
PROTOKÓŁ 

z III SESJI RADY GMINY KOBIÓR 

z dnia 27 stycznia 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 – zał. nr 1. 

 

Przewodniczący przedstawił następnie porządek obrad :  

 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie wymaganego kworum. 

2. Przedstawienie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z sesji, z dnia 14 i 28 grudnia 2010r. 

4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym. 

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

Tychy na teren Gminy Kobiór na okres 12.03.2011 do 11.03. 2012. 

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie taryfy za odprowadzanie ścieków. 

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalania dopłaty do 1 m³ ścieków dla 

odbiorców usług kanalizacyjnych. 

8. Rozpatrzenie i przyjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Kobiór na lata 2011-2014. 

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2011 rok. 

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kobiór  

Nr XI/65/07 z dnia 26 października 2007r w sprawie określenia wzorów formularzy, 

informacji i deklaracji podatkowych.  

11. Przedstawienie planów pracy komisji Rady Gminy. 

12. Sprawy bieżące. 

13. Interpelacje, zapytania i wnioski. 

14. Zakończenie obrad. 

 

3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 14 i 28 grudnia 2010r. 

 

Protokół został przyjęty jednogłośnie, bez uwag.  

 

4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym. 

 

W dniu 9.01.br. po raz pierwszy zorganizowano w Kobiórze Finał Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy. Wójt wyraził uznanie organizatorom i nadzieję, że tego typu imprezy 

będą w przyszłości kontynuowane.  

 

Odbyła się narada z udziałem firmy nadzorującej rozbudowę oczyszczalni ścieków. 

Realizacja tej inwestycji przebiega prawidłowo. 

 

W Gminnym Domu Kultury odbyła się rozprawa administracyjna, w związku z wnioskiem 

firmy „Plast-Foil” Sp. z o.o. dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu Zakładu 

zajmującego się przetwórstwem tworzyw sztucznych polietylenowych i produkcją gotowych 

wyrobów z folii. Rozprawę prowadził radca prawny Bronisław Gembalczyk. Oprócz stron 

postępowania, obecnych było 35 mieszkańców. Zainteresowani mogą się zapoznać  

z protokołem z rozprawy w komórce ochrony środowiska.  
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W Starostwie Powiatowym w Pszczynie odbył się Konwent Wójtów i Burmistrza Pszczyny, 

podczas którego Starosta Pszczyński Paweł Sadza poinformował m.in. o znacznym 

ograniczeniu środków finansowych z budżetu państwa dla Powiatowego Urzędu Pracy na 

staże absolwenckie oraz prace interwencyjne. Poruszył także sprawę komunikacji w Powiecie 

Pszczyńskim. Okazuje się, że ze względu na problemy komunikacyjne jest coraz mniejszy 

nabór młodzieży z gmin naszego powiatu do szkół średnich w Pszczynie. Omówił też kwestie 

związane z dzierżawą szpitala powiatowego w Pszczynie. W tej sprawie planowane jest 

spotkanie w Urzędzie Miejskim w Pszczynie z udziałem przedstawicieli zainteresowanych 

gmin, powiatu, burmistrza Pszczyny oraz Komitetu Obrony Szpitala Powiatowego  

w Pszczynie.  

Decyzje dotyczące finansowania dróg powiatowych będzie obecnie podejmował Zarząd 

Powiatu, a nie jak dotychczas Powiatowy Zarząd Dróg. W związku z tym zostało przesłane 

pismo do Zarządu Powiatu o zagwarantowanie środków finansowych na kontynuację budowy 

chodnika oraz zatoki autobusowej przy ul. Kobiórskiej, argumentując to również możliwością 

zwiększenia ruchu samochodowego w tym rejonie, w czasie remontu DK-1 w Tychach. 

Ponadto oczekuje się kontynuacji remontu ul. Rodzinnej – poszerzenia drogi  

i okrawężnikowania wokół kościoła oraz poszerzenia drogi i okrawężnikowania w rejonie 

„starej szkoły”, a także wymiany przepustu pod drogą na ul. Leśników. Nakładami Powiatu 

został wyremontowany most na Korzeńcu przy ul. Leśników, co daje możliwość 

uruchomienia drogi powiatowej do Branicy, która w znaczny sposób ułatwiłaby komunikację 

z Suszcem i Żorami.   

 

Wójt spotkał się z ppłk Leszkiem Klagiem nowym szefem WKU w Tychach, który zastąpił na 

tym stanowisku ppłk Macieja Radziaka, po jego przejściu na emeryturę. 

 

Odbyło się spotkanie z dyrektorami RPWiK w sprawie taryfy za wodę oraz z dyrektorem 

Kobiórskiego Zakładu Komunalnego w sprawie taryfy za ścieki.  

 

W ubiegłym roku Gmina wystąpiła o komunalizację terenu znajdującego się w centrum 

Kobióra – byłej bazy transportu leśnego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 

Państwowe. Nie jest to jednak możliwe gdyż Gmina nie spełnia pewnych warunków. Minister 

Skarbu naciska natomiast aby tego typu enklawy jak najszybciej sprzedać. Zapis planu 

zagospodarowania przestrzennego przewiduje ten teren pod usługi oraz centralny plac gminny 

– rynek. W związku z tym, na wniosek Wójta, odbyło się spotkanie z przedstawicielami 

Nadleśnictwa Kobiór, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych oraz obecnym dzierżawcą, 

na którym, po negocjacjach ustalono, że Gmina wystąpi o wydzielenie i przekazanie  

w dzierżawę trzech działek – 1) z przeznaczeniem na poszerzenie ul. Tuwima, 2) pod 

planowaną remizę OSP, 3) pod plac, przez który będzie możliwość wyjazdu w stronę ośrodka 

zdrowia oraz na ul. Kobiórską i Tuwima. Nadleśnictwo uzyska natomiast dwie działki do 

sprzedaży – w miejscu stacji benzynowej, która ma zostać zlikwidowana oraz pod budynkami 

biurowymi. Obecnie Gmina może jedynie wydzierżawić działki i ewentualnie w przyszłości 

wystąpić o ich komunalizację. Nadleśnictwo planuje natomiast sprzedaż działek w połowie 

roku. Lasy Państwowe są bowiem zainteresowane szybką prywatyzacją aby grunty 

stanowiące ich własność nie zostały przekazane jako forma odszkodowania za utracone 

mienie.   

 

Zakończono rozbudowę szkoły i oddano do użytku dobudowane dwie sale lekcyjne. Zajęcia 

rozpoczną się tam po feriach zimowych.  

 

Wójt poruszył temat dróg. Stwierdził, że na skutek zeszłorocznych podtopień stan dróg jest 

fatalny, w związku z czym wiosną trzeba będzie wykonać bieżące remonty, a na Osiedlu 
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remonty po budowie kanalizacji. Niestety nie ma na ten cel środków finansowych. 

Zaapelował, aby mieć to na uwadze i przeznaczyć na drogi wszelkie możliwe środki, 

zwłaszcza, że nie ma szans otrzymania dotacji z Narodowego Programu Przebudowy Dróg 

Lokalnych na modernizację dróg zbiorczych – ul. Zachodniej i Żołędziowej.   

 

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

RPWiK Tychy na teren Gminy Kobiór na okres 12.03.2011 do 11.03. 2012. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że RPWiK S.A. w Tychach przedłożyło wniosek  

o zatwierdzenie taryfy zawierającej zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie 

w wodę na terenie gminy Kobiór na okres 12 miesięcy, od 12.02.2011r. do 11.03.2012r.  

Na wniosek Wójta taryfa została zweryfikowana. 

 

Wójt S. Ryt dodał, że po negocjacjach z przedstawicielami RPWiK udało się wynegocjować 

obniżenie ceny wody z 5,64 zł/m
3
 netto na 5,60 zł/m

3
 netto. Podkreślali oni jednak istotny 

wpływ ceny zakupu wody w Górnośląskim Przedsiębiorstwie Wodociągowym na wysokość 

taryfy. Cena ta wzrosła pawie o 100%.     

 

Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnictwa – B. Szpak 

poinformował, że Komisja zaopiniowała pozytywnie taryfę za wodę dostarczaną przez 

RPWiK Tychy na teren Gminy Kobiór.  

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów – I. Cuber poinformowała, że Komisja przyjęła 

do wiadomości przedstawione materiały dotyczące taryfy za wodę.   

 

Zdaniem radnego J. Mazurczyka, Komisja G.P. również przyjęła tylko do wiadomości 

informacje na temat taryfy w związku z tym, że Rada nie ma wpływu na cenę wody.  

 

Wobec przedstawionych stanowisk Komisji, Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie 

w sprawie przyjęcia do wiadomości taryfy za wodę dostarczaną przez RPWiK Tychy na teren 

Gminy Kobiór na okres 12.03.2011 do 11.03. 2012 – 12 głosów za, 2 wstrzymujące.  

 

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie taryfy za odprowadzanie ścieków. 

 

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

wysokości taryfy za odprowadzanie ścieków.  

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów – I. Cuber poinformowała, że Komisja przyjęła  

taryfę za ścieki bez uwag.  

 

Wiceprzewodnicząca Rady – K. Goździk odczytała projekt proponowanej uchwały. 

 

W wyniku głosowania przeprowadzonego przez Przewodniczącego Rady uchwała została 

przyjęta jednogłośnie.   

 

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalania dopłaty do 1m³ ścieków dla 

odbiorców usług kanalizacyjnych. 

 

Przewodniczący Komisji G.P. – B. Szpak poinformował, że Komisja analizowała dopłaty do 

1m³ ścieków w czterech wariantach wysokości dotacji. Pozytywnie zaopiniowano dotację  

w wysokości  199.500 zł – 3 głosy za, 2 przeciw, 4 wstrzymujące. 
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Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów – I. Cuber poinformowała, że Komisja 

jednogłośnie opowiedziała się za zmianą wysokości dopłaty do 1m
3
 ścieków, nie wskazała 

natomiast wysokości dopłaty. 

 

Wójt S. Ryt przypomniał, że w projekcie budżetu na 2011r. została zaplanowana dotacja do 

ścieków w wysokości 240.792 zł. Obecnie dopłata do 1m
3
 ścieków wynosi 2,32 zł. Gdyby 

pozostawić dopłatę na niezmienionym poziomie, wówczas należałoby zwiększyć jeszcze 

dotację o 2.250 zł ze względu na wzrost podatku VAT. Wspólnie z dyrektorem KZK 

opracowano kilka wariantów dopłat do 1m
3
 ścieków – 2 zł, 1,82 zł, 1,32 zł. Każdy z tych 

wariantów skutkuje inną wysokością dotacji w budżecie. Zdaniem Wójta dopłata do 1m
3
 

ścieków powinna wynosić 1,32 zł, co spowoduje wzrost ceny o 1 zł. Mając na uwadze budżet 

Gminy, w następnych latach należałoby całkowicie zrezygnować z dotowania ścieków. Przy 

obecnych możliwościach finansowych nie da się zaspokoić wszystkich potrzeb, zwłaszcza  

w zakresie remontów dróg. Aby doprowadzić drogi do stanu zadowalającego trzeba by 

przeznaczyć na ten cel cały roczny budżet, co nie jest możliwe. Należy zatem realizować 

zadania w tym zakresie stopniowo, wykorzystując wszystkie wolne środki finansowe  

w ramach budżetu, a także  środki zewnętrzne. W bieżącym roku otrzymamy 50% 

dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na remont drogi 

zbiorczej obustronnie włączonej do DK-1 od skrzyżowania z drogą powiatową -  

ul. Rodzinna do skrzyżowania z ul. Ołtuszewskiego. Ponadto należy się spodziewać 

dofinansowania z Powiatu Pszczyńskiego remontów dróg powiatowych. Najpilniejszą 

potrzebą w zakresie dróg gminnych jest poprawa ich nawierzchni po budowie kanalizacji na 

Osiedlu. W ramach prowadzonej inwestycji drogi zostaną naprawione na fragmentach, pod 

którymi poprowadzona została sieć kanalizacyjna. Aby załatwić to zadanie kompleksowo 

trzeba dołożyć własne środki, których w budżecie nie ma. W związku z tym zmniejszając 

dopłatę do ścieków można by przeznaczyć pewną kwotę na remonty dróg. Osoby gorzej 

sytuowane, które nie będą w stanie uregulować  wyższej odpłatności za ścieki mogą zwrócić 

się o pomoc do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.   

 

Wiceprzewodnicząca Rady poinformowała, że na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów, 

Skarbnik Gminy przedstawiła wieloletnią prognozę finansową, z której wynika, że Gmina  

przez najbliższe lata nie będzie miała możliwości zaciągania kredytów. W tej sytuacji 

przeznaczanie środków z budżetu Gminy na dotacje uniemożliwi realizację jakichkolwiek 

inwestycji. W związku z tym przychyla się do stanowiska Wójta o ograniczenie dotacji do 

ścieków.  

 

Radny E. Kłos stwierdził, że komisje rozważały przedstawione im warianty wysokości dotacji 

do ścieków lecz nie podjęto dyskusji na ile Gminę stać w tym zakresie. W sytuacji, kiedy na 

zadania, które dla większości radnych są bardzo istotne, czyli modernizacje dróg, nie ma 

środków w budżecie, należałoby zabezpieczyć najpierw te potrzeby, a w miarę możliwości 

przekazać dotację do ścieków. Najbiedniejszym mieszkańcom można by natomiast pomóc 

stosując dotację podmiotową dla tej grupy.  

 

Zdaniem Przewodniczącego Rady, analizy finansowe przedstawiające wysokość odpłatności 

za 1m
3
 ścieków przy zróżnicowanych wysokościach dotacji, które były rozpatrywane przez 

komisje są wystarczającym materiałem pozwalającym określić na co Gminę stać.  

 

Radna I. Cuber również uważa, że należy stopniowo odchodzić od dotacji do ścieków  

i przychyla się do propozycji dopłaty w wysokości 1,32 zł. W rozmowach z mieszkańcami na 

ten temat, niektórzy z nich nie wiedzieli nawet, że z budżetu Gminy dopłaca się do ścieków.   
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Radny J. Mazurczyk zgłosił wniosek o przeprowadzenie głosowania imiennego w sprawie 

ustalania dopłaty do 1m³ ścieków dla odbiorców usług kanalizacyjnych. 

Wniosek został przyjęty 6 głosami, 3 przeciw, 5 wstrzymujących.  

 

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie imienne w sprawie ustalania dopłaty do 1m³ 

ścieków:  

 w wysokości 1,32 zł – 6 głosów za, 8 przeciw 

 w wysokości 1,82 zł – 10 głosów za, 4 przeciw 

Karty z wynikami głosowania stanowią załączniki nr 2 i 3 do protokołu. 

 

Przewodniczący odczytał następnie projekt uchwały w sprawie ustalania dopłaty do 1m³ 

ścieków dla odbiorców usług kanalizacyjnych w wysokości 1,82 zł. 

  

8. Rozpatrzenie i przyjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Kobiór na lata 2011-2014. 

 

Skarbnik Gminy M. Tetla poinformowała, że przed uchwaleniem budżetu należy przyjąć 

Wieloletnią Prognozę Finansową. Dokument ten zastępuje dotychczasowy Wieloletni Plan 

Inwestycyjny. Integralną częścią WPF jest załącznik dotyczący programów i projektów 

wieloletnich oraz załącznik obrazujący prognozę finansową z wyszczególnieniem 

wskaźników towarzyszących budżetowi na 2011 rok, w podziale na dochody i wydatki oraz 

kwoty dotyczące programów wieloletnich na minimum cztery lata budżetowe.   

 

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

zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.  

 

Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt proponowane uchwały. 

 

W wyniku głosowania przeprowadzonego przez Przewodniczącego Rady uchwała została 

przyjęta jednogłośnie.  

 

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2011 rok. 

 

Wójt S. Ryt poinformował, że budżet jest pewnym kompromisem oczekiwań. Zostały 

zaplanowane niezbędne środki na bieżącą działalność w zakresie edukacji, wychowania 

przedszkolnego, administracji i pomocy społecznej. Brak jest jednak środków na inwestycje 

ponieważ znaczne kwoty przeznaczane są na dotacje, m.in. na dofinansowanie komunikacji – 

ok. 300.000 zł. Jest to bardzo poważny wydatek i należałoby rozważyć w jaki sposób można 

go ograniczyć nie powodując uciążliwości dla mieszkańców dojeżdżających do Pszczyny, 

Tychów i Mikołowa.  Ponadto od 10 lat dotuje się ścieki. Początkowo miało to zachęcać 

mieszkańców do przyłączania się do kanalizacji. Świadomość ekologiczna mieszkańców jest 

znacznie większa, niż było to jeszcze kilka lat temu, wzrosła również liczba 

odprowadzających ścieki, a tym samym zwiększała się dotacja, którą obecnie należałoby 

stopniowo ograniczać.   

W budżecie zaplanowano budowę oświetlenia przy ul. Plichtowickiej. Były wprawdzie opinie 

aby nie realizować tego zadania, a środki przeznaczyć na remonty dróg. Jest to jednak równie 

ważne, ze względu na bezpieczeństwo dojścia do dworca kolejowego. Proponuje się zatem 

wstrzymanie na pewien czas decyzji odnośnie budowy oświetlenia. Gdyby okazało się to 

konieczne, można dokonać w ciągu roku zmian w budżecie i przesunąć środki. Ponadto 

zgodnie z zaleceniem RIO konieczne było zaplanowanie, większej niż w ubiegłych latach, 

rezerwy na zarządzanie kryzysowe.  
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Nowym dokumentem związanym z budżetem jest, negowana przez wszystkie samorządy, 

wieloletnia prognoza finansowa określająca wskaźniki zadłużenia obliczane, nie według 

wysokości budżetu, lecz według odpowiedniego współczynnika. Zgodnie z tym Gmina nie 

ma obecnie możliwości zaciągania nowych kredytów. Aby zachować płynność finansową na 

najbliższe lata konieczne jest zwiększenie dochodów z rozwijającej się działalności 

gospodarczej oraz zmniejszanie dotacji.  

 

Zgodnie z podjętą wcześniej decyzją odnośnie obniżenia dotacji do Kobiórskiego Zakładu 

Komunalnego o 40.000zł, Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie w sprawie 

przeznaczenia tej kwoty na zadania w zakresie dróg – przyjęto jednogłośnie.  

 

Skarbnik Gminy M. Tetla poinformowała, że w związku z korektą dotacji przedmiotowej do 

1m
3
 ścieków zostanie wprowadzona autopoprawka Wójta do projektu budżetu polegająca na 

przeniesieniu kwoty 40.992,80 z rozdz. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 

do rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne.  

 

Opinie w sprawie projektu budżetu Gminy Kobiór na 2011r. przedstawili kolejno 

przewodniczący komisji branżowych. 

 

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

Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt budżetu. Wystąpiono jednak z wnioskiem do 

Wójta o przekazanie środków finansowych z budżetu Gminy dla drużyny I seniorów LKS 

„Leśnik”, dopiero po rozliczeniu ubiegłorocznej dotacji, przedłożeniu przez Klub 

preliminarza wydatków na rok bieżący oraz podpisania umowy z nowym zarządem Klubu.  

  

Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnictwa – B. Szpak 

poinformował, że Komisja przeanalizowała projekt budżetu w działach należących do jej 

właściwości. Zaproponowano korektę wydatków oraz realizacji zadań w działach 700 i 900.  

W rozdz. 70001 – zakłady gospodarki mieszkaniowej, zaplanowano w 2011r. wymianę 

dachów na budynkach przy ul. Orlej 4 i Tuwima 32 za łączną kwotę 250.000 zł. Po korekcie 

planu budżetu dokonanej przez Wójta pozostało na ten cel 100.000 zł. Jest to zbyt mała kwota 

aby zrealizować obydwa zadania. W związku z tym Komisja proponuje wykonanie remontu 

dachu na budynku przy ul. Orlej 4. Po uwzględnieniu powyższych uwag Komisja 

zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie dział 700. 

Rozdz. 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg – Komisja proponuje aby w bieżącym roku 

wykonać jedynie projekt oświetlenia ul. Plichtowickiej za kwotę 10.000 zł, natomiast kwotę 

80.000 zł zaplanowaną na realizację tej inwestycji przeznaczyć na drogi gminne. Pozostałe 

wydatki w dziale 900 przyjęto bez uwag.  

Projekt budżetu, po uwzględnieniu uwag Komisji zaopiniowano pozytywnie. 

 

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

dokonała analizy projektu budżetu. Po dyskusjach skierowano zapytania do Wójta dotyczące 

planu wydatków Referatu Ogólnego i Spraw Obywatelskich. Odpowiedź w tej sprawie 

przyjęto bez uwag. Zajmowano się także autopoprawką Wójta do projektu budżetu, która 

została szczegółowo omówiona przez Skarbnika Gminy. Ostatecznie Komisja zaopiniowała 

pozytywnie budżet Gminy na 2011r.  

 

W wyniku głosowania przeprowadzonego przez Przewodniczącego Rady uchwała w sprawie 

budżetu Gminy Kobiór na 2011 rok wraz z autopoprawką została przyjęta jednogłośnie.  
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10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kobiór  

Nr XI/65/07 z dnia 26 października 2007r w sprawie określenia wzorów 

formularzy, informacji i deklaracji podatkowych.  

   

Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt proponowane uchwały. 

 

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

zaopiniowała pozytywnie projekt proponowanej uchwały.  

 

W wyniku głosowania przeprowadzonego przez Przewodniczącego Rady uchwała została 

przyjęta jednogłośnie.  

 

11. Przedstawienie planów pracy komisji Rady Gminy. 

 

Przewodniczący komisji branżowych przedstawili plany pracy komisji na I półrocze 2011r.  

 

Wójt S. Ryt zaproponował aby Komisja Kultury, Oświaty i Zdrowia analizując działalność 

Gminnego Przedszkola uwzględniła również sprawę opłat za świadczenia realizowane przez 

tę placówkę.   

 

Plany pracy wszystkich komisji zostały przyjęte jednogłośnie. 

 

12. Sprawy bieżące. 

 

Wójt S. Ryt poinformował, że ukazało się ogłoszenie w sprawie zebrania sprawozdawczo 

wyborczego LKS „Leśnik” Kobiór w dniu 12.02.br. Poprosił o przekazanie tej informacji 

mieszkańcom oraz udział w zebraniu. 

 

Radny J. Mazurczyk zapytał Wójta jaka jest jego decyzja w sprawie wniosku firmy „Plast-

Foil” Sp.z o.o. 

 

Wójt S. Ryt odpowiedział, że w czasie rozprawy administracyjnej wysłuchano stron 

postępowania, i na tej podstawie oraz na podstawie zgromadzonych dokumentów,  

w najbliższych dniach zostanie wydana decyzja. Powinna ona przynajmniej w części 

zadowolić obydwie strony. Nie powinno się jednak likwidować firmy lecz doprowadzić do 

poprawy warunków stwarzających ewentualne zagrożenia czy uciążliwości dla mieszkańców. 

Firma ta działa wyłącznie na terenie gminy Kobiór więc dochody z jej działalności zasilają 

budżet Gminy. Należy się liczyć z tym, że bez względu na podjętą decyzję, któraś ze stron 

może się odwołać.   

 

Wiceprzewodnicząca Rady K. Goździk poinformowała, że wspólnie z Przewodniczącym 

Rady pomagali w organizacji Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Kobiórze. 

Zwróciła się o to do nich grupa młodzieży – Kobiórska Inicjatywa Kulturalna, która 

zainicjowała i była organizatorem tej imprezy. W związku z tym, że pomysł taki zrodził się 

dość późno, nie było możliwości założenia własnego sztabu więc przyłączono się do sztabu 

tyskiego. Imprezę uświetniły występy dzieci, zespołów młodzieżowych, pokazy kobiórskiej 

OSP, pokazy pomocy medycznej. Udało się pozyskać wielu sponsorów. Za przedmioty 

zebrane na licytację uzyskano ok. 3.600 zł. Pozostałe wystawiono na licytację internetową. 

Miejsce organizacji, czyli lokal na Gminnym Obiekcie Sportowym bardzo spodobał się 

młodzieży i należy mieć nadzieję, że w przyszłych latach będzie możliwość kontynuowania 

tam podjętej inicjatywy.   
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Przewodniczący Rady podziękował wszystkim, którzy włączyli się w organizację Finału 

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.  

 

13. Interpelacje, zapytania i wnioski. 

 

Przewodniczący Rady odczytał interpelację radnego Ludwika Pawłowskiego skierowaną do 

Radcy Prawnego odnośnie możliwości ujednolicenia stawki  podatku od garaży 

wolnostojących i urządzonych w budynkach mieszkalnych. 

 

Radca Prawny B. Gembalczyk odpowiedział, że Rada Gminy decyduje o wysokości stawek 

podatku od nieruchomości. Nie ma jednak możliwości zrównania stawki podatku od 

budynków niemieszkalnych, czyli gospodarczych lub garaży ze stawką podatku za garaże 

znajdujące się w budynkach mieszkalnych.  

 

Radny L. Pawłowski poprosił o udzielenie mu odpowiedzi na piśmie.   

 

Wiceprzewodnicząca Rady zwróciła uwagę na znak informacyjny przy ul. Kobiórskiej, 

wskazujący nieprawidłowo kierunek do Pszczyny. Poprosiła o zmianę tego znaku.  

 

14. Zakończenie obrad. 

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął sesję.  

 

Protokołowała Jolanta Niemiec.  

 


