
PROTOKÓŁ
z XIV SESJI RADY GMINY KOBIÓR

z dnia 26 kwietnia 2012r.

Obrady prowadził Przewodniczący Rady Jerzy Mazur. Otworzył on sesję i stwierdził 
prawomocność obrad – obecnych 15 radnych.  W posiedzeniu uczestniczyli  również Wójt, 
Zastępca Skarbnika Gminy, Sekretarz Gminy, dyrektor Gminnego Przedszkola w Kobiórze 
oraz kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej – lista obecności w załączeniu – zał. nr 1.

Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie wymaganego kworum.     
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji, z dnia 2 lutego 2012r.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobiór na 2012r.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Pszczyńskiemu. 
7. Rozpatrzenie i przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/73/11 Rady Gminy 

Kobiór z dnia 30 grudnia 2011r., w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Kobiór na lata 2012-2021.

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych  
z mieszkańcami, w przedmiocie zmiany granicy z Miastem Tychy.

9. Rozpatrzenie  i  podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  programu  gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem Gminy Kobiór przyjętym na lata 01.09.2011r. – 31.12.2016 r.

10. Sprawozdanie  z  działalności  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w Kobiórze  za 
2011 rok.  

11. Stanowisko Rady Gminy w sprawie dzierżawy nieruchomości przy ul. Leśników 3. 
12. Sprawy bieżące.
13. Interpelacje, zapytania i wnioski.
14. Zakończenie obrad. 

Wójt Stefan Ryt wniósł o uzupełnienie porządku obrad o rozpatrzenie i podjęcie uchwały  
w  sprawie  przystąpienia  Gminy  Kobiór  do  realizacji  projektu  w  ramach  Europejskiego 
Funduszu Społecznego,  Program Operacyjny Kapitał  Ludzki  – Priorytet  IX, działanie  9.1. 
poddziałanie  9.1.1  „Zmniejszanie  nierówności  w  stopniu  upowszechniania  edukacji 
przedszkolnej”.

Radny K. Grolik zwrócił uwagę, że należałoby wcześniej podjąć uchwałę w sprawie zmian 
w budżecie  Gminy,  gdzie  została  już  uwzględniona  dotacja  dla  Powiatu  Pszczyńskiego,  
a następnie uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu.

Przewodniczący zaproponował zmianę porządku obrad i rozpatrzenie w pierwszej kolejności 
punktu  6,  a  następnie  punktu  5,  a  także  uwzględnienie  wniosku  Wójta  i  rozpatrzenie 
proponowanej  uchwały  w  punkcie  10  oraz  przesunięcie  pozostałych  punktów  na  dalszą 
kolejność. 
Zmiany w porządku obrad przyjęto jednogłośnie – 14 obecnych. 



3. Przyjęcie protokołu z sesji, z dnia 2 lutego 2012 r.

Protokół przyjęto bez uwag, jednogłośnie – 14  obecnych.

Przybyła radna I. Cuber – obecnych 15.

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

Wójt przedstawił najważniejsze sprawy, jakie miały miejsce w czasie od poprzedniej sesji. 

Dokonano sprzedaży nieruchomości przy ul. Centralnej 48 ( Sekretarzówka ). Firma, która 
zakupiła tę nieruchomość zamierza tam prowadzić działalność gospodarczą. 

Został podpisany z Marszałkiem Województwa Śląskiego aneks do umowy na modernizację 
Gminnego Domu Kultury w zakresie terminu realizacji. Termin został przesunięty na okres 
od  1  stycznia  2013r.  do  końca  czerwca  2014r.  Do  tego  czasu  można  podjąć  decyzję  
o przystąpieniu do realizacji tego zadania lub o rezygnacji. 

Złożono wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska o dotację  w kwocie 
184.000  zł  i  pożyczkę  w  tej  samej  wysokości,  na  termomodernizację  budynku  Szkoły 
Podstawowej  i  Gimnazjum.  Wniosek  został  oceniony  pozytywnie.  Oczekuje  się  na 
rozstrzygnięcie konkursu. 

Wnioski na drobne projekty związane z odnową wsi będzie można składać Lokalnej Grupie 
Działania w Pszczynie, do końca lutego 2013 r. 

W  Rajczy  odbyło  się  kolejne  posiedzenie  Konwentu  Burmistrzów  i  Wójtów  Śląskiego 
Związku  Gmin  i  Powiatów,  na  którym  Dyrektor  Wydziału  Ochrony  Środowiska  Urzędu 
Marszałkowskiego Jerzy Ziora przeprowadził konsultacje w sprawie podziału województwa 
śląskiego  na  regiony  gospodarki  odpadami.  Głównym  tematem  posiedzenia  był  „Chaos 
przestrzenny  na  obszarach  wiejskich  oraz  w  małych  i  średnich  miastach  –  dlaczego  jest 
niebezpieczny dla finansów gmin i jak można temu przeciwdziałać”. 

W bieżącym roku Dożynki w Kobiórze odbędą się 2 września. Zostaną na nie zaproszone 
delegacje  zagranicznych  miast  partnerskich.  Równocześnie  odbędzie  się  międzynarodowy 
plener malarski i fotograficzny oraz turniej drużyn old boys. Wniosek o dofinansowanie tych 
imprez został złożony do Funduszu Wyszechradzkiego. 

Wniosek  o  dofinansowanie  ze  środków  Unii  Europejskiej  na  realizację  programu 
indywidualizacja  w  nauczaniu  klas  I  –  III  Szkoły  Podstawowej,  został  pozytywnie 
zaopiniowany.  Niebawem  można  się  spodziewać  przekazania  Gminie  środków  na  jego 
realizację w wysokości 45.328 zł. 

Odbyło się zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobiórze. Poruszono na 
nim  m.in.  temat  potrzeby  zakupu  samochodu  bojowego  oraz  zaadaptowania  na  strażnicę 
nowego  pomieszczenia.  Jest  opracowana  koncepcja  przystosowania  na  ten  cel  garażu  na 
terenie  byłej  bazy  transportu  leśnego.  Poruszono  również  sprawę  wpisu  do  Krajowego 
Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Według wyjaśnień, obecnego na zebraniu przedstawiciela 
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Państwowej Straży Pożarnej, są pewne komplikacje z dokonaniem takiego wpisu. Do OSP 
wstępują młodzi ludzie, którzy są pełni zapału i zaangażowania. Obecnie jest ok. 30 takich 
osób. 
Wójt złożył życzenia strażakom z okazji ich święta.  

Odbywały się spotkania z Nadleśniczym Nadleśnictwa Kobiór oraz z dyrektorem Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych w sprawie przejęcia nieruchomości Nadleśnictwa.

W  Starostwie  Powiatowym  w  Pszczynie  odbyła  się  kwalifikacja  wojskowa,  m.in.  osób  
z terenu naszej Gminy. 

W związku z zamiarem dzierżawy byłej siedziby Nadleśnictwa przy ul. Leśników 3 odbyło 
się  tam  spotkanie  przedstawicieli  Urzędu  Gminy  i  Rady  Gminy  z  Nadleśniczym  oraz 
Sekretarzem Nadleśnictwa. Była to również okazja do zapoznania się ze stanem technicznym 
nieruchomości. 

Przewodniczący  i  Wiceprzewodnicząca  Rady  oraz  Wójt  spotkali  się  z  przedstawicielami 
Kobiórskiej  Inicjatywy Kulturalnej  w celu  omówienia  projektu „Pracownie Orange”.  KIK 
wspólnie  z  Gminnym Domem Kultury  zgłosili  wniosek  do konkursu  o  utworzenie  takiej 
pracowni. 

Wójt  spotkał  się  z  przedstawicielami  firmy  Turon  Polska  Energia,  która  przejęła  akcje 
szwedzkiej Spółki Vattenfall. Nowy dystrybutor energii elektrycznej ma pewne propozycje  
w zakresie racjonalizacji oświetlenia, co może przynieść oszczędności finansowe. 

Na zlecenie Kuratorium Oświaty w Katowicach przeprowadzono tzw. ewaluację zewnętrzną 
dotyczącą zarządzania w kobiórskim Gimnazjum. Raport z przeprowadzonej oceny stwierdza 
wysoki poziom spełniania wymagań stawianych szkołom przez państwo.  

Zostało zlecone opracowanie projektu pokrycia dachu budynku przy ul. Orlej 4. Dorze byłoby 
w bieżącym roku przystąpić do wymiany dachu.

Urząd  Kontroli  Skarbowej  oraz  Urząd  Marszałkowski  dokonały  niezależnych  kontroli 
realizacji  inwestycji  –   rozbudowa oczyszczalni  ścieków i  budowa kanalizacji  sanitarnej. 
Obydwie kontrole nie przedstawiły żadnych zastrzeżeń. 

Wójt uczestniczył VI Europejskim Dniu Kobiet w Goczałkowic-Zdroju, którego inicjatorką 
jest Małgorzata  Handzlik – poseł do Parlamentu Europejskiego. W spotkaniu uczestniczył 
również  poseł  Sławomir  Kowalski,  a  naszą  Gminę  reprezentowała  grupa  pań  z  Koła 
Gospodyń Wiejskich.  

Odbyło się spotkanie z zarządem LKS „Leśnik”.  Porozumienie w sprawie dofinansowania 
działalności Klubu zostało podpisane dopiero 29 marca br. Środki finansowe na utrzymanie 
drużyn w 99% przekazywane są z budżetu Gminy. 

W dniu  31  marca  br.,  w  kościele  Świętej  Marii  Magdaleny  w  Tychach  odbył  się  dzień 
skupienia  dla  samorządowców.  Uczestniczyło  w  nim  kilku  przedstawicieli  naszego 
samorządu. 
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Wójt uczestniczył w spotkaniu na temat reformy emerytalnej, które odbyło się w Starostwie 
Powiatowym w Pszczynie z udziałem posła Sławomira Kowalskiego. 
Została  podpisana  umowa  z  Powiatowym  Urzędem  Pracy  w  Pszczynie,  w  sprawie 
dofinansowania prac społecznie użytecznych. Do wykonywania tych prac na terenie Kobióra, 
w okresie  od 02.04.br  do 30.11.br.  zostało  skierowanych  10 osób.  Koszt  zadania  wynosi 
23.360  zł,  z  czego  dofinansowanie  z  funduszu  pracy  –  14.016  zł.  Osoby  te  zostaną 
zatrudnione w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, w Urzędzie Gminy oraz w Gminnej 
Bibliotece i Domu Kultury.

W  Starostwie  Powiatowym  w  Pszczynie  odbyło  spotkanie  przedstawicieli  samorządów 
podregionu tyskiego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (gminy powiatów - 
pszczyńskiego,  bieruńsko-lędzińskiego,  mikołowskiego i Miasto Tychy ). Celem spotkania 
było przeprowadzenie konsultacji w sprawie priorytetowych obszarów w nowej perspektywie 
2014 - 2020, finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
Wójt  zgłosił  cztery  propozycje  przedsięwzięć  w  zakresie  dróg  –  modernizacja  drogi 
wojewódzkiej nr 928 ( wspólnie z Wyrami i Mikołowem ), modernizacja DK-1 ( budowa 
drogi równoległej do ul. Ołtuszewskiego ), droga łącząca Kobiór z Branicą, budowa drogi 
równoległej  do  DK  –  1  na  odcinku  Kobiór  –  Studzienice  –  Jankowice,  w  ciągu  drogi 
technologicznej  GPW.  Komunikacja  w  zakresie  dróg  oraz  połączeń  komunikacyjnych 
przysparza  obecnie  gminom  najwięcej  problemów.  Spodziewane  są  zatem  kompleksowe 
rozwiązania w tym zakresie. 

W dniu 28.04.br grupa młodzieży z naszego Gimnazjum wyjeżdża na warsztaty językowe do 
Londynu. 

Tegoroczna Międzynarodowa Spartakiada z udziałem młodzieży naszej Gminy odbędzie się 
w  dniach  18  –  20  maja  w  czeskim mieście  Sternberk.  Wraz  z  młodzieżą  wyjedzie  tam 
czteroosobowa  delegacja  samorządowa.  Po  wyborach  nowym  Starostą  Sternberka  został 
Stanisław Orsak.
 
Wójt  zaprosił  radnych  do udziału  Dniu  Samorządu  Terytorialnego  organizowanego  przez 
Śląski Związek Gmin i Powiatów, 1 czerwca br. w Wodzisławiu Śląskim. Zarząd Związku, 
którego  Wójt  jest  członkiem,  omawia  sprawy  przepisów  prawa  niekorzystnych  dla 
samorządów. Zlecanych jest coraz więcej zadań bez przekazywania wystarczających środków 
na  ich  realizację.  Uwagi  i  protesty  w  tej  sprawie  przekazywane  są  na  spotkaniach  
z parlamentarzystami oraz przesyłane do Premiera, czy Ministra Finansów. Niestety często 
pozostaje to bez reakcji. Niektóre gminy nie są w stanie realizować swoich podstawowych 
zadań. Wiele gmin zadłużyło się aby dofinansować inwestycje ze środków unijnych. Trzeba 
również  w  coraz  większym  zakresie  dofinansowywać  oświatę.  W związku  z  tą  sytuacją 
samorządowcy  w  desperacji  zamierzają,  wspólnie  ze  Związkiem  Miast  Polskich, 
zorganizować w Warszawie „czarną procesję”.  Być może tego rodzaju protest zwróci uwagę 
polityków na problemy samorządów. 
Obecnie Śląski Związek Gmin i Powiatów liczy 126 jednostek, w tym 115 gmin oraz miasta 
i powiaty ziemskie. 

Pan Wojciech Lala – prezes  Koła Związku Górnośląskiego z Suszca zaprasza wszystkich 
mieszkańców Kobióra, w dniu 3 maja o godz. 1700, na Nabożeństwo Majowe przy kapliczce 
„Maryjka” w lesie na Branicy.
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5. Rozpatrzenie  i  podjęcie  uchwały  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej 
Powiatowi Pszczyńskiemu. 

Wiceprzewodnicząca Rady – K. Goździk odczytała projekt uchwały.

Przewodnicząca  Komisji  Budżetu  i  Finansów  –  I.  Cuber  przedstawiła  pozytywną  opinię 
Komisji w sprawie przedmiotowego projektu uchwały.

W wyniku  głosowania  przeprowadzonego  przez  Przewodniczącego  Rady uchwała  została 
przyjęta 13 głosami, 2 wstrzymujące.

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy  na 2012r.

Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały.

Skarbnik  Gminy  Renata  Szary  poinformowała,  że  w  ustawie  budżetowej  państwa 
zaplanowano nowe wskaźniki dochodów gmin. Niestety zostały one zmniejszone, w stosunku 
do założeń ustawy, w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 141.088 zł 
oraz subwencji ogólnej o kwotę 12.587 zł. Ponadto zmniejszona została dotacja na realizację 
projektu rozbudowy oczyszczalni ścieków i budowy kanalizacji sanitarnej o kwotę 29.760 zł. 
W projekcie budżetu założono, że środki te Gmina otrzyma z RPO w 2012 roku, natomiast 
w grudniu  2011r.  została  przekazana  większa  zaliczka  na to  zadanie,  w związku z czym 
obniżono  refundację.  Wobec  zmniejszenia  dochodów  konieczne  jest  równoczesne 
zmniejszenie wydatków w budżecie Gminy. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć środków 
pomiędzy rozdziałami. 

Przewodnicząca  Komisji  Budżetu  i  Finansów  –  I.  Cuber  przedstawiła  pozytywną  opinię 
Komisji w sprawie przedmiotowego projektu uchwały.

Radny  J.  Mazurczyk  wyraził  wątpliwość,  co  do  obniżenia  wydatków  w rozdziale  usługi 
opiekuńcze oraz zapytał  z jakich zadań zrezygnowano w innych jednostkach, np. w domu 
kultury. 

Przewodniczący Rady odpowiedział,  że  w związku z  sytuacją  finansową Gminy należało 
dokonać odpowiednich ruchów finansowych. 
Przeprowadził następnie głosowanie w sprawie przyjęcia proponowanej uchwały.
Uchwała została przyjęta 14 głosami, 1 wstrzymujący. 

7. Rozpatrzenie i przyjęcie  uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/73/11 Rady 
Gminy  Kobiór  z  dnia  30  grudnia  2011r.,  w  sprawie  Wieloletniej  Prognozy 
Finansowej Gminy Kobiór na lata 2012-2021.

Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały.

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

W wyniku  głosowania  przeprowadzonego  przez  Przewodniczącego  Rady uchwała  została 
przyjęta jednogłośnie.
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Zwolniła się radna Irena Cuber – obecnych 14.

8. Rozpatrzenie  i  podjęcie  uchwały  w  sprawie  przeprowadzenia  konsultacji 
społecznych z mieszkańcami, w przedmiocie zmiany granicy z Miastem Tychy.

Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały.

Wójt S. Ryt poinformował, że w latach  90 – tych, kiedy dokonywano podziału miasta Tychy,  
granice  zostały  przeprowadzone  według  historycznych  obszarów  geodezyjnych.  Są  one 
bardzo  nieregularne.  Nowa  granica  administracyjna  przebiegałaby  linią  brzegową  rzeki 
Gostynki  wraz z  mostem na tej  rzece.  Gmina przejęłaby natomiast  łąki na Starej  Pile  do 
Goczy.   Drobne  korekty  granicy  zostaną  także  przeprowadzone  w  przy  zameczku  
w  Promnicach.  Tychy  są  zainteresowane  zmianą  granicy  ze  względu  na  zamiar 
przeprowadzenia inwestycji w rejonie osiedla „Z” oraz ze względu na aspekt społeczny. Przy 
ul. Janowickiej i ul. Jedności w Tychach Cielmicach znajdują się dwa budynki mieszkalne 
oraz boisko sportowe należące administracyjnie do Kobióra. Mieszkańcy tych budynków nie 
są  związani  z  Kobiórem  i  wyrażają  wolę  przyłączenia  do  Tychów.   Zamiana  gruntów 
odbędzie się na zasadzie równopowierzchniowej, na koszt miasta Tychy. 
Uregulowania  wymagałyby  w  przyszłości  jeszcze  granice  z  Bojszowami,  Pszczyną  oraz 
Orzeszem. 
Aby przeprowadzić dalsze postępowanie w sprawie zmiany granicy konieczne jest podjęcie 
uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego w sprawie zmiany granic, a następnie przeprowadzenia 
konsultacji  społecznych.  W związku z  tym,  że  sprawa nie  dotyczy  innych  gmin  Powiatu 
Pszczyńskiego, konsultacje zostaną ograniczone tylko do mieszkańców Kobióra.   

Przewodniczący  Komisji  G.P.  –  B.  Szpak  poinformował,  że  Komisja  zaopiniowała 
pozytywnie projekt proponowanej uchwały.

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

9. Rozpatrzenie  i  podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  Programu  gospodarowania 
mieszkaniowym  zasobem  Gminy  Kobiór  przyjętym  na  lata  01.09.2011r.  – 
31.12.2016 r.

Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały.

Kierownik Referatu G.K. – Janusz Mazur przypomniał, że w ubiegłym roku Rada przyjęła 
zasadę aby lokale komunalne o wysokim standardzie były przyznawane rodzinom, które będą 
w stanie je utrzymać, a dochód miesięczny wynosi nie mniej niż 250%  w gospodarstwie  
3-  i  więcej  osobowym,  najniższego  wynagrodzenia  za  pracę,  przypadającego  na  jednego 
członka rodziny. Okazało się, że jest to dochód zbyt wygórowany i należałoby obniżyć go do 
150%, co również daje gwarancję samodzielnego utrzymania. Ponadto przyjęto powierzchnię 
użytkową  tych  lokali  -  50  m2.  W zasobach  Gminy  znajduje  się  natomiast  wiele  lokali  
o powierzchni 45 m2. Proponuje się zatem zmianę również tego zapisu.

Przewodniczący  Komisji  G.P.  –  B.  Szpak  poinformował,  że  Komisja  zaopiniowała 
pozytywnie projekt proponowanej uchwały.
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W wyniku  głosowania  przeprowadzonego  przez  Przewodniczącego  Rady uchwała  została 
przyjęta jednogłośnie.
W  związku  z  oczekiwaniem  na  przybycie  dyrektora  Gminnego  Przedszkola  oraz  radcy 
prawnego w celu omówienia punktu 10 porządku obrad, Przewodniczący Rady zaproponował 
omówienie w pierwszej kolejności punktu 12.
Propozycja została przyjęta jednogłośnie. 

12. Stanowisko Rady Gminy w sprawie dzierżawy nieruchomości przy ul. Leśników 3.

Wójt S. Ryt poinformował, że władze Nadleśnictwa Kobiór oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych  są  skłonne  wydzierżawić  Gminie  byłą  siedzibę  Nadleśnictwa  w  Kobiórze. 
Jeżeli  Gmina nie podejmie decyzji  o wydzierżawieniu,  wówczas nieruchomość ta zostanie 
wystawiona na sprzedaż.. Dobrze gdyby została przeznaczona przez nowego właściciela na 
cele  służące  mieszkańcom lecz  może się  okazać,  że ktoś dokona zakupu tylko  po to  aby 
ulokować  kapitał.  Lasy  Państwowe  nie  mają  obecnie  prawnej  możliwości  nieodpłatnego 
przekazania  tej  nieruchomości  Gminie.  Podobna sytuacja  ma miejsce w Bielsku – Białej, 
gdzie w budynku nadleśnictwa funkcjonuje szkoła ponadgimnazjalna. Mimo tego Generalny 
Dyrektor Lasów Państwowych nie wyraził zgody na komunalizację tego obiektu. Są jednak 
zapowiedzi  zmiany  przepisów,  które  umożliwią  przekazywanie  nieruchomości  Skarbu 
Państwa samorządom. Między innymi,  jedna z posłanek naszego województwa, która była 
wcześniej wójtem gminy, zobowiązała się do działań w tym zakresie. 
Na dzień dzisiejszy Nadleśnictwo Kobiór może Gminie wydzierżawić nieruchomość na okres 
dziesięciu lat lub na czas nieokreślony, z możliwością poddzierżawiania innym podmiotom. 
Koszt  ewentualnych  remontów  poprawiających  stan  techniczny  obiektów  może  zostać 
odliczony z czynszu. Należy jednak mieć na uwadze, że dzierżawa tej nieruchomości będzie 
dodatkowym  zadaniem  dla  Gminy  wiążącym  się  z  administrowaniem  oraz  kosztami 
utrzymania.  Są  firmy  zainteresowane  poddzierżawieniem  tego  obiektu,  np.  na  cele 
prowadzenia domu opieki czy na siedzibę Lokalnej Grupy Działania. Poddzierżawa nie może 
mieć charakteru komercyjnego lecz na cele  służące mieszkańcom, w związku z czym nie 
można  liczyć  na  zysk  z  tego  tytułu  lecz  najwyżej  na  pokrycie  kosztów  dzierżawy  
i ewentualnie utrzymania. Wstępnie wysokość czynszu dzierżawnego za całą nieruchomość 
ustalono  na  poziomie  1.500  zł  brutto  miesięcznie.  Można  jednak  jeszcze  negocjować 
wysokość  tej  kwoty.  Podejmując  decyzję  o  dzierżawie  należy  również  wziąć  pod  uwagę 
względy historyczne, ponieważ Kobiór kojarzony był zawsze z Nadleśnictwem. 

Wiceprzewodnicząca  Rady  zapytała,  czy  w  ramach  poddzierżawy  będzie  możliwość 
uzyskania  czynszu  gwarantującego  pokrycie  kosztów  mediów  i  innych  związanych  
z utrzymaniem nieruchomości. 

Wójt  odpowiedział,  że  obecnie  trudno jest  ocenić  faktyczne  zainteresowanie  wynajmem.  
Z  ofertą  poddzierżawy  będzie  można  wystąpić  dopiero,  kiedy  Gmina  zawrze  umowę  
z  Nadleśnictwem.  Na pewno będą czynione  starania  aby zwróciła  się  przynajmniej  część 
kosztów utrzymania nieruchomości. 

Zwolnił się radny B. Mazur – obecnych 13. 

Wobec nie zgłaszania głosów do dyskusji Przewodniczący Rady zapytał, kto jest za tym aby 
wydzierżawić nieruchomość przy ul. Leśników 3 na przedstawionych przez Wójta, wstępnych 
warunkach, z możliwością dalszych negocjacji – 9 głosów za, 1 przeciw, 3 wstrzymujące. 
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10. Rozpatrzenie  i  podjęcie  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  Gminy  Kobiór  do 
realizacji  projektu  w  ramach  Europejskiego  Funduszu  Społecznego,  Program 
Operacyjny  Kapitał  Ludzki  –  Priorytet  IX,  działanie  9.1.  poddziałanie  9.1.1 
„Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej”.

Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały.

Dyrektor Gminnego Przedszkola w Kobiórze Katarzyna Kozyra poinformowała, że rekrutacja 
do  przedszkola  została  przeprowadzona  w  marcu  br.  Zgłoszono  182  dzieci  oraz  po  tym 
terminie  jeszcze  jedno  dziecko  pięcioletnie,  które  zostanie  przyjęte  gdyż  ma  obowiązek 
rocznego  przygotowania  przedszkolnego.  Zgłoszono  40  sześciolatków,  51  pięciolatków,  
50  czterolatków  i  43  trzylatków.  Z  tej  grupy  zostały  przyjęte  wszystkie  cztero,  pięcio  
i sześciolatki, oraz czworo trzylatków. Dzieci te zostały podzielone na 6 grup, w tym 2 grupy 
odbywające zajęcia w systemie zmianowym. Nie zostało przyjętych 38 dzieci – 37 trzylatków 
oraz  1  czterolatek  nie  posiadający  zameldowania  w  Kobiórze.  Trzylatki  zostały  przyjęte 
zgodnie  z  obowiązującym  regulaminem  –  dwoje  dzieci  samotnych  matek  oraz  dwoje  
z pierwszych miejsc na liście zgłoszeń. 
Marszałek  Województwa  Śląskiego  ogłosił  projekt  „Zmniejszanie  nierówności  w  stopniu 
upowszechniania  edukacji  przedszkolnej”.  Projekt  taki  został  przygotowany,  a  termin 
zgłoszenia upływa 7 maja br. Obejmuje on dwa zadania:

1) utworzenie  i  prowadzenie  nowego  oddziału  przedszkolnego  całodniowego  dla  
25 dzieci. W ramach tego zadania można zaadaptować pomieszczenie oraz zatrudnić 
nauczycieli.  Wartość  całego  projektu  wynosi  731.292  zł,  z  czego  10%  można 
przeznaczyć  na  adaptację  i  wyposażenie.  Zamierza  się  przystosować  na  potrzeby 
przedszkola  dodatkowy  lokal,  który  wymaga  remontu.  Zostanie  to  zaznaczone  
w dodatkowym piśmie do projektu.  

2) zajęcia  dodatkowe  prowadzone  w  siedmiu  oddziałach  przedszkolnych  –  zajęcia  
z  języka  angielskiego,  rytmiki,  zakup  instrumentów  perkusyjnych,  zajęcia  
z  gimnastyki  korekcyjnej,  zajęcia  logopedyczne  i  pomoce  do  nich  oraz  zajęcia  
z psychologiem. 

Można uzyskać dodatkowe punkty do wniosku jeśli zostaną w nim ujęte zajęcia z dziećmi 
niepełnosprawnymi,  a  takich  dzieci  jest  dwoje.  Promowane  są  również  projekty 
komplementarne  z  innymi,  co  zostanie  spełnione  w  naszej  Gminie  gdyż  w  Szkole 
Podstawowej  będzie  realizowany  projekt  systemowy  na  zajęcia  dodatkowe.  Wymogiem 
projektu  jest  utrzymanie  nowego  oddziału  przez  dwa  kolejne  lata  po  zakończeniu 
finansowania.
Wójt  S.  Ryt  podkreślił,  że  Rząd nałożył  na samorządy realizację  obowiązku wychowania 
przedszkolnego pięcio i sześciolatków, bez przekazania środków finansowych na ten cel. Jest 
tylko obietnica przekazania subwencji na dzieci sześcioletnie od przyszłego roku. Ponadto 
Ministerstwo Edukacji wprowadziło w błąd samorządy przesuwając o kolejny rok obowiązek 
szkolny sześciolatków. Spowodowało to brak miejsc w przedszkolach oraz nie otrzymywanie 
subwencji na te dzieci. W latach dziewięćdziesiątych do przedszkola uczęszczało nieco ponad 
90 dzieci, a więc nastąpił 100% wzrost ilości dzieci w przedszkolu. Sytuacja taka ma miejsce 
nie  tylko  w naszej  Gminie.  W Tychach zamknięto  wówczas  sześć przedszkoli,  a  obecnie 
również  brakuje  miejsc.  Należy  się  cieszyć,  że  przybywa  nam  dzieci  lecz  utrzymanie 
przedszkola  jest  dużym  obciążeniem  dla  budżetu.  Jest  to  obecnie  kwota  1.000.031  zł,  
a w przypadku przystąpienia do omawianego projektu wzrośnie ona o 15% własnego wkładu 
finansowego. Jest szansa na realizację tego projektu i urządzenie dodatkowego pomieszczenia 
może być  rozwiązaniem docelowym,  pozwalającym na przyjęcie  dzieci  trzyletnich.  Przed 
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trzema  laty  rozbudowano  przedszkole  o  dwie  sale,  za  własne  środki,  a  dofinansowanie 
wyposażenia oraz utrzymania nowego oddziału uzyskano ze środków unijnych. Coraz więcej 
rodziców chce posyłać dzieci do przedszkola, lecz większość tylko na pięć godzin, za które 
nie pobiera się odpłatności. W związku z tym dochody przedszkola są minimalne. Jeśli będzie 
pozytywna decyzja w sprawie przystąpienia do realizacji projektu, należałoby rozważyć, czy 
można  ewentualnie  ograniczyć  jego zakres,  co pozwoliłoby na  mniejsze  dofinansowanie  
z budżetu Gminy. 

Dyrektor Przedszkola poinformowała, że realizacja projektu rozpocznie się od 1 sierpnia br. 
aby był czas na adaptację dodatkowego pomieszczenia. Wszystkie koszty poniesione przed 
tym  terminem  nie  mogą  być  rozliczone  z  dotacji.  Projekt  jest  jeszcze  w  opracowaniu  
i  poszczególne  kwoty  mogą  się  zmienić  lecz  przy  zachowaniu  obecnego  zakresu  wkład 
finansowy  Gminy  w  przybliżeniu  wyniesie  w  2012r.  -  36.000zł,  w  2013r.  -  49.000zł, 
natomiast  w 2014r.  -  32.000zł.  Można się  zastanowić,  czy ujmować  w projekcie  zadanie 
drugie,  czyli  zajęcia  dodatkowe,  lecz  uwzględnienie  tego zadania  daje  większą szansę na 
przyjęcie projektu. 

Wiceprzewodnicząca  Rady  przypomniała,  że  na  dzieci  z  Kobióra  uczęszczające  do 
przedszkoli  w  innych  miejscowościach  Gmina  przekazuje  dotacje.  Zapytała  jaka  byłaby 
kwota dotacji jeśli dzieci nieprzyjęte odeszłyby do innych przedszkoli. 

Skarbnik Gminy poinformowała, że na bieżący rok została zaplanowana w budżecie kwota 
38.000 zł dotacji do innych przedszkoli. 

Dyrektor  Przedszkola  poinformowała,  że  w  bieżącym  roku  jest  245  dzieci,  które  mogą 
uczęszczać do przedszkola, w następnym roku będzie ich 239, natomiast za dwa lata, kiedy 
sześciolatki odejdą do szkoły, 173 dzieci, co daje 7 oddziałów, a sal będzie sześć, łącznie  
z dodatkowym pomieszczeniem, które zamierza się adaptować.  

Przewodniczący  Rady  zapytał,  kto  jest  za  przystąpieniem  do  omawianego  projektu  –  
11 głosów za, 2 wstrzymujące. 
Zapytał następnie jak określić w uchwale wysokość poszczególnych kwot, skoro projekt nie 
jest jeszcze szczegółowo dopracowany.

Radca  Prawny  –  Bronisław  Gembalczyk  odpowiedział,  że  wystarczy  wyrazić  wolę 
przystąpienia do realizacji  projektu z udziałem środków unijnych.  Jest  znany maksymalny 
koszt  projektu  oraz  maksymalny  wkład  Gminy.  Po  przyjęciu  projektu  przez  Urząd 
Marszałkowski  będą  natomiast  znane  dokładne  kwoty  i  wówczas  zostaną  wprowadzone 
stosowne zmiany w budżecie. W przedstawionym projekcie uchwały należy zatem wykreślić 
§ 2, w którym należałoby określić wysokość udziału własnego w realizacji projektu.

Wiceprzewodnicząca Rady odczytała zmieniony projekt uchwały.

W wyniku  głosowania  przeprowadzonego  przez  Przewodniczącego  Rady uchwała  została 
przyjęta 12 głosami, 1 wstrzymujący. 

Zwolnili się radni E. Tomaszczyk oraz W. Paliczka – obecnych 11. 

11. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobiórze za 
2011 rok.  
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Przewodnicząca  Komisji  Kultury,  Oświaty  i  Zdrowia  –  K.  Myszor  poinformowała,  że 
przedmiotowe  sprawozdanie  zostało  omówione  w  obecności  kierownika  GOPS.  Do 
sprawozdania nie wniesiono uwag. 

Wobec  nie  zgłaszania  pytań  ani  uwag,  Przewodniczący  Rady przeprowadził  głosowanie  
w sprawie przyjęcia do wiadomości sprawozdania GOPS – 11 głosów za, 2 wstrzymujące.  

12. Sprawy bieżące.

Radny  E.  Kłos  dodał  do  informacji  przedstawionej  przez  Wójta  na  temat  zebrania 
sprawozdawczego OSP, że w zebraniu uczestniczyli przedstawiciele Powiatu. Sprawozdania 
z  działalności  zostało  przyjęte  pozytywnie.  Odbyła  się  również  kontrola  Powiatowej 
Państwowej  Straży Pożarnej  w Pszczynie,  również  pod kątem sprawności  technicznej,  do 
czego nie wniesiono zastrzeżeń. Nie mniej jednak OSP ma problemy, jak chociażby potrzeba 
zakupu  nowego  samochodu,  na  co  nie  ma  środków  finansowych.  Rozpoczęto  prace  
w zakresie zaadaptowania pomieszczenia na terenie po bazie transportu leśnego, na strażnicę 
OSP. We własnym zakresie wykonano wewnętrzne prace porządkowe. Dalsze roboty będą 
możliwe po zamontowaniu bram wjazdowych, których koszt wynosi ok. 12 -13.000 zł. Jest 
opracowana koncepcja zagospodarowania obiektu, co pozwala na zlecenie projektu przyłączy 
wody, kanalizacji i gazu. Czynione są starania o pozyskanie sponsora, który sfinansuje zakup 
materiałów  niezbędnych  do  prac  remontowych,  zwłaszcza  możliwych  do  wykonania  we 
własnym zakresie. Środki finansowe zaplanowane w budżecie Gminy na działalność OSP są 
znacznie  mniejsze,  niż  w  ubiegłym  roku,  mimo,  że  w  ubiegłym  roku,  ze  względu  na 
oszczędności,  wykonanie  wydatków  wyniosło  tylko  62%.  Wydatki  ograniczane  są  do 
niezbędnego minimum. Konieczne jest jednak przeprowadzanie szkoleń, badań lekarskich  
i ubezpieczeń. Dla młodych ochotników, których jest ok. 30, należy również zabezpieczyć 
sprzęt, a zwłaszcza mundury bojowe, co jest częściowo dotowane przez Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych.  Jeżeli  nie  będzie  problemów  z  wykorzystaniem zaplanowanych  środków, 
wówczas jest  szansa na prawidłowe funkcjonowanie jednostki.  OSP jest  oceniana w skali 
powiatu bardzo pozytywnie za sprawność i mobilność. Czynione były starania o przystąpienie 
do  Krajowego  Systemu  Ratowniczo  Gaśniczego  lecz  okazuje  się,  że  jest  nadmiar  takich 
jednostek w Powiecie Pszczyńskim. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że trudna sytuacja finansowa Gminy, jaka miała miejsce  
w  ubiegłym  roku,  spowodowała,  że  nie  tylko  OSP było  zmuszone  ograniczyć  wydatki.  
Ta sama sytuacja dotyczyła wszystkich jednostek Gminy.

Wójt przedstawił informację na temat  konkursu „Złotych Laurów” Przewodniczącego Rady 
Powiatu  Pszczyńskiego  i  Starosty  Pszczyńskiego  dla  najlepszego  przedsiębiorcy  Powiatu 
Pszczyńskiego.  Celem  tego  przedsięwzięcia  jest  promocja  przedsiębiorczości  oraz 
popularyzacja gospodarczych osiągnięć najlepszych przedsiębiorców powiatu pszczyńskiego. 
Wójt zwrócił się do Rady o pomoc w wytypowaniu przedsiębiorców z terenu naszej Gminy, 
którzy mogliby pretendować do „Złotego Laura”.

Przewodniczący Rady przedstawił następujące sprawy:
• pismo Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej – Departament 

Dróg i  Autostrad w sprawie uchwały nr XII/78/11 Rady Gminy Kobiór  z dnia 30 
grudnia  2011  w  sprawie  podjęcia  działań  zmierzających  do  zmniejszenia  ruchu 
samochodów ciężarowych na drodze krajowej nr 1 – zał. nr 2 do protokołu. 
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• poinformował,  że  Prezes  Sądu  Okręgowego  w  Katowicach  zwrócił  się  
o przeprowadzenie wyborów uzupełniających jednego ławnika do Sądu Rejonowego 
w Tychach, do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy. Zgłoszenia kandydatów 
należało składać do 16 kwietnia br. niestety nie zgłoszono żadnej kandydatury. 

• sprawozdanie  z  realizacji  rocznego  Programu  współpracy  z  organizacjami 
pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku 
publicznego w 2011 roku – zał. nr 3 do protokołu. 

• pismo  Stowarzyszenia  Kobiórska  Inicjatywa  Kulturalna  o  udostępnienie  na 
preferencyjnych warunkach lokalu na prowadzenie działalności statutowej.

Wójt poinformował o uzgodnieniach z Prezydentem Miasta Tychy w sprawie zlikwidowania 
ograniczenia prędkości pojazdów do 40 km, na drodze do Tychów w rejonie przejścia dla 
pieszych. 
Tegoroczne Dni Kobióra rozpoczną się Mszą Świętą w dniu 25 maja o godz. 1800, natomiast 
festyn organizowany przez Gminny Dom Kultury odbędzie się w sobotę 26 maja.  

Przewodniczący  Rady  poinformował,  że  Rada  Powiatu  Pszczyńskiego  podjęła  uchwałę  
w sprawie poparcia  starań  telewizji  Trwam o przyznanie  miejsca  na platformie  cyfrowej. 
Zapytał, kto jest za tym aby Rada Gminy Kobiór również podjęła taką uchwałę – 9 głosów za, 
2 wstrzymujące. 
Wobec pozytywnego wyniku głosowania został przygotowany projekt uchwały Rady Gminy 
w sprawie poparcia starań telewizji Trwam o przyznanie miejsca na platformie cyfrowej.
Przewodniczący  odczytał  projekt  uchwały  i  przeprowadził  głosowanie  w  sprawie  jej 
przyjęcia.
Uchwała została przyjęta 9 głosami, 2 wstrzymujące.

13. Interpelacje, zapytania i wnioski.

Radny  P.  Kłakus  zapytał,  czy  istnieje  możliwość  zmiany  uchwały  w  sprawie  planu 
zagospodarowania przestrzennego bez przeprowadzenia procedury odpowiedniej dla zmiany 
planu.
Zastępca Wójta Eugeniusz Lubański odpowiedział, że nie ma takiej możliwości.

Radny J. Mazurczyk zapytał jakie inwestycje zostaną przeprowadzone przez powiat na terenie 
Kobióra w bieżącym roku.
Radny Powiatu Pszczyńskiego – B. Gembalczyk odpowiedział, że we współpracy z Gminą 
Kobiór  planowany  jest  remont  chodnika  przy  ul.  Rodzinnej  (  przed  parkingiem  )  oraz 
kontynuacja budowy chodnika przy ul. Przelotowej.  

Radny J. Mazurczyk poinformował, że jeden z mieszkańców ul. Tuwima otrzymał informację 
z Urzędu Gminy o zamiarze rozbudowy stacji benzynowej znajdującej się na terenie po bazie 
transportu leśnego. Według wcześniejszych informacji stacja ta miała zostać zlikwidowana. 
Zapytał również jakie działania Gmina zamierza podjąć na tym terenie.
Wójt odpowiedział, że w związku z zamiarem rozbudowy stacji benzynowej, firma wystąpiła 
o wydanie decyzji środowiskowej dla tego przedsięwzięcia. Zgodnie z procedurą sąsiedzi są 
informowani  o  toczącym  się  postępowaniu.  W  związku  z  tym,  że  zapis  planu 
zagospodarowania  przestrzennego  nie  przewiduje  na  tym  terenie  tego  typu  działalności, 
decyzja w sprawie wniosku będzie negatywna. 
Zastępca  Wójta  poinformował,  że  w  styczniu  br.  zostały  podpisane  dwie  umowy  
z Nadleśnictwem Kobiór – na dzierżawę placu oraz na dzierżawę działki pod strażnicą OSP. 
Równocześnie wystąpiono do Nadleśnictwa o pozwolenie na rozbiórkę trzech obiektów oraz 
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na podjęcie działań w budynku przeznaczonym dla OSP. Zgody zostały uzyskane. Kolejnym 
etapem jest  zgłoszenie  do  Starostwa o  rozbiórce  obiektów.  Jeżeli  będą  środki  finansowe, 
wówczas zostaną przeprowadzone prace rozbiórkowe i porządkowe. Właściciel, który nabył 
część  tego  terenu  od  Nadleśnictwa  rozeznaje  jakie  można  tam  podjąć  działania.  Ma  on 
zastrzeżenia do zapisu planu zagospodarowania,  a zwłaszcza do linii  zabudowy ryneczku, 
które uniemożliwiają rozbudowę obiektów. 

Radna K. Myszor  poinformowała,  że na posiedzeniu Komisji  Kultury,  Oświaty i  Zdrowia 
został  poruszony problem przejścia  dzieci  przez  jezdnię  w  rejonie  ronda.  W związku  ze 
wzmożonym ruchem samochodów przejeżdżających przez Kobiór dzieci boją się przechodzić 
przez  jezdnię.  Komisja  zaproponowała  zatrudnienie  osoby przeprowadzającej  dzieci,  np.  
w ramach prac społecznie użytecznych, w godzinach przed rozpoczęciem i po zakończeniu 
zajęć w szkole. 
Wójt zobowiązał się do rozeznania tej sprawy.

Wiceprzewodnicząca Rady zapytała, kiedy przewiduje się zakończenie prac porządkowych na 
placu przy ul. Składowej.
Kierownik Referatu G.K. – J. Mazur odpowiedział, że zgodnie z porozumieniem zawartym 
pomiędzy  Urzędem  Gminy,  a  wykonawcą,  prace  powinny  się  zakończyć  19  maja  br. 
Wcześniej  nie  będzie  to  możliwe  gdyż  przywożona  tam  ziemia  jest  zamoknięta  i  musi 
obeschnąć przed przewiezieniem nowo urządzane boisko treningowe.

14. Zakończenie obrad.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca zamknął obrady sesji.

Protokołowała Jolanta Niemiec. 
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