
PROTOKÓŁ Nr RG.0002.17.2020 

z  XVII SESJI RADY GMINY KOBIÓR 

z dnia 28 maja 2020r. 

 

W związku z występowaniem stanu epidemii, zgodnie z art. 15 zzx ust. 1 i 2 Ustawy  

 z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020.374 z dnia 2020.03.07), Przewodniczący Rady 

zarządził obradowanie w trybie zdalnym. 

 

Obrady prowadził Przewodniczący Rady Przemysław Sawicki. Otworzył on sesję 

i stwierdził  prawomocność obrad – obecnych 15 radnych.  

W posiedzeniu uczestniczyli również Eugeniusz Lubański – Wójt. Gabriela Zając – Skarbnik  

Na wstępie Przewodniczący zapytał, czy radni wyrażają zgodę na głosowanie nad projektami 

uchwał objętych porządkiem obrad, a także wszelkich rozstrzygnięć z wykorzystaniem 

środków porozumiewania się na odległość.   

Wszyscy radni wyrazili zgodę.  

 

Porządek obrad: 

 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie wymaganego kworum.    

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 30.04.2020r.  

4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym. 

5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie  zmiany budżetu gminy Kobiór na 2020 rok 

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 

lata 2020 – 2026 

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy Kobiór na okres 1.07.2020 - 31.12.2025. 

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia dyrektora Gminnego Przedszkola 

w Kobiórze z obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 

11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia dyrektora Szkoły Podstawowej 

w Kobiórze z obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 

12. Sprawy bieżące. 

13. Interpelacje, zapytania i wnioski. 

14. Zakończenie obrad.  
 

Wójt wniósł o: 

Wycofanie z porządku obrad uchwały w sprawie zwolnienia dyrektora Gminnego Przedszkola 

w Kobiórze z obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

Wprowadzenie do porządku obrad:  

− projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć dla nauczycieli przedszkola prowadzonego przez Gminę Kobiór, pracujących  

z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze 

− autopoprawki do uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Kobiór na 2020 rok, 

wynikającej ze zmniejszenia dotacji dla Powiatu Pszczyńskiego na przebudowę  
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ul. Rodzinnej. W budżecie zaplanowano na ten cel kwotę 900.000 zł, natomiast  

w proponowanej uchwale jest to kwota 500.000 zł.  

− projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zasad wsparcia dla podmiotów 

wynajmujących lokale użytkowe lub dzierżawiących bądź użytkujących nieruchomości 

zasobu gminnego, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku 

z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. 

Dotyczy to podmiotów, które w wyniku Rozporządzenia Rady Ministrów miały zakaz 

prowadzenia działalności gospodarczej.  

Wprowadzenie zmian do porządku obrad przyjęto jednogłośnie.  

 

Przewodniczący Rady zaproponował rozpatrzenie i podjęcie uchwał:  

− w punkcie 10 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć dla nauczycieli przedszkola prowadzonego przez Gminę Kobiór, pracujących  

z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze  

− w punkcie 12 w sprawie wprowadzenia zasad wsparcia dla podmiotów wynajmujących 

lokale użytkowe lub dzierżawiących bądź użytkujących nieruchomości zasobu 

gminnego, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem 

negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 

oraz przesunięcie pozostałych punktów na dalszą kolejność. 
 

3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 30.04.2020r.  

 

Protokół został przyjęty jednogłośnie, bez uwag. 

 

4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym. 

 

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

 

W nawiązaniu do sprawozdania Wójta, radny Z. Jaromin zapytał, czy wiadomo gdzie będzie 

zlokalizowana instalacja termicznego przetwarzania odpadów komunalnych, którą planuje 

wybudować Górnośląsko Zagłębiowska Metropolia. 

Wójt odpowiedział, że siedem gmin wyraziło wolę lokalizacji spalarni na ich terenie lecz na 

razie nie wiadomo, która z nich zostanie wybrana. 

  

5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Kobiór na  

2020 rok. 

 

Przewodniczący Rady przedstawił pozytywną opinię komisji połączonych w sprawie projektu 

uchwały. 

  

Skarbnik Gminy omówiła autopoprawkę Wójta do projektu uchwały.  

W konsekwencji zmniejszenia dotacji dla Powiatu Pszczyńskiego o kwotę 400.000 zł nastąpią 

zmiany w budżecie oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 

Po wprowadzeniu autopoprawki zmiana budżetu przedstawia się następująco: 

zmniejszenie planu przychodów ogółem o kwotę 247.000 zł, z tego: 

− zwiększenie § 952 -  przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku 

krajowym o kwotę 153.000 zł,  

− zmniejszenie § 957 nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 400.000 zł. 

zmniejszenie planu wydatków ogółem o kwotę 247.000 zł, w tym: 

− zmniejszenie planu wydatków o kwotę 400.000 zł, z tego: 
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dział 600 rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe o kwotę 400.000 zł 

− zwiększenie planu wydatków o kwotę 153.000 zł, z tego: 

Dział 900 rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 153.000 zł 

Powyższe zmiany powodują również zmianę zapisów §§ 3, 4, 9, 10 uchwały budżetowej oraz 

załącznika nr 6 – planowane kwoty dotacji. 

 

Radny C. Świerkot zaproponował, aby w związku ograniczeniem dotacji dla Powiatu 

Pszczyńskiego, rozważyć przeznaczenie pozostałej z tego tytułu kwoty, na remont odcinka 

drogi w rejonie „starej szkoły” oraz uporządkowanie terenu wokół tego budynku.  

Skarbnik Gminy poinformowała, że ze względu na COVID-19 szacuje zmniejszenie dochodów 

gminy o ok. 1.500.000 zł. W związku z tym realizację dodatkowych zadań można rozważyć  

w późniejszym terminie.  

 

W wyniku głosowania przeprowadzonego przez Przewodniczącego Rady uchwała została 

podjęta jednogłośnie.  

  

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej na lata 2020 – 2026 

 

Przewodniczący Rady przedstawił pozytywną opinię komisji połączonych w sprawie projektu 

uchwały, a następnie przeprowadził głosowanie w sprawie jej podjęcia. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  
 

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki  

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Katowicach 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały dotyczący zaciągnięcia pożyczki  

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach  

w wysokości 224.000zł  na sfinansowanie wydatków zadania pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji 

sanitarnej w gminie Kobiór”. 

Dodał, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię  komisji połączonych. 

 

W wyniku głosowania przeprowadzonego przez Przewodniczącego Rady uchwała została 

podjęta jednogłośnie.  

 

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki  

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Katowicach 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały dotyczący zaciągnięcia pożyczki  

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach  

w wysokości 153.000zł na sfinansowanie wydatków zadania pn. „Zmiana systemu ogrzewania 

na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy 

Kobiór w roku 2020”. 

Dodał, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię  komisji połączonych. 

 

W wyniku głosowania przeprowadzonego przez Przewodniczącego Rady uchwała została 

podjęta jednogłośnie.  
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9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniego programu 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kobiór na okres 1.07.2020 - 

31.12.2025. 

 

Przewodniczący Rady przedstawił pozytywną opinię komisji połączonych w sprawie projektu 

uchwały, a następnie przeprowadził głosowanie w sprawie jej podjęcia. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

 

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkola prowadzonego 

przez Gminę Kobiór, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci 

młodsze. 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. 

Wójt poinformował, że uzasadnienie do uchwały przedstawiła dyrektorka przedszkola. Po 

przeanalizowaniu sprawy, w uzgodnieniu z Panią dyrektor, ustalono, że do końca obecnego 

roku szkolnego pensum nauczycieli będzie wynosiło 22 godziny, natomiast w roku szkolnym 

2020/2021 – 23 godziny. Wiąże się to z ilością dzieci sześcioletnich w grupie. W bieżącym 

roku ilość takich dzieci była przeważająca, natomiast w przyszłym roku w większości będą to 

dzieci młodsze.  

 

W wyniku głosowania przeprowadzonego przez Przewodniczącego Rady uchwała została 

podjęta jednogłośnie.  

  

11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia dyrektora Szkoły 

Podstawowej w  Kobiórze z  obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych. 

 

Przewodniczący Rady przedstawił pozytywną opinię komisji połączonych w sprawie projektu 

uchwały, a następnie przeprowadził głosowanie w sprawie jej podjęcia. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

 

12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zasad wsparcia dla 

podmiotów wynajmujących lokale użytkowe lub dzierżawiących bądź 

użytkujących nieruchomości zasobu gminnego, których płynność finansowa uległa 

pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych 

z powodu COVID-19. 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

Wójt poinformował, że zwolnienia dotyczą tylko podmiotów dzierżawiących grunt lub 

wynajmujących lokale od gminy Kobiór, które miały zakaz prowadzenia działalności 

gospodarczej. Udzielenie pomocy tym podmiotom jest zasadne i nie spowoduje znaczącego 

zmniejszenia wpływów do budżetu. 

 

Radna P. Myszor zapytała, czy przewiduje się udzielenie wsparcia również przedsiębiorcom, 

którzy ze względu na COVID-19 byli zmuszeni do ograniczenia swojej działalności.  

Wójt odpowiedział, że na razie nie, lecz można powrócić do tego tematu w późniejszym 

terminie.   
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Radny A. Danek zapytał ile podmiotów może się ubiegać o pomoc.  

Wójt odpowiedział, że jest to nieliczna grupa – głównie najemcy lokali w budynku przy  

ul. Centralnej 57.   

W wyniku głosowania przeprowadzonego przez Przewodniczącego Rady uchwała została 

podjęta jednogłośnie.  

 

13. Sprawy bieżące. 
 

Wójt poinformował, że w związku ze zmianą kwoty dotacji dla Powiatu Pszczyńskiego istnieje 

konieczność uchylenia uchwały nr RG.0007.36.2019 z marca 2019r. w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu z przeznaczeniem na przebudowę ul. Rodzinnej 

w Kobiórze, na odcinku od parkingu cmentarnego do Drogi Krajowej nr 1 i podjęcie nowej 

uchwały w tej sprawie.  

Wójt odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. 

 

W wyniku głosowania przeprowadzonego przez Przewodniczącego Rady uchwała została 

podjęta jednogłośnie. 

 

Radny C. Świerkot zapytał, czy w związku z przewidywanym ograniczeniem dochodów 

budżetowych zagrożona jest realizacja placu zabaw przy ul. Rzecznej. 

Wójt odpowiedział, że zadanie to nie jest zaplanowane w tegorocznym budżecie. Dodał, że  

w obecnej sytuacji finansowej gminy, kiedy spodziewane jest obniżenie dochodów, zostaną 

przeanalizowane wydatki, głównie w zakresie zadań, na które nie otrzymujemy 

dofinansowania. Będą natomiast realizowane inwestycje już rozpoczęte oraz te, na które 

otrzymamy dofinansowanie.  

Na następnych posiedzeniach Rady temat budżetu z pewnością powróci i konieczna będzie jego 

modyfikacja. 

 

Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że w związku z COVID-19 nie odbędzie się spartakiada 

młodzieży i z tego tytułu będą pewne oszczędności, które można by przeznaczyć na inne cele.  

Wójt odpowiedział, że na wyjazd młodzieży zaplanowano stosunkowo niewielką kwotę,  

w porównaniu do kwoty, jaką wydatkujemy na organizację spartakiady w Kobiórze. Są również 

oszczędności w związku z nie organizowaniem Dni Kobióra oraz wynikające z korzystnych 

ofert przetargowych. Oszczędności te nie bilansują się jednak ze stratami.  

Przewodniczący Rady zapytał, czy zmniejszenie dochodów o 1.500.000 zł jest wersją 

optymistyczną, czy pesymistyczną. 

Wójt odpowiedział, że wynika to z wpływów, jakie były w ostatnich miesiącach. Nie wiadomo 

jednak, czy sytuacja ta będzie się utrzymywała.  

 

Wójt przypomniał, że 27 maja 1990 roku weszła w życie ustawa o samorządzie terytorialnym 

i pracowniach samorządowych. Jest to  początkowa data powstania samorządu terytorialnego. 

Z tej okazji Wójt złożył życzenia wszystkim radnym i pracownikom, podziękował za wkład 

pracy na rzecz naszej społeczności. Do tej pory dzięki sprzyjającym okolicznościom skutki 

działań samorządu były pozytywne i należy sobie życzyć, aby sytuacja związana  

z koronawirusem nie pokrzyżowała naszych planów na przyszłość. Może się bowiem okazać, 

że są to dopiero początki kryzysu, który będzie dotykał następnych lat.  

 

Radny Z. Jaromin zapytał, czy jest już pozwolenie wodnoprawne na zasypanie stawu przy  

ul. Rodzinnej. Przy okazji przebudowy ul. Rodzinnej można by również włączyć w to zadanie 

remont skrzyżowania z ul. Błękitną. 
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Wójt odpowiedział, że nie ma jeszcze decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym, procedura jest  

w toku. Niezależnie od wydania tej decyzji przebudowa ul. Rodzinnej będzie realizowana gdyż 

nie koliduje to ze stawem. Rozważano jedynie wykorzystanie ewentualnego nadmiaru gruntu 

do jego zasypania. Oprócz decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym konieczna jest również 

decyzja o likwidacji stawu, o którą musi wystąpić właściciel.  

 

Radny C. Świerkot poruszył sprawę zjazdów z drogi DK1 na ul. Rodzinną. Zapytał, czy można 

by ponowić starania o ich wykonanie, równocześnie z przebudową ul. Rodzinnej.    

Wójt uważa, że zjazdy są potrzebne lecz nie udało się porozumieć w tej sprawie z Generalną 

Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Niestety problem ten pozostanie, gdyż GDDKiA 

argumentuje, że planowana jest budowa drogi S 1, która według założeń ma przejąć część ruchu 

z drogi DK1. Na S 1 będą obowiązywać opłaty, natomiast DK 1 stanie się drogą wojewódzką. 

W związku z tym nie należy się spodziewać, że ruch będzie na niej mniejszy, a wręcz 

przeciwnie może się nasilić.  

Po modernizacji ul. Rodzinnej mogą się pojawić również inne problemy, jak nadmierna 

prędkość pojazdów i wnioski mieszkańców o montaż progów spowalniających. Na etapie 

uzgadniania projektu organizacji ruchu zostało skierowane wystąpienie do Powiatowego 

Zarządu Dróg o odpowiednie oznakowanie drogi, szczególnie w rejonie piekarni oraz  

o ograniczenie tonażu, aby nie było możliwości tranzytu samochodów ciężarowych przez 

Kobiór.           

 

14. Interpelacje, zapytania i wnioski. 

 

Nie zgłoszono. 

 

15. Zakończenie obrad.     
 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął sesję.  

 

Protokołowała Jolanta Niemiec.  

 


