
PROTOKÓŁ
z VII SESJI RADY GMINY KOBIÓR

z dnia 16 czerwca 2011r.

Obrady prowadził Przewodniczący Rady Jerzy Mazur. Otworzył on sesję i stwierdził 
prawomocność obrad – obecnych 14 radnych. W posiedzeniu uczestniczyli również Wójt oraz 
kierownicy referatów Urzędu Gminy – 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 28.04.2011r.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kobiór za 2010 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 2010 rok,
d) odczytanie  uchwały  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  sprawie  wydania  opinii  

o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2010 rok 
oraz uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy  
o udzielenie Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok,

e) podjecie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium za 2010 rok.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobiór na 2011r, 

na kwotę 98.658,53.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobiór na 2011r, 

na kwotę 13.632.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z miastem Tychy  

o powierzeniu  do realizacji  zadania  publicznego w zakresie  świadczenia  usług przez 
środowiskowy dom samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

9. Sprawy bieżące. 
10. Interpelacje, zapytania i wnioski.
11. Zakończenie obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 28.04.2011r.

Protokół został przyjęty jednogłośnie, bez uwag. 

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

Wójt Stefan Ryt przedstawił najważniejsze sprawy za okres od marca 2011r.

Przekazano  zarządowi  Klubu  LKS  „Leśnik”  nową  siedzibę  na  Gminnym  Obiekcie 
Sportowym.  



Został przygotowany wykaz osób znacznie zalegających z płatnością czynszu za mieszkania 
komunalne. Prowadzona wobec nich procedura ściągnięcia należności jest nieskuteczna gdyż 
są to osoby znajdujące się w trudnej sytuacji  materialnej. Wójt poprosił aby tym tematem 
zajęła się Komisja Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnictwa. 

W  marcu  br.  powołano  likwidatora  Publicznego  Zakładu  Lecznictwa  Podstawowego  
w  Kobiórze,  panią  Bogusławę  Koczar.  Równocześnie  została  odwołana  dyrektor  Hanna 
Janusz. W związku z tym wszystkie sprawy związane z działalnością tej placówki prowadzi 
likwidator. 
 
Wójt spotkał się z Panem Jackiem Wypichem, właścicielem nieruchomości po byłym tartaku, 
w celu omówienia spraw porządkowych na tym terenie. Pan Wypich zadeklarował budowę 
nowego ogrodzenia od strony wiaduktu oraz odnowienie elewacji budynków. 

Gmina  otrzymała  dofinansowanie  w  wysokości  120.603  zł  z  Narodowego  Programu 
Przebudowy  Dróg  Lokalnych,  na  remont  drogi  zbiorczej  łączącej  ul.  Ołtuszewskiego  
z ul. Rodzinną. Stanowi to 50% wartości zadania.

W dniu 3 .04. br. w Urzędzie Gminy przeprowadzono wybory do Izb Rolniczych.

Od przyszłego roku szkolnego dzieci sześcioletnie, w zależności od decyzji rodziców, muszą 
uczęszczać  do  przedszkola  lub  szkoły.  Na  spotkaniu  z  rodzicami,  niektórzy  z  nich 
zdecydowali o posłaniu swoich dzieci do szkoły w związku z czym zostanie utworzona jedna 
klasa sześciolatków. 

Burmistrz Miasta Orzesze wraz z Przewodniczącym Rady Orzesza złożyli Wójtowi wizytę. 
Tematem  spotkania  była  zmiana  granicy  pomiędzy  Kobiórem,  a  Orzeszem  na  terenie 
sołectwa Zgoń. Zwrócili się oni o przyspieszenie decyzji w tej sprawie. 

Zmarł Wójt Goczałkowic Krzysztof Kanik. Wybory nowego Wójta odbędą się w lipcu br. 

Z  powodu  uszkodzeń  mostu  na  Korzeńcu,  w  rejonie  Starodroża,  konieczne  było  pilne 
wykonanie jego remontu. Koszt ok. 7.000 zł. 

Wójt  uczestniczył  w  jubileuszowym  spotkaniu  z  okazji  65–lecia  Muzeum  Zamkowego  
w Pszczynie. Jest prawdopodobne, że zabytkowy zameczek myśliwski w Promnicach zostanie 
przejęty przez Marszałka Województwa i stanie się częścią Muzeum Zamkowego. W związku 
z tym, że muzea są zwolnione z podatku, nasza Gmina utraci wówczas dochody z tego tytułu. 

W dniu 20 maja 2011r. w Mikołowie odbyło się Zgromadzenie Ogólne Śląskiego Związku 
Gmin  i  Powiatów z  okazji   20-tej  rocznicy  jego  działalności  oraz  organizowany  przez 
Związek,  we  współpracy  z  Miastem  Mikołów, Dzień  Samorządu  Terytorialnego  
w  Województwie  Śląskim.  Wójt  został  wybrany  na  trzecią  kadencję  do  składu  Zarządu 
Związku, a przewodniczącym pozostał nadal Zygmunt Frankiewicz.

Reprezentacja  młodzieży  szkolnej  z  Kobióra  uczestniczyła  w  X  Międzynarodowej 
Spartakiadzie Młodzieży,  która odbyła się w Sajószentpeter na Węgrzech. Naszej drużynie 
towarzyszyła  również  delegacja  w  składzie  Irena  Cuber,  Katarzyna  Goździk,  Józef 
Mazurczyk  oraz  Wójt.  Na krótko przed wyjazdem Węgrzy zmienili  regulamin  i  przesłali 
informację,  że  młodzież  w wieku 16 lat  nie  może  uczestniczyć  w spartakiadzie.  Było  to 
spowodowane  faktem,  że  według  systemu  oświatowego  na  Węgrzech,  młodzież  kończy 
szkołę  w wieku 15 lat,  a  nie  16 lat  –  III  klasy  gimnazjum,  jak w pozostałych  krajach.  
W związku z tym, że młodzież przygotowywała się od roku, według dotychczasowych zasad, 
zarówno w naszej reprezentacji, jak i Czeskiej oraz Słowackiej były osoby szesnastoletnie. 
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Młodzież  ta  została  zdyskwalifikowana.  Wobec  zaistniałej  sytuacji,  przy  okazji  wizyty 
delegacji  zagranicznych  miast  partnerskich  w  Kobiórze,  Wójt  zorganizował  spotkanie 
burmistrzów,  na  którym  ustalono,  że  do  września  br.  zostaną  uszczegółowione  zasady 
uczestnictwa  w  kolejnych  spartakiadach.  Ostateczne  decyzje  w  tej  sprawie  zapadną  na 
spotkaniu w Sternbergu. Należy podkreślić, że nasza młodzież godnie reprezentowała Gminę 
za co należą się jej podziękowania, a także dyrekcji i nauczycielom Gimnazjum. Wszystkich 
uczestników  spartakiady  uhonorowano  medalami  fair  play,  które  zostały  im  wręczone  
z okazji Dnia Sportu. 

Uroczystości  związane z XX-leciem samorządu w Kobiórze rozpoczęły się Mszą Świętą  
w dniu Świętego Urbana 25 maja br. Odbył się również koncert pod „Dębem Papieskim” oraz 
uroczysta sesja Rady Gminy. W czasie, kiedy odprawiana była Msza Św. zmarł ks. kanonik 
Józef Piesiur proboszcz naszej parafii. Ze względu na żałobę po zmarłym księdzu proboszczu 
został odwołany festyn dla mieszkańców. 
W uroczystościach uczestniczyły także delegacje zagraniczne z miast partnerskich Słowacji 
Węgier i Czech z proboszczem parafii katolickiej  w Sternberku. W czasie uroczystej  sesji 
Rady  Gminy  uhonorowano  Panią  Teresę  Staszak  nagrodą  Pro  Publico  Bono.  Pan  Piotr 
Czarnynoga radny Sejmiku Województwa Śląskiego wręczył natomiast odznaki honorowe za 
zasługi  dla  Województwa  Śląskiego.  Po  raz  pierwszy  przyznano  nagrody  w  dziedzinie 
promocji  naszej  Gminy.  Otrzymali  je  Pan  Adam Kulisz  oraz  zespół  szkolny „Kobiórsko 
Czelodka”.  Wręczono  również  50  okolicznościowych  medali  długoletnim  radnym  
i  długoletnim  pracownikom  Urzędu  Gminy  oraz  jednostkom  gminnym  i  organizacjom 
działającym na terenie Kobióra.  
Wójt  podziękował  wszystkim,  którzy  przyczynili  się  do  organizacji  uroczystości,  
a w szczególny sposób paniom z Koła Gospodyń Wiejskich. Podziękował też kobiórskiemu 
kołu  wędkarskiemu  za  organizację  dziecięcych  zawodów  wędkarskich,  w  których 
uczestniczyło 83 dzieci. 

Otrzymaliśmy  informację  w  sprawie  zakwalifikowania  do  realizacji  naszego  wniosku  
o przebudowę Gminnego Domu Kultury na potrzeby Gminnego Centrum Kultury i Integracji 
Społecznej.  Wniosek  ten  został  złożony  do  Programu  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich  za 
pośrednictwem  Stowarzyszenia  Lokalna  Grupa  Działania  „Ziemia  Pszczyńska”.  Kwota 
dofinansowania wynosi 460.000 zł, co stanowi 40% kosztorysowej wartości zadania. Trzeba 
dołożyć taką samą kwotę środków własnych, a także zaciągnąć kredyt pomostowy na całość 
zadania.  Dopiero  po  zapłaceniu  faktur  za  wykonane  roboty  można  uzyskać  refundację  
z Urzędu Marszałkowskiego. 

Na wniosek Pana Mirosława Lazarka promującego Kobiór występami wokalnymi, zostało mu 
udostępnione nieodpłatnie  pomieszczenie piwniczne w budynku przy ul.  Centralnej  57 na 
prowadzenie prób zespołu muzycznego.

W  Urzędzie  Gminy  odbyło  się  spotkanie  z  księdzem  Mirosławem  Piesiurem  oraz 
projektantem  budowanej  w  Kobiórze  przy  ul.  Promnickiej  filii  Kurii  Metropolitalnej 
Archidiecezji  Katowickiej,  w  celu  omówienia  warunków  podłączenia  tego  obiektu  do 
kanalizacji  sanitarnej.  Ze  względu  na  uwarunkowania  terenu  będzie  to  wymagało 
wybudowania przepompowni ścieków oraz dość długiego odcinka kanalizacji. Uzgodniono, 
że  inwestor  wykona  te  zadania  na  własny  koszt  i  umożliwi  podłączenie  do  kanalizacji 
sąsiednich działek. Wybudowany odcinek kanalizacji zostanie przekazany Gminie w formie 
darowizny. 

Wójt uczestniczył  w uroczystościach z okazji XX – lecia  gminy Wyry,  które odbyły się  
w Domu Kultury w Gostyni. 
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Na  zaproszenie  samorządu  słowackiego  miasta  Dobsina,  delegacja  w  składzie: 
Przewodniczący  Rady  Jerzy  Mazur,  Renata  Szary,  Gabriela  Pryszcz  oraz  Janusz  Mazur 
uczestniczyła w obchodach tamtejszego święta Turice.  

Prezydent  Miasta  Tychy  zorganizował  spotkanie  w  sprawie  transportu  publicznego.  
W ramach Tyskiego Porozumienia Komunikacyjnego kursuje autobus linii 157. W związku 
z tym,  że dobiega końca trzyletnia  umowa trzeba opracować nowe zasady na organizację 
publicznego  transportu  zbiorowego.  Zgodnie  z  obowiązującymi  obecnie  przepisami 
organizacja transportu pomiędzy powiatami, co ma miejsce w przypadku linii 157, należy do 
Marszałka  Województwa.  Wobec  tego  sprawę  należy  rozpatrzyć.  Gminy  Powiatu 
Mikołowskiego  zamierzają  założyć  związek  komunalny,  który  byłby partnerem 
Komunikacyjnego  Związku  Komunalnego.  Wymaga  to  jednak  opinii  prawnych  gdyż  są 
wątpliwości  czy  można  dopłacać  do  linii,  której  przebieg  przekracza  granice  powiatu. 
Rozmowy  w  tej  sprawie  będą  kontynuowane  jeszcze  w  czerwcu,  na  spotkaniu 
zorganizowanym przez Starostę Mikołowskiego.

W dniu jutrzejszym ukaże się ogłoszenie w prasie i na stronie internetowej Urzędu Gminy 
o sprzedaży nieruchomości – pięciu działek. Przetarg odbędzie się 19 lipca br.

W związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która wejdzie 
w  życie  od  1  stycznia  2012r.,  gminy  przejmą  obowiązki  kompleksowego  zarządzania 
odpadami.  Zgodnie  z  unijnymi  normami,  docelowo,  75%  odpadów  musi  zostać 
przetworzonych. Za nieprzestrzeganie tych norm zostaną nałożone surowe kary.  Opłata za 
odbiór  odpadów  będzie  naliczana  od  osoby  przebywającej  na  danej  posesji.  Jest  zatem 
nadzieja, że zostaną wyeliminowane dzikie wysypiska. Nasza Gmina jest udziałowcem Spółki 
MASTER, która od dwóch lat przygotowuje się do budowy najnowocześniejszego w Polsce 
zakładu kompleksowego zagospodarowania odpadów komunalnych. Inwestycja ta, o wartości 
ok. 100 mln zł, będzie finansowana w przeważającym zakresie z Funduszu Spójności oraz 
przez Spółkę MASTER i gminy – członków Spółki. Wkład naszej Gminy wynosi na przyszły 
rok 208.000 zł. Ostateczna kwota będzie znana po rozstrzygnięciu przetargu.
Wójt poinformował, że istnieje możliwość zorganizowania wyjazdu na składowisko odpadów 
Spółki MASTER w celu zapoznania się z prowadzoną tam działalnością oraz wysłuchania 
informacji Prezesa Spółki na temat planowanej inwestycji.

Przy ul. Rodzinnej w rejonie kościoła budowany jest krawężnik. Zadanie to jest realizowane 
przez RPWiK oraz przez Powiat. 

5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kobiór za 2010 rok  
i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z tego tytułu.

a) Wystąpienie Wójta.

Wójt S. Ryt przypomniał niektóre zadania jakie były realizowane w 2010 roku: 
− w  budynku  przy  ul.  Centralnej  57  wyremontowano  pomieszczenie  na  potrzeby 

organizowania  spotkań  przez  sekcję  Polskiego  Związku  Hodowców  Gołębi 
Pocztowych oraz inne organizacje działające na terenie Kobióra.

− zakupiono trybunę na Gminny Obiekt Sportowy za kwotę 30.400zł. Zgodnie z umową 
podpisaną przez Pana Śliwińskiego ówczesnego prezesa LKS „Leśnik”,  Klub miał 
współfinansować ten zakup w 50%. Niestety nie wywiązał się z umowy. 
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− w sierpniu rozpoczęła się największa inwestycja w okresie 20 – lecia Gminy. Jest to 
rozbudowa  oczyszczalni  ścieków  „Wschód”  i  budowa  sieci  kanalizacji  sanitarnej. 
Zadanie to jest dofinansowane ze środków unijnych. Najpierw trzeba jednak wyłożyć 
własne  środki,  w związku z  czym zaciągnięto  pożyczkę  pomostową w wysokości 
1.950.581zł, a następnie ubiegać się o ich zwrot. 

− w związku z powodzią jaka miała miejsce w maju i czerwcu został zniszczony most 
na rzece Korzeniec. Konstrukcję nowego mostu przekazała nam nieodpłatnie gmina 
Zebrzydowice, montaż został wykonany przez wojsko, natomiast koszty związane  
z  tym  zadaniem  zostały  pokryte  przez  Powiat  Pszczyński,  Górnośląskie 
Przedsiębiorstwo  Wodociągów  i  gminę  Kobiór.  Most  ten  znajduje  się  w  pasie 
budowanej  obecnie  drogi  zbiorczej  łączącej  ul.  Ołtuszewskiego  z  ul.  Rodzinną.  
Gmina otrzymała z budżetu Państwa dotację w wysokości 100.000 zł na prowadzenie 
akcji powodziowej, z czego wykorzystano 55.000 zł na drogi, piasek, worki, podkłady 
kolejowe na mostki dla rolników i inne zadania.

− rozbudowano  budynek  Szkoły  Podstawowej  o  dwie  sale  lekcyjne  za  kwotę  ok. 
500.000 zł. 

− poszerzona  została  ul.  Rodzinna,  co  wiązało  się  również  z  wykupami  gruntów. 
Zadanie to zrealizowano za kwotę 140.000 zł, z czego 70.000 zł sfinansował Powiat 
Pszczyński. 

− Gmina  otrzymała  ok.  19.000  zł  z  rezerwy  subwencji  oświatowej.  Za  środki  te 
wyremontowano podłogi w części sal lekcyjnych w szkole. 

− Rada Gminy podjęła uchwały w sprawie:
likwidacji Publicznego Zakładu Lecznictwa Podstawowego w Kobiórze, 
zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla 18 fragmentów. Koszt 
opracowania wyniósł 60.000 zł. 

− został sprzedany budynek przy ul. Centralnej 2 za kwotę 610.000 zł.    

b) Opinie komisji branżowych Rady.

Przewodniczący  Rady  J.  Mazur  poprosił  przewodniczących  komisji  branżowych  
o przedstawienie opinii w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2010r. 

Przewodniczący komisji: 

- Kultury, Oświaty i Zdrowia, 
- Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnictwa,
- Budżetu i Finansów,
przedstawili opinie dotyczące sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2010r. w działach 
należących do ich właściwości.
Opinie wszystkich komisji były pozytywne.

c) Odczytanie  wniosku  Komisji  Rewizyjnej  w  sprawie  udzielenia  Wójtowi 
absolutorium  za 2009 rok.

Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  –  P.  Kłakus  odczytał  wniosek  skierowany  do 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dotyczący zaopiniowania wniosku Komisji 
Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium za 2010 rok. 
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d) Odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii 
o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2010 
rok oraz uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady 
Gminy o udzielenie Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010r.

Wiceprzewodnicząca Rady K. Goździk odczytała:
− uchwałę  nr  4100/3/94/2011  z  dnia  16.05.2011r.  III  Składu  Orzekającego  RIO  

w Katowicach, w sprawie pozytywnego zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej 
Rady Gminy Kobiór o udzielenie Wójtowi absolutorium za 2010 rok. 

e) Podjecie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium za 2010 rok.

Wiceprzewodnicząca  Rady  przedstawiła  projekt  uchwały  w  sprawie  udzielenia  Wójtowi 
absolutorium za 2010 rok.

W wyniku  głosowania  przeprowadzonego  przez  Przewodniczącego  Rady uchwała  została 
przyjęta jednogłośnie – obecnych 14 radnych.

Wójt S. Ryt podziękował Radzie Gminy poprzedniej i obecnej kadencji, Skarbnikowi Gminy, 
Sekretarzowi  Gminy,  Zastępcy  Wójta  oraz  pracownikom  wszystkich  jednostek 
organizacyjnych za realizację budżetu w minionym roku.  

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Rewizyjna równocześnie ze sprawozdaniem 
z  wykonania  budżetu  rozpatrywała  sprawozdanie  finansowe  Gminy  Kobiór  za  2010  rok. 
Pozytywna opinia dotycząca tych sprawozdań była podstawą do wystąpienia z wnioskiem  
o udzielenie Wójtowi absolutorium. 

Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego Gminy Kobiór za 2010 rok.

W wyniku  głosowania  przeprowadzonego  przez  Przewodniczącego  Rady uchwała  została 
przyjęta 13 głosami, 1 wstrzymujący.

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobiór na 
2011r, na kwotę 98.658,53.

Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały.

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

W wyniku  głosowania  przeprowadzonego  przez  Przewodniczącego  Rady uchwała  została 
przyjęta 13 głosami, 1 wstrzymujący.
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7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobiór na 
2011r, na kwotę 13.632.

Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały.

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

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

8. Rozpatrzenie i  podjęcie  uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z miastem 
Tychy o powierzeniu do realizacji  zadania publicznego w zakresie świadczenia 
usług  przez  środowiskowy  dom  samopomocy  dla  osób  z  zaburzeniami 
psychicznymi.

Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały.

Radca  Prawny  B.  Gembalczyk  poinformował,  że  jest  to  zadanie  z  zakresu  administracji 
rządowej ustawowo zlecone gminom do realizacji.  Mieszkańcy Kobióra korzystają z zajęć 
organizowanych  przez  dom opieki  środowiskowej  w  Tychach  od  kilkunastu  lat.  Zmiana 
przepisów o pomocy społecznej, wprowadzona z dniem 1 stycznia br. spowodowała, że usługi 
te nie mogą być nadal świadczone bez stosownego porozumienia z Miastem Tychy. Osoby 
korzystające z dziennego pobytu w placówce pokrywają koszty wyżywienia, natomiast środki 
na działalność przekazuje budżet państwa.
Przedmiotowa uchwała trafiła pod obrady Rady Gminy dopiero teraz ze względu na to, że od 
kilku miesięcy trwała korespondencja pomiędzy Miastem Tychy,  a  Powiatowym Centrum 
Pomocy  Rodzinie  w  Pszczynie,  odnośnie  zawarcia  porozumienia.  Ostatecznie  Centrum 
Pomocy  Rodzinie  wyraziło  stanowisko,  że  nie  jest  właściwe  do  załatwienia  tej  sprawy  
i  przekazało ją Gminie.  Wobec tego został  przygotowany projekt stosownej  uchwały oraz 
projekt porozumienia,  w którym nie ma żadnych postanowień zobowiązujących Gminę do 
przekazywania środków finansowych na realizację zadania.   

W wyniku  głosowania  przeprowadzonego  przez  Przewodniczącego  Rady uchwała  została 
przyjęta 13 głosami, 1 wstrzymujący.

9. Sprawy bieżące. 

Wójt  S.  Ryt  poinformował,  że  Polskie  Koleje  Państwowe S.A.  przesłały  zawiadomienie  
o  braku  możliwości  dalszego  utrzymania  dworca  kolejowego  w  Kobiórze  z  powodów 
ekonomicznych.  W związku  z  tym zaproponowano  trzy  warianty  przejęcia  dworca  przez 
samorząd:

1) zgodnie  z  art.  18d  Ustawy  o  komercjalizacji,  restrukturyzacji  i  prywatyzacji 
przedsiębiorstwa PKP z dnia 29 października 2010r. ( Dz. U. 2010 nr 247 poz. 1651) – 
prawa  własności  lub  prawa  użytkowania  wieczystego  nieruchomości  wraz  
z  usytuowanym  na  niej  budynkiem  dworca  w  granicach  niezbędnych  do 
prawidłowego z nich korzystania,

2) przekazanie dworca w dzierżawę na okres 30 lat,
3) założenie wspólnie z PKP SA lub innymi partnerami spółki o charakterze związku 

transportowego.
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Mieszkańcy skarżą się, że pociągi przyspieszone przejeżdżające przez Kobiór nie zatrzymują 
się na naszej stacji. 
Budynek dworca jest zamieszkały, nie posiada kanalizacji sanitarnej ani gazu. Cały obiekt jest 
zaniedbany i przynosi wstyd, nie tylko wobec mieszkańców ale również odwiedzających nas 
gości.  Brak  odpowiedzi  na  pismo lub  zdecydowana  odmowa przejęcia  dworca  może  być 
argumentem dla PKP do jego całkowitego zamknięcia. W związku z tym, że odpowiedź do 
PKP powinna zostać przesłana  do 3.07.br., Wójt poprosił aby Komisja G.P. wcześniej zajęła 
stanowisko w tej sprawie. 
Są jeszcze inne sprawy związane z PKP. Proponowano nam wykup drogi prowadzącej do 
dworca  –  ul.  Żelazna,  po  cenie  komercyjnej.  Gmina  jest  właścicielem  działki  pod  byłą 
nastawnią kolejową, natomiast dzierżawi od PKP 300 m2 gruntu pod ul. Plichtowicką. Być 
może w przyszłości uda się dokonać zamiany gruntów.  

Radny K.  Grolik  zapytał  kiedy rozpocznie  się  budowa chodnika  przy ul.  Przelotowej,  na 
odcinku od ul. Wróblewskiego do lasu.

Wójt odpowiedział, że aktualnie odbywa się przetarg na to zadanie i będzie ono zrealizowane 
w bieżącym roku. 

Na pytanie Przewodniczącego Rady odnośnie remontu wiaduktu w Kobiórze odpowiedział 
Wójt.   Poinformował  on,  że  trwają  uzgodnienia  realizacji  projektu  na  budowę wiaduktu. 
Inwestycja ta zaplanowana jest na przyszły rok.

Radny J. Mazurczyk poinformował,  że niektórzy mieszkańcy otrzymali  decyzje o zmianie 
podatku  od  nieruchomości.  Są  przypadki  znacznego  wzrostu  podatku,  w  stosunku  do 
płaconego dotychczas. Czym jest to spowodowane.

Wójt  odpowiedział,  że  zmiany  te  wynikają  z  dostosowania  do  ewidencji  gruntów 
prowadzonej  przez  Starostwo  w  Pszczynie.  W  przypadku  wątpliwości  należy  sprawy 
wyjaśnić w Referacie Finansowym Urzędu Gminy.  

Na zapytanie Przewodniczącego Rady o przebieg robót związanych z budową kanalizacji  
i  rozbudową  oczyszczalni  ścieków,  odpowiedział  Zastępca  Wójta.  Poinformował  on,  że  
w  dniu  dzisiejszym  nastąpi  odbiór  techniczny  dwóch  etapów  kanalizacji  na  Osiedlu. 
Powołano  także  komisję  rozruchową,  która  zajmie  się  oceną  dotychczas  wykonanych 
obiektów  i  przygotowaniem  do  rozruchu,  w  lipcu  br.,  drugiej  linii  technologicznej 
oczyszczalni. 

Radny  L.  Pawłowski  przekazał  Wójtowi  prośbę  kierowców  o  usunięcie  betonowych 
kwietników znajdujących się przed butikami przy ul. Kobiórskiej. 

Radna K. Goździk zapytała, czy wiadomo w jaki sposób zostanie zagospodarowania ziemia 
z wykopów kanalizacyjnych znajdująca się na składowisku. 

Zastępca  Wójta  odpowiedział,  że  złożono  wniosek  do  Nadleśnictwa  Kobiór  w  sprawie 
wydzierżawienie  terenu  za  boiskiem sportowym  gdzie  planuje  się  składowanie  nadmiaru 
ziemi.

Radny J. Mazurczyk zapytał,  czy są jakieś nowe informacje na temat  komunalizacji  byłej  
bazy transportu leśnego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
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Zastępca Wójta – E. Lubański poinformował, że został zakończony podział terenu i działki, 
którymi Gmina jest zainteresowana mają być wyłączone z przetargu. Został złożony wniosek 
komunalizacyjny  lecz  napotkał  na  problemy  z  uwagi  na  to,  że  Gmina  do  tej  pory  nie 
realizowała  na  tym  terenie  zadań  własnych.  Umowę  dzierżawy  z  Nadleśnictwem  na 
interesujące  nas  działki  będzie  można  zawrzeć  dopiero  po  wygaśnięciu  obecnie 
obowiązującej, czyli od stycznia 2012r. 

Radna  K.  Myszor  zapytała  do  czyjej  kompetencji  należy  utrzymanie  ronda,  zieleńców  
i  skwerów  oraz  stałych  trybun  na  terenie  Gminnego  Obiektu  Sportowego.  Miejsca  te 
wymagają uporządkowania gdyż ich obecny wygląd nie najlepiej świadczy o naszej Gminie. 
Poruszyła również sprawę prac społecznie użytecznych. Zatrudnione w tym celu osoby mają 
do przepracowania 40 godzin miesięcznie, czyli 4 godziny dziennie. Czasami jest to cztery 
godziny zamiatania przed Domem Kultury. Zapytała czy jest nadzór nad tymi osobami, aby 
nie marnowały czasu pracy.  

Kierownik Referatu G.K. – J. Mazur odpowiedział, że właścicielem ronda jest Zarząd Dróg 
Wojewódzkich,  który jednak nigdy nie zajmował się utrzymaniem zieleni w tym miejscu. 
Robi  to  Gmina  na  zasadzie  umowy  z  wykonawcą  nasadzeń,  który  realizuje  zabiegi 
pielęgnacyjne dwa – trzy razy w roku. W lipcu planowane jest kolejne przycięcie krzewów. 
Na jednym z zieleńców konieczna jest natomiast wymiana ziemi gdyż nie chcą tam rosnąć 
nawet najmniej wymagające rośliny. Za utrzymanie porządku na GOS odpowiedzialny jest 
gospodarz  obiektu,  który  podlega  koordynatorowi  ds.  sportu.  Należy  podkreślić,  że  ze 
względu na trudności finansowe realizowane są tylko niezbędne zadania bieżące. 
Sekretarz Gminy B. Gembalczyk poinformował, że osoby długotrwale bezrobotne objęte są 
programem prac  społecznie  użytecznych.  Jest  to  program finansowany przez  Starostwo,  
a  GOPS  jest  jedynie  inicjatorem  programu.  Bezrobotni  zostają  oddelegowani  do  pracy  
w poszczególnych miejscach, natomiast nadzór nad nimi sprawują osoby, które wnioskowały 
o ich przydzielenie. 

Radny  K.  Grolik  poinformował,  że  w  ubiegłym  roku  RPWiK  wykonywało  roboty  przy 
wjeździe na ul. Wąską. Nawierzchnia drogi po wykonanym wykopie jest nadal zniszczona. 
Zapytał,  czy przy okazji robót prowadzonych przez RPWiK przy ul. Rodzinnej można by 
zlecić naprawę tej drogi.

Kierownik Referatu G.K. – J. Mazur odpowiedział,  że roboty przy ul. Wąskiej nie zostały 
jeszcze zakończone. Przypomni on RPWiK o tej sprawie. 

Radna I. Cuber zapytała,  czy podobnie jak w ubiegłych latach,  będzie prowadzona „akcja 
lato” dla dzieci i młodzieży szkolnej. 

Wójt odpowiedział, że organizatorem zajęć w czasie wakacji będzie Gminny Dom Kultury. 
Odbędą  się  również  rozgrywki  sportowe  przygotowywane  przez  koordynatora  ds.  sportu. 
Szczegółowy program zajęć zostanie przedstawiony w przyszłym tygodniu. 

Radny J. Mazurczyk nawiązał do wypowiedzi Sekretarza Gminy odnośnie finansowania prac 
społecznie użytecznych.  Dodał, że część środków na ten cel pochodzi z budżetu Gminy.  
W  sytuacji,  kiedy  szuka  się  oszczędności,  należałoby  dopilnować  aby  środki  te  zostały 
właściwie  wykorzystane. 
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Sekretarz Gminy odpowiedział, że nie jest mu wiadomo czy prace społecznie użyteczne są 
dotowane przez Gminę. W umowie podpisywanej z Powiatowym Urzędem Pracy określone 
są środki przekazywane na ten cel oraz ewentualna dopłata z budżetu Gminy. PUP gwarantuje 
uzyskanie minimalnego wynagrodzenia, jeżeli natomiast wynagrodzenie to ma być wyższe, 
wówczas dopłaca Gmina. Należy mieć na uwadze, że zatrudnione osoby wykonują prace na 
terenie Kobióra. Jeżeli zauważone są jakieś nieprawidłowości należy to sygnalizować. 

Radna K. Myszor  poinformowała,  że stawka godzinowa za wykonywanie prac społecznie 
użytecznych wynosi od 7,10 zł do 7,70 zł, z czego Gmina dotuje 2,45 zł. 
Dodała, że w Domu Kultury sprzątaczka zatrudniona jest na stałe, a także dwie w ramach prac 
społecznie użytecznych, co uważa za zbędne. 

Radna I. Cuber dodała, że w budżecie Gminy zaplanowana jest kwota 11.815 zł na prace 
społecznie  użyteczne,  co  potwierdziła  Pani  Skarbnik  na  posiedzeniu  Komisji  Budżetu  
i Finansów. Zainteresowanie tym tematem spowodowane jest również krytycznymi głosami 
mieszkańców odnośnie wykonywania prac przez niektóre osoby.  

10. Interpelacje, zapytania i wnioski.

Nie zgłoszono.

11. Zakończenie obrad. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął sesję. 

Protokołowała Jolanta Niemiec. 
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