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SPRAWOZDANIE  Z  DZIAŁALNOŚCI  WÓJTA W  OKRESIE  

MIĘDZYSESYJNYM OD 01.07.2022 DO 25.08.2022. 

 

 

 

 

2 lipca 

5 rocznica utworzenia Metropolii. 

 

5 lipca 

Złożono wniosek o pozwolenie na budowę I etapu ciągu pieszo – rowerowego 

Kobiór – Paprocany wzdłuż ulicy Promnickiej i Pogodnej. 

 

6 lipca 

• Odbyło się spotkanie  z panią Prezes Spółki Joannitas Katarzyną Michalik 

w sprawie działalności szpitala powiatowego 

 

• Odbyło się spotkanie z zarządem RPWiK w sprawie  kolizji wodociągów z 

planowanym ciągiem pieszo rowerowym przy ulicy Promnickiej. 

 

7 lipca 

• Złożono wniosek o rozliczenie końcowe dotacji na plac zabaw przy ulicy 

Rzecznej.  

 

• Otrzymaliśmy informację o możliwości budowy lądowiska dla 

helikopterów na terenie LKS. Sprawa jest w toku. 

 

12 lipca 

Ogłoszono przetarg na przebudowę ulicy Promnickiej. 

 

13 lipca 

Spotkanie z przedstawicielami GZM i PKM w sprawie uruchomienia linii 

autobusowej M10 Kobiór Tychy Katowice.  
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14 lipca 

• Odbyły się konsultacje w GZM w sprawie  zmiany sposobu ustalania 

składki zmiennej metodą  per capita. Z propozycją rozliczenia w tym 

systemie można zapoznać się w Referacie Spraw Ogólnych Urzędu Gminy. 

 

•  Zmieniły się zasady udzielania dotacji do mieszkań socjalnych przez Bank 

Gospodarstwa Krajowego. Gmina rozważa możliwości wystąpienia o 

dotację na remont budynku przy ulicy Rodzinnej 97 na cele mieszkań 

tymczasowych i socjalnych  lecz na przeszkodzie  stoi konieczność 

przeniesienia dotychczasowych najemców do lokali zastępczych, których 

brakuje. 

 

• Została przeprowadzona renowacja nawierzchni trawiastej boiska 

przyszkolnego przez wykonawcę w ramach usunięcia usterek 

pogwarancyjnych. 

 

15 lipca 

W każdy piątek odbywa się rada budowy nowego przedszkola. W chwili obecnej 

została zakończona budowa ław fundamentowych wraz z izolacją poziomą i 

rozpoczęła się budowa ścian fundamentowych.  Zgodnie z zasadami określonymi 

przez BGK istnieje możliwość płatności za wykonane roboty tylko w dwóch 

transzach przy czym pierwsza z nich po wykonaniu 50% robót. W związku z 

powyższym wykonawca jest zmuszony zaciągnąć kredyt bankowy na ten cel. W 

tej sprawie wystąpił do gminy o zgodę na cesje wynagrodzenia z tytułu zawartej 

umowy do wysokości nie większej niż udział środków własnych gminy.  Po 

uzgodnieniu z BGK taka cesja zostanie wykonawcy udzielona. 

 

20 lipca 

Uczestniczyłem w dorocznym Święcie Policji w Pszczynie.  

 

21 lipca 

• Odbyło się spotkanie z przedstawicielem Katowickiej Strefy Ekonomicznej 

w sprawie  zaawansowania prac planistycznych na terenie byłego Tartaku 

oraz terenach inwestycyjnych przy DK1. 

 

• Odbyło się spotkanie z przewodniczącymi Komisji Rady Gminy oraz 

przedstawicielem firmy HydroGeo w sprawie omówienia możliwości 

zaopatrzenia gminy Kobiór w wodę z własnych ujęć głębinowych. 

 

26 lipca 

Zakończyła się w Urzędzie Gminy kontrola prowadzona przez Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych. Zakończyła się pozytywnie  bez większych uwag. 
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27 lipca 

Przystąpiono do sporządzenia nowej umowy regulującej korzystanie z 

Gminnego Ośrodka Sportu przez Stowarzyszenie LKS Leśnik Kobiór. Po 

uzyskaniu akceptacji ze strony Rady Gminy umowa wejdzie w życie z dniem 

podpisania. 

 

28 lipca 

• Odbyła się sesja GZM oraz kolejne konsultacje składki zmiennej metodą 

per capita.  

 

• Otwarto oferty na budowę ciągu pieszo rowerowego przy ulicy 

Promnickiej i Pogodnej.  Wpłynęło 6 ofert. Najkorzystniejszą ofertę 

złożyła firma JKM  z Mikołowa na kwotę 2 447 700 brutto. Najdroższa 

oferta 4 914 755 brutto. W dniu 24 sierpnia odbyło się przekazanie placu 

budowy. 

 

02 sierpnia 

Podpisano umowę na dofinansowanie ze środków GZM z programu 

ograniczenia niskiej emisji budowy I etapu ciągu pieszo rowerowego Kobiór 

Paprocany. 

Gmina wystąpiła również do GZM o zmianę zakresu zadania w ramach PONE 

na rok 2022. Z uwagi na odległe terminy wykonania przyłącza gazdowego do 

budynku przy Centralnej 59 gmina musiała zrezygnować z wykonania przyłącza 

w tym roku. W zamian za to przewiduje się wymianę części stolarki okiennej 

przy ulicy Rodzinnej 1. Gmina wystąpiła do konserwatora zabytków w tej 

sprawie. 

Gmina wystąpiła  również o zamianę zadania w ramach MFS.  W  ramach 

zadania zamiennego przewiduje się budowę parkingów przy ulicy Olszewskiego 

w rejonie budowanego przedszkola. 

Nasze wnioski o zmianę zadań zostały zaakceptowane przez lidera Podregionu 

Tyskiego 

 

4 sierpnia 

• Odbyło się spotkanie z firmą Doeko Group w sprawie przystąpienia gminy 

Kobiór do klastra energii. Materiały z prezentacji tego zagadnienia zostały 

przesłane radnym na portal.  

 

• Rozpoczęto procedurę przetargu nieograniczonego na wywóz i 

zagospodarowanie odpadów komunalnych  z terenów gminy Kobiór w 

roku 2023. 
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9 sierpnia 

Odbyło się spotkanie z RPWiK w sprawie wieloletniego programu rozwoju i 

modernizacji sieci wodociągowej na terenie gminy Kobiór. Uchwała w tej 

sprawie będzie  procedowana na dzisiejszej sesji. 

 

10 sierpnia 

Zawarto umowę na wykonanie projektu przebudowy ulicy Tuwima.  Wartość 

projektu 49 000 brutto. Termin realizacji 15 grudnia br.  Przypominam, że 

dokumentację realizuje się w związku z uzyskaniem promesy wstępnej o 

dofinansowanie przebudowy ulicy Błękitnej i Promnickiej w ramach programu 

Polski Ład na kwotę 5 mln złotych. 

 

22 sierpnia 

W związku z koniecznością rozliczenia się z efektów ekologicznych w ramach 

unijnego projektu budowy wodociągu i kanalizacji w rejonie ulicy Stobika, 

Wiśniowej i Promnickiej, odbyło się spotkanie z mieszkańcami tych ulic. Celem 

spotkania było podsumowanie ilości wykonanych przyłączy oraz osób 

zameldowanych na tych ulicach (RLM).  Z uwagi na pandemię oraz inflację nie 

wszyscy wywiązali się ze złożonych deklaracji. Sprawa jest w toku. 

 

23 sierpnia 

• Odbyło się spotkanie z PZD w sprawie uregulowania spraw 

własnościowych gruntów w rejonie ulic Kobiórskiej i Przelotowej oraz 

opinia w sprawie przekazania części ulicy Leśników na rzecz Lasów 

Państwowych.  

 

• Odbyło się przekazanie placu budowy ciągu pieszo rowerowego w rejonie 

ulicy Promnickiej i Pogodnej. 

 

25 sierpnia 

Ogłoszono przetarg nieograniczony na budowę parkingu przy ulicy 

Olszewskiego w rejonie budowanego przedszkola.  Zadanie to planujemy 

dofinansować z MFS w około 50%. 

 
                                                                       

 

 

                                                                                   Wójt Gminy Kobiór 

  

                                                                                    Eugeniusz Lubański 

 


