zdecydowaną 
przewagę stanowiły osoby posiadające wykształcenie wyższe (tj. 81 %), w tym 1 
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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 2021r. 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 
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  była w oparciu o:  

1. Pozwolenie wodno-prawne RO-II.6341.72.2011 z dnia  5 grudnia 2011 r., 
wygaszona decyzją z dnia 27.09.2021r. 

2. Pozwolenie wodno-prawne GL.ZUZ.2.24.10.450.2021.MZ z dnia 27.09.2021r.  
3. 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. z 2019 r. poz. 2149; zm.: Dz. Urz. Woj. 
Śl. z 2021 r. poz. 6487.)  

 
XII.4.2.Odbiór ścieków w 2021 roku w liczbach: 
Zarządzana i eksploatowana obecnie mechaniczo – biologiczna Oczyszczalnia 
ścieków „Wschód” została oddana do użytku w 2011r. po przeprowadzeniu 
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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 2021 sprzedaż usług wyniosła  ok. 164 957 m3 , t.j. około 452 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 2021r. łączny przepływ przez 
oczyszczalnię ścieków wyniósł 253 085 m3, tj. średnio ok. 693 m3 na dobę.  
Gminna sieć kanalizacji sanitarnej, administrowana przez Kobiórski Zakład 
Komunalny na dzień 31 grudnia 2021r. długość sieci wyniosła 35,4km.  
W roku 2021 liczba przyłączy wzrosła o 29 szt., dając łączną ilość 1302 odbiorców 

usług na podstawie zawartej umowy (1269 przyłączy, w tym 1210 do budynków 

mieszkalnych).  

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 2021r. 
wyniosła:  

 odbiorcy indywidualni - gospodarstwa domowe – 1241 umów  

 odbiorcy pozostali (obiekty użyteczności publicznej, podmioty prowadzące 
działalność  gospodarczą) – 61 umowy  

 
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 

2021 165,0 

 
 
 
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 2021r., tj. 10 roku od rozbudowy, pracowała 

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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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 
2021r. 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 1051,25 57,3 150 94,5% 

BZT5, mg/l O2 530,0 9,6 40 98,2% 

Zawiesina, mg/l 447,5 6,75 50 98,5% 

 
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). Wsparciem dla tutejszego 
Zakładu było uruchomienie instalacji fotowoltaicznej na terenie położonym wzdłuż 
doliny Korzeńca. Instalacja wyprodukowała w roku 2021 ok. 50 MWh energii 
elektrycznej. co stanowi ok. 25% rocznego zużycia Zakładu.  
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. W 2021r. wymieniono elementy systemu napowietrzania (dyfuzory) 
w komorze tlenowej stabilizacji osadu. Planowana jest także stopniowa wymiana 
napowietrzania zbiorników KN1 i KN2, w zależności od sytuacji finansowej Zakładu.  
W 2021r. wyposażono pompownie ścieków, zlokalizowanych na sieci kanalizacyjnej 
przy ul. Leśników w monitoring, pozwalający na zdalną kontrolę pracy pomp, badanie 
przepływów ścieków, a także szybszą reakcje w przypadkach awarii. W 2022r. 
zostanie także wymieniona, na nową, szafa sterowania pompowni „Starodroże” 
z wyposażeniem w „podgląd” pracy pomp, pozwalając na ciągłą kontrolę działania. 
Jednocześnie, w związku z rozpoczęciem działania Domu Pomocy Społecznej przy 
ul. Promnickiej w Kobiórze, Zakład podejmie działania w celu wyposażenia, 
obsługującej ten m.in. budynek, pompowni przy ul. Pogodnej w podobny system 
powiadamiania o awarii.  
 
XII.4.4.Zatrudnienie  
Działalność Kobiórskiego Zakładu Komunalnego prowadzona była w 2021r. 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 
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pracownicza zakładu pozwala 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 2021r.  
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 2021r. osiągnął przychód w kwocie 1.366.384,99 zł 
Koszty działalności w 2021r. wyniosły 1.305.883,77 zł  
 
W 2021r. stosowano stawki opłat zgodnie z zatwierdzoną, na okres 3 lat, na 
podstawie Decyzji nr GL.RET.070.4.2020 z dnia 23 września 2020r. Dyrektora 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, taryfą  za zbiorowe 
odprowadzanie ścieków z terenu Gminy Kobiór na lata 2020 - 2023.  
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 2021 nie stosowała dopłat do cen ścieków dla odbiorców usług 
świadczonych przez Kobiórski Zakład Komunalny. 
 
XII.4.6.Priorytety Zakładu w latach następnych 
W perspektywie roku 2022 – 2024 będzie konieczne wyposażenie brygady KZK 
Kobiór w nowy samochód pozwalający na sprawną obsługę sieci i likwidację awarii, 
w tym przy pomocy urządzenia ciśnieniowego typu WUKO. Obecnie użytkowany 
pojazd ma już ponad 15 lat i nakłady finansowe na utrzymanie go w prawidłowym 
stanie technicznym, będą się stopniowo zwiększać. Dlatego też, należy zaplanować 
w najbliższym czasie wymianę pojazdu. Jednakże sytuacja na rynku używanych 
samochodów, a w szczególności tych użytkowych, w związku z pandemią stała się 
bardzo trudna - brak nowych samochodów użytkowych, wymusza wzrost cen na 
rynku, także tych używanych. Uniemożliwia to zakup odpowiedniego sprzętu w 
dobrym stanie technicznym oraz w akceptowalnej cenie.  
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.  
Koniecznym 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 
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urządzeń i elementów sieci w jak najkrótszym czasie, w przypadkach 
nieprzewidzianych awarii, możliwych do usunięcia własnymi siłami.  
Kolejnymi pracami niezbędnymi do wykonania w nadchodzącym czasie 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 i wprowadzony lockdown, działalność 
kulturalna GDK w 2021 roku została mocno ograniczona. Ten trudny dla wszystkich 
czas, zmusił nas do przeniesienia swojej aktywności do przestrzeni wirtualnej. 
Dopiero od czerwca nastąpiło wznowienie w miarę normalnej działalności 
stacjonarnej. 
 
XII.5.1.Zatrudnienie 
Gminny Dom Kultury zatrudnia 5 osób na 3,625 etatu. Ponadto zawarto siedem 
umów cywilnoprawnych z instruktorami prowadzącymi zajęcia stałe oraz 
współpracowano z czterema firmami świadczącymi takie usługi. 
 
XII.5.2.Budżet 
W roku 2021 przychody GDK wyniosły 420.088 zł, a koszty 422.357 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 ALAMAT 

 Klub Skata Sportowego 

 Koło Emerytów Nauczycieli  

 Koło Gospodyń Wiejskich  

 Koło Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów 

 Zespół tańca brzucha „ANWAR” 

 Nauka gry na gitarze, keyboardzie, pianinie, akordeonie, skrzypcach 

 Sekcja darta 
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 Klub „Senior+” 

 Szkoła tańca LUNA DANCE STUDIO 

 Szkoła szachowa F7 

 Warsztaty plastyczne  

 Warsztaty budowania robotów z klocków lego „Robokids”  

 Warsztaty rękodzielnicze 

 Zajęcia FITNESS 

 Zajęcia językowe – język hiszpański 

 Rytmika dla dzieci 
 
XII.5.4.Imprezy, wydarzenia, upowszechnianie kultury, sztuki i rekreacji 
Gminny Dom Kultury był organizatorem lub współorganizatorem następujących 
wydarzeń i imprez: 

 rozstrzygnięto konkurs oraz zorganizowano wernisaż wystawy fotograficznej 
„30-lecie samorządności w Kobiórze” 

 zorganizowano obchody III Powstania Śląskiego poprzez wyświetlenie 
widowiska multimedialnego  

 zorganizowano konkurs podczas ferii zimowych „FERIOFILM” 

 zorganizowano konkurs na maskę karnawałową 

 zorganizowano konkurs na kartkę wielkanocną 

 Kobiórski Teatr ALAMAT wystawił dwukrotnie spektakl pt. „Opowieści 
zamkniętego lasu” 

 Zespół Teatralny DoRo Klubu Urbanowice MCK w Tychach wystawił sztukę pt. 
„Jest tak, jak im się zdaje” 

 Teatr dla dorosłych z Bierunia wystawił sztukę „CHOP OD MOJIJ BABY” 

 odbył się koncert gry na skrzypcach solo „Młode talenty”  

 odbył się koncert dyplomowy absolwentów Ogniska Muzycznego w Tychach 

 Kobiórski Teatr Kulturalny wystawił dwukrotnie spektakl „Polowanie na lisa 
plus”  

 zorganizowano zajęcia podczas wakacji pn. „Kobiórskie lato 2021” 

 zorganizowano rodzinne wyjazdy do Wrocławia i Szczawnicy 

 odbył się turniej darta o puchar Wójta 

 odbyła się Krajowa Wystawa Psów Rasowych 

 zorganizowano festyn dożynkowy „Żniwne 2021” 

 zorganizowano dwa wyjazdy na baseny termalne do Chochołowa 

 odbyły się warsztaty decoupage 

 odbył się koncert zespołu „CALIFORNIAN” 

 zorganizowano wystawę fotografii Izabeli Pacek „Z życia kobiórskich lasów” 

 odbyły się obchody 30-lecia gminy połączone ze Świętem Niepodległości 

 odbył się koncert wokalistów i uczniów klasy śpiewu estradowego SOART 
Tychy i Studia Wokalno-Artystycznego VOXARTIO 

 odbył się wyjazd do Teatru Polskiego w Bielsku-Białej na sztukę „Hotel 
Westminster” 

 odbyło się spotkanie ze świętym Mikołajem 

 odbył się Gminny Konkurs Potraw Wigilijnych 

 odbył się świąteczny turniej darta o puchar dyrektora GDK 
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XII.5.5. Wynajem i udostępnienie pomieszczeń. 
Na przestrzeni roku 2021 z pomieszczeń GDK korzystali: 

 Urząd Gminy  

 Kobiórska Inicjatywa Kulturalna  

 PZW koło 113 Kobiór 

 stały najem pomieszczeń – 4 najemców 

 prywatne wynajmy okazjonalne – 9 razy 
 
XII.5.6. Konkursy, wyjazdy: 

 udział członków teatru ALAMAT w wymianie teatralnej w Tychach i Bieruniu 

 start drużyny Klubu Skata w rozgrywkach I ligi skata sportowego 

 udział drużyny Klubu Skata w rozgrywkach Pucharu Polski 
 
XII.5.7. Modernizacja, remonty i zakupy sprzętu: 

 dokonano zakupu nowego wyposażenia i sprzętów biurowych 

 dokonano zakupu i montażu żaluzji w pomieszczeniach biurowych 

 dokonano otwarcia sali muzycznej 

 wykonano napis z podświetleniem LED na ścianie frontowej GDK 

 zmieniono wystrój sali widowiskowej i galerii 
 
XII.5.8. Inne 

 w ramach współpracy z Sądem Rejonowym w Tychach umożliwiono osobie 
skazanej odpracowanie wyroku na terenie GDK w ramach prac społecznie 
użytecznych 

 prowadzono prace zmierzające do nagrania filmu ukazującego zmiany jakie 
zaszły na terenie gminy w ostatnich 30 latach  

 uczestnictwo dyrektora w webinarium na temat zasad organizacji loterii 
fantowych 

 
XII.6. Gminna Biblioteka Publiczna w Kobiórze 
 
XII.6.1.Stan i zmiany w organizacji Biblioteki 
W związku z pozyskaniem dodatkowego pomieszczanie zwiększyła się o 17,94 m2 
powierzchnia użytkowa Biblioteki. Gabinet ten jest miejscem pracy dyrektora 
biblioteki, księgowej, a zarazem pomieszczeniem socjalnym. 

Najważniejszym problem w działalności Biblioteki są nadal problemy finansowe: 
brakuje środków na promocję czytelnictwa, spotkania autorskie oraz doskonalenie 
zawodowe pracowników.  

Problemem jest również organizacja większych spotkań - imprezy tego typu 
organizowane są w innych miejscach, np. w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy 
lub w Gminnym Domu Kultury w Kobiórze. 

Z powodu pandemii zrezygnowano z organizacji spotkań autorskich. 
Ograniczona była również możliwość przeprowadzenia lekcji bibliotecznych, a 
obsługa czytelników odbywała się nadal w reżimie sanitarnym. 

Zakupiono nowy komputer na stanowisko obsługi czytelnika. Wymieniono także 
ladę biblioteczną, dzięki czemu znacznie poprawiła się funkcjonalność miejsca 
wypożyczania książek oraz estetyka pomieszczenia. Ponadto dokupiono dwa regały 
oraz cztery szafki.  
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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 lektur szkolnych. 

W 2021 roku dzięki dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 
w ramach programu: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-
2025. Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych 
oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków 
i/lub synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1 w ramach NPRCz 2.0” – 
zakupiono 91 książek o wartości dotacji 2500,00; z dotacji samorządowej nabyto 687 
książek o wartości 15 258,88; a w darach Biblioteka otrzymała 471 książek, co 
łącznie dało 1249 książek o wartości 19 719,28. Dzięki dotacji Biblioteka otrzymała 
również darmowy dostęp do ogólnopolskiej cyfrowej wypożyczalni 
międzybibliotecznej Academica.  

W pierwszych miesiącach 2021 r. zakupiono dostęp do ebooków w serwisie 
Legimi, w ramach Konsorcjum Bibliotek Publicznych Województwa Śląskiego 
(bezpłatny dostęp dla zapisanych do Biblioteki czytelników). Natomiast od września 
2021 r. czytelnicy mogą korzystać z bezpłatnego dostępu do Legimi i platformy 
Ebookpoint Biblio w ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego 
Województwa Śląskiego. 

Z powodu zniszczenia z księgozbioru wycofano 300 książek o łącznej wartości 
1684,35 zł. Stan księgozbioru Biblioteki na koniec 2021 r. wynosił 16 679 woluminów.  
 
XII.6.3. Czytelnictwo.  
W 2021 roku w Bibliotece zarejestrowanych było 742 użytkowników, w tym 479 
czytelników aktywnie wypożyczających. Bibliotekę w ciągu ubiegłego roku 
odwiedzono 4099 razy i wypożyczono łącznie 9737 książek. 

Z powodu epidemii koronawirusa, przez 9 dni (marzec/kwiecień 2021 r.) 
Biblioteka nie prowadziła działalności związanej z obsługą czytelników, ale czytelnicy 
mieli możliwość zamówienia książek przez katalog na stronie internetowej, 
telefonicznie lub mailowo. W razie potrzeby bibliotekarze dostarczali czytelnikom 
książki do domu.  

W 2021 r. odnotowano spadek użytkowników Biblioteki, a tym samym 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 stale wzrasta liczba czytelników w tej grupie wiekowej.  

Coraz chętniej czytelnicy wyszukują konkretne pozycje książkowe w katalogu 
dostępnym na stronie internetowej Biblioteki i zamawiają książki mailowo lub przez 
swoje konto czytelnika. Stała grupa czytelników systematycznie korzysta z platformy 
Legimi oraz Ebookpoint BIBLIO. 

Również z powodu epidemii nie zostały zorganizowane spotkania autorskie. 
Z zaplanowanych spotkań stacjonarnych odbyło się tylko jedno.  

Wszelkie informacje zamieszczane są na bieżąco na stronie internetowej 
Biblioteki. Katalog księgozbioru dostępny jest również na stronie 24 godziny na dobę. 
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XII.6.4. Plany biblioteki na 2022 rok 
Gruntowny remont podłogi w bibliotece. W miarę możliwości wprowadzenie 

indywidualnych kart dla czytelników. 
 
XII.7. INFORMACJA O REALIZACJI UCHWAŁ RADY GMINY PODJĘTYCH W 
2021 r. 
 
W 2021 roku odbyło się 12 sesji, na których Rada Gminy Kobiór podjęła 101 uchwał. 
83 uchwały zrealizowano, 14 obowiązuje, 3 zostały uchylone przez  wojewodę, 1 
utraciła moc.  
 

Lp. Nr uchwały W sprawie Stan realizacji 

1 RG.0007.170.2021 
28 stycznia 2021 

zmiany budżetu Gminy Kobiór na 
2021 rok 

Zrealizowana 

2 RG.0007.171.2021 
28 stycznia 2021 

zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Kobiór na lata 
2021 - 2027 

Zrealizowana 

3 RG.0007.172.2021 
28 stycznia 2021 

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

Zrealizowana 

4 RG.0007.173.2021 
28 stycznia 2021 

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

Zrealizowana 

5 RG.0007.174.2021 
28 stycznia 2021 

kryteriów rekrutacji i liczby punktów 
za poszczególne kryteria oraz 
dokumentów niezbędnych do ich 
potwierdzenia jakie są brane pod 
uwagę na drugim etapie 
postępowania rekrutacyjnego do 
publicznego przedszkola 
prowadzonego przez Gminę Kobiór 

Zrealizowana 

6 RG.0007.175.2021 
28 stycznia 2021 

Strategii rozwiązywania problemów 
społecznych Gminy Kobiór  na lata 
2021-2026 

Obowiązująca 

7 RG.0007.176.2021 
28 stycznia 2021 

Programu wspierania rodziny Gminy 
Kobiór na lata 2021-2023 

Obowiązująca 

8 RG.0007.177.2021 
28 stycznia 2021 

wyrażenia zgody na nabycie działek 
z przeznaczeniem pod drogi gminne 

Zrealizowana 

9 RG.0007.178.2021 
28 stycznia 2021 

Gminnego programu 
przeciwdziałania narkomanii 
w Gminie Kobiór na rok 2021 

Zrealizowana 

10 RG.0007.179.2021 
28 stycznia 2021 

wyrażenia zgody na nabycie działek 
z przeznaczeniem pod drogi gminne 

Zrealizowana 

11 RG.0007.180.2021 
25 lutego 2021 

zmiany budżetu Gminy Kobiór na 
2021 rok 

Zrealizowana 

12 RG.0007.181.2021 zmiany Wieloletniej Prognozy Zrealizowana 
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25 lutego 2021 Finansowej Gminy Kobiór na lata 
2021-2027 

13 RG.0007.182.2021 
25 lutego 2021 

wyrażenia zgody na 
wydzierżawienie  gruntów 
komunalnych położonych 
w Kobiórze przy ul. Tuwima - teren 
stanowiący część działki nr 1468/37 
k.m. 1 oraz teren położony przy ul. 
Centralnej 59, stanowiący część 
działki 1433/39 k.m. 1, 
przeznaczonych pod ustawienie 
przenośnych garaży, na czas 
oznaczony dłuższy niż 3 lata 

Zrealizowana 

14 RG.0007.183.2021 
25 lutego 2021 

wyrażenia zgody na 
wydzierżawienie  gruntu położonego 
w Kobiórze przy ul. Tuwima, 
stanowiącego część działki nr 
1932/37 k.m. 1, przeznaczonego 
pod garaż murowany, na czas 
oznaczony dłuższy niż 3 lata 

Zrealizowana 

15 RG.0007.184.2021 
25 lutego 2021 

wyrażenia zgody na wynajęcie 
lokalu użytkowego przy ulicy 
Kobiórskiej 5, w Kobiórze 

Zrealizowana 

16 RG.0007.185.2021 
25 lutego 2021 

zwolnienia z opłaty pobieranej od 
przedsiębiorców za korzystanie 
z zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych przeznaczonych do 
spożycia 
w miejscu sprzedaży należnej za 
2021r. 

Zrealizowana 

17 RG.0007.186.2021 
25 lutego 2021 

zmiany Strategii rozwiązywania 
problemów społecznych Gminy 
Kobiór  na lata 2021-2026 

Utraciła moc wraz 
z podjęciem w dniu 
25 marca kolejnej 
uchwały w tej 
sprawie 

18 RG.0007.187.2021 
25 marca 2021 

zmiany budżetu Gminy Kobiór na 
2021 rok 

Zrealizowana 

19 RG.0007.188.2021 
25 marca 2021 

zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Kobiór na lata 
2021 - 2027 

Zrealizowana 

20 RG.0007.189.2021 
25 marca 2021 

zmiany uchwały nr 
RG.0007.172.2021 z dnia 
28 stycznia 2021 r. w sprawie 
zaciągnięcia pożyczki 
z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach 

Zrealizowana 

21 RG.0007.190.2021 
25 marca 2021 

udzielenia bonifikaty i wysokości jej 
stawek procentowych, przy 
sprzedaży lokali mieszkalnych 

Zrealizowana 
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stanowiących własność Gminy 
Kobiór przy ulicy Centralnej 

22 RG.0007.191.2021 
25 marca 2021 

wyrażenia zgody na sprzedaż 
mieszkania komunalnego w trybie 
przetargowym 

Zrealizowana 

23 RG.0007.192.2021 
25 marca 2021 

wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości w trybie przetargu 
nieograniczonego 

Zrealizowana 

24 RG.0007.193.2021 
25 marca 2021 

nadania nazwy ulicy - ul. Wiśniowa Zrealizowana 

25 RG.0007.194.2021 
25 marca 2021 

Strategii rozwiązywania problemów 
społecznych Gminy Kobiór  na lata 
2021-2026 

Obowiązująca 

26 RG.0007.195.2021 
25 marca 2021 

„Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Kobiór” 

uchylona 

27 RG.0007.196.2021 
29 kwietnia 2021 

zmiany budżetu Gminy Kobiór na 
2021 rok 

Zrealizowana 

28 RG.0007.197.2021 
29 kwietnia 2021 

zmiany wieloletniej prognozy 
finansowej Gminy Kobiór na lata 
2021 - 2027 

Zrealizowana 

29 RG.0007.198.2021 
29 kwietnia 2021 

miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Kobiór dla określonych 
terenów 

uchylona 

30 RG.0007.199.2021 
29 kwietnia 2021 

skargi na działanie dyrektorów 
Gminnego Przedszkola w Kobiórze 
i Szkoły Podstawowej im. Jana 
Brzechwy w Kobiórze 

Zrealizowana 

31 RG.0007.200.2021 
7 maja 2021 

zmiany budżetu Gminy Kobiór na 
2021 rok 

Zrealizowana 

32 RG.0007.201.2021 
7 maja 2021 

przyjęcia wzoru wniosku 
o przyznanie dodatku 
mieszkaniowego oraz wzoru 
deklaracji o dochodach 
gospodarstwa domowego za okres 
3 miesięcy poprzedzających 
złożenie niniejszego wniosku 

Obowiązująca 

33 RG.0007.202.2021 
7 maja 2021 

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

Zrealizowana 

34 RG.0007.203.2021 
7 maja 2021 

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

Zrealizowana 

35 RG.0007.204.2021 
7 maja 2021 

ustanowienia tytułu „Zasłużony dla 
Gminy Kobiór” 

Zrealizowana 
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36 RG.0007.205.2021 
30 czerwca 2021 

udzielenia wotum zaufania Wójtowi Zrealizowana 

37 RG.0007.206.2021 
30 czerwca 2021 

zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego oraz sprawozdania 
z wykonania budżetu Gminy Kobiór 
za 2020r. 

Zrealizowana 

38 RG.0007.207.2021 
30 czerwca 2021 

udzielenia Wójtowi absolutorium za 
2020 rok 

Zrealizowana 

39 RG.0007.208.2021 
30 czerwca 2021 

zmiany budżetu Gminy Kobiór na 
2021 rok 

Zrealizowana 

40 RG.0007.209.2021 
30 czerwca 2021 

zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Kobiór na lata 
2021 - 2027 

Zrealizowana 

41 RG.0007.210.2021 
30 czerwca 2021 

udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Pszczyńskiemu 
z przeznaczeniem na przebudowę 
drogi powiatowej ul. Rodzinnej 
w Kobiórze na odcinku od ronda do 
parkingu kościelnego 

Zrealizowana 

42 RG.0007.211.2021 
26 sierpnia 2021 

zmiany budżetu Gminy Kobiór na 
2021 rok 

Zrealizowana 

43 RG.0007.212.2021 
26 sierpnia 2021 

zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Kobiór na lata 
2021 - 2027 

Zrealizowana 

44 RG.0007.213.2021 
26 sierpnia 2021 

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

Zrealizowana 

45 RG.0007.214.2021 
26 sierpnia 2021 

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 2021 

Obowiązująca 

46 RG.0007.215.2021 
26 sierpnia 2021 

przyjęcia projektu uchwały 
w sprawie zmiany Regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków na terenie Gminy Kobiór 

Zrealizowana 

47 RG.0007.216.2021 
26 sierpnia 2021 

średniej ceny jednostki paliwa 
w Gminie Kobiór na rok szkolny 
2021/2022 

Zrealizowana 

48 RG.0007.217.2021 
26 sierpnia 2021 

wyrażenia zgody na 
wydzierżawienie nieruchomości przy 
ul. Centralnej 12 w Kobiórze 

Zrealizowana 

49 RG.0007.218.2021 
30 września 2021 

zmiany uchwały Nr 
RG.0007.211.2021 Rady Gminy 
Kobiór z dnia 26 sierpnia 2021 r. 

Zrealizowana 
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w sprawie zmiany budżetu Gminy 
Kobiór na 2021 rok oraz zmiany 
budżetu Gminy Kobiór na 2021 rok 

50 RG.0007.219.2021 
30 września 2021 

zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Kobiór na lata 
2021 - 2031 

Zrealizowana 

51 RG.0007.220.2021 
30 września 2021 

umorzenia zaległości czynszowych Zrealizowana 

52 RG.0007.221.2021 
30 września 2021 

umorzenia zaległości czynszowych Zrealizowana 

53 RG.0007.222.2021 
30 września 2021 

najmu lokalu użytkowego 
położonego w budynku komunalnym 
przy ul. Centralnej 57 

Zrealizowana 

54 RG.0007.223.2021 
30 września 2021 

wyrażenia zgody na zawarcie 
umowy z dotychczasowym 
dzierżawcą gruntów stanowiących 
własność Gminy Kobiór 

Zrealizowana 

55 RG.0007.224.2021 
30 września 2021 

wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości w trybie 
bezprzetargowym 

Zrealizowana 

56 RG.0007.225.2021 
30 września 2021 

zmiany Regulaminu dostarczania 
wody i odprowadzania ścieków na 
terenie gminy Kobiór 

Obowiązująca 

57 RG.0007.226.2021 
30 września 2021 

miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Kobiór dla określonych 
terenów 

Obowiązująca 

58 RG.0007.227.2021 
30 września 2021 

zmiany Zasad wynajmowania lokali 
wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Gminy 
Kobiór 

Obowiązująca 

59 RG.0007.228.2021 
2 listopada 2021 

zmiany budżetu Gminy Kobiór na 
2021 rok 

Zrealizowana 

60 RG.0007.229.2021 
2 listopada 2021 

zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Kobiór na lata 
2021 - 2031 

Zrealizowana 

61 RG.0007.230.2021 
10 listopada 2021 

uchylenia uchwały nr 
RG.0007.213.2021 Rady Gminy 
Kobiór z dnia 26 sierpnia 2021 roku 
w sprawie zaciągnięcia pożyczki 
z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach 

Zrealizowana 

62 RG.0007.231.2021 
10 listopada 2021 

sprawie zmiany budżetu Gminy 
Kobiór na 2021 rok 

Zrealizowana 

63 RG.0007.232.2021 
10 listopada 2021 

zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Kobiór na lata 
2021 - 2031 

Zrealizowana 

64 RG.0007.233.2021 
10 listopada 2021 

określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości na 

Zrealizowana 
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2022 rok 

65 RG.0007.234.2021 
10 listopada 2021 

zwolnienia samorządowego zakładu 
budżetowego - Kobiórskiego 
Zakładu Komunalnego z obowiązku 
wpłaty do budżetu Gminy Kobiór 
nadwyżki środków obrotowych za 
kolejne okresy sprawozdawcze 
począwszy od 2021 roku 

Zrealizowana 

66 RG.0007.235.2021 
10 listopada 2021 

szczegółowych zasady ponoszenia 
odpłatności za pobyt 
w mieszkaniach chronionych 

Zrealizowana 

67 RG.0007.236.2021 
10 listopada 2021 

nieuwzględnienia wniosku fundacji 
„Nowe Spektrum” 

Zrealizowana 

68 RG.0007.237.2021 
10 listopada 2021 

nadania honorowego obywatelstwa 
Gminy Kobiór 

Zrealizowana 

69 RG.0007.238.2021 
10 listopada 2021 

nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy 
Kobiór” 

Zrealizowana 

70 RG.0007.239.2021 
10 listopada 2021 

nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy 
Kobiór” 

Zrealizowana 

71 RG.0007.240.2021 
10 listopada 2021 

nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy 
Kobiór” 

Zrealizowana 

72 RG.0007.241.2021 
10 listopada 2021 

nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy 
Kobiór” 

Zrealizowana 

73 RG.0007.242.2021 
10 listopada 2021 

nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy 
Kobiór” 

Zrealizowana 

74 RG.0007.243.2021 
10 listopada 2021 

nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy 
Kobiór” 

Zrealizowana 

75 RG.0007.244.2021 
10 listopada 2021 

nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy 
Kobiór” 

Zrealizowana 

76 RG.0007.245.2021 
2 grudnia 2021 

zmiany uchwały nr 
RG.0007.231.2021 r. w sprawie 
zmiany budżetu Gminy Kobiór na 
2021 rok  oraz zmiany budżetu 
Gminy na 2021 rok 

Zrealizowana 

77 RG.0007.246.2021 
2 grudnia 2021 

zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Kobiór na lata 
2021 - 2031 

Zrealizowana 

78 RG.0007.247.2021 
2 grudnia 2021 

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

Zrealizowana 

79 RG.0007.248.2021 
2 grudnia 2021 

wynagrodzenia Wójta Gminy Kobiór Zrealizowana 

80 RG.0007.249.2021 
2 grudnia 2021 

sprostowania błędu pisarskiego 
w uchwale  RG.0007.233.2021 Rady 
Gminy Kobiór z dnia 10 listopada 
2021 r. w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od 
nieruchomości na 2022 rok 

Zrealizowana 

81 RG.0007.250.2021 zmiany uchwały w sprawie ustalenia Obowiązująca 
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2 grudnia 2021 wzoru deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości oraz 
warunków i trybu jej składania za 
pomocą środków komunikacji 
elektronicznej 

82 RG.0007.251.2021 
2 grudnia 2021 

terminu, częstotliwości i trybu 
uiszczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi 

Zrealizowana 

83 RG.0007.252.2021 
2 grudnia 2021 

przekazania  Gminie Tychy realizacji 
zadania zapewnienia opieki nad 
bezdomnymi zwierzętami z terenu 
Gminy Kobiór 

Zrealizowana 

84 RG.0007.253.2021 
2 grudnia 2021 

Programu współpracy 
z organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na 2022 rok 

Uchylona (kolejna 
uchwała w tej 
sprawie została 
podjęta w dniu 3 
lutego 2022 r.) 

85 RG.0007.254.2021 
2 grudnia 2021 

"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 

86 RG.0007.255.2021 
2 grudnia 2021 

zmiany uchwały w sprawie 
szczegółowych zasady ponoszenia 
odpłatności za pobyt 
w mieszkaniach chronionych 

Obowiązująca 

87 RG.0007.256.2021 
30 grudnia 2021 

zmiany budżetu Gminy na 2021 rok Zrealizowana 

88 RG.0007.257.2021 zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Kobiór na lata 
2021 - 2031 

Zrealizowana 

89 RG.0007.258.2021 pokrycia kosztów gospodarowania 
odpadami komunalnymi z dochodów 
własnych niepochodzących z opłaty 
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi 

Zrealizowana 

90 RG.0007.259.2021 Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Kobiór na lata 2022-2031 

Zrealizowana 

91 RG.0007.260.2021 budżetu Gminy Kobiór na 2022 rok Zrealizowana 

92 RG.0007.261.2021 udzielenia pomocy finansowej 
w postaci dotacji celowej dla Miasta 
Bielska-Białej na dofinansowanie 
działalności Ośrodka 
Przeciwdziałania Problemom 
Alkoholowym w Bielsku-Białej 

Zrealizowana 

93 RG.0007.262.2021 udzielenia pomocy finansowej Zrealizowana 
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Powiatowi Pszczyńskiemu przez 
Gminę Kobiór 

94 RG.0007.263.2021 zmiany uchwały w sprawie 
Regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie gminy Kobiór 

Obowiązująca 

95 RG.0007.264.2021 zmiany uchwały w sprawie wyboru 
metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia stawki 
tej opłaty 

Zrealizowana 

96 RG.0007.265.2021 ustalenia stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w przypadku 
nieruchomości niezamieszkałych, na 
których powstają odpady komunalne 

Zrealizowana 

97 RG.0007.266.2021 przyjęcia „Programu Ochrony 
Środowiska dla Gminy Kobiór na 
lata 2022÷2025 z uwzględnieniem 
perspektywy lat  2026÷2029" 

Obowiązująca 

98 RG.0007.267.2021 Gminnego Programu Profilaktyki 
i rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2022 rok 

Obowiązująca 

99 RG.0007.268.2021 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 

Zrealizowana 

100 RG.0007.269.2021 nabycia w drodze komunalizacji 
działek 

Zrealizowana 

101 RG.0007.270.2021 umorzenia odsetek od zaległości 
czynszowych 

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 2021 
ROKU 
 

 
1. Przebudowa układu dróg wewnętrznych, parkingów oraz dojść w strefie budynku 

komunalnego przy ul. Orlej 4 w Kobiórze oraz zakończenie inwestycji utworzenia 
mieszkań socjalnych i chronionych w Kobiórze na terenie  zdegradowanym. 
 
Utworzenie mieszkań socjalnych i chronionych w Kobiórze na terenie 
zdegradowanym – ORLA 4 
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2. Montaż instalacji efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego  
w Kobiórze 

 

 
 
 
 
3. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Kobiór  
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4. Budowa parkingu park&ride przy dworcu PKP w Kobiórze  
 

 
 
 

 
 

5. Budowa oświetlenia ścieżki rowerowo-pieszej przy ul. Przelotowej na odcinku 
pomiędzy ul. Kobiórską IV i Książęcą w technologii LED 
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6. Przebudowa dróg gminnych w Kobiórze – ul. Orla i ul. Łukowa  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ul.Orla 

ul.Łukowa 


