
PROTOKÓŁ Nr RG.0002.3.2014
z  III SESJI RADY GMINY KOBIÓR

z dnia 30 grudnia 2014r.

Obrady  prowadził  Przewodniczący  Rady  Przemysław  Sawicki.  Otworzył  on  sesję,
przywitał  zebranych  i  stwierdził   prawomocność  obrad  –  obecnych  14  radnych  (nieobecny
usprawiedliwiony W. Spychała). W posiedzeniu uczestniczyli również Wójt, Sekretarz Gminy,
Skarbnik Gminy i Kierownik Referatu G.K.– 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 protokołów z sesji, z dnia 28.11.2014r. i 8.12.2014r.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2015 rok. 
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej  Prognozy Finansowej Gminy

Kobiór na lata 2015-2027. 
7. Rozpatrzenie i  podjęcie  uchwały w sprawie udzielenia  w 2015r.  pomocy finansowej  

w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej z przeznaczeniem na dofinansowanie
działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym.

8. Rozpatrzenie  i  podjecie  uchwały  w  sprawie  Programu  współpracy  z  organizacjami
pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku
publicznego na 2015 rok. 

9. Rozpatrzenie  i  podjęcie  uchwały  w  sprawie  powołania  Komisji  Inwentaryzacyjnej  
w celu komunalizacji mienia 

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zasad ustalania diet dla radnych.
11. Sprawy bieżące.
12. Interpelacje, zapytania i wnioski.
13. Zakończenie obrad.

3. Przyjęcie protokołów z sesji, z dnia 28.11.2014r. i 8.12.2014r.

Protokoły zostały przyjęte jednogłośnie, bez uwag. 

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Nawiązując  do  sprawozdania  Wójta,  Wiceprzewodniczący  Rady  zapytał,  czy  nie  będzie
problemów z wykonaniem projektów przyłączy kanalizacyjnych przez osoby,  które muszą to
zrobić na własny koszt.
Wójt odpowiedział, że sprawa ta została szczegółowo wyjaśniona na spotkaniu z mieszkańcami
ulic, na których planowana jest budowa kanalizacji. Projekt kanalizacji na ul. Ołtuszewskiego
został opracowany w 2006 roku, łącznie ze schematycznymi projektami przyłączy. W związku 
z tym, że przyłącza są tam dłuższe, niż w pozostałych rejonach, gdzie zamierza się budować
kanalizację, zwolnienie mieszkańców z konieczności wykonania projektów przyłączy na własny
koszt, zrekompensuje im nakłady, jakie poniosą na budowę przyłączy. 
Projekt budowy kanalizacji na osiedlu za torami PKP, który powstał w 2010 roku, zawierał już
nową interpretację przyłącza, czyli zaprojektowano ciągi kanalizacyjne do granicy własności lub
do pierwszej studzienki na terenie własności. W związku z tym przyłącza będą tam krótsze. 



Łącznie  do wykonania  pozostaje  ok.  20 projektów przyłączy.  Na spotkaniu z  mieszkańcami
zaproponowano,  że  Urząd  Gminy  wystąpi  do  10  projektantów  z  zapytaniem  o  warunki
opracowania projektów. Mieszkańcy sami zdecydują o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

W związku z  informacją  Wójta  o skierowaniu  przez  grupę mieszkańców zapytań  do Spółki
„Studzienice”,  dotyczących  eksploatacji  górniczej  w  rejonie  Kobióra,  Przewodniczący  Rady
poprosił  o  przekazanie  korespondencji  w  tej  sprawie  do  biura  Rady,  aby  mogła  się  z  nią
zapoznać Komisja Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnictwa. Planowana eksploatacja
górnicza jest jednym z istotniejszych bieżących problemów, którym Rada powinna się zająć.
Dobrze byłoby zorganizować w tej sprawie spotkanie z przedstawicielami Spółki „Studzienice”. 
Wójt  poinformował,  że korespondencja pomiędzy mieszkańcami,  a  Spółką „Studzienice”  nie
daje zbyt wiele informacji na temat działalności tej Spółki oraz przyszłej eksploatacji. Według
posiadanych  informacji  obszar  górniczy będzie  się  znajdował po wschodniej  stronie DK 1,  
w głębi lasu i będzie obejmował obszar Kobióra, Pszczyny,  Miedźnej i Bojszów. Ma to być
kopalnia  upadowa,  z  pokładami  na  głębokości  pomiędzy 350 – 600 m.  Przed rozpoczęciem
działalności  zakład  będzie  musiał  spełnić  wiele  wymogów,  zwłaszcza  środowiskowych  i  nie
wiadomo  czy  temu  sprosta,  bo  znajduje  się  na  terenie  lasów  ochronnych.  Spółka  zamierza
korzystać  z  infrastruktury  wybudowanej  dla  kopalni  Czeczot.  Sam  zakład  ma  powstać  
w  rejonie  Międzyrzecza  i  będzie  korzystał  z  infrastruktury  drogowej  poza  Kobiórem.
Działalność zakładu może natomiast niekorzystnie wpływać na rzekę Korzeniec oraz otaczające
nas lasy. W związku z tym należy się tej sprawie bacznie przyglądać. Dla uzyskania bardziej
szczegółowych  informacji  można  się  spotkać  z  przedstawicielami  Spółki  „Studzienice”  lecz
korzystniej byłoby powołać niezależnych ekspertów i wysłuchać ich opinii. 

5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2015 rok. 

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii komisji branżowych w sprawie projektu
budżetu.

Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia – B. Morawiec poinformowała, że Komisja
zaopiniowała  projekt  budżetu  pozytywnie.  Prosi  jednak,  aby  w  ciągu  roku  przeznaczyć
dodatkowe środki, o które wnioskował Gminny Dom Kultury, na wynagrodzenie akordeonisty
akompaniującemu zespołowi Kobiórzanie. Poruszono również kwestię współpracy koordynatora
ds. sportu z Klubem „Leśnik”, a w szczególności organizacji dojazdu na mecze. Zarząd Klubu
zwrócił  się  bowiem  z  zapytaniem,  czy  musi  korzystać  z  przewoźnika,  który  jest  opłacany
ryczałtem przez Urząd Gminy, czy też może poszukać tańszego przewoźnika, a pozostałe z tego
tytułu środki przeznaczyć na realizację innych zadań statutowych. 
Przewodniczący  Rady  dodał,  że  Zarząd  Klubu  „Leśnik”  ocenia  negatywnie  współpracę  
z koordynatorem ds. sportu. Wobec tego powstaje pytanie,  czy jest zasadne utrzymanie tego
stanowiska w Urzędzie Gminy. 

Wójt  odpowiedział,  że  sprawa  ta  zostanie  przeanalizowana  i  przedstawi  swoje  stanowisko  
w późniejszym czasie. Dodał, że kiedy nie było koordynatora ds. sportu, pojawiały się problemy
z rozliczaniem udzielonych Klubowi dotacji. 
Odnośnie  Gminnego  Domu  Kultury,  wnioskowano  o  dodatkowe  środki  na:  wynagrodzenie
akordeonisty, zatrudnienie sprzątaczki i urządzenie podjazdu dla niepełnosprawnych. 
W porozumieniu z Dyrektorem GDK ustalono, że nie będą już dokonywane zmiany w obecnym
projekcie budżetu. Ewentualne zmiany we wnioskowanym zakresie mogą zostać wprowadzone
w  ciągu  roku.  W  sprawie  podjazdu  dla  niepełnosprawnych,  trzeba  rozeznać  możliwości
pozyskania środków zewnętrznych np. z PEFRON. Zatrudnienie sprzątaczki może natomiast być
dofinansowane  z  Urzędu  Pracy,  w  ramach  prac  interwencyjnych.  W  miesiącach,  kiedy  nie
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otrzymamy dofinansowania,  można przeznaczyć  na ten cel  środki  z budżetu Gminy.  Sprawa
akordeonisty wymaga również przeanalizowania. 

Pozytywne  opinie  w sprawie  projektu budżetu  przedstawili  również przewodniczący komisji
-Gospodarki Przestrzennej,  Komunalnej  i Rolnictwa – B. Zawierucha oraz Komisji  Budżetu  
i Finansów – A. Danek.  

Wójt uważa, że budżet na 2015 rok jest lepszy, niż w poprzednich latach, kiedy inwestycje były
bardzo  ograniczone.  Planowane  obecnie  wydatki  majątkowe  są  znacznie  większe.  Dochody
budżetowe zaplanowano na kwotę 16.807.350 zł,  a wydatki na kwotę 17.320.533 zł.  Deficyt
budżetowy w wysokości  513.183 zł,  zostanie  pokryty  przychodami  z  pożyczki  w WFOŚ na
budowę kanalizacji sanitarnej przy ul. Ołtuszewskiego i ul. Leśników. 
Propozycje do projektu budżetu, złożone przez jednostki gminne, referaty Urzędu Gminy oraz
Radę  Gminy,  opiewały  na  kwotę  19.746.133  zł.  Aby  zrównoważyć  budżet  konieczne  było
obniżenie wydatków o 2.425.600zł i zrezygnowanie z pewnych zadań, takich jak:
zagospodarowanie  strefy  przystanku  przy  ul.  Kobiórskiej,  budowa  drogi  dojazdowej  od  
ul.  Ołtuszewskiego  do  restauracji  Tatrzańska  i  przebudowa  ul.  Składowej.  Zostały  również
skreślone środki  na  modernizację  kotłowni  w Szkole  Podstawowej.  Będą czynione  starania  
o pozyskanie  środków na ten cel,  w ramach Zintegrowanych  Inwestycji  Terytorialnych  lub  
z Regionalnego Programu Operacyjnego. Zrezygnowano też z adaptacji pomieszczeń Gminnego
Domu  Kultury  celem  przeniesienia  tam  Gminnej  Biblioteki  Publicznej.  Być  może  uda  się
zrealizować to zadanie  w ramach  dotacji  z  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na  lata
2014-20,  podobnie  jak  urządzenie  boiska  treningowego  oraz  budowa  wiaty  rekreacyjnej  na
boisku sportowym. Kolejne zadania, z których zrezygnowano to: ogrodzenie Gminnego Ośrodka
Sportu, zakup kosiarki samobieżnej, doposażenie palcu zabaw przy ul. Łukowej. 
W budżecie zaplanowano natomiast środki na długo oczekiwane inwestycje, takie jak: 

 budowa oświetlenia przy ul. Plichtowickiej, 
 wkład własny na przebudowę ul. Ołtuszewskiego, który będzie konieczny w przypadku

uzyskania dotacji na to zadanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,  
 dokumentacja projektowa przebudowy ul. Wróblewskiego – etap I,
 budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Leśników i ul. Ołtuszewskiego,
 termomodernizacja szkoły – II etap.

Wójt uważa,  że wspólnie  z  Radą Gminy należy przygotować plan działań na całą  kadencję.
Spośród zadań, jakie zamierza się realizować, trzeba wybrać najważniejsze, a zwłaszcza te, na
które można uzyskać dofinansowanie.  W związku z tym,  nie wykluczone, że w trakcie  roku
trzeba będzie skorygować budżet. 
Projekt  budżetu  na  2015  rok,  jak  i  Wieloletnia  Prognoza  Finansowa  zostały  zaopiniowane
pozytywnie przez Regionalną Izbę Obrachunkową.  
Przewodniczący  Rady  odczytał  przedmiotowy  projekt  uchwały,  a  następnie  przeprowadził
głosowanie w sprawie jej przyjęcia.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.  

6. Rozpatrzenie  i  podjęcie  uchwały  w  sprawie  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej
Gminy Kobiór na lata 2015-2027. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – A. Danek przedstawił pozytywną opinię Komisji
w sprawie proponowane uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.

W  wyniku  głosowania  przeprowadzonego  przez  Przewodniczącego  Rady  uchwała  została
przyjęta jednogłośnie. 
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7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2015r. pomocy finansowej
w  postaci  dotacji  celowej  dla  Miasta  Bielska-Białej  z  przeznaczeniem  na
dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym.

Przewodniczący:  Komisji Kultury,  Oświaty i Zdrowia – B. Morawiec oraz Komisji Budżetu  
i Finansów – A. Danek przedstawili pozytywne opinie tych komisji w sprawie projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.

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

8. Rozpatrzenie i podjecie uchwały w sprawie Programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku
publicznego na 2015 rok. 

Przewodniczący Rady odczytał pismo Sekretarza Gminy informujące, że w trakcie konsultacji
społecznych do projektu uchwały nie zostały wniesione żadne pisemne opinie.  

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

Sekretarz Gminy B. Gembalczyk poinformował, że w projekcie uchwały, jaki otrzymali radni  
w § 7 pkt 3 wkradł się błąd. W zdaniu „konsultowanie projektów aktów normatywnych zgodnie
z  przedmiotem  działalności  ustawowej”  wyraz  „ustawowej”  należy  zastąpić  wyrazem
„statutowej”.  Proponuje  się  również  uzupełnienie  zapisu  w §  8  o  zwrot  „których  wysokość
określa uchwała budżetowa”.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej  
w celu komunalizacji mienia.

Wójt poinformował, że zadaniem tej Komisji jest zapoznanie się ze spisami inwentaryzacyjnymi
mienia  komunalnego,  zawierającymi  informacje odnośnie powierzchni  działek,  ich numerów,
zapisów ksiąg wieczystych oraz sposobu nabycia przez Skarb Państwa. Komisja składa podpisy
na  każdym  spisie  inwentaryzacyjnym.  Spisy  inwentaryzacyjne  zostają  wyłożone  do  wglądu
publicznego przez okres 28 dni roboczych aby mieszkańcy mogli się zapoznać, czy w przypadku
komunalizacji  nie  zostaną  naruszone  ich  interesy.  Następnie  pracownicy  Urzędu  Gminy
przygotowują wniosek do wojewody o komunalizację. 
Wójt zaproponował, aby wzorem poprzedniej Komisji Inwentaryzacyjnej, do jej składu weszli
przewodniczący  komisji  branżowych  oraz  przedstawiciel  Urzędu Gminy.  Wstępnie  skład  tej
Komisji został zaproponowany na posiedzeniu Komisji G.P. 

Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  przedmiotowej  uchwały,  z  następującym  składem
Komisji:  Krzysztof  Grolik  –  przewodniczący  oraz  członkowie  –  Zygmunt  Jaromin,  Beata
Morawiec, Tomasz Szczotka, Bogdan Szpak, Beata Zawierucha, Marcin Kędzior. 
 
Uchwała została przyjęta 13 głosami, 1 wstrzymujący.
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10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zasad ustalania diet dla radnych.

Radca Prawny B. Gembalczyk nawiązał do swojej wypowiedzi na poprzedniej sesji, odnośnie
ustawowego ograniczenia  wypłaty diet,  tylko  za dwa posiedzenia  komisji.  Poinformował,  że
ograniczenie to dotyczy rad powiatu,  a nie rad gminy.  W Radzie Gminy Kobiór obowiązują
ograniczenia wynikające z dotychczasowej uchwały – dieta przysługuje za udział w nie więcej,
niż trzech posiedzeniach komisji w danym miesiącu. W nowym projekcie uchwały proponuje się
utrzymanie  diet  na  dotychczasowym  poziomie,  z  ograniczeniem  wypłaty  diet  tylko  za  dwa
posiedzenia komisji. Zwrócił uwagę na zachowanie pewnej gradacji w przyznawaniu diet. Jak
wynika z ostatniej  listy wypłaty diet,  część radnych otrzymała je w większej wysokości,  niż
Przewodniczący Rady. W związku z tym można by rozważyć wprowadzenie ograniczenia nie
pozwalającego radnemu przekroczyć poziomu diety Przewodniczącego. W Radzie Powiatu jest
to 95% diety Przewodniczącego. 

Radny Z. Jaromin uważa,  że skoro proponuje się ograniczenie wypłacania diet  tylko za dwa
posiedzenia komisji, to również dieta Przewodniczącego Rady powinna zostać obniżona. 

Wiceprzewodniczący Rady – C. Świerkot stwierdził, że celem ograniczenia płatności diet, tylko
za dwa posiedzenia komisji, było zmniejszenie liczebności członków komisji, co pozwoliłoby na
ich sprawniejsze funkcjonowanie, a także pewne oszczędności. W związku z tym apelowano do
radnych, aby zgłaszali swoje członkostwo w najwyżej dwóch komisjach. 

Zdaniem Radnego B. Szpaka, skoro w ramach oszczędności obniża się do dwóch, ilość płatnych
posiedzeń  komisji,  to  również  należałoby  obniżyć  diety  Przewodniczącego
i Wiceprzewodniczącego Rady. 

Radny  K.  Grolik  nawiązał  do  wypowiedzi  Radcy  Prawnego  w  sprawie  diet  radnych,
przewyższających  dietę  Przewodniczącego  Rady.  Taka  sytuacja  była  wyjątkiem,  gdyż  jak
wynika  z  oświadczeń  majątkowych  radnych,  uzyskują  oni  rocznie  ok.  50% wysokości  diet
Przewodniczącego Rady.

Radny T. Szczotka uważa, że przy ograniczeniu członkostwa w dwóch komisjach, można by
rozważyć zmianę wysokości diet, polegającą na podzieleniu sumy diet za trzy posiedzenia, na
dwa. Wówczas przy mniejszych składach komisji, wydatki na diety nie zwiększyłyby się.

Radna G. Szczotka zapytała, czy zapis w § 2 pkt 3 wskazuje, że diety będą wypłacane za udział
w dwóch komisjach, bez względu na ilość posiedzeń, czy też za dwa posiedzenia w różnych
komisjach. 

Radca Prawny odpowiedział,  że za obecność na łącznie dwóch posiedzeniach, niezależnie od
rodzaju komisji.

Przewodniczący Rady poinformował, że w poprzednich kadencjach Rady Gminy była przyjęta
zasada udziału radnych tylko w dwóch komisjach. Większość radnych, podobnie jak obecnie,
stosowała  się  do  tej  zasady.  W 2008 roku została  podjęta  uchwała  o  wypłacie  diet  za  trzy
posiedzenia, co dawało możliwość wypłaty diet w przypadku, gdyby w danym miesiącu odbyły
się dwa posiedzenia tej samej komisji.  
Przewodniczący zaproponował dalszą dyskusję w sprawie ustalenia diet na posiedzeniu Komisji
Budżetu i Finansów. 
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Radca  Prawny  uważa,  że  należy  zdecydować,  czy  diety  mają  być  wypłacane  za  udział  
w dwóch komisjach, niezależnie od liczby posiedzeń tych komisji, czy też za udział w trzech
komisjach, niezależnie od ilości posiedzeń lub ograniczenie ilości posiedzeń, bez względu na to,
w  ilu  komisjach  radny  jest  członkiem.  Dotychczasowa  zasada  wypłacania  diet  za  trzy
posiedzenia określała jasno, że radni nie nabywali prawa do większej ilości diet. Być może tę
zasadę  warto  byłoby  utrzymać.  Prawem  radnych  jest  udział  w  komisjach.  Jeżeli  uchwała  
w sprawie diet nie zostanie zmieniona, wówczas jej skutki należy przyjąć do budżetu. 

Radna M. Pękała stwierdziła, że czterech radnych jest członkami w trzech komisjach. 

Zdaniem Radnego A. Danka nie ma mowy o obniżaniu diet radnym, gdyż przed zgłaszaniem się
do  składu  poszczególnych  komisji  ustalono,  że  diety  będą  przysługiwały  za  udział  
w  dwóch  posiedzeniach.  Radca  Prawny  poinformował  wówczas,  że  jest  to  uregulowane
przepisami  ustawy.  Okazało  się,  że  ustawa ta  dotyczy  rady powiatu,  a  rada gminy może  to
ukonstytuować podejmując stosowną uchwałę. 

Przewodniczący  Rady  zaproponował  skierowanie  przedmiotowej  uchwały  do  ponownego
rozpatrzenia przez Komisję Budżetu i Finansów. 
Propozycja została przyjęta 13 głosami, 1 wstrzymujący. 

11. Sprawy bieżące.

Radny Z. Jaromin poprosił o wyjaśnienie dlaczego nieczystości z przydomowych szamb nie są
odbierane  w  naszej  oczyszczalni  ścieków,  o  czym  informują  firmy  świadczące  usługi  
w tym zakresie. 
Wójt  odpowiedział,  że nasza oczyszczalnia jest przygotowana do odbioru ścieków z szamb.  
W  tym  celu  została  wykonana  specjalna  instalacja  z  punktem  pomiaru  składu  ścieków.  
W nieograniczonej  ilości  przyjmowane  są  ścieki  surowe,  tzn.  takie,  które  wywożone  są  na
bieżąco – co miesiąc lub dwa. Jeżeli przywożone są kilkuletnie, zagnite ścieki, to osiadają one w
zbiornikach osadu czynnego, czego konsekwencją jest konieczność ich okresowego wybierania
łopatami i kosztowny wywóz na wysypisko odpadów komunalnych. Ścieki zagnite mogą być
odbierane w przystosowanych do tego, dużych oczyszczalniach ścieków. Zastosowano ulgę dla
mieszkańców  nie  posiadających  kanalizacji  ustalając  opłatę  w  wysokości  ok.  5  zł  za
przyjmowanie ścieków dowożonych. Nie wszyscy przewoźnicy biorą to  jednak pod uwagę. 
Radny Z. Jaromin poinformował, że żaden z przewoźników nie korzysta z naszej oczyszczalni
gdyż  twierdzą  oni,  że  dyrektor  zakładu  komunalnego  zabroniła  przyjmowania  ścieków
dowożonych.
Wójt poprosił, aby informować go bezpośrednio o takich przypadkach. 

Wiceprzewodniczący Rady poprosił aby radni przekazywali na posiedzeniach komisji uwagi  
i propozycje mieszkańców odnośnie pracy Rady i Urzędu Gminy oraz oczekiwanych zmian na
terenie Kobióra. Dobrze byłoby gdyby w bezpośrednich kontaktach z mieszkańcami informować
ich również o sprawach bieżących i zamierzeniach Rady. 

Wójt zwrócił uwagę na zagadnienia, którymi Rada powinna się zająć w najbliższym czasie. Jest
to  sprawa  wydatków  związanych  z  odpadami,  gdyż  faktyczne  dochody  z  tego  tytułu  są  
o  ok.  1/3  niższe  niż  wydatki,  co  powoduje  kilkaset  tysięcy  złotych  niedoboru  w  budżecie.
Należałoby się zastanowić, czy pozostawić taką sytuację do nowego przetargu, czy też wcześniej
zlikwidować tę różnicę. Może się bowiem okazać, że po przetargu nastąpi drastyczna zmiana
opłat. 
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Drugą  sprawą  jest  „Wieloletni  program  gospodarowania  mieszkaniowym  zasobem  Gminy
Kobiór  na  lata  2014-2019”.  Uwzględnia  on  m.in.  zapis  dotyczący  podwyższania  czynszu  
w  mieszkaniach  komunalnych.  Warto  byłoby  rozważyć,  czy  wzrost  czynszu  powinien
następować mechanicznie,  według zasad określonych  w Programie,  czy też  zróżnicować go,
stosując odpowiednie ulgi, dla budynków starych i nowszych.  
Poprosił  również  aby  komisje  opracowały  plany  pracy  oraz  złożyły  propozycje  zadań  do
wieloletniego planu, na całą kadencję. 

Radny Z. Jaromin poinformował,  że mieszkaniec Kobióra zgłosił  w Urzędzie Gminy awarię
sieci wodociągowej i mimo upływu dwóch tygodni nie spotkało się to z żadną reakcją. Dopiero
na jego interwencję w RPWiK, awaria została usunięta w ciągu godziny od zgłoszenia. 

Wójt odpowiedział, że nie za wszystkie sprawy odpowiada gmina. Są również pewne instytucje,
które mają do spełnienia swoją rolę i trzeba o tym informować mieszkańców. 

Radna B. Zaremba uważa, że osoba z Urzędu Gminy, której zgłoszono awarię również mogła
poinformować do jakiej instytucji należy się zwrócić i podać numer telefonu. 
Przedstawiła  też  podobną sytuację,  kiedy kilkakrotnie  zgłaszano do Urzędu Gminy potrzebę
naprawy oświetlenia przy drodze, a naprawa została wykonana dopiero po dwóch miesiącach. 

Kierownik  Referatu  G.K.  –  J.  Mazur  poinformował,  że  pracownicy  jego  referatu  prowadzą
rejestr zgłaszanych awarii,  natomiast zakład energetyczny przyjmuje te zgłoszenia i  w każdy
pierwszy  piątek  miesiąca  dokonuje  napraw.  Jeżeli  naprawa  nie  zostaje  wykonana  w  ciągu
miesiąca, jest to uchybienie, lecz dopuszczalne jest aby 5% lamp nie świeciło. 

Wójt  stwierdził,  że  pracownicy  Urzędu  Gminy  zostaną  pouczeni  o  formie  przyjmowania
zgłoszeń i przekazywania ich do odpowiednich służb. 

Radny J. Mazurczyk zgłosił wniosek o przeprowadzenie głosowania w sprawie rozpoczynania
posiedzeń Rady Gminy we wcześniejszych godzinach. 

Wiceprzewodniczący  Rady  uważa,  że  posiedzenia  powinny  się  odbywać  w  godzinach
popołudniowych, co jest korzystniejsze dla osób pracujących zawodowo. 

Zdaniem Radnego Z. Jaromina posiedzenia powinny się rozpoczynać wcześniej, w czasie pracy
Urzędu  Gminy,  aby  w  przypadku  spornych  spraw  można  było  poprosić  pracowników  
o wyjaśnienia. 

Przewodniczący Rady zapytał, kto jest za wcześniejszym rozpoczynaniem posiedzeń 
4 głosy za, 7 przeciw, 2 wstrzymujące.

Przewodniczący  Rady zwrócił  uwagę,  że  w Kobiórze  jedna  z  ulic  nosi  nazwę Władysława
Hibnera.  Był  to  działacz  komunistyczny  okresu  międzywojennego,  który  przyczynił  się  do
organizacji zamachu w Cytadeli Warszawskiej, gdzie zginęło 70 osób. Ponadto zastrzelił dwóch
policjantów,  za  co  został  skazany na  karę  śmierci.  Zdaniem Przewodniczącego  powinno się
zmienić nazwę tej ulicy. 

Radna M. Pękała poinformowała,  że jakiś czas temu mieszkańcy ul. Hibnera dyskutowali  na
temat zmiany nazwy ulicy i ok. 80% z nich było przeciwko takiej zmianie. Głównym powodem
negatywnego stanowiska są koszty związane z wymianą dokumentów.
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W dyskusji na ten temat zdania radnych były podzielone. Stwierdzano, że Władysław Hibner
faktycznie nie był chlubną postacią lecz należy mieć również na uwadze opinie mieszkańców.   

Radna B. Zawierucha uważa, że należałoby ponownie zapytać mieszkańców tej ulicy co sądzą 
o zmianie jej nazwy.

Zdaniem  Przewodniczącego  Rady  można  by  obliczyć  koszty  wymiany  dokumentów  
i przeprowadzić konsultacje wśród mieszkańców, uświadamiając im jednocześnie kim był patron
ulicy, na której mieszkają. 

Radny  K.  Grolik  poinformował,  że  już  czterokrotnie  zmieniał  adres  na  skutek  zmian
administracyjnych, mimo ciągłego zamieszkiwania w tym samym miejscu. Sytuacja ta dotyczyła
również innych mieszkańców ul. Wróblewskiego. Wszyscy mieszkańcy wymieniali dokumenty
na własny koszt, a było to droższe, niż obecnie.  

Kierownik Referatu G.K. – J. Mazur poinformował, że w Sejmie RP trwają końcowe prace nad
ustawą  dekomunizacjną,  na  mocy  której  będzie  obowiązek  zmiany  nazw  ulic  i  obiektów
noszących  nazwy  osób,  organizacji,  wydarzeń  symbolizujących  komunizm  lub  inny  ustrój
totalitarny.

12. Interpelacje, zapytania i wnioski.

Wiceprzewodniczący  Rady  zapytał,  kto  z  Urzędu  Gminy  został  wytypowany  do  komisji
rozstrzygającej przetarg na budowę kanalizacji przy ul. Ołtuszewskiego. 

Kierownik  Referatu  G.K.  –  J.  Mazur  odpowiedział,  że  przetargi  organizuje  każdy  referat
oddzielnie.  Za  każdym razem,  zarządzeniem Wójta,  powoływana  jest  komisja  przetargowa,  
w skład, której wchodzą zawsze - Skarbnik Gminy i pracownik odpowiedzialny merytorycznie
za  przedsięwzięcie.  Komisja,  po  zakończeniu  pracy  przedkłada  Wójtowi  wniosek  do
zatwierdzenia. Przewodniczącym komisji w przetargu na budowę kanalizacji został wytypowany
Janusz Mazur.   

Przewodniczący Rady zwrócił się do Wójta o ostateczne uregulowanie sprawy własności drogi,
przy stawie Pilok. 

Wójt  poinformował,  że  Zakłady Drzewne wybudowały  osiedle  domków jednorodzinnych  na
gruncie Skarbu Państwa o nieuregulowanej własności. W późniejszym czasie nie zgodziły się na
przejęcie przez Gminę i skomunalizowanie tych gruntów, w związku z czym pozostały one nadal
własnością  Skarbu  Państwa,  w  zarządzie  Zakładów  Drzewnych  Przemysłu  Węglowego  
w  Katowicach.  Mieszkańcy  uwłaszczyli  się  na  domkach,  natomiast  droga  nie  zmieniła
właściciela. Po nieudanej prywatyzacji, a następnie sprzedaży komorniczej, grunt pod drogami
jest  własnością  Pana  Wypicha.  W  rozmowach  przeprowadzonych  z  Panem  Wypichem,  
w obecności Starosty Pszczyńskiego, deklarował on nieodpłatne przekazanie tej drogi. Ostatnie
rozmowy  z  Panem  Wypichem  miały  miejsce  w  sierpniu  br.  i  wówczas  wyraził  on  wolę
przekazania wszystkich zbędnych gruntów, w tym omawianej drogi oraz drogi wewnętrznej na
terenie byłego tartaku, która byłaby bardzo przydatna Gminie.  W przyszłym roku należałoby
powrócić do tych rozmów.

13. Zakończenie obrad.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął sesję.
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Protokołowała Jolanta Niemiec. 
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