PROTOKÓŁ
z XXXIV SESJI RADY GMINY KOBIÓR
z dnia 30 września 2014r.
Ze względu na nieobecność Przewodniczącego Rady, obrady prowadziła
Wiceprzewodnicząca Rady Katarzyna Goździk. Otworzyła ona sesję, przywitała zebranych
i stwierdziła prawomocność obrad – obecnych 13 radnych ( nieobecni usprawiedliwieni –
Jerzy Mazur i Bernard Mazur ). W posiedzeniu uczestniczyli również Wójt, Zastępca Wójta,
Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy i Kierownik Referatu G.K. – lista obecności w załączeniu
– zał. nr 1.
Porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie obrad i stwierdzenie wymaganego kworum.
Przedstawienie porządku obrad.
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
Przyjęcie informacji Wójta o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2014r.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2014 – 2021.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu
położonego w Kobiórze przy ulicy Tuwima przez okres 6 lat.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie najmu lokalu użytkowego położonego
w budynku przy ulicy Centralnej 57 w Kobiórze.
8. Stanowisko Rady Gminy w sprawie umorzenia zaległości czynszowych.
9. Sprawy bieżące.
10. Interpelacje, zapytania i wnioski.
11. Zakończenie obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
Wójt Stefan Ryt poinformował o najważniejszych sprawach, jakie miały miejsce w czasie od
poprzedniej sesji.
Przypomniał, że na uroczystej sesji Rady Gminy w dniu 6.09.br. została wręczona nagroda
„Pro Publico Bono” Pani Renacie Kordys i Zespołowi „Kobiórsko Czelodka” oraz nadano
tytuł honorowego obywatelstwa Gminy Kobiór Panu Dr. Péter Faragó Burmistrzowi Miasta
Sajószentpéter. Została również zaprezentowana książka Pani Joanny Lubańskiej
„Najpiękniejsza wieś nad Korzeńcem”.
W dniu 7.09.br. odbyły się gminne Dożynki w Kobiórze. Uroczystości rozpoczęła Msza
Święta uświetniona występem chóru Ex Animo oraz udziałem pocztów sztandarowych.
Koronę dożynkową, wykonaną przez Koło Gospodyń Wiejskich, wnieśli do kościoła, po raz
pierwszy, panowie w strojach ludowych. W godzinach popołudniowych na GOS odbył się
festyn rodzinny, zorganizowany przez Gminny Dom Kultury, z udziałem goszczących
w Kobiórze delegacji zagranicznych ze słowackiej Dobsiny i węgierskiego Sajószentpéter.
Swoje wystawy zaprezentowali hodowcy gołębi pocztowych, pszczelarze, wędkarze
i Nadleśnictwo Kobiór. Odbyły się również pokazy przygotowane przez LKS „Leśnik”
Kobiór oraz Ochotniczą Straż Pożarną.
Wójt podziękował wszystkim, którzy przyczynili się od organizacji tych uroczystości.
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W wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę budowy gminnego placu zabaw przy
ul. Łukowej. Jest to Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „APIS” J. Oziębło z Jarosławia. Prace
rozpoczną się w przyszłym tygodniu, a termin zakończenia zadania wyznaczono na 25.10.br.
W przyszłości będzie możliwość rozbudowy tego placu i zamontowanie dodatkowych
urządzeń. Istnieje szansa otrzymania dofinansowania tego zadania ze środków z LGD.
Wójt uczestniczył w Gminno - Powiatowych Dożynkach, które odbyły się dnia 14.09.br.
w Goczałkowicach – Zdroju. Zaprezentowano tam m.in. ciekawą wystawę nowoczesnego
sprzętu rolniczego. Dało się zauważyć również duże zaangażowanie mieszkańców, którzy
pięknie udekorowali swoje posesje.
Zgodnie z kalendarzem wyborczym, wyborów samorządowych, które odbędą się 16.11.br.,
Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała 6 komitetów. Listy kandydatów na radnych
należy zgłaszać do 7.10.br., a kandydatów na wójtów do 17.10.br.
W Katowicach odbyło się spotkanie sygnatariuszy Ogólnopolskiego Porozumienia
Organizacji Samorządowych z członkami sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego
z Poseł Haliną Rozpondek – Przewodniczącą Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia
przedstawionego przez Prezydenta RP projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie
terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz o zmianie niektórych ustaw
oraz Posłem Zbyszkiem Zabrowskim. Samorządowcy skrytykowali wiele rozwiązań
prezydenckiego projektu ustawy jako zagrażających sprawnemu funkcjonowaniu samorządu
lokalnego i przedstawili swoje uwagi do tego projektu.
W związku z wyborami samorządowymi została powołana Gminna Komisja Wyborcza
w składzie: Krystyna Kurpas - przewodnicząca, Aleksandra Fojcik - wiceprzewodnicząca,
Mateusz Urbańczyk, Katarzyna Kłos, Rafał Pasternak, Katarzyna Polonis i Mateusz Palasz.
Wójt uczestniczył w Konwencie Starosty, Burmistrza Pszczyny i Wójtów Gmin Powiatu
Pszczyńskiego. Ustalono, że Starosta zorganizuje spotkanie z Wojewodą Śląskim w sprawie
przyszłości górnictwa na naszym terenie. Omawiano również sprawę likwidacji uzdrowiska
Goczałkowice – Zdrój oraz ewentualnego zwiększenia składki członkowskiej w LGD
„Ziemia Pszczyńska”. W przyszłym roku organizacja Gminno - Powiatowych Dożynek
przypadałaby na Kobiór. Wójt zapytany o podjęcie się tego przedsięwzięcia nie zajął
stanowiska.
W słowackiej Dobšinie odbył się Międzynarodowy Turniej Old Boys z udziałem drużyny
z Kobióra oraz plener malarski, w którym uczestniczyła Pani Maria Żebrowska i Pan Ireneusz
Ryś, a także plener fotograficzny z udziałem Pani Beaty Morawiec i Pana Grzegorza
Strączka.
W dniu wczorajszym Wójt uczestniczył w posiedzeniu Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia,
na którym, w obecności Pani Hanny Janusz i Pani Agnieszki Homy Kurczab, omawiano
sprawy funkcjonowania naszej służby zdrowia w zakresie stomatologii.
Wójt poprosił swojego zastępcę o przedstawienie informacji na temat realizacji projektów
dofinansowywanych ze środków unijnych.
Zastępca Wójta Eugeniusz Lubański poinformował, że w ubiegłym roku cztery lokalne grupy
działania, w tym LGD „Ziemia Pszczyńska”, złożyły wspólny wniosek na realizację siłowni
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zewnętrznych. W każdej gminie zostanie zamontowanych po pięć urządzeń do ćwiczeń
o wartości 30.000 zł. Jeszcze w tym tygodniu rozpocznie się przygotowanie fundamentu na
placu szkolnym w Kobiórze, na którym do końca października br., zostaną zamontowane te
urządzenia.
Pojawiła się możliwość uzyskania dofinansowania II etapu termomodernizacji budynku
szkoły.
W maju 2010r. został złożony wniosek „Ograniczenie niskiej emisji poprzez kompleksową
termomodernizację i instalację kolektorów słonecznych budynku Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum”. W ramach tego projektu przewidziana była wymiana stolarki okiennej
i niektórych drzwi, kompleksowa termomodernizacja ścian oraz niektórych połaci
dachowych. Z uwagi na to, że wniosek ten został pozytywnie oceniony lecz nie uzyskał
dofinansowania ze względu na brak środków, w maju 2011r. projekt został ponowiony lecz
także nie uzyskał dofinansowania. Bardzo zły stan ścian i stolarki okiennej spowodowały, że
w 2012r. podjęto decyzję o realizacji tego zadania z własnych środków, wspartych dotacją
i pożyczką z WFOŚ, pod nazwą „Termomodernizacja szkoły – I etap”. W ramach tego
zadania zostały wymienione okna oraz ocieplone ściany i stropy za kwotę 388.000zł.
Pozostaje jeszcze do wykonania wymiana instalacji wewnętrznych z równoczesnym ich
rozdzieleniem na salę gimnastyczną i pozostałe pomieszczenia szkoły, a także wymiana
grzejników oraz zamontowanie dwóch kolektorów słonecznych. W związku z tym, że Urząd
Marszałkowski dysponuje jeszcze pewnymi środkami finansowymi, zaproponowano nam
65% dofinansowania, z tym, że istnieje możliwość refundacji już poniesionych nakładów.
W wyniku aktualizacji projektu, wartość całego zadania wyniesie 786.323 zł (łącznie
z wykonanym I etapem). W związku z tym wysokość dofinansowania może wynieść
511.110 zł, natomiast środki własne 275.213 zł. Wniosek aktualizacyjny został złożony
w Urzędzie Marszałkowskim w dniu 24.09.br. Jeżeli środki zostaną nam przyznane, wówczas
trzeba będzie pilnie ogłosić przetarg nieograniczony i zrealizować zadanie w czasie ferii
zimowych. Projekt nie uwzględnia wymiany kotła centralnego ogrzewania, a według
informacji ze szkoły, nie funkcjonuje on prawidłowo. Wobec tego, jeszcze przed
przystąpieniem do II etapu termomodernizacji, trzeba będzie ponieść pewne nakłady na
remont kotła. Według zapewnień konserwatora, po remoncie jeszcze przez pewien czas kocioł
zapewni ogrzewanie szkoły i ciepłą wodę.
W marcu br. zdecydowano o złożeniu wniosku o dofinansowanie budowy kanalizacji
sanitarnej na ul. Ołtuszewskiego – 2.666 m oraz na fragmencie ul. Leśników i ul. Nad
Zalewem, razem z pompownią i kolektorem tłocznym. Wartość całości tego zadania wynosi
1.771.000 zł, z czego wnioskujemy o dofinansowanie 1.083.000 zł. Wniosek został
pozytywnie oceniony lecz nie uzyskał dofinansowania, ze względu na brak środków. Urząd
Marszałkowski wystąpił do ministerstwa o dodatkowe środki na gospodarkę wodno –
ściekową w wysokości 3 mln euro. Jeżeli ta kwota wpłynie do Urzędu Marszałkowskiego,
wówczas wszystkie projekty pozytywnie ocenione otrzymają dofinansowanie. Realizacja
zadania musi nastąpić do końca czerwca 2015r. Aby zapewnić wkład własny, konieczne jest
zaciągnięcie pożyczki pomostowej z Banku Gospodarstwa Krajowego i kredytu
preferencyjnego z WFOŚ. Składanie wniosków do WFOŚ możliwe jest w dwóch terminach –
do 30 września oraz do 31 marca każdego roku. W związku z tym, że termin 31 marca jest
zbyt odległy aby zdążyć z finansowaniem tego zadania, wniosek o kredyt preferencyjny
w wysokości 513.000 zł trzeba złożyć w dniu dzisiejszym. W późniejszym terminie
konieczne będzie uzupełnienie wniosku o uchwałę Rady Gminy w sprawie zaciągnięcia
pożyczki oraz opinię RIO. Część tej pożyczki może zostać umorzona, po spłacie 50% oraz
uzyskaniu efektu ekologicznego.
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Każda gmina miała możliwość pozyskania dotacji w wysokości 500.000 zł z Lokalnej Grupy
Działania „Ziemia Pszczyńska”, na realizację projektów w ramach działania „Odnowa
i rozwój wsi”. Część tych środków wykorzystała nasza Parafia na wybudowanie parkingów
i drogi dojazdowej przy kościele. Za pozostałe środki przygotowywane jest zadanie
zagospodarowania przestrzeni publicznej przy Gminnym Domu Kultury, na które jest
opracowany projekt i oczekuje się na wydanie pozwolenia na budowę. Projekt uzyskał
pozytywną opinię LGD. Po akceptacji przez Urząd Marszałkowski będzie można podpisać
umowę o dofinansowaniu, a następnie jak najszybciej ogłosić przetarg, gdyż termin realizacji
jest krótki i przypada na okres zimowy. Na szczęście zaistniała możliwość przedłużenia
terminu rozliczenia tego zadania z 31.12.2014r. na 31.03.2015r.
4. Przyjęcie informacji Wójta o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze
2014r.
Skarbnik Gminy odczytała uchwałę Nr 4100/II/138/2014 z dnia 3 września 2014r. II Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie pozytywnej opinii
o przedłożonej przez Wójta Gminy Kobiór informacji o przebiegu wykonania budżetu za
I półrocze 2014r.
Wójt stwierdził, że Gmina znajduje się w dobrej sytuacji finansowej. Do spłaty pozostają nam
dwie pożyczki, zaciągnięte na bardzo korzystnych warunkach. Jeżeli będzie taka potrzeba,
można jeszcze zaciągnąć pożyczki pomostowe na realizację kolejnych inwestycji. W związku
z tym, że środki unijne będą dostępne jeszcze tylko przez kilka najbliższych lat, trzeba zrobić
wszystko, aby je maksymalnie wykorzystać.
Zwrócił również uwagę, że niektóre dochody Gminy mogą nie zostać zrealizowane. Dotyczy
to zwłaszcza podatku od osób fizycznych, który zaplanowano nam wyższy o 22%, w związku
z likwidacją pewnych ulg, lecz nigdy nie ma pewności, czy środki te faktycznie wpłyną do
budżetu.
Wiceprzewodnicząca Rady przypomniała, że materiały dotyczące informacji Wójta
o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014r. były analizowane na posiedzeniach
komisji branżowych. Zapytała przewodniczących komisji, czy są jakieś uwagi odnośnie
wykonania budżetu za I półrocze 2014r.
Przewodniczący komisji – Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnictwa, Kultury,
Oświaty i Zdrowia oraz Budżetu i Finansów poinformowali kolejno, że komisje przyjęły bez
uwag informację Wójta o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014r.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na
lata 2014 – 2021.
Skarbnik Gminy Gabriela Zając poinformowała, że w dniu 20.09.br. wpłynęła informacja
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, że Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013
zidentyfikowała potencjalne oszczędności w ramach działania 5.3 Czyste powietrze
i odnawialne źródła energii pozwalające na wybór do dofinansowania projektu gminy Kobiór
pn. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez kompleksową termomodernizację i instalację
kolektorów słonecznych w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kobiórze”.
Zwrócono jednak uwagę, że wybór projektu do dofinansowania nie będzie stanowił
gwarancji otrzymania środków z RPO w wysokości zgodnej z wnioskowaną
w dokumentacji aplikacyjnej kwotą. Jednym z wymogów formalnych do możliwości
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rozpatrzenia tego wniosku jest przedłożenie dokumentu finansowego, z którego
wynikałoby, że Gmina posiada własne środki na to zadanie. Takim dokumentem jest
Wieloletnia Prognoza Finansowa składająca się z analizy danych finansowych
i podstawowego dokumentu, jakim jest przedsięwzięcie.
Zastępca Wójta omawiając zamierzenia inwestycyjne, poinformował, że łączny koszt tego
projektu wynosi 786.323 zł, natomiast wniosek aplikacyjny składany był na kwotę 811.000
zł. W związku z tym w WPF należało dostosować do kwoty wskazanej we wniosku
aplikacyjnym. W objaśnieniach do WPF została zawarta klauzula, że kontynuacja inwestycji
uwarunkowana będzie otrzymaniem środków z RPO.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów – I. Cuber poinformowała, że Komisja
zaopiniowała pozytywnie projekt omawianej uchwały.
Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały i przeprowadziła głosowanie w sprawie
jej podjęcia.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie
gruntu położonego w Kobiórze przy ulicy Tuwima przez okres 6 lat.
Przewodniczący Komisji G.P. – B. Szpak poinformował, że Komisja zaopiniowała projekt
uchwały pozytywnie.
Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały i przeprowadziła głosowanie w sprawie
jej podjęcia.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie najmu lokalu użytkowego położonego
w budynku przy ulicy Centralnej 57 w Kobiórze.
Przewodniczący Komisji G.P. – B. Szpak poinformował, że Komisja zaopiniowała projekt
uchwały pozytywnie.
Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały i przeprowadziła głosowanie w sprawie
jej podjęcia.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
8. Stanowisko Rady Gminy w sprawie umorzenia zaległości czynszowych.
Wiceprzewodnicząca Rady odczytała pismo Wójta w sprawie rozpatrzenia możliwości
umorzenia zaległości zmarłego dłużnika Stanisława Machalicy, który nie pozostawił
spadkobierców. Zaległość główna w kwocie 9.029,02 zł oraz odsetki w kwocie 4.317,47 zł.
Pismo stanowi zał. nr 2 do protokołu.
Przypomniała również, że zgodnie z § 3 uchwały Nr XXXVII/254/10 Rady Gminy Kobiór
z dnia 27 maja 2010r., do umarzania należności powyżej 4.000 zł upoważniony Wójt Gminy
Kobiór, po uzyskaniu zgody Rady Gminy.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów – I. Cuber poinformowała, że przedmiotowa
sprawa była omawiana na posiedzeniu Komisji w dniu 26.09.br. Komisja wyraziła
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jednogłośnie pozytywną opinię w sprawie umorzenia należności, 1 radny wyłączył się
z głosowania.
Przewodniczący Komisji G.P. – B. Szpak poinformował, że Komisja zapoznała się z treścią
omawianego pisma.
Wiceprzewodnicząca Rady zapytała, kto jest za umorzeniem zaległości czynszowych Pana
Stanisława Machalicy w wysokości 9.029,02 zł – zaległość główna oraz 4.317,47 zł – odsetki.
12 głosów za, 1 wstrzymujący.
9. Sprawy bieżące.
Wiceprzewodnicząca Rady przypomniała, że na poprzedniej sesji zostało odczytanie pismo
Pani lek. Hanny Janusz, skierowane do Wójta i Rady Gminy w sprawie nie udzielenia przez
NFZ kontraktu Spółce KOBIMED na stomatologię i rehabilitację, Sprawa została przekazana
Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia celem zapoznania się i wypracowania stanowiska.
Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia – K. Myszor poinformowała, że na
wczorajszym posiedzeniu Komisji, w którym uczestniczyli również dr Agnieszka HomaKurczab z NZOZ Medident, lek. Hanna Janusz z NZOZ Kobimed oraz Wójt Stefan Ryt,
omawiano sprawy kontraktów z NFZ.
Komisja uważa, że skoro gabinet stomatologiczny Medident posiada odpowiednie
wyposażenie i spełnia wymogi stawiane przez NFZ, interwencja w sprawie przyznania
kontraktu innemu podmiotowi jest bezcelowa. Zostanie wydłużony czas pracy tego gabinetu
i będzie tam zatrudnionych trzech stomatologów. Można zatem założyć, że mieszkańcom
zostaną zapewnione usługi stomatologiczne na zadowalającym poziomie. Jest natomiast
problem z rehabilitacją, gdyż NFZ nie przyznał Spółce Kobimed kontraktu na świadczenia
w tym zakresie. W związku z tym Komisja proponuje wystąpić do dyrektora Śląskiego
Oddziału Wojewódzkiego NFZ o ponowne rozpisanie konkursu na te świadczenia.
K. Myszor odczytała pismo, jakie proponuje się przesłać do NFZ w tej sprawie.
Wobec nie zgłaszania uwag do treści przedstawionego pisma, Wiceprzewodnicząca Rady
poinformowała, że zostanie ono przesłane do NFZ jako stanowisko Rady Gminy.
Radny J. Mazurczyk przedstawił wyniki meczów piłki nożnej rozegranych na
Międzynarodowym Turnieju Old Boys w słowackiej Dobšinie. Dodał, że reprezentant naszej
drużyny Bogdan Tworuszka został królem strzelców. Imprezę zorganizowano bardzo dobrze
i należałoby ją kontynuować w następnych latach.
Wiceprzewodnicząca Rady poinformowała, że w dniu dzisiejszym wpłynęła do Rady Gminy
uchwała Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój w sprawie poparcia działań Rady Pracowniczej
i Związków Zawodowych działających na terenie Wojewódzkiego Ośrodka RehabilitacyjnoReumatologicznego w Goczałkowicach-Zdroju zmierzających do zachowania miejsc pracy
oraz utrzymania przez Gminę Goczałkowice-Zdrój statusu Uzdrowiska.
W uzasadnieniu do uchwały Rada Gminy Goczałkowice-Zdrój domaga się podjęcia
następujących działań: gwarancji utrzymania miejsc pracy w WORP Goczałkowice-Zdrój
w formie pakietu socjalnego, wygaszenia koncesji dla PG Silesia na wydobycie węgla pod
Gminą Goczałkowice-Zdrój, wstrzymanie planowanej budowy elektrowni węglowej
w miejscowości Wola, szybkiego rozpoczęcia budowy ekranów akustycznych przy trasie
DK 1 oraz wzdłuż trasy kolejowej.
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Radny Powiatowy Bronisław Gembalczyk poinformował, że uchwała Rady Gminy
Goczałkowice-Zdrój została skierowana również do Rady Powiatu lecz nie zajęła ona
stanowiska w tej sprawie. Wystąpienie to jest już bezprzedmiotowe, gdyż według informacji
prasowych, z dniem dzisiejszym WORP został przekształcony w spółkę akcyjną. Można
jedynie poprzeć starania Gminy Goczałkowice-Zdrój o utrzymanie statusu uzdrowiska. Nie
jest to jednak zbieżne z interesami gminy Miedźna, która w związku z budową elektrowni ma
nadzieję na powstanie nowych miejsc pracy i zagospodarowanie terenu po byłej kopalni.
Większym zagrożeniem, niż elektrownia, jest dla gminy uzdrowiskowej bezpośrednie
sąsiedztwo trasy DK 1 oraz prowadzenie eksploatacji węgla przez byłą kopalnię Silesia.
Kopalnia ta została sprzedana obcemu kapitałowi razem z koncesją na wydobywanie kopalin.
10. Interpelacje, zapytania i wnioski.
Radny P. Kłakus zapytał, w imieniu rodziców dzieci uczęszczających do klas trzecich,
dlaczego w bieżącym roku szkolnym nie zostanie zorganizowany przez Szkołę Podstawową
wyjazd na „zieloną szkołę”.
Wójt odpowiedział, że nie ma informacji w tej sprawie i poprosi o wyjaśnienia dyrektora
Szkoły Podstawowej.
11. Zakończenie obrad.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Wiceprzewodnicząca Rady zakończyła obrady
sesji.
Protokołowała Jolanta Niemiec.

