
PROTOKÓŁ
z XV SESJI RADY GMINY KOBIÓR

z dnia 24 maja 2012r.

Obrady prowadził Przewodniczący Rady Jerzy Mazur. Otworzył on sesję i stwierdził 
prawomocność obrad – obecnych 15 radnych.  W posiedzeniu uczestniczyli  również Wójt, 
Zastępca  Wójta,  Zastępca  Skarbnika  Gminy,  Sekretarz  Gminy,  kierownik  Referatu 
Gospodarki Komunalnej oraz Zbigniew Ryś – Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Kobiór 
– lista obecności w załączeniu – zał. nr 1. 

Przewodniczący przedstawił następnie porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie wymaganego kworum.     
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji, z dnia 26 kwietnia 2012r.
4. Rozpatrzenie  i  podjęcie  uchwały  w  sprawie  wniosku  o  uznanie  za  ochronne  lasów 

stanowiących  własność  Skarbu  Państwa  będących  w  zarządzie  Państwowego 
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Kobiór. 

5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
6. Wręczenie  Panu  Mirosławowi  Lazarkowi  nagrody  Statuetki  za  promowanie  Gminy 

Kobiór w dziedzinie działalności artystycznej.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobiór na 2012r.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/73/11 Rady Gminy 

Kobiór z dnia 30 grudnia 2011r., w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Kobiór na lata 2012-2021.

9. Rozpatrzenie i  podjęcie uchwały w sprawie zgodnego sposobu podziału ostatecznych 
kwot  części  wyrównawczej  subwencji  ogólnej,  wpłat  oraz  planowanego  udziału  we 
wpływach  z  podatku dochodowego od osób fizycznych,  pomiędzy gminami  Kobiór  
i Wyry. 

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/4/66/04 Rady 
Gminy Kobiór z dnia 11 marca 2004r. w sprawie zasad udzielania stypendiów Wójta 
Gminy Kobiór uczniom gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i studentom.

11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2012 r.”

12. Sprawy bieżące.
13. Interpelacje, zapytania i wnioski.
14. Zakończenie obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z sesji, z dnia 26 kwietnia 2012r.

Protokół został przyjęty bez uwag – 14 głosów za, 1 wstrzymujący.

4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wniosku o uznanie za ochronne lasów 
stanowiących  własność  Skarbu  Państwa  będących  w  zarządzie  Państwowego 
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Kobiór. 

Przewodniczący  Rady  poinformował,  że  do  Rady  Gminy  wpłynął  wniosek  Nadleśnictwa 
Kobiór  o  uznanie  za  ochronne  lasów stanowiących  własność  Skarbu  Państwa  będących  
w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Kobiór. 



Odczytał ten wniosek  – zał. nr 2. Rada Gminy zwróciła się następnie do Wójta o wyrażenie  
stanowiska w sprawie powyższego wniosku. Przewodniczący odczytał  odpowiedź Wójta – 
zał. nr 3. 

Pan Zbigniew Ryś poinformował, że Nadleśnictwo pracuje w oparciu o Plan urządzania lasu 
zatwierdzony  przez  ministra  do  spraw  środowiska  na  okres  10  lat.  Co  10  lat 
wyspecjalizowana  jednostka  –  Biuro  Urządzania  Lasu,  przygotowuje  z  odpowiednim 
wyprzedzeniem, nowy Plan, w którym ustalone są szczegółowo główne zadania gospodarcze, 
aktualizowany jest opis lasu i rozmiar użytkowania na dziesięciolecie. Ważnym elementem 
nowego  Planu  było  szczegółowe  uzgodnienie  stanu  posiadania  lasów,  w  porównaniu  
z poprzednią ewidencją. Na skutek uporządkowania tych danych ujawniono powierzchnie, 
które  wcześniej  nie  były  w zarządzie  Lasów Państwowych  lub  zmieniły  swoje  funkcje.  
W przypadku gminy Kobiór jest to powierzchnia 60 ha terenów. W leśnictwie Promnice – 
dwie szkółki gospodarcze, na których znajdują się obecnie młodniki oraz łąki użytkowane na 
cele  łowieckie,  w  związku  z  czym  zaklasyfikowano  je  jako  poletka  łowieckie,  co 
spowodowało  zaliczenie  do  powierzchni  leśnych.  Ponadto  ujawniono  niewielkie 
powierzchnie  w  rejonie  przeciwpożarowego  zbiornika  wodnego.  Łączna  powierzchnia 
terenów znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych w gminie Kobiór wynosi 4079 ha, 
w tym lasy gospodarcze – 158 ha, lasy ochronne – 2480 ha oraz zwolnione z podatku lasy w 
wieku do 40 lat – 1440 ha. Powierzchnia wnioskowana obecnie do zakwalifikowania jako 
lasy  ochronne  zmniejszyłaby  powierzchnię  lasów  gospodarczych.  Na  skutek  tego  Gmina 
utraciłaby  dochód  w wysokości  mniejszej  niż  1.200  zł.   Nie  ulega  wątpliwości,  że  lasy 
Nadleśnictwa Kobiór stanowią strefę ochronną dla Tychów i Mikołowa. Ponadto wyjątkowo 
duża ilość osób korzysta z lasów w celach rekreacyjnych.  Lasy te pełnią również funkcję 
wodochronną dla rzeki Korzeniec, co jest bardzo cenne ze względów przyrodniczych. 
W szesnastu gminach, którym przedstawiono wnioski dotyczące uznania lasów za ochronne, 
zostały one przyjęte pozytywnie. W związku z tym jest prośba do Rady Gminy Kobiór aby 
również wyraziła pozytywną opinię w sprawie przedstawionego wniosku. 

Wójt  S.  Ryt  podkreślił,  że  4/5  powierzchni  Kobióra  stanowią  lasy,  które  w  większości 
zwolnione są z podatku,  w związku z czym Gmina uzyskuje niewielki  dochód. Dlaczego 
Gmina ma tracić dochody, skoro realizuje coraz więcej zadań, również związanych z lasami, 
jak  chociażby  uczestnictwo  w  akcjach  gaśniczych,  czy  pracach  porządkowych.  Należy 
zwrócić uwagę Ministerstwu Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa na ten 
problem.  Gmina  o  takiej  specyfice,  jak  nasza  powinna  mieć  ustawowo  zagwarantowaną 
rekompensatę z tytułu utraconych dochodów.  

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.

Przewodniczący  Komisji  G.P.  –  B.  Szpak  poinformował,  że  Komisja  zaopiniowała 
negatywnie wniosek Nadleśnictwa Kobiór w sprawie uznania lasów za ochronne. 

Radny P. Kłakus uważa, że Gmina wraz z Nadleśnictwem powinna wystąpić ze wspólnym 
wnioskiem do Dyrekcji Lasów Państwowych o rekompensatę w postaci przekazania Gminie 
gruntów będących w zarządzie Nadleśnictwa Kobiór znajdujących się na polanie śródleśnej. 

Pan Zbigniew  Ryś  odpowiedział,  że  z  przyczyn  formalnych  nie  ma  żadnych  możliwości 
przekazania  Gminie  terenów  Nadleśnictwa.  Inicjatywa  w  tej  sprawie  była  wielokrotnie 
podejmowana przez Wójta i pracowników Urzędu Gminy lecz okazało się, że są to sprawy 
nie do załatwienia ze względu na rygorystyczne przepisy dotyczące spraw własnościowych. 
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Można  natomiast  dzierżawić  nieruchomości  i  w  tej  kwestii  jest  wola  współpracy  Lasów 
Państwowych z samorządem. 
Odnośnie  wniosku  o  uznanie  lasów  za  ochronne,  Nadleśnictwo  przygotowuje  tylko 
dokumentację, natomiast decyzja w tej sprawie należy do Ministra Środowiska. Nadleśnictwo 
nie ma żadnego wpływu na możliwość rekompensowania samorządom utraconych dochodów. 
Była  inicjatywa  przekazywania  części  zysków  wypracowanych  przez  Lasy  Państwowe 
samorządom lecz ostatecznie trwają prace nad podatkiem CIT i najprawdopodobniej część 
zysków trafi, nie do samorządów, lecz do budżetu Państwa. Zyski Lasów Państwowych są 
bardzo chwiejne i zależą przede wszystkim od koniunktury na rynku. 

Wójt  S.  Ryt  zaproponował  aby  w  przypadku  negatywnego  stanowiska  Rady  w  sprawie 
wniosku Nadleśnictwa, dołączyć do uchwały uzasadnienie tej decyzji.

Zastępca  Wójta  porosił  o  wyjaśnienie  różnic  pomiędzy  lasami  ochronnymi,  a  nie 
posiadającymi  klauzuli  ochronności,  skoro  w  obydwu  przypadkach  prowadzona  jest 
produkcja leśna.

Pan  Zbigniew  Ryś  poinformował,  że  w  lasach  ochronnych  duży  nacisk  kładzie  się  na 
przebudowę drzewostanu,  czyli  dostosowanie  składu gatunkowego zakładanych  upraw do 
warunków siedliskowych, z przewartościowaniem na korzyść gatunków lepiej postrzeganych 
z  punktu  widzenia  ekonomicznego  i  stabilizujących  las.  Dotyczy  to  przede  wszystkim 
wprowadzenia na dużą skalę dęba. Corocznie odnawianych jest ok. 160 ha lasów, z czego 
udział  gatunków  liściastych  stanowi  ok.  30%.  Koszt  tego  przedsięwzięcia  wynosi  500  – 
700.000 zł. W przypadku lasów gospodarczych nasadzane byłyby przede wszystkim sosny, 
natomiast  gatunki  liściaste,  w  znacznie  mniejszej  ilości.  W  lasach  ochronnych  część 
drzewostanu – ok. 5%  pozostawiana jest do naturalnego rozpadu, co w skali dziesięciolecia 
daje ok. 35.000 m3 drewna. Oprócz tego są pewne ograniczenia w użytkowaniu gdyż można 
tam stosować tylko zręby częściowe, a to powoduje utratę dochodów w wysokości 500.000 – 
1 mln zł rocznie.  Ponadto na terenie Nadleśnictwa znajduje się rezerwat hodowli żubrów 
o  pow.  742  ha,  który  jest  całkowicie  wyłączony  z  gospodarki  leśnej.  Lasy  również  nie 
otrzymują żadnej rekompensaty strat, z tytułu prowadzenia gospodarki ekologicznej. 
 
Radny L.  Pawłowski  zapytał,  czy Nadleśnictwo zastosowało  wobec Gminy preferencyjne 
warunki  dzierżawy  nieruchomości  i  czy  negatywna  decyzja  Rady  w  sprawie  lasów 
ochronnych może mieć wpływ na dalszą współpracę w tym zakresie.     

Pan  Zbigniew  Ryś  odpowiedział,  że  warunki  dzierżawy  zostały  ustalone  z  dużą 
przychylnością dla Gminy. Nie ma to jednak żadnego związku ze sprawą lasów ochronnych. 
Zagadnienia te należy traktować zupełnie odrębnie. 

Na propozycję radnej I. Cuber aby w treści uchwały zaznaczyć, że zostanie do niej dołączone 
uzasadnienie,  Przewodniczący  Rady  odpowiedział,  że  skonsultuje  to  z  radcą  prawnym. 
Odpowiednie uzasadnienie zostanie sformułowane po przyjęciu uchwały. 

Przewodniczący  Rady  przeprowadził  następnie  głosowanie  w  sprawie  pozytywnego 
zaopiniowania wniosku o uznanie za ochronne lasów stanowiących własność Skarbu Państwa 
będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – Nadleśnictwo 
Kobiór – 1 głos za, 3 wstrzymujące, 11 przeciw.  
Wobec powyższego stanowiska Przewodniczący poddał  pod głosowanie  projekt  uchwały  
z  następującą treścią § 1 „Opiniuje się  negatywnie wniosek Dyrektora Generalnego Lasów 
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Państwowych o uznanie za ochronne lasów stanowiących własność Skarbu Państwa będących 
w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Kobiór”. 
Uchwała została przyjęta 14 głosami, 1 wstrzymujący.
Wójt  S.  Ryt  poinformował,  że  mieszkańcy  zamieszkujący  w  pobliżu  lasu,  skarżą  się  na 
obecność  żmij  na  ich  posesjach.  Zapytał  Pana  Nadleśniczego,  czy  jest  jakiś  sposób 
rozwiązania tego problemu.

Pan Zbigniew Ryś odpowiedział, że skargi zgłaszane są do Nadleśnictwa również z innych 
powodów, jak spadające gałęzie, czy liście. Zarówno drzewa, jak i zwierzęta są naturalnym 
elementem zdrowego środowiska. Decydując się na zamieszkanie w pobliżu lasu należy się 
liczyć z ewentualnymi tego konsekwencjami, np. w postaci zwierząt wchodzących na posesję. 
Ukąszenia  żmij  zdarzają  się  dość  często,  nie  było  jednak  takich  zdarzeń  ze  skutkiem 
śmiertelnym.

Radny  K.  Grolik  zwrócił  uwagę,  na  pogarszający  się  stan  Drogi  Książęcej.  Zgodnie  
z informacją Nadleśniczego, na razie nie ma możliwości wykonania remontu tej drogi. Czy 
możliwe jest przynajmniej uporządkowanie poboczy, poprzez usunięcie warstwy darni, aby 
woda zbierająca się na drodze mogła spływać, co uchroniłoby nawierzchnię przed dalszym 
niszczeniem.  

Pan Zbigniew Ryś odpowiedział, że na bieżący rok nie zaplanowano takiego zadania. Przy 
wielu  drogach,  m.in.  drodze  do  Radostowic,  specjalnym frezem usunięto  darnie,  co  dało 
dobry efekt w zakresie odwodnienia.  Rozważy możliwość wykonania takich prac na Drodze 
Książęcej,  choć  utrudnieniem  są  tam  gęsto  rosnące  kasztany.  W  ramach  porozumienia  
z dzierżawcą Zameczku w Promnicach, w zamian za korzystnie z Drogi Książęcej, wykonuje 
on we własnym zakresie naprawy tej drogi. 

Radny  L.  Pawłowski  zapytał  czy  Nadleśnictwo  planuje  udrożnienie  przyleśnych  rowów 
odwadniających. 

Pan  Zbigniew  Ryś  odpowiedział,  że  są  to  rowy  graniczne,  należące  w  połowie  do 
Nadleśnictwa  lecz  nie  są  przez  Nadleśnictwo  utrzymywane  gdyż  nie  mają  znaczenia  dla 
gospodarki leśnej. Utrzymywana jest głównie sieć melioracyjna na potrzeby wprowadzenia 
nowych nasadzeń. W ostatnich latach był jeden przypadek, kiedy w Wyrach, Nadleśnictwo 
uczestniczyło w czyszczeniu rowu przy współudziale mieszkańców i spółki wodnej.   

Zastępca Wójta zapytał, czy byłoby możliwe czyszczenie rowów na zasadzie porozumienia, 
jak miało to miejsce w latach dziewięćdziesiątych,  kiedy w kosztach robót partycypowało 
Nadleśnictwo Pszczyna,  gmina Kobiór i spółka wodna. 

Pan Zbigniew Ryś odpowiedział,  że każda sprawa traktowana jest  indywidualnie  i pomoc 
Nadleśnictwa jest możliwa tylko w istotnych przypadkach. 

Wobec  nie  zgłaszania  dalszych  pytań,  Przewodniczący  Rady  podziękował  Panu 
Nadleśniczemu za udział w sesji 

5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

Przetarg  ogłoszony na  sprzedaż  trzech działek  gminnych  zostanie  rozstrzygnięty  w dniu  
31 maja br.

Powstał  zespół  do  opracowania  umowy  dzierżawy  byłej  siedziby  Nadleśnictwa  Kobiór. 
Nadleśnictwo  reprezentują  zastępca  Nadleśniczego  Zbigniew  Ryś  i  inspektor  –  Beata 
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Albertusiak,  natomiast  Urząd  Gminy,  zastępca  Wójta  Eugeniusz  Lubański  oraz  Sekretarz 
Gminy Bronisław Gembalczyk. 
Jak  już  wcześniej  informował  Pan  Nadleśniczy,  nie  ma  prawnej  możliwości  przekazania 
Gminie nieruchomości Skarbu Państwa będących w zarządzie Lasów Państwowych. Przepisy 
w tej sprawie należałoby zmienić na korzyść samorządów, które powinny mieć możliwość 
przejęcia  nieruchomości  zbędnych Lasom.  Wójt  zainteresował  tą  sprawą posła  Sławomira 
Kowalskiego. Pani poseł Pępek również czyni starania w sprawie zmiany przepisów gdyż  
w gminie Ślemień, z której pochodzi występuje podobny problem, jak w Kobiórze. 

Wójt uczestniczył w uroczystości zorganizowanej przez Powiatową Państwową Straż Pożarną 
w Pszczynie z okazji Dnia Strażaka oraz 20 – lecia powstania PSP w Polsce. W ciągu 20 lat 
Straż została doposażona w nowoczesny sprzęt i dysponuje wysoko wykwalifikowaną kadrą. 

Na  ul.  Centralnej  i  Zachodniej  wymieniane  są  oprawy  oświetlenia  ulicznego  w  celu 
zainstalowania tam żarówek energooszczędnych.    

Wójt spotkał się z przedstawicielami samorządu Miasta Orzesze w sprawie zmiany granicy 
w Zgoniu.  Radni  Orzesza  zaproponowali  spotkanie  z  Komisją  Gospodarki  Przestrzennej, 
Komunalnej  i  Rolnictwa  celem  omówienia  tego  zagadnienia.  Zamiana  dotyczy  obszaru  
ok. 6 ha gruntów położonych na terenie Kobióra, na 8 ha, jakie proponuje Miasto Orzesze. 

Śląski Związek Gmin i Powiatów zorganizował na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu 
Śląskiego  spotkanie  prezydentów,  starostów,  burmistrzów  i  wójtów  gmin  i  powiatów 
województwa śląskiego z prezesem i przedstawicielami Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Katowicach. Omawiano zagadnienia prawne związane z finansami samorządów. 

W Szkole  Podstawowej  zostały  przeprowadzone  kontrole  przez  Kuratorium Oświaty oraz 
Państwową Straż Pożarną. Wyniki obydwu kontroli są pozytywne.  

W  porozumieniu  z  Powiatem  realizowany  jest  remont  chodnika  na  ul.  Rodzinnej,  przy 
kościele.  Zamierza  się  również  odnowić  specjalnym  środkiem  chemicznym  nawierzchnię 
parkingu. Ksiądz proboszcz naszej Parafii zwrócił się z prośbą aby przy okazji tych robót 
wykonać  przejście  z  parkingu  na  plac  kościelny.  Jest  to  niewielkie  zadanie,  możliwe  do 
realizacji, a będzie ułatwieniem dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach 
inwalidzkich.

Mieszkańcy ul. Wróblewskiego i Wspólnej złożyli na ręce Wójta petycję w sprawie zmiany 
miejsca imprezy muzycznej „Reggae w Stodole” odbywającej się od kilku lat na posesji Pana 
Alojzego  Brańczyka  przy  ul.  Wróblewskiego,  a  organizowanej  przez  Stowarzyszenie 
Kobiórska Inicjatywa Kulturalna. Posesja ta nie mieści licznych uczestników imprezy, jak  
i  pojazdów, którymi  przybywają,  w związku z czym blokowana jest  droga,  co powoduje 
niebezpieczeństwo oraz uciążliwość dla mieszkańców. 
Wójt  dowiedział  się  o  organizacji  imprezy  z  informacji  prasowych  oraz  z  internetu.  Do 
Urzędu  Gminy  nie  wpłynęło  natomiast  żadne  zgłoszenie  w  tej  sprawie.  Zezwolenie  na 
organizację tej imprezy nie mogłoby być wydane gdyż miejsce gdzie się odbywa, nie spełnia 
podstawowych warunków bezpieczeństwa. Przed dwoma laty wskazywano organizatorom na 
miejsce  imprezy  Gminny  Ośrodek  Sportowy.  Niestety  nie  spotkało  się  to  z  ich 
zainteresowaniem. O planowane imprezie został powiadomiony policjant dzielnicowy, który 
podejmie pewne działania profilaktyczne. 
Radny K. Grolik, który podpisał się również pod petycją, dodał, że istnieje obawa przybycia 
na  imprezę  znacznej  ilości  osób,  w  większości  spoza  Kobióra.  Uczestnicy  imprezy  nie 
mieszczą się na posesji, w związku z czym przebywają na drodze i zostawiają tam również 
swoje pojazdy. Niejednokrotnie załatwiają potrzeby fizjologiczne pod płotami sąsiadów. O ile 
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w przypadku mieszkańców Kobióra zwrócenie uwagi na niewłaściwe zachowanie może być 
skuteczne,  to  obcy  reagują  czasem  agresywnie.  Mieszkańcy  nie  mają  nic  przeciwko 
organizacji tej  imprezy lecz uważają, że powinna się ona odbywać w przystosowanym do 
tego miejscu. 

W dniach 18 – 20 maja br. w czeskim Sterberku odbyła się Międzynarodowa Spartakiada 
Młodzieży. Pierwsze miejsce zajęła drużyna ze Sternberka, drugie z Sajoszentpeter, a trzecie 
ex  aequo drużyny  z  Dobsiny  i  Kobióra.  Na  zaproszenie  nowego  starosty  Sternberka 
Stanisława Orsaka wyjechała tam również czteroosobowa delegacja w składzie Irena Cuber, 
Eryk Kłos, Marcin Kędzior oraz Wójt.  
Dobrze byłoby na posiedzeniu Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia dokonać podsumowania 
spartakiady w zakresie przygotowania naszej młodzieży oraz spraw organizacyjnych. 

W dniu 1 czerwca br. w Wodzisławiu Śląskim odbędzie się walne zgromadzenie Śląskiego 
Związku  Gmin  i  Powiatów  połączone  z  obchodami  Dnia  Samorządu  Terytorialnego 
Województwa Śląskiego. 
Śląski Związek Gmin i Powiatów zrzesza obecnie 115 gmin, 19 powiatów grodzkich i 11  
powiatów ziemskich.  Zarząd Związku, którego Wójt jest  członkiem,  przyjmie  stanowiska, 
jakie zostaną skierowane do Ministra Finansów oraz do Rządu. Dotyczą one katastrofalnej 
sytuacji  finansów  publicznych  w  zakresie  udziału  gmin  w  dochodach  Państwa  oraz 
niewystarczających  dotacji  przekazywanych  na  realizację  zadań zleconych,  a  także  spraw 
finansowania oświaty i zmian w Karcie Nauczyciela. Ponadto zostaną przyjęte stanowiska  
w sprawach mieszkalnictwa oraz odpłatności za korzystanie z autostrad w naszym regionie. 
Wójt zaprosił radnych do udziału w tym wydarzeniu.

Trwają  już imprezy towarzyszące  obchodom Dni  Kobióra.  W dniu Świętego Urbana –  
25 maja zostanie odprawiona Msza Święta w intencji samorządu i mieszkańców, natomiast  
26  maja  odbędzie  się  festyn  rodzinny,  na  którym  wystąpią  m.in.  zespoły  wyróżnione  za 
działalność kulturalną. 

6. Wręczenie Panu Mirosławowi Lazarkowi nagrody Statuetki za promowanie Gminy 
Kobiór w dziedzinie działalności artystycznej.

Wójt S. Ryt poinformował, że w bieżącym roku nie zgłoszono kandydatur do nagrody Pro 
Publico Bono. Kontynuowane jest natomiast przyznawanie nagród za  promowanie Gminy 
Kobiór w dziedzinie kultury. W ubiegłym roku nagrodę taką otrzymał Pan Adam Kulisz oraz 
zespół Kobiórsko Czelodka ze Szkoły Podstawowej. 
W bieżącym roku przyznano natomiast trzy nagrody – zespołowi Kobiyrzoki z Gminnego 
Przedszkola obchodzącemu 20 – lecie działalności i Kobiórskiemu Teatrowi Kulturalnemu 
działającemu od 10 lat. Trzecim wyróżnionym jest, obecny na dzisiejszej sesji, Pan Mirosław 
Lazarek  –  wokalista  zespołu  Strefa.  Wójt  odczytał  uzasadnienie  zgłoszenia  kandydata  do 
nagrody – zał. nr 4, a następnie wraz  z Przewodniczącym Rady wręczyli laureatowi wiązankę 
kwiatów oraz Statuetkę za promowanie Gminy Kobiór w dziedzinie działalności artystycznej.
Pan Mirosław Lazarek podziękował za uznanie jego dotychczasowego dorobku artystycznego 
i przyznanie mu wyróżnienia. Jest dumny z tego, że jest mieszkańcem Kobióra i będzie się 
starł nadal promować naszą Gminę. 

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobiór na 
2012r.

Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały. 
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Przewodnicząca  Komisji  Budżetu  i  Finansów  –  I.  Cuber  przedstawiła  pozytywną  opinię 
Komisji w sprawie proponowanych zmian w budżecie.

W wyniku  głosowania  przeprowadzonego  przez  Przewodniczącego  Rady uchwała  została 
przyjęta jednogłośnie.
8. Rozpatrzenie  i  podjęcie  uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/73/11 Rady 

Gminy  Kobiór  z  dnia  30  grudnia  2011r.,  w  sprawie  Wieloletniej  Prognozy 
Finansowej Gminy Kobiór na lata 2012-2021.

Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały. 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów – I. Cuber poinformowała, że przedmiotowy 
projekt uchwały Komisja zaopiniowała pozytywnie. 

W wyniku  głosowania  przeprowadzonego  przez  Przewodniczącego  Rady uchwała  została 
przyjęta jednogłośnie.

9. Rozpatrzenie  i  podjęcie  uchwały  w  sprawie  zgodnego  sposobu  podziału 
ostatecznych  kwot  części  wyrównawczej  subwencji  ogólnej,  wpłat  oraz 
planowanego udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, 
pomiędzy gminami Kobiór i Wyry. 

Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały. 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów – I. Cuber poinformowała, że przedmiotowy 
projekt uchwały Komisja zaopiniowała pozytywnie. 

Sekretarz Gminy B. Gembalczyk stwierdził, że należą się podziękowania Pani Skarbnik za 
zwrócenie  uwagi  na  fakt  zameldowania  w Wyrach  23 mieszkańców Kobióra,  za  których 
gmina Wyry uzyskiwała przez kilka lat dochód z tytułu udziałów we wpływach z podatku 
dochodowego od osób fizycznych. Na skutek zmiany granicy pomiędzy naszymi gminami, 
Minister Finansów przedstawił nową propozycję udziałów, uwzględniającą nadal te osoby. 
Podjęcie  jednobrzmiących  uchwał  przez  rady  obydwu  gmin  w  sprawie  innego  podziału 
dochodu z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz 
przesłanie ich przy wspólnym piśmie do Ministerstwa Finansów może uzyskać akceptację  
z korzyścią dla naszej Gminy. 

W wyniku  głosowania  przeprowadzonego  przez  Przewodniczącego  Rady uchwała  została 
przyjęta jednogłośnie.

10. Rozpatrzenie  i  podjęcie  uchwały  w  sprawie  uchylenia  uchwały  Nr  XIV/4/66/04 
Rady Gminy Kobiór z dnia 11 marca 2004r. w sprawie zasad udzielania stypendiów 
Wójta Gminy Kobiór uczniom gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i studentom.

Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały. 

Sekretarz Gminy poinformował, że wycofanie się z uchwały umożliwiającej nagradzanie za 
dobre  wyniki  w  nauce  jest  spowodowane  koniecznością  zagwarantowania  20%  wkładu 
własnego do pomocy materialnej udzielanej uczniom z budżetu Państwa, zgodnie z ustawą 
o  systemie  oświaty.  W przeszłości  nie  zdarzało  się  aby  stypendia  Wójta  były  udzielane 
uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. 
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Przewodnicząca  Komisji  Kultury,  Oświaty  i  Zdrowia  –  K.  Myszor  poinformowała,  że 
Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt przedstawionej uchwały. 

W wyniku  głosowania  przeprowadzonego  przez  Przewodniczącego  Rady uchwała  została 
przyjęta 12 głosami, 3 przeciw. 

Zwolnili się radni B. Szpak i W. Paliczka – obecnych 13. 

11. Rozpatrzenie  i  podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  „Programu  opieki  nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2012 r.”

Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały. 

Przewodniczący Rady poinformował,  że proponowany Program omawiano na posiedzeniu 
Komisji  G.P.  Komisja  zwróciła  uwagę  na  błąd  zapisu  w  rozdz.  IV  -  środki  finansowe 
przeznaczone na realizację programu – „Program chipowania psów będzie wprowadzony na 
koszt właściciela od 2013 roku, ze środków budżetu gminy”.  Należy wykreślić  zwrot „ze 
środków  budżetu  gminy”.  Po  wprowadzeniu  tej  zmiany  projekt  uchwały  zaopiniowano 
pozytywnie.

Radca prawny – B. Gembalczyk zwrócił uwagę, że omawiany Program nie jest aktem prawa 
miejscowego, w związku z czym nie powinno się rozstrzygać kto poniesie koszty chipowania 
psów. Ponadto Program obowiązuje na 2012 rok, a zapis dotyczy roku 2013. 

Kierownik Referatu G.K. – J. Mazur poinformował, że na spotkaniu przedstawicieli gmin  
w  Starostwie  Powiatowym  w  Pszczynie  zgodnie  stwierdzono,  że  nie  ma  możliwości 
szybkiego wybudowania powiatowego schroniska dla zwierząt. Docelową metodą likwidacji 
zjawiska  bezdomnych  psów  może  być  ich  chipowanie.  W  Sejmie  trwają  prace  nad 
ustawowymi rozwiązaniami w tym zakresie. Gdyby okazało się, że przepisy wejdą w życie od 
przyszłego roku, wówczas przedmiotowa uchwała dałaby możliwość zaplanowania środków 
finansowych na realizację zadania, chociażby w zakresie sporządzenia ewidencji, czy innych 
czynności, do jakich gmina będzie zobowiązana. 

Radna I. Cuber zwróciła  uwagę na zapisy projektu uchwały,  które budzą jej  wątpliwości. 
Rozdz. III pkt 4) – „wprowadzenie rejestru psów oraz wprowadzenie od roku 2013 podatku 
od posiadania  psów” –  podatek  od  posiadania  psów nie  obowiązuje  i  nie  wiadomo,  czy 
zostanie wprowadzony. Rozdz. IV pkt 1 mówi, że „Program będzie realizowany ze środków 
finansowych budżetu Gminy Kobiór”, natomiast w pkt 3 „Program chipowania psów będzie 
wprowadzony na koszt właściciela od 2013 roku, ze środków budżetu gminy”. Nie powinno 
się wprowadzać zapisów w sprawach, które obecnie nie obowiązują. Przedstawiając Radzie 
projekt uchwały nie powinien on budzić tego typu wątpliwości.

Przewodniczący Rady zwrócił uwagę na błąd w numeracji rozdziałów. Dwukrotnie powtarza 
się  rozdz.  IV.  Zaproponował  również  aby  jeszcze  przeanalizować  omawiany  Program  
i przedstawić go na następnej sesji. 

Radca prawny B. Gembalczyk zwrócił uwagę, że Program ma obowiązywać na 2012 rok,  
w związku z czym powinien być jak najszybciej przyjęty. Zaproponował aby po dokonaniu 
niezbędnych poprawek przyjąć Program w przedstawionej wersji 
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Radna I. Cuber zgłosiła wniosek o poparcie propozycji Przewodniczącego Rady w sprawie 
przesunięcia terminu przyjęcia Programu na następną sesję. 

Wniosek został przyjęty 10 głosami, 3 wstrzymujące.
12. Sprawy bieżące.

Wójt  S.  Ryt  poinformował,  że  na  stronie  internetowej  Urzędy  Gminy  oraz  na  tablicach 
ogłoszeń  zostało  zamieszone  obwieszczenie  w  sprawie  przeprowadzenia  konsultacji 
społecznych z mieszkańcami w sprawie zmiany granic z Miastem Tychy. Konsultacje odbędą 
się w dniach 4 – 12.06.br. 

13. Interpelacje, zapytania i wnioski.

Radny  J.  Mazurczyk  nawiązał  do  sprawy  imprezy  muzycznej  „Reggae  w  Stodole”. 
Organizatorzy  coraz  bardziej  starają  się  o  jak  najlepsze  zabezpieczenia.  Jest  zapewniona 
obecność  ratownika  medycznego,  powiadomiona  jest  Policja,  na  posesji  są  toalety.  Jeżeli 
mimo tego mieszkańcy protestują przeciwko organizacji  tej  imprezy na prywatnej  posesji, 
dobrze  byłoby pośredniczyć  w doprowadzeniu  do kompromisu  pomiędzy mieszkańcami,  
a organizatorami polegającego na wypracowaniu wspólnego stanowiska w tej sprawie. Być 
może na takim spotkaniu udałoby się przekonać organizatorów do zmiany miejsca imprezy. 

Wójt odczytał:
− pismo mieszkańców, w którym zwracają się oni z prośbą o interwencję w sprawie 

przeniesienia  imprezy  „Reggae  w  Stodole”  z  prywatnej  posesji  Pana  Alojzego 
Brańczyka w inne miejsce, odpowiednie do tego celu.

− odpowiedź, w której Wójt informuje, że do Urzędu Gminy nie wpłynęła informacja 
o organizowaniu tej imprezy, w związku z czym należy uznać, że ma ona charakter 
imprezy prywatnej, za którą odpowiedzialność ponosi właściciel nieruchomości.

Zważywszy  na  planowany  termin  imprezy  wystąpienie  w  obecnej  chwili  z  wnioskiem  
o wydanie zezwolenia na organizację imprezy masowej byłoby bezskuteczne gdyż, zgodnie 
z  przepisami  musi  to  nastąpić  nie  później,  niż  na  30  dni  przed  planowanym  terminem. 
Wydanie takiego zezwolenia musiałoby być poprzedzone spełnieniem pewnych warunków, 
których  organizator  prawdopodobnie  nie  jest  w  stanie  spełnić.  Organizator  ponosi  zatem 
ryzyko  odpowiedzialności  za  ewentualne  zdarzenia  w  czasie  imprezy.  Imprezę  tą  należy 
traktować jako udane przedsięwzięcie, które należy kontynuować, lecz w związku z liczną 
ilością  uczestników  powinna  się  ona  odbywać  w  innym  miejscu,  spełniającym  warunki 
bezpieczeństwa. 

Radny K. Grolik poinformował, że do organizatorów zostało skierowane pismo z propozycją 
przeniesienia imprezy na Gminny Ośrodek Sportowy. 

Radny J. Mazurczyk zwrócił uwagę, że mimo protestu mieszkańców i informacji Wójta o nie 
wydaniu zgody na organizację imprezy, z pewnością ona się odbędzie. Należałoby w związku 
z tym przeprowadzić jakieś mediacje z organizatorami doprowadzające do kompromisu.

Radca prawny B. Gembalczyk poinformował,  że na dzień dzisiejszy organizatorzy złamali 
wszystkie możliwe przepisy jeśli chodzi o przygotowanie imprezy. W świetle obecnego stanu 
faktycznego mamy do czynienia z imprezą prywatną, na prywatnym terenie, ze wszystkimi 
tego  konsekwencjami.  Tak  więc  wszyscy  uczestnicy  imprezy  powinni  się  znajdować  na 
działce właściciela, nie zajmować drogi publicznej, a uciążliwość nie wykracza poza granice 
działki. Jeżeli którykolwiek z sąsiadów stwierdzi, że warunki te zostały naruszone, wówczas 
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może się upominać o poszanowanie porządku prawnego. Niezrozumiałe jest dlaczego cały 
wysiłek  włożony w organizację  tej  imprezy  jest  ukierunkowany tak,  aby przedstawić  ją  
w negatywnym świetle jeżeli chodzi o przestrzeganie prawa, zwłaszcza, że impreza mogłaby 
się odbyć na innym obiekcie,  z zachowaniem wszystkich wymogów. Jeżeli  dojdzie do tej 
imprezy, wówczas organizatorzy muszą mieć świadomość, że ma się ona odbyć w granicach 
prawa. W przeciwnym razie będą musiały zareagować siły porządkowe.

Radny J. Mazurczyk uważa, że jeżeli mieszkańcy stwierdzą jakieś nieprawidłowości w czasie 
trwania imprezy, powinni to zgłosić Policji. Ewentualna interwencja byłaby argumentem do 
przeniesienia imprezy w inne miejsce. 

Przewodniczący Rady uważa, że mieszkańcy maja prawo protestować w sytuacjach, kiedy 
jakieś przedsięwzięcia  są dla nich uciążliwe. Obecnie należy uznać omawianą imprezę za 
prywatną i  w przypadku zdarzeń niezgodnych z prawem odpowiedzialność za to poniesie 
organizator. 

Radny K. Grolik poinformował,  że obecnie toczy się proces karny w sprawie bójki,  jaka 
miała miejsce przed dwoma laty przy okazji tej imprezy.

Radny L. Pawłowski zwrócił się z prośbą o załatanie dziury na drodze przy ul. Rodzinnej,  
w rejonie posesji państwa Faroń. 

Sekretarz  Gminy  B.  Gembalczyk  odpowiedział,  że  od  jutra  Powiatowy  Zarząd  Dróg 
rozpocznie prace związane z naprawą dróg na terenie Kobióra. 

Wiceprzewodnicząca Rady – K. Goździk:
− przypomniała,  że na poprzedniej  sesji  otrzymała  informację o wywiezieniu  ziemi  

z  placu  przy  ul.  Składowej  w  terminie  do  19  maja  br.  Termin  ten  nie  został 
dotrzymany, a ziemia jest tam nadal dowożona. 

Kierownik Referatu G.K. – J. Mazur odpowiedział, że dowożone są niewielkie ilości ziemi 
z  wykopów  przyłączy  kanalizacyjnych  na  Osiedlu.  Całość  zostanie  uporządkowana  
w najbliższym czasie.

− na składnicy odpadów segregowanych nie ma możliwości pozostawienia plastików 
twardych, ponadto inne plastiki nie są wywożone w związku z czym zalegają tam 
w dużych ilościach  

Kierownik Referatu G.K. – J. Mazur odpowiedział, że zgodnie z porozumieniem zawartym ze 
Spółką Master,  składnica będzie funkcjonowała do końca bieżącego roku. Ze względu na 
odbiór odpadów segregowanych bezpośrednio z posesji,  zachęca się do skorzystania  z tej 
możliwości. Ponadto plastiki  twarde nie są odpadem selektywnie zbieranym lecz odpadem 
zmieszanym, w związku z czym trafiają na wysypisko. Problem na składnicy polega na tym,  
że  odpady  są  często  przywożone  w  innych  dniach,  niż  kiedy  czynna  jest  składnica,  jak 
również w workach nie zakupionych od firmy Master, a zakup takiego worka pokrywa koszt 
odbioru.

Radny  E.  Kłos  zwrócił  się  z  prośbą  o  interwencję  w  Powiatowym  Zarządzie  Dróg  
o wykoszenie poboczy przy ul. Przelotowej.

Wiceprzewodnicząca Rady nawiązała do sprawy poruszonej na poprzedniej sesji, utworzenia 
dodatkowego oddziału  przedszkolnego.  Zapytała,  czy  w przypadku  nie  przyjęcia  naszego 
wniosku o dofinansowanie tego przedsięwzięcia ze środków unijnych, taki oddział powstanie. 
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Jeżeli  tak,  to  jakie  będą  koszty  adaptacji  pomieszczenia  na  potrzeby  przedszkola  oraz 
zatrudnienia dodatkowych osób i jakie będzie źródło pokrycia tych wydatków.    

Wójt S. Ryt odpowiedział, że nowy oddział przedszkolny powstanie bez względu na to, czy 
nasz  wniosek  zostanie  przyjęty.  W  przypadku  nie  przyznania  dofinansowania  nie  będą 
realizowane  dodatkowe  zajęcia  lecz  będzie  on  funkcjonował  na  zasadach,  jak  pozostałe 
oddziały przedszkolne. Na razie nie ma rozstrzygnięcia konkursu ani na ten projekt, ani też na 
termomodernizację budynku szkoły.

Przewodnicząca  Komisji  Budżetu  i  Finansów –  I.  Cuber  poinformowała,  że  na  ostatnim 
posiedzeniu  Komisji  wyrażano  zaniepokojenie  sytuacjami,  kiedy  mimo  bardzo  napiętego, 
oszczędnościowego budżetu, bez wiedzy Rady, są podejmowane pewne działania, które nie 
były wcześniej zaplanowane. Omawiając sprawy utworzenia i prowadzenia nowego oddziału 
przedszkolnego  Komisja,  oprócz  bardzo  istotnych  spraw  finansowych,  zwróciła  również 
uwagę  na  pewne  kwestie  moralne  związane  z  przesiedleniem,  co  nie  do  końca  jest 
akceptowane.  Zastanawiano się również nad celowością przystąpienia do projektów unijnych 
realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Niebawem rozpoczną się prace 
nad  projektem  budżetu  i  wówczas  Komisja  może  zostać  zaskoczona  wysokością  kwot 
potrzebnych na realizację projektów unijnych gdyż przy podejmowaniu uchwał w sprawie 
przystąpienia do tych projektów nie zawsze wiadomo jaki będzie udział własny Gminy.  

Sekretarz Gminy B. Gembalczyk stwierdził, że za każdym razem przy realizacji projektów 
unijnych jest mowa o wkładzie własnym Gminy w wysokości 15% wartości projektu. Jeżeli 
program nie zafunkcjonuje, wówczas, na wniosek Wójta Rada będzie decydowała o dalszym 
postępowaniu. 

Radna K. Myszor zwróciła uwagę, że od pewnego czasu kiosk Ruchu przy ul. Centralnej stoi 
pusty, a wieczorami pali się tam światło. Czy wiadomo coś w tej sprawie.

Wójt S. Ryt odpowiedział, że kiosk należy do Przedsiębiorstwa Ruch, które opłaciło czynsz 
dzierżawny do końca br. 

14. Zakończenie obrad.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady sesji.

Protokołowała Jolanta Niemiec. 
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