
PROTOKÓŁ
z XVII SESJI RADY GMINY KOBIÓR

z dnia 13 września 2012r.

Obrady prowadził Przewodniczący Rady Jerzy Mazur. Otworzył on sesję i stwierdził 
prawomocność obrad – obecnych 14 radnych.  W posiedzeniu uczestniczyli  również Wójt, 
Zastępca  Wójta,  Skarbnik Gminy,  Sekretarz  Gminy,  dyrektor  Gminnego Przedszkola oraz 
kierownik GOPS w Kobiórze – lista obecności w załączeniu. 

Przewodniczący przedstawił następnie porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie wymaganego kworum.     
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji, z dnia 28 czerwca 2012r.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
5. Przyjęcie informacji Wójta o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2012r.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobiór na 2012r.
7. Rozpatrzenie i podjęcie 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 przystąpienia Gminy Kobiór do realizacji 
projektu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał 
Ludzki  –  Priorytet  IX,  działanie  9,5  „Oddolne  inicjatywy  edukacyjne  na  obszarach 
wiejskich”.

9. Rozpatrzenie i podjecie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości w trybie przetargu 
nieograniczonego.

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Kobiórze. 

11. Sprawy bieżące.
12. Interpelacje, zapytania i wnioski.
13. Zakończenie obrad. 

W związku z koniecznością pilnego dostarczenia uchwały w sprawie przystąpienia Gminy 
Kobiór  do  realizacji  projektu  w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego  do Urzędu 
Marszałkowskiego,  Przewodniczący  Rady  zaproponował  zmianę  porządku  obrad  
i rozpatrzenie tej uchwały w punkcie 4. 

3. Przyjęcie protokołu z sesji, z dnia 28 czerwca 2012r.

Protokół został przyjęty jednogłośnie, bez uwag. 

4. Rozpatrzenie  i  podjęcie  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  Gminy  Kobiór  do 
realizacji  projektu  w  ramach  Europejskiego  Funduszu  Społecznego,  Program 
Operacyjny  Kapitał  Ludzki  –  Priorytet  IX,  działanie  9,5  „Oddolne  inicjatywy 
edukacyjne na obszarach wiejskich”.

Dyrektor Gminnego Przedszkola w Kobiórze Katarzyna Kozyra poinformowała, że projekt 
skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym. Nosi nazwę „Z językiem angielskim na ty 



i  nie tylko”.  Jest  to projekt konkursowy,  na który złożono 847 wniosków, a 216  zostało 
przyjętych. W całości finansowany jest z dotacji w wysokości  41.017 zł.  Rodzice wyrazili 
wolę  uczestnictwa  swoich  dzieci  w  tym  programie,  w  ramach  którego  przewidziane  są 
bezpłatne  dodatkowe zajęcia  –  z  języka  angielskiego  w wymiarze  9  godzin  tygodniowo, 
rytmiki  3  godziny  tygodniowo  oraz  zajęcia  logopedyczne  dla  40  dzieci  z  zaburzeniami 
komunikacji  językowej.  Zostaną  również  zakupione  karty  pracy  i  pomoce  dydaktyczne  
z  języka  angielskiego  oraz  pomoce  dydaktyczne  do  zajęć  z  logopedii.  W  związku  
z pozyskaniem środków na zajęcia logopedyczne, zaplanowane na ten cel środki w budżecie 
Gminy  będą  mogły  być  przeznaczone  na  zatrudnienie  nauczyciela  do  nowotworzonego 
oddziału. Realizacja projektu rozpocznie się od 15 września br. i potrwa 11 miesięcy. 

Wiceprzewodnicząca Rady Katarzyna Goździk odczytała projekt omawianej uchwały.

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

5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

W dniu 29 czerwca br. została podpisana umowa dzierżawy obiektów Nadleśnictwa Kobiór. 
Przeprowadzono również konsultacje z dyrektorem Państwowego Archiwum w Pszczynie na 
temat możliwości utworzenia tam archiwum gminnego oraz z inspektorem Państwowej Straży 
Pożarnej  w  Pszczynie,  który  wyraził  opinię  na  temat  zagospodarowania  obiektów.  
W międzyczasie wpłynęły oferty poddzierżawy oraz na gospodarza obiektu. Jeśli na obecnej 
sesji nie będzie sprzeciwów, wówczas jak najprędzej zostaną podpisane umowy, zwłaszcza  
z gospodarzem gdyż obiekt wymaga dozoru.

W związku z odejściem z pracy dyrektora Kobiórskiego Zakładu Komunalnego Pani Gabrieli 
Januszewskiej, od 10 lipca br. obowiązki dyrektora zostały powierzone Panu inż. Adamowi 
Zacharzewskiemu. W październiku zostanie ogłoszony konkurs na dyrektora KZK. 

Wójt spotkał się z nowym Nadleśniczym Nadleśnictwa Kobiór Panem Marianem Piganem, 
który pełni  tę  funkcję od lipca  br.,  w sprawie dalszej  współpracy oraz zagospodarowania 
terenu po Nadleśnictwie.  

Mieszkaniec  Kobióra  Pan  Piotr  Szałaśny  student  slawistyki  został  laureatem  Konkursu 
Studencki Nobel 2012 w kategorii języki obce.  

Nasza Gmina przystąpiła do konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski "Piękna 
wieś  województwa  śląskiego".  W  dniu  20  lipca  br.  odbyła  się  wizja  lokalna  komisji 
konkursowej.  Komisji  pokazano Zameczek  w Promnicach,  w Urzędzie  Gminy odbyła  się 
prezentacja  działań  w  zakresie  infrastruktury  i  kultury,  w  Gminnym  Domu  Kultury 
zorganizowano wystawę rękodzieła.  Ponadto komisja odwiedziła nasz kościół, oczyszczalnię 
ścieków,  zakład  masarski  Państwa  Plutów,  Muzeum  Smolarnia  gdzie  przedstawiciele 
Związku  Górnośląskiego  zorganizowali  pokaz  filmu  o  historii  Kobióra.  Odbyło  się  też 
spotkanie z przedstawicielami organizacji działających w naszej Gminie. 
Wójt podziękował Zastępcy Wójta, radnym Katarzynie Goździk i Katarzynie Myszor oraz 
wszystkim, którzy włączyli się do organizacji tego przedsięwzięcia.

Została podpisana umowa na remont ul. Żołędziowej. Zadanie to realizuje firma Drog-Bud 
z Ćwiklic za kwotę 181.992 zł. Termin zakończenia robót – 30.09.br. 
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Województwo  Śląskie  podzielone  jest  na  cztery  subregiony.  Gmina  Kobiór  razem  
z  280  miastami  i  gminami  należy  do  Subregionu  Centralnego.  W Mikołowie  odbyło  się 
spotkanie  przedstawicieli  samorządów  należących  do  tego  Subregionu.  Środki  finansowe 
przekazywane przez Państwo dla danego Subregionu mogą być dzielone bezkonkursowo na 
realizację projektów ogólnolokalnych. Ze względu na to, że Subregion Centralny obejmuje 
znaczny obszar, rozważa się obecnie jego podział na podregiony. Nasza Gmina należałaby do 
Podregionu  Tyskiego  razem  z  Miastem  Tychy  gminami  powiatów  -  pszczyńskiego, 
mikołowskiego i bieruńsko-lędzińskiego.

Wójt uczestniczył w obchodach Dnia Wojska Polskiego.

W  dniu  10  sierpnia  br.  w   Urzędzie  Gminy  odbył  się  egzamin  na  stopień  nauczyciela 
mianowanego. Tytuł ten otrzymały Panie Magdalena Matera ze Szkoły Podstawowej i Joanna 
Jaromin z Gimnazjum.

W budynku szkoły modernizowana jest kotłownia za środki z budżetu Szkoły Podstawowej 
i Gimnazjum. Odbywa się również modernizacja kotłowni w budynku przy ul. Rodzinnej za 
kwotę 17.000 zł. 

Została podpisana umowa pomiędzy Zarządem Województwa Śląskiego, a gminą Kobiór na 
realizację programu „Indywidualizacja w nauczaniu uczniów klas I-III w Szkole Podstawowej 
im. Jana Brzechwy w Kobiórze” za kwotę 45.328,34 zł.

Odbyła się licytacja urządzeń pozostałych po demontażu w trakcie modernizacji oczyszczalni 
ścieków. Udało się sprzedać część urządzeń za kwotę 17.000 zł. 

Opracowano dokumentację remontu dachu budynku przy ul. Orlej. Planuje się załatwienie 
wszystkich  związanych  z  tym  formalności  w  bieżącym  roku,  natomiast  przystąpienie  do 
remontu w roku przyszłym. 

W  Pszczynie  odbył  się  konwent  Starosty  Pszczyńskiego  z  burmistrzem  Pszczyny  oraz 
wójtami gmin powiatu pszczyńskiego. Zebranym zostały zaprezentowane odrestaurowane,  
w ramach projektu unijnego, Stajnie Książęce. W trakcie konwentu omawiano m.in. zasady 
pozyskania  środków  finansowych  dla  Stowarzyszenia  Lokalna  Grupa  Działania  „Ziemia 
Pszczyńska” na 2013rok oraz zasady nowej inicjatywy predefiniowanie projektów o wartości 
powyżej 350.000 euro realizowanych w związkach partnerskich samorządów. Środki te mogą 
być  przeznaczane  na  opracowanie  dokumentacji.  Powiat  Pszczyński  zamierza  wystąpić  
o środki unijne na zabezpieczenia przeciwpowodziowe oraz budowę ścieżek rowerowych  
i  rozwój turystyki  w powiecie  pszczyńskim i mikołowskim.  Dyskutowano także  na temat 
budowy schroniska dla bezdomnych zwierząt. 

Tegoroczne  Dożynki  Powiatowe  odbyły  się  w  Miedźnej.  Wszystkie  gminy  Powiatu 
zaprezentowały  tam  swoje  stoiska.  Stoisko  naszej  Gminy  cieszyło  się  największym 
zainteresowaniem, za co należą się podziękowania organizatorom – pracownikom Gminnego 
Domu Kultury.

Dożynki w Kobiórze odbywały się w dniach 1 – 3 września br. i były częścią projektu  „Nie 
tylko  sąsiedztwo  w  ramach  Grupy  Wyszehradzkiej”  współfinansowanego  przez 
Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki.  Głównym celem projektu była,  zorganizowana  
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w dniu  1  września  br.,  Międzynarodowa  konferencja  poświęcona  wymianie  doświadczeń 
współpracy zagranicznej w zakresie sportu, kultury, ochrony zabytków i tradycji regionalnej. 
W trakcie konferencji nadano Panu Petrovi Skyva byłemu staroście Miasta Sternberk oraz 
inicjatorowi  współpracy  z  naszą  gminą  tytuł  Honorowego  Obywatela  Gminy  Kobiór.
Ponadto rozegrano Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej drużyn old boys, w którym nasza 
drużyna  zajęła  pierwsze  miejsce.  Dożynki  rozpoczęły  się  Mszą  Świętą,  na  której 
przedstawicielki  Koła Gospodyń Wiejskich zaprezentowały wykonaną przez siebie  koronę 
dożynkową. Starostami Dożynek byli młodzi rolnicy Joanna Kolonko i Piotr Twardek. Odbył 
się również plener malarski i fotograficzny oraz tradycyjny festyn rodzinny. Środki finansowe 
na  realizację  projektu  w  wysokości  6.000  euro  zostały  pozyskane  z  Funduszu 
Wyszechradzkiego,  co  pozwoliło  na  pokrycie  kosztów  zakwaterowania  i  wyżywienia  
20 osobowych delegacji zagranicznych.  
Wójt  podziękował  wszystkim  organizatorom  tego  przedsięwzięcia  –  radnym,  zespołom 
artystycznym, Ochotniczej Straży Pożarnej, Kołu Gospodyń Wiejskich, pracownikom Urzędu 
Gminy i Gminnego Domu Kultury. 

Została sprzedana w trybie przetargu działka gminna za kwotę 106.000 netto. Dochód z tego 
tytułu pozwolił na zbilansowanie budżetu. 

Na  spotkaniu  Wójta  ze  Starostą  Pszczyńskim  i  dyrektorem  Powiatowego  zarządu  Dróg 
ustalono  zakres  zadań  do  realizacji  w  2013  roku  na  drogach  powiatowych  w  Kobiórze. 
Starosta  zadeklarował  zabezpieczenie  kwoty  75.000  zł  i  taka  sama  kwota  musi  zostać 
zaplanowana w budżecie Gminy, na dokończenie budowy chodnika przy ul. Kobiórskiej oraz 
wspólne opracowanie tras ścieżek rowerowych. 

Do wszystkich posesji pracownicy Kobiórskiego Zakładu Komunalnego dostarczyli ankietę 
pozwalającą uzyskać niezbędne dane w zakresie ilości wytwarzanych odpadów, co będzie 
pomocne przy ogłaszaniu  przetargu  na wykonawcę  odbioru odpadów. Sprawy windykacji 
związane  z  gospodarką  odpadami  zamierza  się  powierzyć  Kobiórskiemu  Zakładowi 
Komunalnemu.

Prezydent Tychów wypowiedział nam umowę na korzystanie z Izby Wytrzeźwień. Posiadanie 
izby wytrzeźwień jest obowiązkiem miast o liczbie mieszkańców powyżej 50.000, natomiast 
korzystają z tych instytucji na zasadzie zawartej umowy.

W dniach 26 i 27 września br. wszystkie samorządy polskie chcą zaprotestować w Warszawie 
wobec  złej  polityki  Państwa  w  odniesieniu  do  samorządów.  Zorganizowany  zostanie 
Samorządowy  Kongres  Oświaty  mający  na  celu  zaprotestowanie  przeciwko 
niedofinansowaniu  oświaty  oraz  spowodowanie  zmian  w  Karcie  Nauczyciela  i  ustawie  
o systemie oświaty.  Przewidziany jest również przemarsz z Pałacu Kultury pod Sejm RP  
i  symboliczne  wręczenie  na  ręce  Marszałka  Sejmu  podpisów  pod  projektem nowelizacji 
ustawy  o  dochodach  samorządu  terytorialnego.  Być  może  taki  protest  zwróci  uwagę  na 
problemy samorządów.

6. Przyjęcie informacji Wójta o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 
2012r.

Wójt poinformował, że w pierwszym półroczu br. została wstrzymana realizacja wielu zadań 
aby  zachować  płynność  finansową.  Nie  ma  problemu  z  bieżącą  działalnością  Gminy.  
W sprawozdaniu przekazanym Radzie zostały podane szczegółowe dane na temat dochodów 
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i wydatków budżetowych oraz informacja o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej. 
Dochody zostały wykonane w 56,21%. Niepokojący jest natomiast fakt, że część oświatowa 
subwencji  ogólnej  zaspokaja  jedynie  75,57%  wydatków  na  zadania  z  zakresu  oświaty. 
Pozostała część tych wydatków finansowana jest z budżetu Gminy. 
Ze  względu  na  oszczędności,  wydatki  zrealizowane  zostały  na  poziomie  43%,  w  tym 
majątkowe 7,19%. Wykonanie wydatków majątkowych wzrośnie po zrealizowaniu remontu 
ul. Żołędziowej. 
Sytuacja finansowa samorządów pogarsza się w związku z przekazywaniem coraz większej 
ilości zadań bez zabezpieczenia finansowego na ich realizację. 

Po  wystąpieniu  Wójta  przewodniczący  komisji  Gospodarki  Przestrzennej,  Komunalnej  
i Rolnictwa, Kultury, Oświaty i Zdrowia oraz Budżetu i Finansów poinformowali, że komisje 
przyjęły bez uwag informację Wójta o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze br. 

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

Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały.

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

W wyniku  głosowania  przeprowadzonego  przez  Przewodniczącego  Rady uchwała  została 
przyjęta 13 głosami, 1 wstrzymujący. 

8. Rozpatrzenie  i  podjęcie  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.

Skarbnik Gminy Monika Tetla poinformowała o zmianach wprowadzonych do uchwały.
W załączniku nr 1 pkt 4a usunięto zapis w pozycji „nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus 
wolne środki, zgodnie z art. 217 ustawy o finansach publicznych, angażowane na pokrycie 
deficytu budżetu roku bieżącego” w kwocie  895.648,65. Kwota ta powinna być ujęta jedynie 
w punkcie 4 gdyż zgodnie z uchwałą budżetową nie jest przewidziana na pokrycie deficytu. 
W załączniku nr 2:

− pkt  1a)  –  wprowadzono  Program  2  –  projekt  „Program  aktywności  społecznej  
i zawodowej w Kobiórze” realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Kobiórze oraz Program 3 – projekt „ Z językiem angielskim na Ty i nie tylko” 
realizowany przez Gminne Przedszkole,

− pkt 1 c) Program 2 – zaktualizowano kwotę zadania „Termomodernizacja budynku 
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kobiórze”. Całkowita wartość zadania 486.640zł 
oraz  Program  3  –  zaktualizowano  kwotę  udziału  w  budowie  Zakładu  Przeróbki 
Odpadów w Tychach. Łączne nakłady na realizację tego zadania w latach 2012 – 2013 
wynoszą 289.172,09 zł 

Przewodnicząca  Komisji  Budżetu  i  Finansów  –  I.  Cuber  przedstawiła  pozytywną  opinię 
Komisji w sprawie projektu uchwały. 
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W wyniku  głosowania  przeprowadzonego  przez  Przewodniczącego  Rady uchwała  została 
przyjęta jednogłośnie. 
9. Rozpatrzenie  i  podjecie  uchwały  w  sprawie  sprzedaży  nieruchomości  w  trybie 

przetargu nieograniczonego.

Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały.

Przewodniczący  Komisji  Gospodarki  Przestrzennej,  Komunalnej  i  Rolnictwa  –  B.  Szpak 
przedstawił pozytywną opinię Komisji w sprawie projektu uchwały. 

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

10. Rozpatrzenie  i  podjęcie  uchwały  w sprawie  zmiany  Statutu  Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Kobiórze. 

Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały.

Przewodnicząca  Komisji  Kultury,  Oświaty  i  Zdrowia  –  K.  Myszor  poinformowała,  że 
Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt proponowanej uchwały.

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

11. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Rady przypomniał, że na poprzedniej sesji poinformował o skardze Państwa 
Zofii i Ryszarda Kucharskich na działalność Wójta w zakresie nieprawidłowego rozliczania 
zużycia  wody i  ścieków w najmowanym  przez  nich  lokalu  komunalnym.  Skarga  została 
skierowana do Wójta celem zajęcia stanowiska. Wójt przekazał Radzie Gminy dokumentację 
dotyczącą  sprawy,  która  była  przedmiotem  analizy  Komisji  Gospodarki  Przestrzennej, 
Komunalnej i Rolnictwa. 
Przewodniczący  Komisji  Gospodarki  Przestrzennej,  Komunalnej  i  Rolnictwa  –  B.  Szpak 
poinformował,  że Komisja po zapoznaniu  się z dokumentami  nie  dopatrzyła  się uchybień 
proceduralnych w działaniach Wójta. 
Radny J. Mazurczyk stwierdził, że nie ma zastrzeżeń, co do przeprowadzonej procedury lecz 
należy także wziąć pod uwagę „czynnik ludzki”. Skarżący czują się zaskoczeni i rozżaleni 
sytuacją, kiedy oczekuje się od nich zapłaty znacznej kwoty za zużycie wody i ścieki. Sprawa 
byłaby oczywista,  gdyby w każdym mieszkaniu znajdował się licznik wody.  Z ostatniego 
pisma  skierowanego  do  Wójta  wynika  jednak,  że  Państwo  Kucharscy  złagodzili  swoje 
stanowisko i są skłonni w jakiś sposób pokryć ciążące na nich koszty. 
Przewodniczący Rady odpowiedział, że Rada może jedynie rozpatrywać skargę na Wójta pod 
kątem ewentualnych nieprawidłowości, których w omawianym przypadku nie stwierdzono. 
Odczytał następnie wspomniane pismo, z którego wynika, że Państwo Kucharscy, mimo, że 
nie  czują  się  odpowiedzialni  za  zaistniałą  awarię  proszą  o  dostosowanie  jej  skutków 
finansowych do swoich możliwości. Wnioskują do Wójta o ponowne rozpatrzenie sprawy. 
Radny  P.  Kłakus  zapytał,  czy  w  umowie  z  najemcami  lokalu  rozliczenie  zużycia  wody 
następuje z odczytu licznika, czy też ryczałtowo. Jeśli jest to zużycie ryczałtowe, wówczas 
koszty powinni ponosić wszyscy najemcy lokali w danym budynku.  
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Radca  Prawny  –  B.  Gembalczyk  odpowiedział,  że  sprawa  dotyczy  stosunków  cywilno 
prawnych – zobowiązań wynikających  z  zawartej  umowy.  Zgodnie  z  umową lokator  jest 
zobowiązany  do  uiszczania  należności  czynszowych  oraz  za  media.  W  omawianym 
przypadku  opomiarowanie  dotyczy  pionu.  Dokumenty  przedstawione  przez  Referat 
Gospodarki  Komunalnej  wskazują,  że  przeciek  wody  stwierdzono  w  lokalu  Państwa 
Kucharskich. W związku z tym nie można przerzucać odpowiedzialności za zużytą wodę na 
wszystkich  lokatorów  podłączonych  do  danego  podlicznika.  Obowiązkiem  najemcy  jest 
również  dbałość  o  rzeczy,  z  których  korzysta.  Jeśli  nastąpiła  awaria  urządzenia,  należało 
odpowiednio zareagować na tę sytuację, a nie liczyć na obciążenie jej skutkami wszystkich 
lokatorów. 
Zdaniem radnego J. Mazurczyka wątpliwości budzi zużycie w ciągu trzech dni 154 m3 wody 
z powodu awarii spłuczki. Być może lokatorzy nie przebywali wówczas w mieszkaniu. 
Przewodniczący Rady dodał, że jak wynika z dokumentów, po usunięciu awarii zużycie wody 
unormowało się do wcześniejszych wskazań. 
W związku z zakończeniem dyskusji,  Przewodniczący zaproponował przyjęcie  stanowiska 
Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnictwa.  
Za przyjęciem stanowiska Komisji głosowało 11 radnych, 3 wstrzymało się od głosu. 

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie planów pracy na 
II półrocze 2012r.

Plany pracy przedstawili kolejno przewodniczący komisji:
− Kultury, Oświaty i Zdrowia,
− Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnictwa,
− Budżetu i Finansów.

Plany pracy wszystkich komisji zostały przyjęte jednogłośnie.

Wójt poinformował,  że Gimnazjum w Kobiórze przygotowuje się do uroczystości nadania 
imienia Jana Pawła II oraz poświęcenia sztandaru tej szkoły. Dyrektor, grono pedagogiczne 
oraz  młodzież  Gimnazjum  zwrócili  się  z  prośbą  o  uświetnienie  tej  uroczystości.  Wójt 
zaproponował rozważenie wsparcia w ufundowaniu sztandaru lub inną formę pomocy dla tej 
inicjatywy.  Wstępnie ustalono termin  uroczystości  na 23 października  br.,  ze szczegółami 
Rada zostanie zapoznana na następnej sesji. 

Wiceprzewodnicząca Rady zapytała o szczegóły dotyczące poddzierżawy obiektów po byłym 
Nadleśnictwie  oraz kosztów utrzymania.  Rada nie  ustosunkowała się ostatecznie odnośnie 
dzierżawy gdyż nie uzyskała dotąd tych danych.

Zastępca Wójta poinformował, że miesięczny czynsz za dzierżawę wynosi 2.000 zł + VAT, 
oprócz tego koszt opału, mediów oraz gospodarza. Jeśli będą chętni do poddzierżawy na cele 
komercyjne wówczas nasze koszty obniżą się, natomiast wzrośnie kwota dzierżawy o 40% 
wysokości  czynszu  naliczonego  poddzierżawcom.  W  sierpniu  br.  zostało  zamieszczone 
ogłoszenie,  na  stronie  internetowej  Urzędu  Gminy  oraz  w  Gazecie  Pszczyńskiej,  
o  możliwości  poddzierżawy.  Zgłosiły  się  trzy  zainteresowane  podmioty.  Po  oględzinach 
obiektu, jeden z nich zrezygnował, drugi prawdopodobnie również zrezygnuje gdyż nakłady 
jakie trzeba by ponieść na adaptację do planowanych zamierzeń są zbyt wysokie aby mogły 
być  zczerpane  w  ciągu  dziesięciu  lat  dzierżawy.  Oczekuje  się  na  odpowiedź  trzeciego  
z zainteresowanych. Jeśli nie uda się poddzierżawić obiektu lokalnym podmiotom, wówczas 
można ponowić ogłoszenie w szerszym zakresie. 
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Radny K. Grolik zwrócił się z prośbą do Wójta o wygospodarowanie kwoty ok. 7.000 zł na 
zakup wiaty autobusowej, na przystanek przy ul. Kobiórskiej gdyż pasażerowie oczekujący na 
autobus nie mają możliwości schronienia. W ubiegłym roku, w związku z budową chodnika, 
istniejąca  wiata  została  zdemontowana,  po  czym  okazało  się,  że  nie  nadaje  się  ona  do 
ponownego montażu.  
Wójt  odpowiedział,  że  ma  tę  sprawę  na  uwadze  i  wiata  zostanie  zakupiona  jeszcze  
w bieżącym roku, lecz dopiero po wykonaniu zadań inwestycyjnych. 

Radny L. Pawłowski zaproponował rozważenie zamontowania w budynkach komunalnych 
podliczników wody aby w przyszłości nie miały miejsca sytuacje takie, jak w omawianym 
wcześniej przypadku. 
Wójt  odpowiedział,  że  stosowany  sposób  rozliczeń  ryczałtowych  za  zużycie  wody  
w budynkach komunalnych dotychczas sprawdzał się. Nieuczciwość jednej osoby nie może 
powodować  dodatkowych,  znacznych,  wydatków  dla  budżetu  Gminy  na  montaż 
podliczników.  
Radca prawny zapytał, czy są jakieś wątpliwości dotyczące obciążenia lokatorów za zużycie 
wody i ścieki, gdyż z pism, jakie wpływają do Urzędu Gminy nie można wywnioskować aby 
kwestionowali  oni  tę  sytuację.  Jeśli  ktoś  zna  okoliczności  usprawiedliwiające  zaistniałe 
zdarzenie, wówczas można je wziąć pod uwagę w ugodowym załatwieniu sprawy.  
Radny J. Mazurczyk uważa, że jeśli nie są znane inne, niż przedstawione fakty w sprawie, to 
nie  można  kogoś  nazwać  nieuczciwym  gdyż  na  pewno  nie  doprowadził  celowo  do 
nadmiernego zużycia wody.  

Radny  J.  Mazurczyk  zapytał  radnego  powiatowego  B.  Gembalczyka,  czy  w  ramach 
tegorocznego  porozumienia  z  Powiatem,  wykorzystano  wszystkie  środki  finansowe  na 
remonty drogi za kościołem, czy też będzie realizowana budowa dalszego odcinka chodnika 
przy ul. Kobiórskiej. 
B. Gembalczyk odpowiedział,  że remont drogi za kościołem został  wykonany ze środków 
Powiatu. Obecnie odbywa się przetarg na budowę chodnika przy ul. Przelotowej i zadanie to 
zostanie zrealizowane w ramach porozumienia.  Na ul. Rodzinnej przeprowadzono również 
roboty gwarancyjne związane z naprawą nawierzchni, która została wykonana niezgodnie  
z warunkami umowy. 

Radny L.  Pawłowski  podziękował  osobom,  które  przyczyniły  się  do  wykonania  remontu 
drogi na końcówce ul. Leśników.   

12. Interpelacje, zapytania i wnioski.

Radna K. Myszor zapytała,  czy został  ogłoszony konkurs na gospodarza obiektów byłego 
Nadleśnictwa. 
Wójt  odpowiedział,  że  nie  ogłaszano konkursu gdyż  z  osobą tą  zostanie  zawarta  umowa 
poddzierżawy. 
Zastępca  Wójta  dodał,  że  zamierza  się  pozyskać  gospodarza  na  warunkach 
najkorzystniejszych  dla  Gminy.  Jeśli  gospodarz  będzie  również  poddzierżawcą  obiektów 
trzeba  będzie  zawrzeć  z  nim  stosowną  umowę.  Na  razie  jest  tylko  oferta  osoby 
zainteresowanej  bez  uzgodnień  finansowych.  Oczekiwano,  że  znajdzie  się  dzierżawca 
strategiczny,  który zajmie całość obiektu i wówczas nie byłoby problemu ze znalezieniem 
gospodarza. 

8



Radna K. Myszor zwróciła uwagę na znaczne przeładowanie busa do Pszczyny, w godzinach 
dojazdu  młodzieży  do  szkół.  Poprosiła  o  rozważenie  uruchomienia  w  tym  czasie 
dodatkowych kursów. Zwróciła się również z prośbą o zamieszczanie w internecie,   przez 
koordynatora ds. sportu, informacji na temat rozgrywek i imprez sportowych. Zapytała także, 
czy można liczyć  na zatrudnienie osoby przeprowadzającej dzieci przez jezdnię w rejonie 
ronda.  Problem ten zgłaszany był  w minionym roku szkolnym,  a ewentualne zatrudnienie 
takiej osoby miało mieć miejsce od września br. 
Sekretarz Gminy B. Gembalczyk odpowiedział,  że zatrudnienie takiej osoby musiałoby się 
odbyć z zaangażowaniem dodatkowych środków finansowych z budżetu Gminy. Skierowanie 
przez  Powiatowy  Urząd  Pracy  stażysty  nie  wchodzi  w  rachubę  gdyż  stażysta  wymaga 
opiekuna. W ramach prac interwencyjnych można by jedynie otrzymać refundację do kwoty 
700 zł,  w związku z czym połowę,  nawet  najniższego wynagrodzenia,  trzeba  by pokryć  
z budżetu Gminy. Ponieważ na trasie od strony Tychów jest wysepka, przejście musiałyby 
obsługiwać  dwie  osoby.  Podobnie  niebezpieczne  przejście  jest  przez  ul.  Kobiórską  i  tam 
również potrzebna byłaby jedna osoba. Należy zaznaczyć, że dofinansowanie z PUP można 
otrzymywać przez rok, natomiast przynajmniej przez następny rok Gmina musi utrzymać te 
miejsca pracy. 
Radna K. Myszor uważa, że zamiast niepotrzebnych, błahych szkoleń prowadzonych przez 
GOPS, po których osoby nie znajdują zatrudnienia, można by przeprowadzić takie, które dają 
możliwość znalezienia zajęcia na terenie Gminy.  
Wójt odpowiedział, że nie ma problemu ze szkoleniami gdyż Powiatowy Urząd Pracy pokryje 
ich koszty. Trzeba natomiast zagwarantować środki na wynagrodzenia pracowników.   
Kierownik GOPS – Alicja Sojka poinformowała, że w ramach prac społecznie użytecznych 
osoby pracują tylko przez dwie godziny dziennie. Stwierdziła również, że jest jej przykro  
z  powodu  oceny  szkoleń  prowadzonych  przez  GOPS  jako  niepotrzebne.  Uważa,  że 
wypowiedź ta wynika z niedoinformowania. 

Radny J.  Mazurczyk  poinformował,  że  na  płocie  przy boisku szkolnym brak  jest  ekranu 
ochronnego, w związku z czym młodzież niejednokrotnie przeskakuje przez płot na drogę za 
upadającą tam piłką. Poprosił o spowodowanie zakupu i zamontowania ekranu przez szkoły. 

13. Zakończenie obrad. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady sesji.

Protokołowała Jolanta Niemiec. 

9


