PROTOKÓŁ Nr RG.0002.20.2020
z XX SESJI RADY GMINY KOBIÓR
z dnia 27 sierpnia 2020r.
W związku z występowaniem stanu epidemii, zgodnie z art. 15 zzx ust. 1 i 2 Ustawy
z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020.374 z dnia 2020.03.07), Przewodniczący Rady
zarządził obradowanie w trybie zdalnym.
Obrady prowadził Przewodniczący Rady Przemysław Sawicki. Otworzył on sesję
i stwierdził prawomocność obrad – obecnych 13 radnych (nieobecni K. Kocur, C. Świerkot).
W posiedzeniu uczestniczyli również Eugeniusz Lubański – Wójt. Gabriela Zając – Skarbnik
Gminy, Bronisław Gembalczyk – Sekretarz Gminy, Janusz Mazur – kierownik Referatu G.K.
Na wstępie Przewodniczący zapytał, czy radni wyrażają zgodę na głosowanie nad projektami
uchwał objętych porządkiem obrad, a także wszelkich rozstrzygnięć z wykorzystaniem
środków porozumiewania się na odległość. Wszyscy radni wyrazili zgodę.
Przewodniczący przedstawił porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie obrad i stwierdzenie wymaganego kworum.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołów z sesji z dnia 30.06.2020r. i 11.08.2020r.
Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG.0007.121.2020 Rady
Gminy Kobiór w sprawie zmiany budżetu gminy Kobiór na 2020 rok oraz zmiany budżetu
na 2020 rok
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na
lata 2020 – 2026.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia
Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie z budżetu Gminy Kobiór
inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne
w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Kobiór w roku 2020.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w gminie Kobiór na, na lata 2018 2025.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w gminie Kobiór
na rok szkolny 2020/2021.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie
nieruchomości.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie sprzeciwu wobec przebiegu linii kolejowej na
odcinku Katowice - Jastrzębie - Zdrój - granica Rzeczypospolitej Polskiej - Ostrawa przez
gminę Kobiór.
12. Sprawy bieżące.
13. Interpelacje, zapytania i wnioski.
14. Zakończenie obrad.
3. Przyjęcie protokołów z sesji z dnia 30.06.2020r. i 11.08.2020r.
Protokoły zostały przyjęte jednogłośnie, bez uwag.
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4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
Wójt przedstawił najważniejsze sprawy, jakie miały miejsce w czasie od 1 lipca br.
W nawiązaniu wystąpienia Wójta odnośnie bezpieczeństwa na drogach, radna M. Pękała
uważa, że skoro są wnioski mieszkańców z różnych rejonów Kobióra o zamontowanie szykan
ograniczających prędkość pojazdów, należy się jak najszybciej zająć tą sprawą. Ma informacje,
że na ul. Plichtowickiej niektórzy młodzi kierowcy znacznie przekraczają dozwoloną prędkość,
co przy braku chodnika stwarza niebezpieczeństwo dla pieszych. Podobna sytuacja ma miejsce
na ul. Ołtuszewskiego, gdzie dodatkowo, ze względu na remont ul. Rodzinnej, znacznie
zwiększył się ruch pojazdów. W związku z tym należałoby rozważyć zamontowanie na tych
drogach szykan lub budowę chodników.
Wójt odpowiedział, że jeśli znani są kierowcy przekraczający prędkość, to łatwiej jest
zareagować na ich nieprawidłowe zachowanie, niż budować bariery zabezpieczające. Odnośnie
budowy chodników, jest to skomplikowane gdyż wymaga uregulowania spraw
własnościowych, przesuwania ogrodzeń i poszerzenia pasa drogowego. Rozważane jest
wykonanie poboczy, jak na ul. Wróblewskiego, co poprawiłoby bezpieczeństwo. Potrzeba na
to jednak pewnych nakładów finansowych i może być rozważane przy planowaniu kolejnych
budżetów.
Radna M. Pękała przytoczyła przykład ul. Borowej w Tychach gdzie zamontowane są progi
zwalniające wyspowe, co spotyka się ze zrozumieniem kierowców i zadowoleniem
mieszkańców ze względu na poprawę bezpieczeństwa.
Wójt uważa, że powinna się tym tematem zająć Komisja Gospodarki Przestrzennej,
Komunalnej i Rolnictwa.
Radna P. Myszor poruszyła sprawę budowy oświetlenia na osiedlu przy ul. Wróblewskiego 19.
Zwróciła uwagę, że nie ma tam żadnej latarni.
Kierownik Referatu G.P. – J. Mazur odpowiedział, że osiedle to wybudowano z czterometrową
drogą wewnętrzną, na której nie przewidziano miejsca na okablowanie. W związku z tym jest
problemem z wykonaniem oświetlenia. Planuje się jednak budowę oświetlenia na równoległej
ul. Stobika. Przy okazji tej inwestycji będzie można wykonać dwa maszty z podwójnymi
reflektorami oświetlającymi drogę na ul. Wróblewskiego 19.
Jest jeszcze wiele innych miejsc gdzie nie ma oświetlenia, m.in. końcówka ul. Leśników, wobec
czego przez następne lata trzeba będzie nadal rozbudowywać i modernizować sieć
oświetleniową. Obecnie opracowywane są projekty budowy oświetlenia przy ul. Kodowej oraz
Wąskiej, z łącznikiem do ul. Kwiatowej. Realizacja tych projektów będzie możliwa
w przyszłym roku.
Wójt dodał, że we wniosku o środki unijne na wymianę opraw sodowych na energooszczędne
ujęto 161 punktów oświetleniowych, których właścicielem jest TAURON. Nie jest to całość
oświetlenia należącego do tej firmy. Wymiana opraw nie uwzględnionych we wniosku będzie
sukcesywnie realizowana z naszych środków, podobnie, jak budowa nowych odcinków
oświetlenia.
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5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG.0007.121.2020
Rady Gminy Kobiór w sprawie zmiany budżetu gminy Kobiór na 2020 rok oraz
zmiany budżetu na 2020 rok
Przewodniczący Rady przedstawił pozytywną opinię komisji połączonych w sprawie projektu
uchwały.
W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2020 – 2026.
Przewodniczący Rady przedstawił pozytywną opinię komisji połączonych w sprawie projektu
uchwały.
W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia
Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie z budżetu Gminy
Kobiór inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie
proekologiczne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy
Kobiór w roku 2020
Przewodniczący Rady przedstawił pozytywną opinię komisji połączonych w sprawie projektu
uchwały.
W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniego planu rozwoju
i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w gminie
Kobiór na, na lata 2018 -2025
Przewodniczący Rady przedstawił pozytywną opinię komisji połączonych w sprawie projektu
uchwały.
W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie średniej ceny jednostki paliwa
w gminie Kobiór na rok szkolny 2020/2021
Przewodniczący Rady przedstawił pozytywną opinię komisji połączonych w sprawie projektu
uchwały.
W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne
nabycie nieruchomości
Przewodniczący Rady przedstawił pozytywną opinię komisji połączonych w sprawie projektu
uchwały.
W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała została podjęta 12 głosami,
1 wstrzymujący.
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11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie sprzeciwu wobec przebiegu linii
kolejowej na odcinku Katowice - Jastrzębie - Zdrój - granica Rzeczypospolitej
Polskiej - Ostrawa przez gminę Kobiór
Przewodniczący Rady przedstawił pozytywną opinię komisji połączonych w sprawie projektu
uchwały. W związku z tym, że stanowiska radnych były odmienne, odczytał projekt uchwały
wraz z uzasadnieniem.
Radny J. Mazur poinformował, że jest przeciwny przebiegowi linii kolejowej po terenach
leśnych gminy Kobiór. Na posiedzeniu komisji połączonych zgłosił wniosek aby w omawianej
uchwale znalazły się zapisy dotyczące poparcia wariantu przebiegu linii kolejowej Katowice –
Ostrawa wzdłuż trasy A 1, omijającej ekosystem Kobióra. Taki wariant został również
przedstawiony przez projektantów do konsultacji i mógłby być zaakceptowany. Wniosek
zgłoszony w tej sprawie nie spotkał się jednak z poparciem większości radnych.
W wyniku głosowania przeprowadzonego przez Przewodniczącego Rady uchwała została
podjęta 9 głosami, 2 przeciw, 2 wstrzymujące.
12. Sprawy bieżące.
Radna P. Myszor przypomniała, że na jednej z Komisji G.P. dyskutowano o wprowadzeniu
zakazu sprzedaży fajerwerków na terenie Kobióra. Sprawa nie została jednak doprowadzona
do końca. W dzień odpustu parafialnego miał miejsce pożar ścierniska przy przedszkolu, co
mogło być spowodowane używaniem petard. Jej zdaniem sprawa zakazu sprzedaży powinna
zostać uregulowana.
Wójt odpowiedział, że jest za wprowadzeniem takiego zakazu. Zaproponował aby tematem
zajęła się Komisja Kultury, Oświaty i Zdrowia.
Przewodniczący Komisji G.P. – B. Szpak przypomniał, że na posiedzeniu tej komisji Wójt
zadeklarował rozeznanie prawnych możliwości zakazu sprzedaży fajerwerków oraz zakazu
używania ich na terenie gminy. Nie uzyskano jednak informacji w tej sprawie.
Wójt odpowiedział, że nie wynika to ze złej woli lecz z natłoku innych spraw. Dodał, że Rada
Gminy również ma możliwość wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą.
Sekretarz Gminy poinformował, że prawdopodobnie istnieje możliwość wprowadzenia zakazu
sprzedaży fajerwerków na terenie gminy, nie można natomiast zakazać ich używania.
Radny Z. Jaromin poruszył sprawę utrzymania rowu melioracyjnego w rejonie ulic Rolnej
i Rodzinnej. Na wysokości lustra wody znajduje się tam rura kanalizacyjna, natomiast przed tą
rurą doprowadzony jest drenaż i odpływ deszczówki. Ponieważ rów jest zanieczyszczony
trawą i gałęziami, przy obfitych opadach, zarówno drenaż, jak i rura odprowadzająca
deszczówką znajdują się pod lustrem wody, która dodatkowo jest tamowana rurą kanalizacyjną.
Może to spowodować wylewanie się wody na ul. Rolną.
Radny D. Cuber uważa, że jest przyzwolenie społeczne na używanie fajerwerków, gdyż istnieją
są przepisy – art. 107 Kodeksu Wykroczeń, pozwalające na ukaranie osób zakłócających
spokój.
Poruszył następnie sprawę dofinansowania pobytu dzieci w żłobkach. Zapytał, czy nasza gmina
mogłaby zawrzeć porozumienie w tej sprawie, np. z gminą Wyry.
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Sekretarz Gminy odniósł sią do sprawy fajerwerków. Zgodził się, że istnieje możliwość
ukarania za zakłócanie spokoju lecz nie spotkał się z orzeczeniami o skazaniu kogoś za
używanie środków pirotechnicznych w noc sylwestrową.
Wójt odpowiedział radnemu Z. Jarominowi, że trzeba przeprowadzić wizję rowu
melioracyjnego aby stwierdzić, co jest przyczyną jego niedrożności. Dodał, że są roszczenia
wobec gminy dotyczące utrzymania rowów lecz, zgodnie z prawem wodnym, obowiązek ten
spoczywa na właścicielach przyległych nieruchomości. Kiedy ścieki wpływały do rowów,
gmina zajmowała się ich utrzymaniem w większym zakresie, gdyż był to problem wszystkich
mieszkańców. Jak się okazuje, mieszkańcy przywykli do takiej sytuacji i obecnie nikt nie ma
zamiaru realizować tego obowiązku. W budżecie gminy zaplanowane są pewne środki na ten
cel i jesienią zostaną przeprowadzone prace odtworzeniowe. Po przeprowadzeniu wizji
lokalnej, być może również fragmentu wspomnianego rowu.
Wójt odpowiedział następnie D. Cuberowi, że w projekcie budżetu zaplanowano środki na
dofinansowanie do żłobków lecz nie wpłynęły wnioski w tej sprawie. Dopłaca się jednak do
pobytu dzieci, nawet poniżej dwóch i pół roku życia, w prywatnych przedszkolach poza
Kobiórem. Jest to kwota ponad 100.000 zł. Jeśli będzie taka potrzeba można rozważyć na
komisjach ewentualne przesunięcie środków z innych zadań na dofinansowanie. Problem może
być rozwiązany jeśli wybudujemy nowe przedszkole z oddziałem żłobkowym. Aktualnie nie
ma pomieszczenia gdzie można by urządzić żłobek.
Przewodniczący Rady nawiązał do sprawy rowów odwadniających. Uważa, że prawo w tym
zakresie jest ułomne gdyż zobowiązuje do utrzymania rowów nie ich właścicieli, a właścicieli
przyległych nieruchomości, mimo, że odprowadzane są tam wody deszczowe również z innych
posesji.
Kierownik Referatu G.K. – J. Mazur poinformował, że w znowelizowanym prawie wodnym
pojawił się zapis o współfinansowaniu utrzymania rowów przez wszystkich, którzy odnoszą z
tego korzyści. Obowiązek utrzymania należy jednak nadal do właściciela przyległej
nieruchomości.
Radna E. Targiel zapytała kiedy będzie nowy harmonogram wywozu odpadów oraz czy
pojemniki na odpady kuchenne będą dostarczane przez firmę wywożącą odpady.
Wójt odpowiedział, że można korzystać z aplikacji, na którą przesyłane są smsy o terminie
wywozu odpadów. Pojemniki na odpady będą dostarczane na posesje.
Radna M. Pękała zaproponowała aby Komisja Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej
i Rolnictwa dokonała przeglądu dróg pod kątem odpowiedniego oznakowania zapewniającego
bezpieczeństwo. Chodzi zwłaszcza o parkowanie samochodów na wąskich drogach.
Kierownik Referatu G.K. – J. Mazur odpowiedział, że obecnie najważniejsze jest
przygotowanie i rozliczenie inwestycji, które muszą zostać zrealizowane do końca roku.
Dokonanie analiz stanu bezpieczeństwa i oznakowania będzie możliwe w późniejszym czasie.
Uważa, że budowanie i modernizacja dróg z równoczesnym montowaniem szykan nie jest
dobrym rozwiązaniem. W pierwszej kolejności należałoby karać osoby łamiące przepisy.
Są miejsca szczególne, jak np. rejon szkoły, przedszkola, czy kościoła, gdzie można rozważyć
ewentualne spowolnienie ruchu lecz nie powinno się tego robić na wszystkich drogach. Dla
bezpieczeństwa, zwłaszcza dzieci, należałoby pomyśleć o budowie chodników
i w newralgicznych miejscach wykupić pas gruntu na ten cel.
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Przewodniczący Rady zapytał, czy przewiduje się dodatkowe nakłady finansowe na utrzymanie
rygoru sanitarnego w naszych placówkach oświatowych. Czy wpłynęły jakieś środki od
państwa na zabezpieczenie wymogów stawianych w ostatnim rozporządzeniu ministra oświaty.
Zdaniem Przewodniczącego, minister oświaty nie przygotował konkretnych wytycznych
dotyczących różnych wariantów działalności szkół w nowym roku szkolnym, mimo, że było na
to dosyć czasu. W wystąpieniu premiera z 12 czerwca br. została bowiem podana informacja
o powrocie dzieci do szkół od 1 września lecz nie przygotowano jasnych przepisów prawnych
dla dyrektorów szkół i samorządów, którzy ostatecznie zostali obarczeni całą
odpowiedzialnością za organizację.
Wójt odpowiedział, że otrzymujemy niewielkie kwoty na środki dezynfekcyjne.
Odnośnie przygotowań do nowego roku szkolnego, być może liczono, że pandemia minie i nie
będzie problemu. Okazało się, że jest odwrotnie, bo przybywa nowych przypadków
zachorowań. Dyrektorki naszych placówek oświatowych próbują się dostosować do
obowiązujących przepisów, bo nie mają innego wyjścia.
Sekretarz Gminy B. Gembalczyk poinformował, że płyny do dezynfekcji są obecnie
rozprowadzane przez Państwową Straż Pożarną i zostaną w najbliższych dniach dostarczone
do szkoły i przedszkola. Są również zapasy tych płynów pochodzące ze skarbu państwa, które
otrzymały wcześniej placówki oświatowe.
Jeżeli chodzi o funkcjonowanie przedszkola, dyrektorka tej placówki opracowuje procedury
funkcjonowania, w oparciu o wytyczne wydane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej,
Ministerstwo Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego, wydane w dniu 2 lipca br.
Szkoła Podstawowa działa w oparciu o wytyczne z początku sierpnia, wydane przez te same
organy. W dniu dzisiejszym odbyła się wideokonferencja dyrektorów z kuratorium oświaty
w sprawie funkcjonowania szkół od 1 września br. Procedury przygotowywane przez
dyrektorkę szkoły zostały przedstawione organowi prowadzącemu. Największa niepewność
spowodowana jest zachowaniem się uczniów i opiekunów oraz dostosowaniem się do
obostrzeń wymaganych przez Głównego Inspektora Sanitarnego.
Odnośnie subwencji oświatowej, nie ma obecnie żadnych sygnałów o jej zmianach. Jest
natomiast informacja, że dyrektorzy szkół mogą ewentualnie wykazywać koszty związane
z prowadzeniem dezynfekcji lub innych działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się
epidemii.
13. Interpelacje, zapytania i wnioski.
Radna P. Myszor zapytała o nasadzenia drzew, w zamian za wycięte przy boisku szkolnym.
Wójt odpowiedział, że nie będzie nowych nasadzeń ze względu na protesty zgłaszane n.in.
przez rodziców i grono pedagogiczne. W uzasadnieniu podawano, że drzewa będą stanowiły
zagrożenie dla dzieci. Na skutek tych protestów dokonano wycinki lip rosnących przy boisku.
Są inne miejsca w Kobiórze gdzie będzie można sadzić drzewa bez ujemnych skutków.
14. Zakończenie obrad.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął sesję.
Protokołował Jolanta Niemiec.

