
PROTOKÓŁ
z XX SESJI RADY GMINY KOBIÓR

z dnia 28 grudnia 2012r.

Obrady prowadził Przewodniczący Rady Jerzy Mazur. Otworzył on sesję, przywitał
zebranych  i  stwierdził   prawomocność  obrad  –  obecnych  14  radnych.  W  posiedzeniu
uczestniczyli również Wójt, Zastępca Wójta, 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 26 listopada 2012r.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie terminów i sposobu ustalenia zaliczkowych

wpłat  nadwyżki  środków  obrotowych  dokonywanych  przez  Kobiórski  Zakład
Komunalny  do  budżetu  Gminy  Kobiór  oraz  sposobu  i  terminu  rocznych  rozliczeń  
i dokonywania wpłat do budżetu.

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobiór na 2012r.
na kwotę 13.224,11zł.

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobiór na 2012r.
na kwotę 58.105,64 zł

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobiór na 2012r.
na kwotę 38.032,09 zł.

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobiór na 2012r.
na kwotę 13.224,11zł.

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobiór na 2012r.
na kwotę 709.035,57 zł.

11. 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.

12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Kobiór na lata 2013-2021.

13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2013 rok.
14. Rozpatrzenie  i  podjęcie  uchwały  w  sprawie  odbierania  odpadów  komunalnych  od

właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne.  

15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

16. Rozpatrzenie  i  podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyboru  metody  ustalania  opłaty  za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

17. Rozpatrzenie  i  podjęcie  uchwały  w  sprawie  ustalenia  wzoru  deklaracji  o  wysokości
opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  składanej  przez  właściciela
nieruchomości

18. Rozpatrzenie  i  podjęcie  uchwały  w  sprawie  szczegółowego  sposobu  i  zakresu
świadczenia  usług  w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli



nieruchomości  i  zagospodarowania  tych  odpadów,  w  zamian  za  uiszczoną  przez
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

19. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie gminy Kobiór.

20. Rozpatrzenie  i  podjęcie  uchwały  w  sprawie  Programu  współpracy  z  organizacjami
pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku
publicznego na 2013 rok. 

21. Rozpatrzenie  i  podjęcie  uchwały  w  sprawie  Gminnego  Programu  Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok. 

22. Rozpatrzenie  i  podjęcie  uchwały  w  sprawie  podziału  Gminy  Kobiór  na  obwody
głosowania  i  ustalenia  ich  numerów,  granic  oraz  siedzib  obwodowych  komisji
wyborczych. 

23. Rozpatrzenie  i  podjęcie  uchwały w sprawi  określenia  przystanków komunikacyjnych
oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub
zarządzającym jest Gmina Kobiór. 

24. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Pszczyńskiego zadania
zarządzania przystankami w ciągu dróg powiatowych. 

25. Sprawy bieżące.
26. Interpelacje, zapytania i wnioski.
27. Zakończenie obrad. 

Poinformował również, że w porządku obrad omyłkowo dwukrotnie wpisano rozpatrzenie  
i  podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmian  w  budżecie  Gminy  Kobiór  na  2012r.  na  kwotę
13.224,11zł, natomiast nie został wpisany punkt dotyczący rozpatrzenia i podjęcia uchwały 
w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wójt Stefan Ryt wniósł o uzupełnienie porządku obrad o rozpatrzenie i podjęcie uchwały  
w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/120/12 Rady Gminy Kobiór  z  dnia  22 października
2012r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości.

Przewodniczący Rady zaproponował wycofanie z porządku obrad punktu 9 oraz rozpatrzenie
i  podjęcie  uchwały  w  sprawie  ustalenia  stawki  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami
komunalnymi  w  punkcie  11,  natomiast  w  punkcie  20  rozpatrzenie  i  podjęcie  uchwały  
w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/120/12 Rady Gminy Kobiór  z  dnia  22 października
2012r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości. 

Zmieniony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

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

Radny  P.  Kłakus  zwrócił  uwagę,  że  w  sprawozdaniu  z  działalności  Wójta  w  okresie
międzysesyjnym,  w  punkcie  dotyczącym  kompleksowego  zakupu  energii  elektrycznej
zapisano,  że  „Wójt  spotkał  się  z  przedstawicielami  kilu  firm”  …,  a  powinno  być  „Wójt
spotkał się z przedstawicielami kilku firm”…

Protokół został przyjęty jednogłośnie. 
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4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

Wójt przedstawił najważniejsze sprawy, jakie miały miejsce w czasie od poprzedniej sesji.

Zostały podpisane umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej  w  Katowicach  na  pożyczkę,  na  realizację  zadania  „Termomodernizacja  budynku
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kobiórze” oraz umorzenie części pożyczki w kwocie
38.032,09 zł zaciągniętej na budowę kanalizacji, z przeznaczeniem również na to zadanie.  

Wójt uczestniczył w otwarciu nowej siedziby Urzędu Gminy w Pawłowicach. 

Trwały  prace  nad  budżetem  Gminy  oraz  wnioskami  Rady  Gminy  do  budżetu.  Poddano
również konsultacjom społecznym projekty uchwał dotyczące gospodarowania odpadami. 

W Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie z Panem Romanem Nowackim dyrektorem projektu
z Centralnego Biura Nieruchomości PKP w Warszawie Departament Geodezji i Współpracy 
z  Samorządami,  w  sprawie  uregulowania  spraw  gruntowych  oraz  przekazania  Gminie
budynku dworca kolejowego PKP wraz z drogami. 

W Muzeum Regionalnym Smolarnia odbyło się spotkanie podsumowujące konkurs "Piękna
wieś województwa śląskiego", z udziałem przedstawicieli kół i organizacji, które przyczyniły
się do zdobycia przez naszą Gminę zaszczytnego II miejsca w tym konkursie. 

W związku z podjęciem przez Radę Gminy uchwały dotyczącej intencji połączenia Gminnej
Biblioteki Publicznej i Gminnego Domu Kultury w Kobiórze przesłano wnioski do Krajowej
Rady Bibliotecznej oraz Ministerstwa Kultury o wyrażenie opinii w tej sprawie. Instytucje te
mają termin sześciu miesięcy na zajęcie stanowiska. 

W Mikołowie odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządów zrzeszonych w Subregionie
Centralnym Województwa Śląskiego, na którym omawiano sprawy związane z perspektywą
finansowania w latach 2014-2020. Władze gmin, które występowały wcześniej z inicjatywą
podziału  Subregionu  Centralnego  na  mniejsze  regiony,  wycofały  się  z  tego  zamierzenia.
Kobiór  należy  do  Podregionu  Tyskiego  razem  z  Miastem  Tychy  gminami  powiatów  -
pszczyńskiego, mikołowskiego i bieruńsko-lędzińskiego. Na spotkaniu przedstawicieli  tego
Podregionu  wybrano  reprezentację  do  prac  w  Subregionie  Centralnym.  Podregion  Tyski
reprezentować  będą  starosta  Powiatu  Pszczyńskiego,  prezydent  Tychów  oraz  burmistrz
Mikołowa. Środki Unii Europejskiej dla Subregionu, na kolejny okres finansowania, zostaną
przeznaczone w 50% na projekty i badania naukowe. Są sugestie samorządów aby w ramach
pozostałych środków przystąpić do realizacji zadań z zakresu komunikacji i dróg oraz innych
wymagających dofinansowania. W Podregionie Tyskim jako priorytet  wskazuje się rozwój
szeroko rozumianej komunikacji. 

Wójt  uczestniczył  w  spotkaniach  opłatkowych,  m.in.  w  Katowicach  na  zaproszenie
Wojewody Śląskiego, w Starostwie Pszczyńskim, Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych  
w Pielgrzymowicach, Koła Emerytów i Rencistów, Koła Gospodyń Wiejskich i Sekcji Skata
Sportowego. 
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Jak co roku, odbyło się spotkanie seniorów – osób, które ukończyły 75 lat. Jest ich obecnie 
w Kobiórze 225, a w spotkaniu uczestniczyło ok. 100 osób. Wójt podziękował pracownikom
Urzędu Stanu Cywilnego i Urzędu Gminy za sprawną organizację tego spotkania.
Po  kilku  latach  przerwy,  Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  zorganizował  wigilię  dla
samotnych, podopiecznych GOPS. Wzięło w niej udział 12 osób.  

Po raz kolejny Wójt spotkał się z Panem Wycisło Prezesem Górnośląskiej agencji Rozwoju
Przedsiębiorstw  w  sprawie  tworzenia  grupy  zakupowej  energii  elektrycznej  i  obniżenia
płatności za prąd.  
 
5. Rozpatrzenie  i  podjęcie  uchwały  w  sprawie  terminów  i  sposobu  ustalenia

zaliczkowych wpłat nadwyżki środków obrotowych dokonywanych przez Kobiórski
Zakład Komunalny do budżetu Gminy Kobiór oraz sposobu i  terminu rocznych
rozliczeń i dokonywania wpłat do budżetu.

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
przyjęta jednogłośnie. 

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobiór na
2012r. na kwotę 13.224,11zł.

Skarbnik Gminy omówiła proponowane zmiany w budżecie:
− rozdz.  80104 - zakup mebli  przedszkolnych,  oraz stolików i krzesełek w związku  

z realizacją projektu "Maluchy na start" 
− rozdz. 85404 i 85415 - zwrot do budżetu państwa części dotacji celowej udzielonej  

w  2010  r.  na  dofinansowanie  świadczeń  pomocy  materialnej  dla  uczniów  
o charakterze socjalnym

− rozdz.  90015  i  75095  -  uzupełnienie  kwoty  na  wynagrodzenia  dla  pracowników
brygady komunalnej 

− rozdz. 71014 i 70005 - środki na pokrycie należności za najem obiektów Nadleśnictwa
Kobiór, dzierżawionych przez OSP ( za II półrocze 2012 r. )

Załącznik nr 1 - urealnienie kwot dotacji celowych na 2012r.
Załącznik nr 2 - zmniejszenie kwoty dotacji na zadania bieżące w pozycji 10 "Edukacyjna
opieka wychowawcza -wczesne wspomaganie rozwoju dziecka". 
Załącznik  nr  3  -  zwiększenie  wydatków majątkowych  KZK o kwotę 20.000 zł  na  zakup
zapasowych pomp na oczyszczalnię ścieków.

Przewodnicząca  Komisji  Budżetu  i  Finansów  –  I.  Cuber  przedstawiła  pozytywna  opinię
Komisji w sprawie projektu uchwały.

W wyniku  głosowania  przeprowadzonego  przez  Przewodniczącego  Rady uchwała  została
przyjęta jednogłośnie. 
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7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobiór na
2012r. na kwotę 58.105,64 zł.

Skarbnik Gminy poinformowała,  że proponuje się przyjęcie  do budżetu dotacji  w kwocie
58.105,64 zł na projekt realizowany przez Gminne Przedszkole "Maluchy na start". 
Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dla 25 dzieci  
w wieku 3 - 4 lat oraz podniesienie jakości usług edukacyjnych dla 169 dzieci z terenu Gminy
Kobiór. Projekt będzie realizowany w latach 2012 - 2014. Całkowity koszt projektu wynosi
662.148,42,  z  tego  kwota  przewidziana  do  dofinansowania  przez  Europejski  Fundusz
Społeczny - 562.826,16 zł, a wkład własny 99.322,26 zł.

Przewodnicząca  Komisji  Budżetu  i  Finansów  –  I.  Cuber  przedstawiła  pozytywna  opinię
Komisji w sprawie projektu uchwały.

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

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobiór na
2012r. na kwotę 38.032,09 zł.

Skarbnik  Gminy  poinformowała,  że  proponowana  zmiana  dotyczy  przyjęcia  do  budżetu
środków w wysokości 38.032,09 zł pochodzących z umorzenia pożyczki przez Wojewódzki
Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  w  Katowicach.  Środki  te  zostaną
przeznaczone na realizację zadania pn. "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej  
i  Gimnazjum  w Kobiórze".  W związku  z  przyjęciem  dodatkowych  środków  zmienią  się
kwoty rozchodów i przychodów, co wykazane jest w zał. nr 5 do uchwały budżetowej. 

Przewodnicząca  Komisji  Budżetu  i  Finansów  –  I.  Cuber  przedstawiła  pozytywna  opinię
Komisji w sprawie projektu uchwały.

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

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobiór na
2012r. na kwotę 709.035,57 zł.

Skarbnik Gminy poinformowała, że proponowane zmiany dotyczą zmniejszenia przychodów
i wydatków. 
Regionalna  Izba  Obrachunkowa  zakwestionowała  uchwałę  podjętą  na  poprzedniej  sesji  
w sprawie  zmiany Wieloletniej  Prognozy Finansowej  Gminy Kobiór  na  lata  2012-2021,  
w części załącznika nr 1 – wolne środki w wysokości 895.648,65 zł. Według zaleceń RIO
konieczne jest urealnienie tej kwoty do wysokości 186.613,08 zł.
Proponuje się zatem zmniejszenie przychodów o kwotę 709.035,57 zł, w tym: 

− zmniejszenie wydatków – 671.411,57 zł, 
− zwiększenie dochodów – 55.245,00 zł, w tym: 

37.624,00zł – część oświatowa subwencji ogólnej,
17.621,00 zł – dotacja WFOŚiGW na termomodernizację szkoły.

W związku z powyższym zmienią się również załączniki do uchwały budżetowej:
− nr 5 – plan przychodów i rozchodów,
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− nr  6  –  plan  dotacji  udzielanych  z  budżetu  Gminy,  ze  względu  na  zmniejszenie
wydatków o kwotę 2.000zł w rozdz. 85404 - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. 

Przewodnicząca  Komisji  Budżetu  i  Finansów  –  I.  Cuber  przedstawiła  pozytywna  opinię
Komisji w sprawie projektu uchwały.

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

10. 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.

Skarbnik Gminy poinformowała, że załącznik nr 1 został dostosowany do zaleceń RIO, które
zostały  omówione  przy  poprzedniej  uchwale.  W  związku  z  tym  zmieniły  się  również
poszczególne wskaźniki w prognozie na rok 2012. W załączniku nr 2 wprowadzono nowy
program pn. „Maluchy na start”, który będzie realizowany w latach 2012 – 14. W związku 
z tym zmieniły się wartości po stronie wydatków bieżących i majątkowych.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów – I. Cuber poinformowała, że załącznik nr 1 do
projektu  uchwały  został  przedstawiony  dopiero  na  obecnej  sesji.  Komisja  zaopiniowała
pozytywnie projekt uchwały wraz z zał. nr 2. 

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

11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/120/12 Rady
Gminy  Kobiór  z  dnia  22  października  2012r.  w  sprawie  stawek  podatku  od
nieruchomości.

Wójt poinformował,  że proponuje się dokonanie zmiany w § 2   dotyczącym zwolnień od
podatku od nieruchomości w pkt 1 lit c) – po zwrocie "ścieków" dodać zwrot "bytowych". 

Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały.

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

12. Rozpatrzenie  i  podjęcie  uchwały  w  sprawie  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej
Gminy Kobiór na lata 2013-2021.

Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały. W załączniku nr 1 przedstawiono prognozowane
na  lata  2013-21  kwoty  długu  i  spłat  zobowiązań,  dochodów,  wydatków,  przychodów  
w wysokości 468.894,09 zł i rozchodów w wysokości 537.017,81 zł, a także wynik finansowy
stanowiący nadwyżkę w kwocie 68.123,72 zł. Środki z nadwyżki planuje się przeznaczyć na
spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach. W latach 2014-21 planuje się
pozostawić na tym samym poziomie wydatki bieżące, wynagrodzenia i wydatki związane  
z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego. Zmianie ulegną natomiast
kwoty długu. W prognozie na rok 2013 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu  
i wprowadzanych autopoprawek. 
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W  załączniku  nr  2  przedstawiono  wykaz  przedsięwzięć  na  lata  2013-16  oraz  limity
zobowiązań wynikające z ich realizacji. Szczegółowe cele programów przyjętych do realizacji
zostały przedstawione w objaśnieniach do projektu uchwały. 
Przewodnicząca  Komisji  Budżetu  i  Finansów  –  I.  Cuber  poinformowała,  że  Wieloletnia
Prognoza  Finansowa  została  omówiona  przez  Skarbnika  Gminy  na  posiedzeniu  Komisji.
Komisja nie wniosła uwag.  
 
W wyniku  głosowania  przeprowadzonego  przez  Przewodniczącego  Rady uchwała  została
przyjęta jednogłośnie. 

13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2013 rok.

Wójt poinformował, że projekt budżetu został opracowany w taki sposób aby w 2014 roku
móc osiągnąć odpowiednie wskaźniki wymagane art. 243 Ustawy o finansach publicznych.  
W  2013  roku  trzeba  będzie  spłacić  ok.  537.000  zł  pożyczek  zaciągniętych  na  budowę
kanalizacji oraz inne wcześniej zrealizowane inwestycje. W następnych latach spłaty znacznie
się  obniżą.  Ogólne  zadłużenie  Gminy  nie  jest  wysokie  i  wynosi  1.583.824  zł.  Zgodnie  
z  wcześniej  obowiązującymi  przepisami  zadłużenie  mogło  wynosić  do  60%  dochodów,
natomiast  obecnie  jest  ono  na  poziomie  ok.  13%  i  mimo  tego  nie  można  osiągnąć
wymaganego wskaźnika. Ponieważ większość gmin dotyka ten problemem, w lutym.2013r.,
na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego odbędzie się debata nad
kondycją finansową samorządów. Wspomniane ograniczenia ustawowe są jedną z przyczyn
trudności w opracowaniu projektu budżetu. Jest również wiele niewiadomych, jak chociażby
finansowanie gospodarki odpadami.
Sugestie komisji do projektu budżetu zostały w większości uwzględnione: 

− rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej na Zagrodnikach i Osiedlu aby nie wygasło
pozwolenie na budowę, 

− zarurowanie rowu odwadniającego na Osiedlu,
− bieżące utrzymanie dróg – kwota 20.000 zł,
− zrezygnowano z finansowania Gazety Pszczyńskiej  oraz ponadnormatywnych służb

Policji,
− zamiast „Biuletynu Kobiórskiego” będzie wydawany biuletyn w skromniejszej formie,

na co zaplanowano 8.000 zł.
Główne  zadania  inwestycyjne,  które  przewidziano  do  realizacji  w  2013  roku  to
termomodernizacja  budynku  szkoły  oraz  udział  w  budowie  Międzygminnego  Zakładu
Kompleksowego  Zagospodarowania  Odpadów  Komunalnych.  Zaplanowano  też  kwotę  
25.000 zł dotacji dla Powiatu Pszczyńskiego na realizację, wspólnie z Powiatem, dalszego
odcinka chodnika przy ul. Kobiórskiej.
Pewne zadania nie zostały natomiast uwzględnione w budżecie Gminnego Domu Kultury  
i Gminnej Biblioteki Publicznej. Prawdopodobnie sytuacja finansowa tych instytucji ulegnie
zmianie po ich połączeniu gdyż przewiduje się z tego tytułu pewne oszczędności. Ponadto
instytucje powinny uzyskiwać dodatkowe dochody ze swojej działalności. Nie uwzględniono
remontu dachu budynku przy ul. Orlej, lecz jeśli pojawią się możliwości finansowe zadanie to
powinno  zostać  zrealizowane  w  2013r.  Trzeba  będzie  również  zwiększyć  środki  na
konserwację  oświetlenia.  Ograniczono  natomiast  zakres  działania  Punktu  Zatrzymań
Bezdomnych Zwierząt i tym samym zmniejszą się środki na jego utrzymanie.  
Zasadniczy  wpływ  na  kształt  budżetu  ma  spłata  znacznej  kwoty  pożyczki,  obniżenie
dochodów o ok. 208.427 zł z tytułu przyjęcia przez Radę Gminy niższych stawek podatków
oraz zmniejszenie wpływów z podatku dochodowego. Mimo, że budżet jest bardzo skromny
zapewnia bieżące funkcjonowanie Gminy. 
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Skarbnik Gminy odczytała:
− Uchwałę  Nr  4100/II/313/2012  z  dnia  10  grudnia  2012r.  II  Składu  Orzekającego

Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Katowicach  w  sprawie  pozytywnej  opinii  
o przedłożonym przez Wójta Gminy Kobiór projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok
wraz z uwagami, 

− Uchwałę  Nr  4100/II/214/2012  z  dnia  10  grudnia  2012r.  II  Składu  Orzekającego
Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Katowicach  w  sprawie  pozytywnej  opinii  
o  przedłożonym  przez  Wójta  Gminy  Kobiór  projekcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2013-2021.

Opinie  w  sprawie  projektu  budżetu  przedstawili  następnie  przewodniczący  komisji
branżowych:
− Komisja Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnictwa – opinia negatywna,
− Komisja Kultury, Oświaty i Zdrowia – opinia pozytywna,
− Komisja Budżetu i Finansów – opinia pozytywna.

Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Kobiór na
2013 rok.

Radny L. Pawłowski nawiązał do wypowiedzi Wójta odnośnie obniżenia przez Radę Gminy
podatków.  Zwrócił  uwagę,  że  podatki  zostały obniżone w stosunku do zaproponowanych
przez Wójta na 2013 rok, a nie do obowiązujących obecnie stawek. 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że Ministerstwo Finansów przedstawia maksymalne stawki
podatków,  a  przyjęcie  przez  Radę  niższych  stawek  skutkuje  zmniejszeniem  dochodów  
o kwotę 208.427 zł.  

Radca  Prawny  poinformował,  że  celem  Ministerstwa  Finansów  jest  wskazanie  stawek
podatków, których nie można przekraczać. 

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Kobiór
na 2013 rok – 5 głosów za, 2 przeciw, 7 wstrzymujących.

14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie  odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli  nieruchomości,  na  których  nie  zamieszkują  mieszkańcy,  a  powstają
odpady komunalne.  

Przewodniczący  Rady  przypomniał,  że  projekty  uchwał  dotyczące  obowiązków  gminy  
w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi zostały omówione i zaopiniowane na
posiedzeniach  połączonych  stałych  komisji  Rady  Gminy  oraz  Komisji  Gospodarki
Przestrzennej, Komunalnej i Rolnictwa, a następnie poddane konsultacjom społecznym. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poinformował, że uzyskał on pozytywną opinię
komisji.
Wobec  nie  zgłaszania  uwag,  uchwała  została  poddana  pod  głosowanie  i  przyjęta
jednogłośnie.  
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15. Rozpatrzenie  i  podjęcie  uchwały  w  sprawie  terminu,  częstotliwości  i  trybu
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poinformował, że uzyskał on pozytywną
opinię komisji.
Wobec  nie  zgłaszania  uwag,  uchwała  została  poddana  pod  głosowanie  i  przyjęta
jednogłośnie ( 13 obecnych – w czasie głosowania nieobecna radna I. Musiał ).  

16. Rozpatrzenie  i  podjęcie  uchwały  w sprawie  wyboru metody  ustalania  opłaty  za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poinformował, że uzyskał on pozytywną
opinię komisji.
Wobec  nie  zgłaszania  uwag,  uchwała  została  poddana  pod  głosowanie  i  przyjęta
jednogłośnie.  

17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości
opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  składanej  przez  właściciela
nieruchomości

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.  Poinformował, że komisje zaproponowały
wprowadzenie zmiany w § 1 ust. 1 – zwrot „wraz z wykazem dokumentów potwierdzających
dane w niej zawarte, a w szczególności:” zastąpić zwrotem „w uzasadnionych przypadkach
oświadczenie właściciela”

Radca Prawny odpowiedział, że deklaracja jest jednoznaczną formą oświadczenia. Właściciel
nieruchomości powinien zawrzeć w deklaracji wszystkie wymagane informacje. Gdyby była
potrzeba zamieszczenia dodatkowych informacji, wówczas można zrobić stosowny dopisek,
np. jeśli nikt nie zamieszkuje na posesji, ze względu na pobyt zagranicą. Osoby wyjeżdżające
zagranicę mają obowiązek zgłoszenia tego w ewidencji ludności, a w deklaracji powinno się
potwierdzić  ten  fakt.  Deklaracja  składana  jest  pod  odpowiedzialnością  karną  i  nie  ma
potrzeby składania do niej dodatkowo oświadczenia. 

Radna I. Cuber zwróciła uwagę, że komisje zaproponowały również zmianę w § 1 uchwały
polegającą na przeniesieniu ust. 2 do ust. 1 lit. h.

Radca Prawny poinformował, że zmiana taka nie jest możliwa gdyż w § 1 ust. 1 wskazano
dokumenty  potwierdzające  pobyt  mieszkańca,  natomiast  ust.  2  mówi  o  innym  rodzaju
dokumentu – kopii faktury za zużycie wody.

Radna K. Goździk zapytała, czy skoro deklaracja składana jest pod odpowiedzialnością karną,
istnieje potrzeba składania dokumentów potwierdzających nieobecność mieszkańca na terenie
posesji.

Radca Prawny wyjaśnił, że w przypadku czasowego przebywania osób poza stałym miejscem
zamieszkania, przy braku realizacji obowiązku meldunkowego, powinny one udokumentować
swój pobyt stosownym zaświadczeniem. 
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Przewodniczący  Rady  przeprowadził  głosowanie  w  sprawie  projektu  uchwały,  bez  uwag
zaproponowanych przez komisje. 
Uchwała została przyjęta 13 głosami, 1 wstrzymujący.  
18. Rozpatrzenie  i  podjęcie  uchwały  w  sprawie  szczegółowego  sposobu  i  zakresu

świadczenia  usług  w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli
nieruchomości  i  zagospodarowania tych odpadów, w zamian za  uiszczoną  przez
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  uwzględniający  propozycje  komisji
połączonych  oraz  dodatkowe  zapisy  przedstawione  na  posiedzeniu  Komisji  Gospodarki
Przestrzennej, Komunalnej i Rolnictwa, do których Komisja nie wniosła uwag. 

Wójt stwierdził, że w proponowanej uchwale przyjęto zasadniczy zakres świadczenia usług.
Po wdrożeniu systemu gospodarowania odpadami będzie można, w razie potrzeby, zmienić
pewne  uregulowania.  Istotne  jest  wskazanie  w  uchwale  gminnej  instalacji  do
zagospodarowania  odpadów  komunalnych  aby  firma,  która  będzie  świadczyła  usługi  na
terenie Kobióra właśnie tam dostarczała odpady, zwłaszcza, że firmy mogą sobie „podbierać
odpady”. 

Pan Herbert Skrzypiec przedstawiciel Stowarzyszenia Plichtowie poinformował, że w ramach
przeprowadzonych konsultacji mieszańcy sugerowali aby do Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów  Komunalnych  można  przekazywać  bezpłatnie  także  pampersy,  prospekty  oraz
foliowane  katalogi.  Zapytał  też  w  jaki  sposób  będzie  kontrolowana  ilości  odpadów
budowlanych dowożonych do PSZOK z poszczególnych nieruchomości. 

Kierownik  Referatu  G.K.  –  J.  Mazur  odpowiedział,  że  konsultował  się  ze  specjalistami  
w sprawie  składowania  poszczególnych  odpadów na  PSZOK. Nie  można  tam gromadzić
odpadów  typu  pampers  ze  względów  sanitarnych.  Powinno  się  je  wrzucać  do  odpadów
zmieszanych,  podobnie jak katalogi.  W czasie  sortowania  odpady te  zostaną wydzielone  
i zużyte do produkcji paliwa alternatywnego. W przypadku dostarczania do PSZOK odpadów
budowlanych  i  innych,  zatrudniony  tam pracownik,  będzie  zobowiązany  do  identyfikacji
posesji, z której pochodzą odpady oraz skontrolowanie aktualnego dowodu wpłaty za usługę
odbierania odpadów.

Radny P. Kłakus zaproponował uszczegółowienie rodzaju plastików i makulatury zbieranych
do poszczególnych worków. 

Kierownik Referatu G.K. – J. Mazur odpowiedział,  że wszystkie  odpady plastikowe będą
zbierane w odpowiednim worku bez selekcji na poszczególne rodzaje plastiku. Wyjaśnienie
mieszkańcom zasad segregacji  powinno się odbyć  poprzez przeprowadzenie  odpowiedniej
kampanii informacyjnej.

Przewodniczący Rady uważa, że doprecyzowanie szczegółów będzie możliwe ewentualnie  
w późniejszym terminie.

Radny L. Pawłowski zapytał co to znaczy, że firmy będą sobie „podbierać odpady”.

Wójt odpowiedział, że województwo śląskie zostało podzielone na regiony. Kobiór należy do
regionu czwartego obejmującego gminy od Tychów po Żywiec.  W regionie tym powstają
regionalne  instalacje  do  zagospodarowania  odpadów  komunalnych.  Firma,  która  wygra
przetarg  na  odbiór  odpadów  będzie  musiała  odwozić  je  do  którejś  instalacji.  W  naszej
uchwale wskazano instalację należącą do spółki, której jesteśmy udziałowcem i tam powinny

10



trafiać  odpady,  a  nie  gdzie  indziej.  Zostanie  to  uwzględnione  również  w specyfikacji  do
przetargu na odbiór odpadów.

Radca  Prawny  B.  Gembalczyk  stwierdził,  że  od  czasu  zrezygnowania  z  dotacji  do  1m3

ścieków, mieszkańcy w pełni finansują gospodarkę ściekową w Kobiórze. Jeżeli mieszkańcy
podejdą  również  uczciwie  do  obowiązku  ponoszenia  opłaty  za  usługi  gospodarowania
odpadami,  wówczas na koniec 2013 roku będzie wiadomo jakie koszty poniesiono z tego
tytułu,  jaka  powinna  być  opłata  oraz,  czy  wprowadzić  zmiany  do  zakresu  świadczonych
usług, w ramach tej opłaty. 
Przepisy  ustawy  gwarantują  podmiotowi  wybranemu  do  odbioru  odpadów  komunalnych
zawarcie  umowy na dostarczenie tych odpadów do instalacji  regionalnej,  wskazanej przez
Marszałka Województwa Śląskiego lub w razie jej awarii, do instalacji zastępczej. 
Tak, jak w przypadku ścieków, KZK nie jest powołane po to żeby zarabiać na mieszkańcach
Kobióra,  czyli  dochody  bilansują  się  z  wydatkami,  podobnie  powinno  być  w  przypadku
odpadów. Jeżeli spółka prowadząca regionalną instalację odpadów będzie chciała zarabiać,
wówczas  zapłacą  za  to  mieszkańcy.  Z  jednej  strony  istnieje  obowiązek  prowadzenia
regionalnej  instalacji  odpadów,  z  drugiej  strony dobrze  by  było,  gdyby  opłaty  za  odbiór
odpadów nie stanowiły nadmiernego obciążenia dla mieszkańców. Należy zatem pogodzić
interesy Gminy jako udziałowca spółki, jako jednostki samorządu terytorialnego ustalającej
zasady oraz członków wspólnoty samorządowej, jakimi są mieszkańcy, którzy mają ponosić
koszty.   

Radny J. Mazurczyk uważa, że społeczeństwa nie interesują ustawy lecz ponoszone koszty,
które są coraz wyższe.  Jest to trudna sytuacja zarówno dla Urzędu, jak i dla radnych lecz
ostatecznie radni decydują o stawkach opłat. 

Radca  Prawny  B.  Gembalczyk  stwierdził,  że  również  mieszkańcy  Kobióra  muszą  się
przejmować  ustawami  stanowionymi  przez  Parlament  RP  wybrany  w  demokratycznych
wyborach.  Można  jedynie  zadać  pytanie,  czy  takie  rozwiązania  prawne  służą  interesom
obywateli. Odpowiedzialne, solidarne podejście do sprawy swoich odpadów gwarantuje, że
będziemy ponosili najniższe opłaty. Jeśli Rada ustali zbyt niską stawkę opłat, oderwaną od
rachunku  ekonomicznego,  wówczas  mieszkańcy  i  tak  zapłacą  z  własnej  kieszeni  poprzez
dopłatę z budżetu Gminy, kosztem realizacji pewnych zadań. 

Pan  Herbert  Skrzypiec  poinformował,  że  ustawa  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  
w  gminach daje  radzie  gminy  możliwość  ustalenia dodatkowych  opłat  za  dodatkowe
czynności.  Dodatkową  czynnością  jest  zebranie  większej,  niż  określona,  ilości  odpadów.
Zgodnie z omawianą uchwałą odpady te mają być odbierane za darmo. Dlaczego ktoś, kto ma
mniej odpadów, ma płacić za tych, którzy mają ich więcej, skoro można wprowadzić opłaty. 

Kierownik  Referatu  G.K.  –  J.  Mazur  odpowiedział,  że  oprócz  obowiązku  mieszkańców
przekazania  do  wywozu  odpadów  z  terenu  nieruchomości,  gmina  musi  wykazać  się
odpowiednim poziomem odzysku odpadów. Zaniżenie ilości odbieranych odpadów mogłoby
spowodować  ich  spalanie  lub  wywożenie  np.  do  lasu,  natomiast  gmina  nie  osiągnęłaby
poziomu odzysku określonego na poszczególne lata,  co grozi karami finansowymi. Gmina
jako podmiot będzie pozyskiwała odpady zielone z terenów publicznych, które przekaże do
utylizacji za tych mieszkańców, którzy kompostują odpady. 

Wójt  poinformował,  że  ustawa  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  w  gminach  została
znowelizowana przez Sejm RP i przekazana do Senatu. Być może, zgodnie ze zmienionymi
przepisami,  będzie  można  różnicować  opłaty.  Stawka opłat  za  gospodarowanie  odpadami
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obejmuje nie  tylko  ich wywóz,  jak to jest  obecnie,  lecz składają się  na nią  również inne
koszty  całego  systemu.  Jeśli  zmienią  się  przepisy  lub  zajdzie  potrzeba  doprecyzowania
zapisów uchwały, można to zrobić w późniejszym czasie.  
Pan Herbert Skrzypiec zwrócił uwagę, że w swoim wcześniejszym wystąpieniu nie mówił  
o obniżeniu norm odbieranych odpadów lecz wskazał na możliwość pobierania dodatkowych
opłat za większą ilość odpadów, niż przewiduje norma.

Kierownik  Referatu  G.K.  –  J.  Mazur  odpowiedział,  że  zgodnie  z  ustawą,  właścicielem
odpadów jest gmina. Jeżeli odpady nie zostaną wywiezione przez właściciela nieruchomości
za dodatkową opłatą, wówczas trafią do lasu lub rowu. Wówczas gmina, w ramach środków
uzyskanych od pozostałych mieszkańców, będzie musiała usunąć i zutylizować te odpady. 

Radca  Prawny  stwierdził,  że  dotychczasowy  system  nakładał  obowiązek  na  właścicielu
posesji zawarcia umowy na wywóz odpadów z firmą wywozową. Według nowych przepisów
właścicielem odpadów jest gmina, czyli wspólnota samorządowa tworzona przez wszystkich
mieszkańców. Koszty obecnego systemu gospodarowania odpadami będą ponoszone przez tę
wspólnotę gdyż nie otrzymamy na ten cel żadnych środków z zewnątrz. Mamy do czynienia z
ustawą, która jest „prawem niesprawiedliwym”, dlatego, że przyjęcie na siebie zobowiązań
wynikających  z  uczestnictwa  w  Unii  Europejskiej,  Rząd  Polski  przerzucił  na  gminy.  
W warunkach Kobióra większość posesji jest wyposażona w pojemniki na odpady, są one
również  segregowane.  Pozostaje  zatem  sprawa  zagospodarowania  odpadów,  które  są
wyrzucane w różnych miejscach publicznych. Problem ten spoczywa również na wspólnocie
samorządowej. Jeżeli zostaną ustalone zaniżone opłaty za odbiór odpadów, wówczas trzeba
będzie  dołożyć  środki  z  budżetu  gminy.  We wspólnocie  samorządowej  może  się  pojawić
grupa osób, które nie będą miały możliwości uiszczenia opłaty i należałoby się zastanowić
nad  stworzeniem  systemu  ich  wsparcia,  po  to  żeby  móc  realizować  zadania  solidarnie  
i uczciwie.  

Wobec nie zgłaszania dalszych uwag, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt
uchwały.
Uchwała została przyjęta 13 głosami, 1 wstrzymujący. 

19. Rozpatrzenie  i  podjęcie  uchwały  w  sprawie  Regulaminu  utrzymania  czystości  
i porządku na terenie gminy Kobiór.

Przewodniczący  Rady  poinformował,  że  na  posiedzeniu  komisji  połączonych  wniesiono
uwagi  do  Regulaminu.  Po  ich  uwzględnieniu  projekt  uchwały  został  zaopiniowany
pozytywnie.  Uzyskał  również  pozytywną  opinię  Państwowego  Powiatowego  Inspektoratu
Sanitarnego w Tychach. 

Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały. 

Wobec  nie  zgłaszania  uwag,  Przewodniczący  Rady  przeprowadził  głosowanie  w  sprawie
przyjęcia uchwały.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

20. Rozpatrzenie  i  podjęcie  uchwały  w  sprawie  ustalenia  stawki  opłaty  za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały z propozycjami następujących stawek: 
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− 16,00 zł/miesiąc - od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość - jeżeli odpady
komunalne nie są zbierane i odbierane selektywnie, 

− 12,00 zł/miesiąc - od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość - jeżeli odpady
komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny. 

Przewodniczący Rady poinformował, że na posiedzeniu Komisji Gospodarki Przestrzennej,
Komunalnej  i  Rolnictwa  wraz  z  projektem  uchwały  przedstawiono  analizę  kosztu
jednostkowego opłaty. 

Przewodniczący  Komisji  G.P.  –  B.  Szpak  poinformował,  że  Komisja  zaopiniowała
pozytywnie stawkę 16,00 zł/miesiąc - od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość,
jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane selektywnie. Komisja nie zaakceptowała
stawki 12,00 zł/miesiąc - od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość - jeżeli odpady
komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Zgłoszone propozycje stawek 8 zł
oraz 10 zł uzyskały jednakową liczbę głosów.   

Radny J. Mazurczyk zgłosił wniosek o przeprowadzenie głosowania imiennego w sprawie
ustalenia stawek opłat. 

Wójt  podkreślił,  że  zorganizowanie  systemu gospodarowania  odpadami  komunalnymi  jest
trudnym przedsięwzięciem, którego nie da się zrealizować za darmo. Składową stawki opłat,
oprócz  kosztu  wywozu,  jest  zatrudnienie,  koszty  administracyjne,  prowadzenie  PSZOK  
(  obecnie  koszt  wynosi  ok.  7.000  zł  m-c  ),  jak  również  sprawy związane  z  odzyskiem  
i przetwarzaniem odpadów oraz likwidacja dzikich wysypisk. Proponowana stawka 12 zł jest
uzasadniona,  poparta  kalkulacją  opracowaną  przez  zespół  osób.  Ostatecznie  można
zaryzykować przyjęcie stawki 11 zł, natomiast stawka 8 zł uniemożliwi realizację zadania  
i  wówczas  uchwała  zostanie  zaskarżona  u  Wojewody.  Sąsiednie  gminy  przyjęły  stawki
zbliżone do proponowanej w Kobiórze.

Radny P. Kłakus zwrócił uwagę, że w sąsiednich gminach proponuje się wywóz odpadów
dwa razy w miesiącu, co powoduje większe koszty, niż przy jednokrotnym wywozie. Ponadto
do obsługi 10.000 mieszkańców przypada jedna osoba. 

Zastępca Wójta poinformował, że podstawą do sporządzenia analizy kosztu jednostkowego
opłaty były opracowania sporządzone przez firmy POLINVEST oraz MASTER, w których
określono koszty wywozu odpadów segregowanych i zmieszanych z posesji zamieszkałych
oraz  ich  utylizacja,  wynosi  odpowiednio  11,48  zł  oraz  11,10  zł  miesięcznie  na  jednego
mieszkańca.  Zakładając,  że  koszty  wywozu  zostaną  obniżone  w  wyniku  przetargu  
o 25%, przyjęto stawkę 8,61 zł. Pozostałe składniki opłaty to:

− koszt  prowadzenia  i  zarządzania  Punktem  Selektywnego  Zbierania  Odpadów
Komunalnych ( 1 etat oraz koszty wywozu odpadów ) – 1,37 zł,

− jednorazowy wywóz  ( w ciągu dwóch lat ) odpadów wielkogabarytowych – 0,31 zł, 
− koszty administrowania – 1,26 zł
− zakup oprogramowania – 0,22 zł,
− zakup sprzętu komputerowego – 0,02 zł
− dzierżawa pomieszczenia oraz media – 0,07 zł
− materiały eksploatacyjne i koszty administracyjne – 0,14 zł. 

Łącznie  opłata  wynosi  12  zł  i  nie  obejmuje  ona  rezerwy na  windykację  oraz  likwidację
dzikich wysypisk. Okres amortyzacji oprogramowania i sprzętu komputerowego przyjęto na
36 miesięcy. Obniżenie tej kwoty spowoduje konieczność dopłaty z budżetu Gminy. 
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Zdaniem radnego J. Mazurczyka może się okazać, że w przetargu na wywóz odpadów, cena
usługi będzie znacznie niższa, niż zakładana obecnie. W związku z tym po rozstrzygnięciu
przetargu będzie możliwość ewentualnego skorygowania stawki opłaty. 

Pan  Herbert  Skrzypiec  uważa,  że  w  porównaniu  z  innymi  gminami,  koszty  w  Kobiórze
powinny  być  niższe  gdyż  jest  to  gmina  jednowioskowa.  Ponadto  do  administrowania
zaplanowano  przyjęcie  dwóch  osób,  a  w  wytycznych  Ministra  Środowiska  określono
przyjęcie jednej osoby na 10.000 mieszkańców. W Pszczynie sprawami gospodarki odpadami
zajmują się cztery osoby na 200.000 mieszkańców.

Zastępca Wójta poinformował, że ograniczenie zatrudnienia do jednej osoby spowodowałoby
zmniejszenie stawki o 0,60 zł. 

Przewodniczący Rady zapytał Wójta, czy podtrzymuje on propozycję stawki 12 zł. 

Wójt  odpowiedział,  że  przyjęcie  stawki  opłaty  w  wysokości  12  zł  dałoby  gwarancję
prawidłowej realizacji zadania. Ostatecznie, przy pewnych oszczędnościach można by przyjąć
stawkę w wysokości 11 zł. 

Przewodniczący Rady przeprowadził kolejno głosowania w sprawie:
− wniosku radnego J. Mazurczyka o imienne głosowanie

wniosek nie został przyjęty – 5 głosów za, 9 przeciw

− przyjęcia  stawki  16,00  zł/miesiąc  -  od  każdej  osoby  zamieszkującej  daną
nieruchomość - jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane selektywnie

13 głosów za, 1 przeciw
− miesięcznej  stawki  -  od  każdej  osoby  zamieszkującej  daną  nieruchomość  -  jeżeli

odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny 
- 11 zł - 14 głosów przeciw
- 10 zł - 4 głosy za, 7 przeciw, 2 wstrzymujące
- 8 zł - 9 głosów za, 2 przeciw, 3 wstrzymujące

− przyjęcia  uchwały w sprawie  ustalenia  stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi z propozycjami następujących stawek: 
- 16,00 zł/miesiąc - od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość - jeżeli

odpady komunalne nie są zbierane i odbierane selektywnie, 
- 8 zł/miesiąc - od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość - jeżeli odpady

komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny. 
Uchwała została przyjęta 10 głosami, 3 przeciw, 1 wstrzymujący.

Wójt stwierdził, że nie jest w stanie wykonać podjętej uchwały i zaskarży ją do Wojewody
Śląskiego.

21. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku
publicznego na 2013 rok. 

Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały został poddany konsultacjom 
społecznym. W trakcie konsultacji nie wniesiono uwag.
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Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia – K. Myszor przedstawiła pozytywną 
opinię Komisji w sprawie projektu uchwały.

W wyniku głosowania przeprowadzonego przez Przewodniczącego Rady uchwała została 
przyjęta jednogłośnie.
22. Rozpatrzenie  i  podjęcie  uchwały  w  sprawie  Gminnego  Programu  Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok.

Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały.

Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia – K. Myszor przedstawiła pozytywną 
opinię Komisji w sprawie projektu uchwały. 

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

23. Rozpatrzenie  i  podjęcie  uchwały  w sprawie podziału  Gminy Kobiór  na obwody
głosowania  i  ustalenia  ich  numerów,  granic  oraz  siedzib  obwodowych  komisji
wyborczych. 

Radca  Prawny B.  Gembalczyk  poinformował,  że  po  konsultacji  z  Delegaturą  Krajowego
Biura Wyborczego w Bielsku-Białej wprowadzono do projektu uchwały dwie zmiany:

- w § 4 –  zamiast zwrotu „…w sposób zwyczajowo przyjęty” zwrot „na tablicach
ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kobiór”

- w załączniku do uchwały wykreślono kolumnę „numer okręgu wyborczego”.
Proponowane zmiany w projekcie uchwały przyjęto jednogłośnie pozytywnie.

Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały wraz ze zmianami.

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

24. Rozpatrzenie  i  podjęcie  uchwały  w  sprawie  określenia  przystanków
komunikacyjnych oraz  warunków korzystania  z  przystanków komunikacyjnych,
których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kobiór. 

Radca Prawny poinformował, że w powyższym projekcie uchwały uwzględniono przystanki
znajdujące się przy drogach powiatowych, natomiast w następnym punkcie porządku obrad
przewidziano  projekt  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  od  Powiatu  Pszczyńskiego  zadania
zarządzania  przystankami  w  ciągu  dróg  powiatowych.  W Powiecie  przygotowywane  jest
porozumienie w tej  sprawie.  Po podjęciu przez Radę Gminy Kobiór  uchwały o przyjęciu
zadania do realizacji będzie możliwe zawarcie tego porozumienia i dopiero wówczas podjęcie
uchwały  dotyczącej  określenia  przystanków,  których  właścicielem lub  zarządzającym jest
Gmina Kobiór. 
W związku z powyższym proponuje się wycofanie powyższej uchwały z porządku obrad. 
Wniosek o wycofanie projektu uchwały z porządku obrad przyjęto jednogłośnie.

25. Rozpatrzenie  i  podjęcie  uchwały  w sprawie  przyjęcia  od Powiatu  Pszczyńskiego
zadania zarządzania przystankami w ciągu dróg powiatowych. 
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Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały.

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

26. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Rady odczytał informację Wójta o złożonych oświadczeniach majątkowych
zobowiązanych do tego pracowników. Wszystkie oświadczenia zostały złożone terminowo. 

Radny K. Grolik podziękował za zamontowanie wiaty na przystanku autobusowym przy  
ul. Kobiórskiej. Poprosił również o zamieszczenie tam rozkładu jazdy autobusów. 

27. Interpelacje, zapytania i wnioski.

Wiceprzewodnicząca  Rady  poinformowała,  że  po  raz  trzeci  zostanie  zorganizowana  
w Kobiórze Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Poprosiła radnych i pracowników Urzędu
Gminy o wsparcie tej inicjatywy. 

28. Zakończenie obrad. 

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

Protokołowała Jolanta Niemiec. 
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