
PROTOKÓŁ 

z XXIV SESJI RADY GMINY KOBIÓR 

z dnia 6 czerwca 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, dyrektor 

Kobiórskiego Zakładu Komunalnego oraz kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

– 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 18 kwietnia 2013r. 

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  

Gminy Kobiór za 2012r. 

6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kobiór za 2012 rok i podjęcie 

uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z tego tytułu: 

a) wystąpienie Wójta, 

b) opinie komisji branżowych Rady, 

c) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium  

za 2011 rok, 

d) odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii  

o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok 

oraz uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy  

o udzielenie Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok, 

e) podjecie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium za 2012 rok. 

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok.  

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Kobiór.  

9. Sprawy bieżące. 

10. Interpelacje, zapytania i wnioski. 

 

Uroczysta część sesji w Gminnym Domu Kultury. 
 

 

11. Wręczenie nagrody „Pro Publico Bono”. 

12. Wręczenie nagród za promowanie Gminy Kobiór.  

13. Zakończenie obrad. 

 

3. Przyjęcie protokołu z sesji, z dnia 18 kwietnia 2013r. 

 

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

 

Wójt Stefan Ryt poinformował o najważniejszych sprawach, jakie miały miejsce w czasie  

od poprzedniej sesji. 

 

Pan prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk Dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej, członek Krajowej 

Rady Bibliotecznej złożył Wójtowi wizytę, której celem było wyrobienie sobie opinii  

w sprawie połączenia instytucji kultury w Kobiórze.  

W dniu dzisiejszym wpłynęła do Urzędu Gminy negatywna opinia Krajowej Rady 

Bibliotecznej w sprawie połączenia instytucji kultury.  

W związku z obchodzonym od kilkunastu lat Dniem Bibliotekarza, Wójt spotkał się  

z bibliotekarkami pracującymi w bibliotekach Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz 

Gminnej Biblioteki Publicznej. Oceniono, że jest dobra współpraca pomiędzy tymi 

bibliotekami. 

 

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie odbyła się uroczystość  

z okazji Dnia Strażaka. Od niespełna roku funkcję komendanta pełni tam brygadier Ireneusz 

Smolarek. 

 

W Świerklańcu odbyło się wspólne posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Gmin  

i Powiatów z regionalnymi organizacjami samorządu terytorialnego z różnych terenów  

Polski. Podzielono się doświadczeniami ze swojej działalności i omawiano bieżące sprawy 

dotyczące samorządów, m.in. problemy związane z oświatą, zwłaszcza w małych 

miejscowościach.   

 

Na zaproszenie samorządu słowackiego miasta Dobsina, delegacja w składzie: Jerzy Mazur, 

Bogdan Szpak, Eugeniusz Lubański oraz Wójt uczestniczyła w obchodach tamtejszego święta 

Turice. Na sesji Rady Miasta zostały wręczone tytuły honorowego obywatela Kobióra 

burmistrzowi Karolowi Hornikowi oraz sekretarzowi Stanisławowi Holenczikowi.  

 

Wójt uczestniczył w zgromadzeniu wspólników spółek MPGOiEO MASTER oraz 

Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach, których nasza Gmina 

jest udziałowcem. Obydwie spółki działają dobrze i wykazują dodatni wynik finansowy. 

 

Trzydzieści sześcioro dzieci klas trzecich wyjechało do Kołobrzegu w ramach programu 

„Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego”. WFOŚiGW  

w Katowicach dofinansował to zadanie kwotą 8.420 zł, natomiast Szkoła Podstawowa kwotą 

22.488 zł.  

 

W Kobiórze odbyła się XII Międzynarodowa Spartakiada Młodzieży. W klasyfikacji ogólnej 

I miejsce zajęła drużyna Sternberka, II miejsce drużyna Kobióra, III miejsce drużyna 

Sajószentpeter, IV miejsce drużyna Dobsiny. Za wysoki poziom organizacji spartakiady 

otrzymaliśmy podziękowania od delegacji miast partnerskich. Wójt podziękował natomiast 

wszystkim osobom, które przyczyniły się do realizacji tego przedsięwzięcia. 

Równocześnie ze spartakiadą odbywały się obchody Dni Kobióra, w ramach których Koło 

Pszczelarzy, z okazji 50 - lecia istnienia, zorganizowało spotkanie w Muzeum Smolarnia. Na 

spotkaniu tym został zaprezentowany film o działalności kobiórskich pszczelarzy, 

zrealizowany przez Panią Katarzynę Goździk, przy współpracy Państwa Katarzyny  

i Bogusława Myszorów. Pszczelarze podarowali dla Muzeum zabytkowy ul oraz posadzili  

pamiątkowe drzewo. Zorganizowana została również wystawa, którą można było oglądać 
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także w szkole oraz na Gminnym Obiekcie Sportowym. Tradycyjnie w dniu Św. Urbana –   

24 maja została odprawiona Msza Święta w intencji mieszkańców i samorządu Gminy.  

 

Wójt zaproszony przez Prezydenta RP - Bronisława Komorowskiego, uczestniczył  

w okolicznościowych uroczystościach z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego, które odbyły 

się w dniu 28.05.br. w Pałacu Prezydenckim. Prezydent podkreślił, że docenia działania 

samorządu i podziękował zaproszonym gościom za ich pracę na rzecz społeczności 

lokalnych. 

 

Na nowej trasie procesji Bożego Ciała został wyremontowany most na Korzeńcu i wykonano 

drobny remont ul. Rzecznej. Całkowity remont tej drogi oraz dojazdu do oczyszczalni 

odbędzie się jeszcze w bieżącym roku dzięki środkom w kwocie 100.000 zł, jaką otrzymamy 

od Miasta Tychy, z tytułu rekompensaty za utracone korzyści podatkowe na skutek zmiany 

granic pomiędzy Gminą Kobiór, a Miastem Tychy. 

 

Wójt i Sekretarz Gminy spotkali się z Ireneuszem Szwagrą nowym Komendantem Komendy 

Powiatowej Policji w Pszczynie oraz policjantami dzielnicowymi. Omawiano sprawy 

dotyczące bezpieczeństwa w Kobiórze i zwrócono uwagę na niepokojące zjawisko coraz 

częstszych kradzieży elementów metalowych, jak kratki ściekowe, czy płoty. Rozmawiano 

również o przywróceniu dodatkowych służb Policji na terenie Kobióra. W poprzednich latach 

zawierane były umowy na służby ponadnormatywne określające miesięczny wymiar godzin 

oraz czas pełnienia tych służb, głównie w porach wieczornych i nocnych oraz w weekendy. 

Gdyby były możliwości finansowe, można by przywrócić to zadanie przynajmniej na okres 

wakacji. Służby pełniliby nasi policjanci dzielnicowi znający dobrze specyfikę Kobióra. 

Wójt poprosił o stanowisko Rady w tej sprawie.  

 

Drugą sprawą wymagającą pilnej decyzji jest dalsze funkcjonowanie Punktu Zatrzymań 

Bezdomnych Zwierząt. Środki finansowe na to zadanie zostały zapewnione tylko na  

I półrocze br. Należy zatem zdecydować, czy zlikwidować ten Punkt, czy też utrzymywać go 

nadal. Jeżeli tak, to trzeba znaleźć środki na pokrycie kosztów utrzymania. Koszty te są 

wysokie, a ponadto obowiązuje umowa na przyjęcie określonej liści zwierząt do schroniska  

w Mysłowicach, na co również wydatkowane są niemałe środki.  

 

Wójt poprosił także o wrażenie stanowiska w sprawie ewentualnego przystąpienia,  

w przyszłym roku, do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego i określenia zakresu 

zmian. Istotne byłoby uszczegółowienie zapisów środowiskowych dla terenu po byłym 

tartaku, gdyż pojawiają się tam coraz to nowe firmy zamierzające prowadzić działalność, nie 

zawsze pożądaną, jak na przykład ostatnio, spalarnia zwierząt. Jest również wniosek 

właściciela terenu po byłej bazie transportu leśnego o zmianę linii zabudowy. W związku  

z tym, że zmiana taka jest stosunkowo prosta, a  pozwoliłaby na uporządkowanie centrum, 

należałoby rozpatrzeć ten wniosek. 

 

5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Gminy Kobiór za 2012r. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej – J. Kukla przedstawił pozytywną opinię Komisji 

w sprawie projektu uchwały. 
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W wyniku głosowania przeprowadzonego przez Przewodniczącego Rady uchwała została 

przyjęta jednogłośnie.  

 

6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kobiór za 2012 rok  

i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z tego tytułu: 

 

a) wystąpienie Wójta 

 

Wójt stwierdził, że 2012 rok był trudny pod względem finansowym. W związku z tym 

dokonano znacznych oszczędności w wydatkach, zostały zamrożone płace, za wyjątkiem płac 

nauczycieli. Nie zrealizowano również wielu podstawowych zadań związanych  

z infrastrukturą.  Powodem tego była konieczność osiągnięcia na koniec roku odpowiedniego 

współczynnika zadłużenia. W I kwartale 2012r., Urząd Kontroli Skarbowej, Urząd 

Marszałkowski oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska przeprowadzili kontrole w 

zakresie rozliczenia inwestycji – rozbudowa oczyszczalni ścieków, zakończonej w 2011r. 

Urząd Marszałkowski przeprowadził również kontrolę uzyskania założonych w projekcie 

efektów funkcjonowania, zakończonej w czerwcu 2012r., budowy kanalizacji sanitarnej na 

Osiedlu. Kontrole te wypadły pozytywnie.  

We wrześniu został zrealizowany projekt „Nie tylko sąsiedztwo w ramach Grupy 

Wyszehradzkiej”, współfinansowany przez Fundusz Wyszehradzki. W ramach projektu 

zorganizowano konferencję, z udziałem przedstawicieli naszych miast partnerskich, 

poświęconą sprawom współpracy międzynarodowej, a także Turniej Piłki Nożnej drużyn  

old boys oraz plener malarski.  

Jednostki gminne realizowały następujące programy z udziałem środków unijnych:  

Szkoła Podstawowa – „Indywidualizacja w nauczaniu uczniów klas I-III”,  

Gminne Przedszkole –  „Maluchy na start” oraz „Z językiem  angielskim na Ty i nie tylko”, 

GOPS – „Program Aktywności Społecznej i Zawodowej”.  

Gminny Dom Kultury zorganizował Jesienne Rowerowe Grand Prix Kobióra, sfinansowane 

ze środków pozyskanych przez LGD „Ziemia Pszczyńska".  

Wspólnie z Powiatem sfinansowano wykonanie kolejnego fragmentu chodnika przy  

ul. Przelotowej. Rozpoczęto termomodernizację budynku szkoły oraz budowę boiska 

treningowego na terenie dzierżawionym od Nadleśnictwa Kobiór.  

Zrezygnowano z umowy dzierżawy budynków po byłej siedzibie Nadleśnictwa.  

Zostały wymienione oprawy oświetleniowe, na energooszczędne, oświetlenia ulicznego przy 

ul. Centralnej.  

Gmina Kobiór zajęła II miejsce w konkursie "Piękna wieś województwa śląskiego".  

Należy mieć nadzieję, że bieżący rok będzie lepszy i uda się zrealizować więcej zadań. 

 

b) opinie komisji branżowych Rady 
 

Przewodniczący komisji:  

- Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnictwa, 

- Kultury, Oświaty i Zdrowia,  

- Budżetu i Finansów, 

przedstawili kolejno opinie dotyczące sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2012r.  

w zakresie swoich właściwości. 

Opinie wszystkich komisji były pozytywne. 
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c) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium  

za 2012 rok 
 

Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej – J. Kukla odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej  

w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium za 2012 rok, który został przesłany do 

Regionalnej Izby Obrachunkowej celem zaopiniowania.  
 

d) odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii  

o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok 

oraz uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy  

o udzielenie Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.  

 

Skarbnik Gminy Monika Tetla odczytała uchwałę Nr 4100/II/82/2013 z dnia 24 kwietnia 

2013r. II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie 

pozytywnej opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kobiór sprawozdaniu z wykonania 

budżetu za 2012r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.  

 

Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej – J. Kukla odczytał uchwałę Nr 4100/II/109/2013  

z dnia 22 maja 2013 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Katowicach dotyczącą pozytywnej opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

Kobiór w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Kobiór za 2012 rok.  

 

e) podjecie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium za 2012 rok. 

 

Wobec nie zgłaszania głosów do dyskusji, Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt 

uchwały.    

W wyniku głosowania przeprowadzonego przez Przewodniczącego Rady uchwała została 

przyjęta jednogłośnie – obecnych 15 radnych. 

 

Wójt podziękował Radzie Gminy, kierownikom referatów Urzędu Gminy, kierownikom 

jednostek organizacyjnych Gminy i pracownikom za duże zaangażowanie w pracy na rzecz 

społeczności lokalnej. Pomimo cięć budżetowych, kryzysu finansów gminy, rezygnacji  

z realizacji wielu potrzebnych zadań, została osiągnięta równowaga budżetowa i z niewielkim 

zadłużeniem związanym z preferencyjnymi kredytami, wkroczyliśmy bezpiecznie w 2013rok 

realizując zaplanowane zadania. 

 

Przewodniczący Rady podziękował komisjom za pracę nad budżetem i wyraził nadzieję na 

dalszą dobrą współpracę pomiędzy Radą, a Urzędem Gminy.  

 

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok.  

 

Wiceprzewodnicząca odczytała projekt uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów – I. Cuber  poinformowała, że po omówieniu 

przez Panią Skarbnik zmian w budżecie i szczegółowych wyjaśnieniach Zastępcy Wójta w 

sprawie przeznaczenia dotacji przyznanej przez Miasto Tychy, Komisja zaopiniowała 

pozytywnie projekt uchwały.  

 

W wyniku głosowania przeprowadzonego przez Przewodniczącego Rady uchwała została 

przyjęta jednogłośnie. 
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8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Kobiór.  

 

Wiceprzewodnicząca 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 14 głosami, 1 wstrzymujący. 

 

9. Sprawy bieżące. 

 

Przewodniczący Rady nawiązał do spraw poruszanych przez Wójta odnośnie: 

 zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, 

 problemu bezdomnych zwierząt, 

 sfinansowania ponadnormatywnych służb Policji. 

 

Uważa, że sprawa przystąpienia do ewentualnej zmiany planu powinna zostać 

przeanalizowana na najbliższym posiedzeniu Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej 

i Rolnictwa. W przypadku pozytywnej opinii o przystąpieniu do zmian, należy również 

określić ich zakres.  

 

Wójt poprosił o jak najszybsze zajęcie się tym zagadnieniem aby móc odpowiedzieć 

zainteresowanym mieszkańcom, czy Rada Gminy przystąpi do zmiany planu i w jakim 

terminie to nastąpi.  

 

Zastępca Wójta poinformował, że jest pilna potrzeba zmiany zapisów planu dla terenu po 

byłym tartaku w związku z zamiarem wybudowania tam „domu pożegnań” czyli spalarni 

zwierząt. Do niedawna przepisy wymagały opracowania oceny oddziaływania na środowisko 

dla tego typu instalacji. Obecnie opracowanie takie nie jest wymagane. Zmiana planu  

w zakresie dostosowania na tym terenie przepisów środowiskowych pomogłaby uchronić ten 

teren przez uciążliwymi inwestycjami.  

 

Radny J. Mazurczyk zwrócił uwagę na koszty związane ze zmianą planu. Jego zdaniem 

przystąpienie do opracowania może się spotkać z dużym zainteresowaniem mieszkańców  

i spowoduje złożenie nowych wniosków o zmiany.   

 

Zastępca Wójta uważa, że nie powinno się  przystępować do zmiany planu dla całego Kobióra 

lecz ograniczyć je do określonych obszarów. Należałoby dostosować zapisy na terenach 

produkcyjnych do obowiązujących przepisów oraz dokonać korekty linii zabudowy dla 

Centrum.  

 

Przewodniczący Komisji G.P. – B. Szpak przychylił się do stanowiska Zastępcy Wójta 

odnośnie zakresu zmiany planu. Uważa, że zmiana planu dla całego Kobióra pociągnęłaby za 

sobą znaczące skutki finansowe, nie tylko na wykonanie opracowania, ale przede wszystkim 

na infrastrukturę dla przekwalifikowanych terenów. Byłoby to zbytnim obciążeniem budżetu 

Gminy. Poinformował również, że posiedzenie Komisji G.P. odbędzie się w dniu 13.06.br.  
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Odnośnie problemu bezdomnych zwierząt, Przewodniczący Rady przypomniał, że środki 

finansowe  na utrzymanie Punktu Zatrzymań Bezdomnych Zwierząt zostały zagwarantowane 

tylko na I półrocze br. Aby mógł on działać również przez dalszy okres należy zapewnić 

dodatkowe środki. Dotychczas przekazywano Radzie informacje, że działalność PZBZ jest 

konieczna ze względu na możliwość szybkiego doprowadzenia tam bezdomnego zwierzęcia 

stanowiącego ewentualne zagrożenie dla ludzi. Zapytał, czy faktycznie jest potrzeba 

prowadzenia takiego punktu.   

 

Radca Prawny odpowiedział, że gmina jest zobowiązana do likwidacji zjawiska bezdomnych 

zwierząt. Należałoby poszukać jak najtańszego sposobu realizacji tego zadania. PZBZ został 

utworzony z nadzieją, że jeśli zostanie tam zatrzymany pies z terenu Kobióra, to właściciel 

zgłosi się po niego. Jeżeli po pewnym czasie pies nie zostanie odebrany, wówczas trafia on do 

schroniska, z którym została podpisana umowa, a gmina ponosi opłatę za jego przyjęcie. Czas 

przetrzymania psa w PZBZ powoduje również poniesienie pewnych kosztów. Należałoby 

zatem skalkulować, czy bardziej opłacalne byłoby przekazanie psa do schroniska 

bezpośrednio po jego wyłapaniu.   

 

Wójt stwierdził, że w naszej Gminie problem bezdomnych zwierząt rozwiązany jest bardzo 

dobrze. Jest to jednak kosztowne przedsięwzięcie. Wysokie koszy ponoszone są zarówno na 

prowadzenie Punktu Zatrzymań Bezdomnych Zwierząt, jak i za przekazanie ich do 

schroniska. Gdyby ewentualnie zrezygnować z PZBZ i przekazywać zwierzęta bezpośrednio 

do schroniska, wówczas powstanie techniczny problem wyłapywania ich i przewożenia.   

W większości gmin jest podoba sytuacja, w związku z czym rozważano budowę schroniska  

w Powiecie Pszczyńskim, co nie doszło jednak do skutku.  

 

Przewodniczący Rady uważa, że bez względu na sposób rozwiązania problemu bezdomnych 

zwierząt trzeba zabezpieczyć środki finansowe na realizację tego zadania. Potrzebne są 

również dodatkowe środki na ponadnormatywne służby Policji. Wobec tych potrzeb  

i ograniczonych możliwości budżetowych należy rozważyć, które zadanie jest istotniejsze.  

 

Wiceprzewodnicząca Rady zapytała czy istnieje możliwość dokonania przesunięć  

w budżecie, które pozwolą zabezpieczyć środki na omawiane zadania.  

 

Wójt stwierdził, że jest potrzeba dodatkowych patroli Policji, zwłaszcza w godzinach 

wieczornych i nocnych oraz w weekendy. W związku z tym został przygotowany projekt 

uchwały w sprawie zmian w budżecie na kwotę 9.600 zł, która to kwota pozwoli na 

zabezpieczenie środków na wynagrodzenia za godziny ponadnormatywne do końca br.  

Najistotniejsze byłoby zabezpieczenie patroli w czasie wakacji letnich gdyż pojawiają się 

problemy dewastacji mienia, narkotyków, pijanych kierowców i inne wymagające 

interwencji.   

Odnośnie likwidacji zjawiska bezdomnych zwierząt, nie ma obecnie środków na to zadanie,  

a roczny koszt wynosi ok. 30.000 zł. Nie wykluczone jednak, że w trakcie roku Gmina 

pozyska dodatkowe dochody.  

 

Przewodniczący Rady uważa, że środki na działalność Policji gwarantujące zapewnienie 

bezpieczeństwa obywatelom powinien przekazywać budżet Państwa, a nie samorządy.  

 

Radca Prawny stwierdził, że Skarb Państwa ustalił pewne normy na działalności Policji  

i zgodnie z nimi przekazuje środki finansowe. Należy jednak rozważyć, czy są one 

wystarczające z punktu widzenia mieszkańców. Jeżeli samorząd nie wyjdzie naprzeciw 
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oczekiwaniom mieszkańców, wówczas nie zostanie zwiększona ilość służb na terenie 

Kobióra. Będzie to sygnałem dla potencjalnych osób nie zamierzających szanować porządku 

prawnego, że mogą czuć się bezkarne gdyż radiowóz Policji pojawi się tylko na wezwanie. 

Kobiór jest postrzegany jako bezpieczna gmina lecz często mieszkańcy odstępują od 

zgłaszania zdarzeń niezgodnych z prawem, nawet wówczas, kiedy są ich świadkami.  

W czasie, kiedy Policja była jednostką samorządu powiatowego, to samorząd decydował o jej 

działalności i ilości policjantów na danym terenie. Od czasu przejęcia Policji przez 

administrację rządową sytuacja ta zmieniła się i poczyniono znaczne ograniczenia, włącznie  

z likwidacją posterunków Policji. Podobnie, jak miało to miejsce już wcześniej, od 

samorządów oczekuje się współfinansowania zakupu radiowozów.  

 

Radny J. Mazurczyk zwrócił uwagę, że nie zostały zrealizowane dochody z planowanej 

sprzedaży nieruchomości. W związku z tym może zaistnieć problem wykonania wydatków.  

Przewodniczący Rady dodał, że w sytuacji, kiedy nie zostaną sprzedane działki pojawi się 

dylemat z jakich wydatków zrezygnować aby zrównoważyć budżet. W związku z tym 

należałoby się wstrzymać z podjęciem uchwały o przeznaczeniu środków na 

ponadnormatywne służby Policji.  

 

Radny E. Kłos zaproponował aby na najbliższe posiedzenie Komisji G.P. przygotować 

materiały obrazujące koszty związane z działalnością Punktu Zatrzymań Bezdomnych 

Zwierząt oraz przekazywania ich do schroniska. Dobrze byłoby również przedstawić 

komisjom sposób finansowania ponadnormatywnych służb Policji.  

 

Przewodniczący Rady odpowiedział, że został przygotowany projekt w sprawie zmian  

w budżecie na kwotę 9.600 zł, w tym 2.000 zł z bieżących wydatków Rady Gminy,  

a pozostała kwota z Urzędu Gminy, z przeznaczeniem na służby ponadnormatywne.  

 

Radna I. Cuber uważa, że w sytuacji, kiedy budżet Gminy jest bardzo napięty, należałoby się 

zastanowić, czy już decydować o finansowaniu służb ponadnormatywnych do końca roku, 

czy też zabezpieczyć środki tylko na okres wakacji, a w późniejszym czasie ewentualnie 

przedłużyć umowę.   

 

Zdaniem Przewodniczącego Rady, propozycja służb ponadnormatywnych na okres wakacji 

jest słuszna. Przez ten czas okaże się, czy patrole spełnią nasze oczekiwania. Skoro kwota 

9.600zł miałaby wystarczyć na zapewnienie finansowania służb przez sześć miesięcy, należy 

wydzielić z niej kwotę 3.200 zł na dwa miesiące. 

 

Na pytanie radnego B. Szpaka, ile kosztuje jedna godzina ponadnormatywna, Wójt 

odpowiedział, że 30 zł. Radny zapytał następnie, czy za kwotę 9.600zł zostanie 

zagwarantowane bezpieczeństwo, czy może potrzebna jest na ten cel inna kwota.   

 

Radca Prawny poinformował, że miesięczny koszt służb ponadnormatywnych wynosi  

2.400 zł, jest to 80 godzin x 30 zł. Poprzednio stawka godzinowa wynosiła 25 zł lecz 

samorząd w Suszcu podwyższył jej wysokość do 30zł. Zwiększono tam również znacznie 

ilość godzin ponadnormatywnych. Decydując o wydatkowaniu środków finansowych 

należałoby ustalić hierarchię potrzeb. Istotniejsze dla mieszkańców jest zapewnienie poczucia 

bezpieczeństwa, niż np. plan zagospodarowania przestrzennego. Gdyby zdecydować  

o zawarciu umowy na okres dwóch miesięcy według nowej stawki godzinowej, wówczas 

potrzebna jest kwota 4.800 zł, zaś według stawki 25 zł, kwota 4.000 zł. Trzeba również 

pamiętać o tym, że pieniądze te zostaną przeznaczone dla funkcjonariuszy, natomiast 
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Komenda Powiatowa Policji zapewnia wyposażenie na swój koszt. Jest także zapewnienie 

Komendanta o pełnieniu służb przez naszych dzielnicowych lub ewentualnie przez 

dzielnicowych z innych terenów. 

 

Radna I. Cuber zwróciła uwagę na fakt, że dzielnicowi pracują od poniedziałku do piątku. 

Skoro mają pełnić służby również w soboty i niedziele, to kiedy np. wykorzystają urlopy.  

Dodała, że przychyla się do propozycji Przewodniczącego Rady, zapewnienia służb na okres 

wakacji. 

Radny W. Paliczka zaproponował, zamiast służb ponadnormatywnych, rozważenie 

zainstalowania monitoringu w newralgicznych miejscach. Pozwoliłoby to na ustalenie 

sprawców ewentualnych wykroczeń.  

 

Radca Prawny odpowiedział, że służby ponadnormatywne nie są realizowane w ramach 

zatrudnienia. Dodał również, że przejeżdżający patrol Policji przerwie sytuację 

kryminogenną, natomiast odczyt z monitoringu spowoduje tylko rozpoznanie sprawcy, już po 

zaistniałej sytuacji.  

 

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały dotyczącej 

zmian w budżecie, z przeznaczeniem środków na ponadnormatywne służby Policji. 

Uchwała nie została przyjęta – 13 głosów przeciw, 2 wstrzymujące.  

 

W związku z nie podjęciem w/w uchwały, Przewodniczący poprosił o ponowne 

przeanalizowanie finansowania ponadnormatywnych służb Policji przez Komisję Kultury, 

Oświaty i Zdrowia.  Ostateczna decyzja w tej sprawie zostanie podjęta na następnej sesji.  

 

10. Interpelacje, zapytania i wnioski. 

 

Radny P. Kłakus zwrócił uwagę na konieczność udrożnienia studzienek na skrzyżowaniu ulic 

Olszewskiego i Tuwima. Podkreślił, że już kilkakrotnie zwracał uwagę na ten problem. 

Poinformował również, że kobiórskie Koło Związku Wędkarskiego zorganizowało dziecięce 

zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka. Wzięło w nich udział 63 dzieci. Wszystkie dzieci 

otrzymały słodycze, pamiątkowe medale i nagrody. Było to możliwe dzięki wsparciu 

finansowemu Gminy oraz innych podmiotów. 

 

Przewodniczący Rady podziękował kobiórskiemu Kołu Związku Wędkarskiego za bardzo 

dobrą organizację dziecięcych zawodów wędkarskich.  

 

Radny L. Pawłowski zapytał jaki będzie koszt organizacji Dożynek w bieżącym roku. 

 

Sekretarz Gminy odpowiedział, że środki zaplanowane w budżecie Urzędu Gminy na 

Dożynki, zostały wydatkowane na zakup bramek potrzebnych na spartakiadę. Środkami na 

Dożynki dysponuje jedynie Gminny Dom Kultury.   

 

14. Wręczenie nagrody „Pro Publico Bono”. 

 

Uroczystą część sesji, która odbyła się w Gminnym Domu Kultury, Przewodniczący Rady 

Jerzy Mazur rozpoczął od uczczenia minutą ciszy zmarłego w dniu 30.04.br. Józefa 

Machalicę laureata nagrody „Pro Publico Bono”, przewodniczącego Rady Gminy  

III kadencji. Następnie przywitał przybyłych na tę część sesji zaproszonych gości.  
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Wójt Stefan Ryt przybliżył cel przyznawania nagrody za działalność na rzecz dobra 

publicznego „Pro Publico Bono”. Jest to nagroda honorowa w postaci statuetki Świętego 

Urbana, która wręczana jest w czasie uroczystej sesji Rady Gminy z okazji święta patrona 

Kobióra, Świętego Urbana. Statuetkę wykonał Stanisław Hochuł artysta rzeźbiarz  

z Goczałkowic, wzorując się na figurze z ołtarza kobiórskiego kościoła.  

Laureatami nagrody „Pro Publico Bono” są dotychczas Ksiądz Prałat Bernard Czernecki, chór 

Harmonia, ś.p. Pan Józef Machalica oraz Pani Teresa Staszak. W bieżącym roku Kapituła 

nagrody, pod przewodnictwem Księdza Prałata Bernarda Czerneckiego, przyznała tę nagrodę 

Panu Erykowi Kłosowi. 

Pan Eryk Kłos urodził się 28.01.1941r. w Kobiórze, żona Agnieszka, mają dwoje dzieci.  

Od najmłodszych lat aktywny społecznik. Reprezentował Kobiór jako hokeista klubu 

„Lechia” i jako piłkarz GLKS „Leśnik”. Ukończył Technikum Kolejowe w Gliwicach. 

Pracował przez dziesięć lat w Zakładach Kolejowych w Gliwicach, następnie  

w Hydrobudowie Śląsk, w Wojewódzkiej Radzie Związków Zawodowych w Katowicach 

oraz w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszczynie -  do 2005 

roku, kiedy to przeszedł na emeryturę. Angażował się społecznie w przedsięwzięcia 

realizowane w Kobiórze. W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, kiedy Kobiór utracił 

samodzielność i był dzielnicą miasta Tychy, Pan Eryk pracował w Komitecie Osiedlowym 

Samorządu Mieszkańców i przez pewien czas był jego przewodniczącym. Zabiegał  

w Urzędzie Miasta o remonty dróg, budowę wodociągu, powiększenie centrali telefonicznej  

i budowę gazociągu. Był przewodniczącym Społecznego Komitetu Gazyfikacji Kobióra 

razem ze ś.p. Józefem Machalicą, Hieronimem Staszakiem, Władysławem Kołoczkiem, 

Eugeniuszem Lubańskim, i Zenonem Rzońcą doprowadzili do zakończenia i rozliczenia tego 

zadania, przekazując w 1993r. całą dokumentację inwestycji do nowopowstałego Urzędu 

Gminy w Kobiórze. W latach osiemdziesiątych pełnił również rolę zaopatrzeniowca przy 

budowie kaplicy cmentarnej. Po zamianie gruntów pomiędzy Gminą Kobiór, a Parafią  

w Kobiórze, w 1994 roku, na działce parafialnej na Osiedlu, postawił drewniany krzyż,  

a następnie, jako pełnomocnik Księdza Proboszcza Edmunda Mrozika angażuje się przy 

budowie kaplicy pod wezwaniem św. Antoniego, której projekt wykonał inż. Janusz Mazur. 

Budowę rozpoczęto w 1998 roku. Jako członek ówczesnej rady parafialnej poświęca wiele 

czasu i zaangażowania w zdobywaniu materiałów budowlanych i uzgodnień przy budowie 

kaplicy oraz przy remontach w rejonie kościoła. Do czasu likwidacji, w 2006r., Spółdzielni 

Kółek Rolniczych w Kobiórze pełnił funkcję prezesa tej Spółdzielni. Wspólnie  

z przewodniczącym rady nadzorczej Janem Rygułą, Hieronimem Staszakiem, Joachimem 

Rygułą i Eugeniuszem Lubańskim, bezkonfliktowo zakończył działalność tej Spółdzielni. 

Będąc radnym Rady Gminy Kobiór, członkiem Zarządu Gminy w latach 1998 – 2002 

podejmuje się reaktywowania upadającej działalności Ochotniczej Straży Pożarnej. Wspólnie 

ze ś.p. Bernardem Burkertem  i ś.p. Janem Machalicą doprowadzili do ożywienia tej 

działalności. Obecnie OSP w Kobiórze, której Eryk Kłos jest prezesem, jest jedną  

z przodujących, skupiającą młodych strażaków, jednostką w powiecie pszczyńskim. Prezes 

jest zarazem członkiem Zarządu Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych w Pszczynie. 

Od początku istnienia Koła Związku Górnośląskiego w Kobiórze, od 2003r., Pan Kłos jest 

członkiem jego Zarządu. Zaangażował się również w remonty siedziby w starym budynku 

Smolarni, którą  Związek Górnośląski pozyskał dzięki przychylności właściciela, Pana 

Tadeusza Wieczorka. Swoją pracą przyczynił się też do adaptacji pomieszczeń w tym 

budynku, na potrzeby zorganizowania placówki Muzeum Smolarnia, którego kustoszem jest 

Pani Teresa Staszak. W 1991r., po odtworzeniu Gminy Kobiór, rozpoczyna działalność chór 

Harmonia. Po dłuższej przerwie, Eryk Kłos, ś.p. Zygfryd Jaromin, ś.p. Józef Gruszka, Wójt 

Gminy i inni członkowie dawnego Zarządu, doprowadzili do odrodzenia się  chóru Harmonia. 

Pan Eryk jest długoletnim śpiewakiem tym chórze, a po rezygnacji Zygfryda Jaromina, do 
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2011r. pełnił funkcję Prezesa. Śpiewa również w Zespole Pieśni „Kobiórzanie”, którego był 

jednym z założycieli w 2005r. Jest też członkiem Lokalnej Grupy w Pszczynie oraz radnym 

obecnej kadencji Rady Gminy Kobiór.  

Po wręczeniu, przez Wójta i Przewodniczącego Rady, statuetki oraz aktu jej nadania Panu 

Erykowi Kłosowi, podziękował on za wyróżnienie i otrzymaną nagrodę.  

Następnie, laureatowi nagrody „Pro Publico Bono”, gratulacje złożyli Starosta Pszczyński 

Paweł Sadza, Ksiądz Prałat Bernard Czernecki oraz delegacje organizacji, których laureat jest 

członkiem. 

15. Wręczenie nagród za promowanie Gminy Kobiór.  

 

Wójt S. Ryt ogłosił, że nagroda w postaci statuetki, za promowanie Gminy Kobiór została 

przyznana Kołu Gospodyń Wiejskich oraz Zespołowi Pieśni Kobiórzanie. Scharakteryzował 

również działalność wyróżnionych organizacji oraz ich osiągnięcia.  

 

Uroczysta część sesji została uświetniona występami wokalnymi Joanny Lubańskiej  

i  Mirosława Mądrego. Na zakończenie wystąpił również laureat nagrody Zespół Pieśni 

Kobiórzanie.  

 

16. Zakończenie obrad. 

 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął sesję.  

 

Protokołowała Jolanta Niemiec.  

 

 

 


