
PROTOKÓŁ 

z XXI SESJI RADY GMINY KOBIÓR 

z dnia 7 lutego 2013r.  

 

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

zebranych i stwierdził  prawomocność obrad – obecnych 15 radnych. W posiedzeniu 

uczestniczyli również Wójt, Zastępca Wójta, Skarbnik Gminy, Sekretarz Gminy, Kierownik 

Referatu Gospodarki Komunalnej – lista obecności w załączeniu.  

 

Przewodniczący przedstawił następnie porządek obrad: 

 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie wymaganego kworum.      

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z sesji, z dnia 28.12. 2012r. 

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

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

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

kwotę 34.104,24 zł 

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

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

Kobiór na lata 2013-2021. 

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania 

dotychczasowej  taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Kobiór.  

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie taryfy za wodę dostarczaną przez RPWiK 

Tychy na teren Gminy Kobiór na okres 12.03.2013 do 11.03. 2014. 

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego 

nauczycieli na 2013r. 

11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz 

warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 

zarządzającym jest Gmina Kobiór.  

12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie obniżenia wskaźników procentowych 

określających wysokość dodatku mieszkaniowego.  

13. Sprawy bieżące. 

14. Interpelacje, zapytania i wnioski. 

15. Zakończenie obrad.  

 

3. Przyjęcie protokołu z sesji, z dnia 28.12. 2012r. 

 

Protokół został przyjęty jednogłośnie, bez uwag.  

 

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

 

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

sesji.  

 

Uczestniczył w uroczystości przekazania obowiązków Komendanta Powiatowego PSP  

w Pszczynie starszego brygadiera Leszka Szpejny, który przeszedł na emeryturę, brygadierowi 

Ireneuszowi Smolarkowi.  

Wójt spotka się w najbliższym czasie z nowym Komendantem w celu omówienia zasad 

współpracy z naszą Gminą.  
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Nastąpiła również zmiana Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie. 

Odchodzącego na emeryturę insp. Dariusza Polisa zastąpił na tym stanowisku insp. Ireneusz 

Szwarga.  

Gdyby Rada widziała potrzebę omówienia zagadnień związanych z bezpieczeństwem, jest 

możliwość zorganizowania spotkania z nowymi komendantami. 
 

Trwają spotkania przedstawicieli Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego oraz 

Podregionu Tyskiego mające na celu wybór zadań priorytetowych do realizacji przy udziale 

środków unijnych na lata 2014-2020. W dniu dzisiejszym odbywa się również takie spotkanie w 

Tychach. Naszą Gminę reprezentuje tam Zastępca Wójta. Rozważa się preferowanie przez nasz 

Powiat zadań w zakresie realizacji bezpiecznych skrzyżowań na DK-1. Zostały zgłoszone 

również gminne inwestycje, których nie jesteśmy w stanie wykonać bez udziału środków 

zewnętrznych, takie jak – budowa hali sportowej, przebudowa domu kultury, droga Kobiór – 

Branica i modernizacja drogi w stronę Tychów, wraz ze ścieżkami rowerowymi.  
 

Wójt spotkał się z zarządem Klubu LKS „Leśnik” przed zebraniem sprawozdawczo wyborczym, 

które odbędzie się w dniu jutrzejszym. Prezes i Zarząd Klubu zamierzają złożyć rezygnację. 

Oczekuje się, że nowy Zarząd będzie skuteczniejszy w pozyskaniu dochodów dla Klubu gdyż 

obecnie bazuje głównie na środkach otrzymanych z budżetu Gminy. Umowy  

z trenerami drużyn, młodzieżowej i pierwszej, zostały podpisane do końca czerwca br.  

Uczestniczył również w Kongresie Sportu Powszechnego, który odbył się w Katowicach  

z udziałem Minister Sportu Joanny Muchy. Według oceny Ministerstwa, stan zdrowotny dzieci i 

młodzieży jest tragiczny z powodu małej aktywności fizycznej. Skutkiem tego może być 

skrócenie długości ich życia. W związku z tym zamierza się przeznaczyć więcej środków 

finansowych na upowszechnianie zajęć sportowych w gminach.  
 

Tegoroczna Międzynarodowa Spartakiada Młodzieży odbędzie się w Kobiórze, w dniach   

24-26 maja br. i będzie połączona z obchodami Dni Kobióra. Wójt powołał zespół roboczy ds. 

spartakiady w składzie: przewodniczący Bronisław Gembalczyk, Jerzy Orlikowski, Adam Grolik 

i Janusz Mazur. Potrzebne będą jeszcze dodatkowe osoby do pomocy w organizacji tego 

przedsięwzięcia.  
 

Wójt uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, na którym 

omawiano mi.in. sprawy związane z indywidualnym wskaźnikiem zadłużenia gmin. Minister 

Finansów chcąc wypełnić wymogi unijne w zakresie zadłużenia Państwa, wprowadził dla 

samorządów wskaźnik, który ogranicza realizację zadań i utrudnia bieżącą gospodarkę 

finansową. Należy podkreślić, że zadłużenia samorządów stanowią tylko 15% ogólnego 

zadłużenia Państwa. Konferencja poświęcona temu zagadnieniu zostanie zorganizowana przez 

Śląski Związek Gmin i Powiatów w dniu 25 lutego br. Wnioski z tej konferencji zostaną 

przedstawione na wspólnym posiedzeniu Komisji Rządu i Samorządu. Jest prawdopodobne, że 

niektóre samorządy nie będą w stanie osiągnąć wymaganych wskaźników na rok 2014. Będzie to 

argumentem, że samorządy nie radzą sobie z budżetami i potrzebna jest interwencja Państwa w 

ich działania. Minister Boni przygotowuje reformę samorządów terytorialnych, która zakłada 

wiele zmian, a mi.in. łączenie samorządów, które nie radzą sobie z budżetami oraz udzielanie 

absolutorium dla organu wykonawczego przez RIO, a nie rady gmin. Działania takie ograniczą 

samodzielność samorządów. 
 

Odbyło się spotkanie z prezesami RPWiK w sprawie negocjacji taryfy za wodę dostarczaną na 

teren naszej Gminy.  

Kalety były miejscem kolejnego Konwentu Burmistrzów i Wójtów Województwa Śląskiego  

z udziałem m.in. Daniela Kołodzieja prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach 

oraz Krzysztofa Nowaka dyrektora Wydziału Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu 
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Wojewódzkiego. Głównym tematem posiedzenia były sprawy gospodarki odpadami  

w Województwie Śląskim, a także wskaźniki zadłużenia gmin oraz przygotowywana reforma 

samorządowa.   

Zgodnie z przepisami, gminy miały obowiązek przyjęcia uchwał dotyczących gospodarki 

odpadami do końca 2012r. W naszym województwie 105 gmin wywiązało się z tego obowiązku. 

27 gmin nie podjęło uchwał, lecz uniknęły konsekwencji prawnych z tego tytułu, ze względu na 

nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nadzór prawny wskazywał 

na wiele złych określeń i niedomówień zawartych w ustawie.  

Na pytanie Wójta odnośnie możliwości pobierania opłat za gospodarowanie odpadami przez 

zakład komunalny, zarówno prezes RIO, jak i dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego 

odpowiedzieli, że jest to opłata lokalna i jej pobór ma się odbywać w taki sam sposób, jak  przy 

podatku. Z budżetu gminy można dopłacać do gospodarki odpadami. W przypadku zbyt 

wysokiej opłaty, pozostałe z tego tytułu środki można przeznaczyć na inne zadania 

proekologiczne.   

Wójt zwrócił się do Rady o intensywne prace nad dokumentami, pozwalającymi wdrożyć  

w naszej Gminie system gospodarki odpadami. Spotkanie z mieszkańcami w tej sprawie, które 

było zapowiadane na styczeń br. odbędzie się dopiero w marcu, po wyjaśnieniu wszystkich 

wątpliwości. Do tego czasu prawdopodobnie uda się zorganizować w Urzędzie komórkę, która 

będzie się zajmowała sprawami gospodarki odpadami. Należy również poinformować 

mieszkańców o konieczności wypowiedzenia obecnych umów na wywóz odpadów, na trzy 

miesiące przed wejściem w życie nowej ustawy, tj. do końca marca br.  

 

Na Konwencie Wójtów Gmin Powiatu Pszczyńskiego z udziałem Burmistrza Pszczyny  

i Starosty Pszczyńskiego, który odbył się w Pawłowicach, dyskutowano również na temat 

gospodarki odpadami. Dotychczas tylko Pszczyna ogłosiła przetarg na odbiór odpadów.  

Do przetargu zgłosiła się jena firma, Remondis, która zaproponowała za wywóz odpadów  

8,64 zł od osoby. Łącznie z kosztami administracyjnymi, stawkę za odbiór odpadów wyliczono 

na 9,58 zł. Pozostałe gminy przyjęły następujące stawki: Miedźna 9 zł, Suszec 8 zł, Pawłowice  

8 zł. Goczałkowice ustalą stawkę dopiero po rozstrzygnięciu przetargu.    

 

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

 

Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały. 

 

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

w sprawie projektu uchwały. 

 

W wyniku głosowania przeprowadzonego przez Przewodniczącego Rady uchwała została 

podjęta jednogłośnie.  

 

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

na kwotę 34.104,24 zł 

 

Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały. 

 

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

w sprawie projektu uchwały. 

 

W wyniku głosowania przeprowadzonego przez Przewodniczącego Rady uchwała została 

podjęta jednogłośnie.  
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7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/138/12 Rady 

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

Gminy Kobiór na lata 2013-2021. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały. 

 

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

w sprawie projektu uchwały. 

 

W wyniku głosowania przeprowadzonego przez Przewodniczącego Rady uchwała została 

podjęta jednogłośnie.  

 

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania 

dotychczasowej  taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy 

Kobiór.  

 

Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały. 

 

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

projektu uchwały.  

 

W wyniku głosowania przeprowadzonego przez Przewodniczącego Rady uchwała została 

podjęta jednogłośnie.  

 

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie taryfy za wodę dostarczaną przez RPWiK 

Tychy na teren Gminy Kobiór na okres 12.03.2013 do 11.03. 2014. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji G.P. – B. Szpak poinformował, że Komisja zaopiniowała negatywnie 

taryfę zaproponowaną przez RPWiK.  

 

Radca Prawny poinformował, że w przypadku podjęcia uchwały o odmowie przyjęcia taryfy, 

zostanie ona zaskarżona przez RPWiK do Wojewody. Wojewoda rozstrzygnie, czy racja jest po 

stronie autora taryfy, czy też Rady Gminy. Jeżeli Wojewoda  uchyli uchwałę, wówczas taryfa 

wejdzie w życie po upływie 14 dni od dostarczenia rozstrzygnięcia do RPWiK. W przypadku 

oddalenia skargi RPWiK, wyznacza się dodatkowy 90 dniowy termin na obowiązywanie 

dotychczasowej taryfy, a następnie 70 dni na złożenie przez RPWiK nowej taryfy.     

 

Radny P. Kłakus uważa, że obowiązkiem RPWiK powinna być dbałość o sieć wodociągową, 

aby zredukować straty wody.  Jeśli straty występują, koszty z tego tytułu powinny być 

pokrywane ze środków przedsiębiorstwa, a nie obciążać odbiorców.  

 

Przewodniczący Rady poinformował, że na jednej z komisji zaproponowano wystąpienie do 

Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z zapytaniem, czy RPWiK może obciążać 

odbiorców za straty wody, stanowiące w przypadku naszej Gminy1%.  

 

Radca prawny odpowiedział, że 1% stanowi woda niesprzedana. Na pozycję tę, oprócz awarii  

i strat, składa się również woda zużyta do płukania sieci wodociągowej po jej remoncie. 

Zaskarżenie tego do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, poprzez Powiatowego 
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Rzecznika Praw Konsumenta, jest możliwe lecz należy mieć na uwadze, że nasza Gmina jest 

jednym z akcjonariuszy RPWiK. W przypadku uznania naszej skargi zostaną ochronieni 

prywatni odbiorcy od pokrywania strat, natomiast Gmina będzie musiała dopłacić tę kwotę z 

budżetu.  

 

Radny B. Szpak zapytał, jakie korzyści wynikają dla Gminy, jako akcjonariusza RPWiK.  

 

Radca Prawny odpowiedział, że przedsiębiorstwo to jest własnością samorządową i samorządy 

mają wpływ na jego funkcjonowanie. Profitem dla Gminy jest proponowana taryfa, gdyż w 

przypadku gdyby był inny właściciel, taryfa z pewnością byłaby wyższa. Założono również 

prowadzenie działalności, najwyżej z minimalnym zyskiem. Jeżeli wystąpi zysk, wówczas  

o jego podziale decydują akcjonariusze.  

 

Wójt przypomniał, że obowiązkiem Gminy jest zaopatrzenie mieszkańców w wodę. Jeśli 

RPWiK nie spełnia naszych oczekiwań, należy wskazać inny sposób realizacji tego obowiązku.  

Opinia Państwowego Inspektora Sanitarnego odnośnie wody dostarczanej na teren naszej Gminy 

jest pozytywna. Sporadycznie stwierdzone przekroczenia związane były z wtórnym 

zanieczyszczeniem wody w sieci wodociągowej pojawiającej się w związku z awariami sieci 

oraz malejącym zużyciem wody, co wiąże się ze zwolnieniem przepływów i zastojach wody  

w sieci. Częstą przyczyną pogarszających się parametrów wody u odbiorców jest zły stan 

wewnętrznych instalacji wodociągowych w budynkach. Każdorazowo, w przypadku 

stwierdzenia przekroczeń wartości dopuszczalnych, zalecano RPWiK usunięcie awarii lub 

płukanie sieci wodociągowej.  

Cena wody zaproponowana przez RPWiK wynosiła 6,22 netto, natomiast po negocjacjach udało 

się obniżyć cenę do 6,15 netto.  

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów – I. Cuber poinformowała, że na posiedzeniu 

Komisji zgłoszono wniosek o wystąpienie do Rzecznika Praw Konsumenta odnośnie obciążania 

odbiorców za straty wody. Nie chodziło jednak o zaskarżenie, lecz o skierowanie zapytania w tej 

sprawie, po wcześniejszej konsultacji z radcą prawnym.   

Komisja nie zajęła stanowiska w sprawie projektu omawianej uchwały.  

 

Radca Prawny poinformował, że Rada ma trzy możliwości odniesienia się do przedstawionej 

taryfy za wodę – zatwierdzenie taryfy, nie zatwierdzenie taryfy lub odstąpienie od zajęcia 

stanowiska. Można również uchwalić dopłatę do 1m
3
 wody, co spowoduje niższą odpłatność dla 

mieszkańców, aniżeli taryfa ustalona przez przedsiębiorstwo.  

 

Radny E. Kłos zwrócił uwagę, że w poprzednich latach Rada przyjmowała tylko do wiadomości 

zaproponowaną przez RPWiK taryfę za wodę, natomiast w bieżącym roku jest projekt uchwały 

w sprawie zatwierdzenia taryfy. Należy mieć świadomość, że w przypadku podjęcia tej uchwały 

mieszkańcy mogą mieć pretensje do Rady. Stąd propozycja Komisji Budżetu i Finansów  

o zapytanie Rzecznika Praw Konsumenta, czy prawidłowe jest przerzucanie ciężaru kosztów 

niesprzedanej wody na mieszkańców.  

 

Radca Prawny przypomniał, że co roku był przedstawiany Radzie Gminy projekt uchwały  

o podobnej treści. Przez kilka ostatnich lat uchwała nie była jednak przyjmowana.  

 

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie w sprawie odstąpienia od podejmowania 

uchwały – 14 głosów za, 1 wstrzymujący.  
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10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego 

nauczycieli na 2013r. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały. 
 

Przewodniczące Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia oraz Komisji Budżetu i Finansów 

przedstawiły pozytywne opinie komisji w sprawie projektu uchwały. 
 

Sekretarz Gminy B. Gembalczyk odczytał pozytywną opinię Związku Nauczycielstwa Polskiego 

w sprawie projektu uchwały.  
 

W wyniku głosowania przeprowadzonego przez Przewodniczącego Rady uchwała została 

podjęta 14 głosami, 1 wstrzymujący.  

 

11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych 

oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem 

lub zarządzającym jest Gmina Kobiór.  

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że projekt przedmiotowej uchwały został wycofany  

z porządku obrad poprzedniej sesji, ze względu na brak zawarcia porozumienia z Powiatem 

Pszczyńskim, na zarządzanie przystankami w ciągu dróg powiatowych.  
 

Radca Prawny B. Gembalczyk poinformował, że Powiat zamierza zawrzeć porozumienie 

jednocześnie z wszystkimi gminami. Gmina Pszczyna nie podjęła jednak na razie uchwały  

w sprawie przyjęcia od Powiatu Pszczyńskiego zadania zarządzania przystankami w ciągu dróg 

powiatowych. W związku z tym porozumienie zostanie zawarte w późniejszym terminie. 

Proponuje się zatem przyjęcie na obecnej sesji uchwały tylko dla przystanku przy  

ul. Kobiórskiej. Po zawarciu porozumienia z Powiatem, uchwała ta zostanie zmieniona.    
 

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

projektu uchwały.  
 

Radny K. Grolik zwrócił uwagę, że na jednej z wcześniejszych sesji Rada zaproponowała 

zmianę nazwy przystanku z „Kobiór – Gospoda” na „Kobiór – Centrum”. W projekcie 

omawianej uchwały pozostała jednak dotychczasowa nazwa przystanku.  

 

Radca Prawny poinformował, że w przypadku zmiany nazwy przystanku należałoby wprowadzić 

do projektu uchwały przepis przejściowy umożliwiający przewoźnikom uwzględnienie nowej 

nazwy w rozkładzie jazdy.  

 

Radny J. Mazurczyk uważa, że należałoby wyremontować przystanek przy ul. Kobiórskiej gdyż 

znajduje się on w fatalnym stanie.   

 

Radny B. Szpak uważa, że radni powinni się odnieść, co do nazwy pozostałych przystanków, 

aby w przyszłości nie było potrzeby wprowadzania kolejnych zmian.  

 

Radca Prawny poinformował, że omawiana uchwała dotyczy tylko przystanku przy ul. Kobiór-

skiej. Pozostałe przystanki zostaną uwzględnione po zawarciu porozumienia z Powiatem. 

 

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie w sprawie zmiany nazwy przystanku na 

„Kobiór – Centrum” – 14 głosów za, 1 przeciw.   
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Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały.  

 

W wyniku głosowania przeprowadzonego przez Przewodniczącego Rady uchwała została 

podjęta 14 głosami, 1 wstrzymujący.  

 

12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie obniżenia wskaźników procentowych 

określających wysokość dodatku mieszkaniowego.  

 

Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały.  

 

Przewodniczące Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia oraz Komisji Budżetu i Finansów 

przedstawiły pozytywne opinie komisji w sprawie projektu uchwały. 

 

W wyniku głosowania przeprowadzonego przez Przewodniczącego Rady uchwała została 

podjęta jednogłośnie.  

 

13. Sprawy bieżące. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie planów pracy komisji na I półrocze 2013r. 

 

Plany pracy przedstawili kolejno przewodniczący komisji: 

 Budżetu i Finansów,  

 Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnictwa, 

 Kultury, Oświaty i Zdrowia, 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił plan pracy na cały 2013r.  

 

Plany pracy wszystkich komisji zostały przyjęte jednogłośnie. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że na wniosek Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia został 

opracowany projekt uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym 

tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć pedagogów zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kobiór. Po 

ustaleniu przez Radę Gminy ilości godzin pracy dla stanowisk wymienionych w projekcie 

uchwały, zostanie on przesłany do Związku Nauczycielstwa Polskiego celem zaopiniowania.  

 

Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia – K. Myszor poinformowała, że Komisja 

proponuje zwiększenie pensum do 30 godzin.  

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały uwzględniający propozycję Komisji.  

 

Wójt S. Ryt wyraził negatywną opinię w sprawie proponowanej zmiany pensum. Zmiana ta nie 

przyniesie znaczących oszczędności dla budżety Gminy gdyż specjaliści zatrudnieni są tylko na 

część etatów. Zwiększenie dla nich ilości godzin byłoby niesprawiedliwe w stosunku do 

pozostałych nauczycieli, których wymiar czasu pracy określa Karta Nauczyciela. Może to 

również spowodować brak zainteresowania tych specjalistów zatrudnieniem w naszych 

szkołach.  

Radca Prawny poinformował, że Karta nauczyciela określa tygodniowy obowiązkowy wymiar 

godzin zajęć nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych na 20 godzin, przy czym 

godzina realizowanych zajęć wynosi 45 minut. Opierając się na tym, został ustalony 20 godzinny 
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wymiar czasu dla specjalistów zatrudnionych w naszych placówkach oświatowych lecz godzina 

ich zajęć wynosi 60 minut.  

Stan zatrudnienia w naszych szkołach przedstawia się następująco: logopeda jest zatrudniony  

w przedszkolu na 5/20 etatu, w szkole podstawowej na ½ etatu, psycholog – w przedszkolu 2/20 

etatu, w gimnazjum 3/20 etatu, pedagog – w szkole podstawowej ½ etatu, w gimnazjum ½ etatu, 

doradca zawodowy w gimnazjum 4/20 etatu.  

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia  

w sprawie zwiększenia pensum do 30 godzin – 7 głosów za, 4 przeciw, 4 wstrzymujące.  

 

Przewodniczący Rady odczytał zaproszenie Kurii Metropolitalnej w Katowicach do 

uczestnictwa w Dniu Skupienia dla samorządowców, w dniu 23.03.2013r. o godz. 10
00

. 

 

Zastępca Wójta podzielił się informacjami, jakie uzyskał na szkoleniu w sprawie 

gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności problemów związanych z windykacją 

należności.  

 

14. Interpelacje, zapytania i wnioski. 

 

Radny Wojciech Paliczka zwrócił się o wyjaśnienie powodu zwiększenia odpłatności za 

uczestnictwo dzieci w zajęciach kół tanecznych działających przy Gminnym Domu Kultury. 

Początkowo opłata wynosiła 10 zł. Dyrektor GDK stwierdził jednak, że kwota uzyskana z wpłat 

nie gwarantuje pokrycia kosztów instruktora i prowadzonych zajęć, w związku z czym 

odpłatność została podwyższona do 20 zł, co spowodowało oburzenie rodziców dzieci 

uczęszczających na zajęcia.  

 

Wójt odpowiedział, że zwróci się do dyrektora Gminnego Domu Kultury o wyjaśnienie tej 

sytuacji i przekazanie radnemu Paliczce pisemnej odpowiedzi.  

Poinformował również, że instruktorka grup tanecznych zwróciła się o dofinansowanie 

działalności zespołów dziecięcych poprzez zakup strojów. 

 

Radna K. Myszor dodała, że dziecięce zespoły taneczne są dobrze prowadzone i uświetniają 

imprezy gminne. Poinformowała również, że na skutek cięć budżetowych została zwolniona 

sprzątaczka w Gminnym Domu Kultury. Jest tam obecnie brudno, zimno i panuje bałagan. 

Należy mieć na uwadze, że Dom Kultury jest także wizerunkiem naszej Gminy, odwiedzają go, 

oprócz kobiórzan, również obce osoby.  

 

Radny P. Kłakus zwrócił uwagę, że przez minione trzy lata koła taneczne były traktowane, jak 

inne zespoły działające przy Domu Kultury. Zajęcia odbywały się bezpłatnie. Jeżeli obecnie 

trzeba pokrywać koszty zajęć, powinno to dotyczyć również pozostałych zespołów.  

 

Radny W. Paliczka dodał, że dziecięce koła taneczne nie są zapraszane na występy przy okazji 

uroczystości gminnych, jak inne zespoły dziecięce.   

 

15. Zakończenie obrad.  

 

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

 

Protokołowała Jolanta Niemiec.  

 


