
PROTOKÓŁ
z XI SESJI RADY GMINY KOBIÓR

z dnia 30 listopada 2011r.

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 oraz – lista obecności w załączeniu.

Przewodniczący przedstawił porządek obrad : 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie wymaganego kworum.     
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji, z dnia 27 października 2011r.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobiór na 2011r.
6. Rozpatrzenie  i  podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  Rady  Gminy  Kobiór  

Nr XI/65/07 z dnia 26 października 2007r w sprawie określenia wzorów formularzy, 
informacji i deklaracji podatkowych. 

7. Rozpatrzenie  i  podjęcie  uchwały  w  sprawie  programu  współpracy  z  organizacjami 
pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku 
publicznego na 2012 rok.

8. Wstępne omówienie projektu budżetu na 2012 rok.
9. Sprawy bieżące.
10. Interpelacje, zapytania i wnioski.
11. Zakończenie obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z sesji, z dnia 27 października 2011r.

Protokół został przyjęty bez uwag – jednogłośnie. 

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

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

W Gminnym Domu Kultury odbyły się warsztaty kulinarne zorganizowane przez Lokalną 
Grupę Działania „Ziemia Pszczyńska” – „Junior gotuje, senior degustuje”. Celem warsztatów 
było przekazanie  młodemu  pokoleniu  doświadczeń  kulinarnych.  Pod  nadzorem  osób 
dorosłych  dzieci  miały  możliwość  przygotowania  potraw  regionalnych,  które  następnie 
wspólnie degustowano. 

W Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie z przedstawicielami Zarządu Dróg Wojewódzkich, 
Miasta Tychy oraz Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie. Omawiano sprawy organizacji 
ruchu w związku z czekającymi nas utrudnieniami spowodowanymi remontami dróg wokół 
Kobióra. Planowany jest remont DK-1 w Tychach, budowa wiaduktu w Piasku oraz remont 
wiaduktu  w  Kobiórze  na  drodze  nr  928.  Rozpoczęcie  inwestycji  w  Tychach  i  Piasku 
planowane jest od marca 2012r. Nie ustalono natomiast jeszcze terminu rozpoczęcia prac  



w Kobiórze lecz wiadomo, że inwestycja musi zostać zrealizowana w latach 2012-13. Remont 
wiaduktu  w  Kobiórze  zamierzano  wykonać  już  przed  trzema  laty  lecz  projekt  został 
oprotestowany  gdyż  nie  przewidywał  przejazdu  przez  tory  kolejowe.  Opracowano  nowy 
projekt uwzględniający zastępczą organizację ruchu na czas przebudowy. 

Z okazji Dnia Niepodległości, w dniu 10 listopada, przedstawiciele samorządu oraz młodzież 
szkolna  złożyli  kwiaty  i  zapalili  znicze  pod  obeliskiem  poświęconym  pamięci 
zamordowanych  w  podobozie  KL  Auschwitz  w  Kobiórze  oraz  pod  pomnikiem 
zamordowanych w 1939 r. leśników i mieszkańców Kobióra. Z tej okazji odbył się również 
koncert  w Gminnym Domu Kultury,  w którym zaprezentowały się kobiórskie zespoły.  W 
dniu 11 listopada została odprawiona uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny, z udziałem 
chóru Harmonia. 

Wójt  uczestniczył  w  XIII  edycji   Prezentacji  Potraw  Regionalnych  w  Studzionce.  
W konkursie tym bierze udział dwanaście kół gospodyń wiejskich Gminy Pszczyna i koło  
z Gminy Kobiór. Naszemu Kołu Gospodyń Wiejskich należą się wyrazy uznania za zawsze 
godne reprezentowanie Gminy. 

Przetarg na sprzedaż sześciu nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Kobiór 
nie doszedł do skutku ze względu na brak zainteresowania nabywców. 

W Powiecie Pszczyńskim odbyły się ćwiczenia obronne, w których uczestniczyła  również 
nasza Gmina.

W Starostwie  Pszczyńskim  odbyło  się  spotkanie  w  sprawie  komunikacji.  Nowa ustawa  
o  publicznym  transporcie  zbiorowym  zdefiniowała  jej  organizatorów.  W  przypadku 
województwa jest to marszałek, a na terenie powiatu starosta. W następnych latach instytucje 
te  będą  musiały  partycypować  w  kosztach  komunikacji.  Niezrozumiałe  jest  stanowisko 
Gminy Pszczyna,  która nie ponosi na ten cel  żadnych  kosztów, mimo,  że jej  mieszkańcy 
również korzystają z przejazdów, chociażby naszym busem. 

W dniu 18.11.br. w Gminnym Domu Kultury odbyło się zebranie mieszkańców, na którym 
omówiono  bieżące  sprawy Gminy.  Oprócz  kierowników jednostek  gminnych  głos  zabrali 
również przedstawiciele Nadleśnictwa Kobiór i Spółki KOBIMED. Niestety mieszkańcy nie 
przybyli zbyt licznie, łącznie w zebraniu uczestniczyły 52 osoby. 

W dniu Św. Cecylii została odprawiona Msza Święta za kobiórskie zespoły wokalne. Poziom 
artystyczny naszych zespołów jest coraz wyższy. 

W Urzędzie Gminy odbyła się uroczystość wręczenia medali przyznanych przez Prezydenta 
RP  jedenastu  parom  obchodzącym  jubileusz  50  –  lecia  małżeństwa.  Pary  te  otrzymały 
również upominki od samorządu. 

W  wyniku  konkursu  ofert  dokonano  wyboru  najemcy  mieszkania  o  podwyższonym 
standardzie przy ul. Centralnej 30/11.

Wójt  uczestniczył  w  zgromadzeniu  ogólnym  Śląskiego  Związku  Gmin  i  Powiatów 
zrzeszającym  ok.  90%  gmin  i  powiatów  naszego  województwa.  Dyskutowano  na  temat 
problemów z jakimi borykają się samorządy odnośnie finansowania zadań zleconych, złego 
traktowania przez władze centralne, przeniesienia zadłużenia Państwa na samorządy, spraw 
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oświatowych  i  innych.  Stanowisko  zgromadzenia  ogólnego  dotyczące  oczekiwań 
samorządów  lokalnych  Województwa  Śląskiego  wobec  nowego  parlamentu  i  rządu  jest  
w dyspozycji Wójta i dobrze byłoby gdyby z materiałem tym zapoznały się komisje Rady.

Wójt uczestniczył w podpisaniu umowy na realizację przez firmę „MASTER” inwestycji pn. 
"Budowa  Międzygminnego  Zakładu  Kompleksowego  Zagospodarowania  Odpadów 
Komunalnych w Tychach". Przetarg na to zadanie wygrała duża firma austriacka.

W  dniu  28.11.br.  nastąpił  odbiór  końcowy  rozbudowy  oczyszczalni  ścieków  i  budowy 
kanalizacji  sanitarnej.  Uroczyste  otwarcie  oczyszczalni  wraz  z  jej  poświęceniem  nastąpi 
prawdopodobnie  15.12.br.  Rozbudowana,  nowoczesna  oczyszczalnia  zaspokoi  potrzeby 
całego Kobióra w zakresie oczyszczania ścieków.

Wójt  otrzymał  zaproszenie  do  udziału  w  otwarciu  nowej  siedziby  Nadleśnictwa  Kobiór  
w Piasku.  Przypomniał,  że  sprawa  przeniesienia  Nadleśnictwa  z  Kobióra  rozpoczęła  się  
w 2008 roku, kiedy to szukano terenu pod budowę nowej siedziby. Wówczas do Rady Gminy 
wpłynął wniosek Nadleśnictwa Kobiór o zmianę w planie zagospodarowania przestrzennego 
umożliwiającą budowę siedziby Nadleśnictwa w Kobiórze przy ul. Zachodniej. Niestety na 
skutek spekulacji politycznych zdecydowano o wybudowaniu tej siedziby w Pszczynie. Przed 
wyborem  lokalizacji  wystąpiono  do  Dyrektora  Generalnej  Dyrekcji  Lasów  Państwowych 
przedstawiając mu argumenty za pozostawieniem Nadleśnictwa w Kobiórze. W odpowiedzi 
nadesłał on przyrzeczenie, że ustalenia w tej sprawie zapadną na spotkaniu w Regionalnej 
Dyrekcji  Lasów Państwowych z udziałem kierownictwa Nadleśnictwa i władz Gminy.  Do 
żadnych ustaleń nie doszło i decyzja o wyborze miejsca w Piasku została podjęta bez udziału 
tych gremiów. Po uzyskaniu takich informacji, w 2009 roku, na ręce Wójta wpłynął protest 
mieszkańców Kobióra, którzy złożyli ok. 230 podpisów pod petycją Społecznego Komitetu 
Mieszkańców  przeciwko  przeniesieniu  siedziby  Nadleśnictwa.  Petycja  ta  została  również 
skierowana  do  Przewodniczącego  i  Wiceprzewodniczącego  Rady  Gminy,  Starosty 
Pszczyńskiego,  Marszałka  Województwa  Śląskiego,  posła  Tomasza  Tomczykiewicza, 
posłanki  Izabeli  Kloc,  Wojewody  Śląskiego  oraz  do  mediów.  Protest  wyraziło  także 
kobiórskie koło Związku Górnośląskiego. Również Rada Gminy podjęła uchwałę wyrażającą 
stanowczy protest przeciwko przeniesieniu siedziby Nadleśnictwa Kobiór, poza teren Gminy 
Kobiór,  której  4/5  powierzchni  zajmują  lasy,  jako  naruszającemu  prawie  dwustuletnią 
tradycję istnienia na terenie Gminy Kobiór, administracji lasów, której początki sięgają 1820r.
Uchwała ta została  przekazana posłom i  senatorom Rzeczpospolitej  Polskiej,  Dyrektorowi 
Generalnemu  Lasów  Państwowych  w  Warszawie,  Sejmikowi  Województwa  Śląskiego, 
Dyrektorowi  Regionalnemu  lasów  Państwowych  w  Katowicach,  powiatom  i  gminom  na 
których terenie położone są lasy Nadleśnictwa Kobiór. W ślad za tym, uchwały popierające 
nasze stanowisko, podjęła Rada Powiatu Pszczyńskiego, Rada Powiatu Mikołowskiego oraz 
sąsiednie gminy, za wyjątkiem Rady Miasta Pszczyna, która poparła uchwałę Rady Sołeckiej 
w Piasku o przeniesieniu tam siedziby Nadleśnictwa. W kwietniu 2009r. odbyło się spotkanie 
zorganizowane  przez  Panią  Izabelę  Kloc  Posłankę  na  Sejm  RP  w  sprawie  przeniesienia 
siedziby Nadleśnictwa Kobiór do Pszczyny. W spotkaniu tym uczestniczyli również Pan Piotr 
Cybulski Poseł na Sejm RP członek sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, przedstawiciele 
Regionalnej  Dyrekcji  Lasów Państwowych  z  Katowic,  Nadleśniczy  Nadleśnictwa Kobiór, 
oraz mieszkańcy Kobióra.  Posłowie obiecali  wówczas,  że zajmą się  tą  sprawą.  Następnie 
ponownie zostało skierowane wystąpienie do Generalnego Dyrektora Lasów Państwowych  
o przedstawienie stanowiska wobec uchwał protestujących przeciwko przeniesieniu siedziby 
Nadleśnictwa.  W  odpowiedzi  stwierdził  on,  że  stanowisko  Rady  Gminy,  wynikające 
wyłącznie  z  pobudek  ambicjonalnych  w  tej  sprawie,  stanowiące  jednocześnie  formę 
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ingerencji  w  działalność  Lasów  Państwowych  nie  wpłynie  na  zmianę  decyzji  dotyczącej 
lokalizacji siedziby Nadleśnictwa. Przesłano zatem kolejne pismo do Generalnego Dyrektora 
Lasów Państwowych z wyrazami ubolewania, że stanowisko Rady Gminy zostało odebrane 
jako próba ingerencji w działalność Lasów Państwowych. Podkreślono również, że władze 
samorządowe mają prawo i obowiązek do wypowiadania się w sprawach istotnych dla Gminy 
i jej mieszkańców. Do pisma załączono też stanowisko Rady Powiatu popierające nasz protest 
i  zwracające  uwagę,  że  decyzja  o  przeniesieniu  siedziby  Nadleśnictwa  może  znacząco 
zaważyć na współegzystencji mieszkańców Powiatu.  
Wójt zapytał, czy w związku z otwarciem nowej siedziby Nadleśnictwa należy w jakiś sposób 
zareagować i wyrazić stanowisko będące podsumowaniem wcześniejszych działań.  

5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobiór na 
2011r.

Zastępca  Skarbnika  Renata  Szary  poinformowała,  że  w  projekcie  uchwały,  którą  radni 
otrzymali  wprowadzono  dodatkową  pozycję  –  zwiększenie  dochodów  w  rozdz.  90004  
o kwotę 17.500 ze sprzedaży drewna pozyskanego ze ścinki drzew przy drogach gminnych. 
Proponuje się przeznaczenie tej kwoty na remonty dróg gminnych – rozdz. 60016.

Przewodniczący Rady odczytał zmieniony projekt uchwały.

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

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

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kobiór 
Nr XI/65/07 z dnia 26 października 2007r w sprawie określenia wzorów formularzy, 
informacji i deklaracji podatkowych. 

Przewodniczący Rady poinformował,  że w projekcie uchwały została zmieniona kolejność 
poszczególnych punktów, natomiast treść nie uległa zmianie. 
Odczytał  następnie  zmieniony projekt  uchwały  i  przeprowadził  głosowanie  w sprawie  jej 
przyjęcia.

Uchwała została przyjęta 14 głosami, 1 wstrzymujący. 

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku 
publicznego na 2012 rok.

Przewodniczący Rady odczytał pismo Wójta informujące, że w wyniku konsultacji projektu 
przedmiotowego programu uzupełniono priorytetowe obszary współpracy wymienione w § 4 
ust.  2  projektu  uchwały  o  obszar  w  zakresie  „kultury,  sztuki,  ochrony  dóbr  kultury  
i  dziedzictwa  narodowego”.  Zaproponowane  przez  Stowarzyszenie  Kobiórska  Inicjatywa 
Kulturalna formy współpracy mieszczą się w projekcie programu na 2012 rok w § 7 pkt 5 
„wspieranie, promowanie działalności organizacji pozarządowych”. 
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Radca  Prawny  B.  Gembalczyk  poinformował,  że  projekt  uchwały  został  zmieniony,  
w  stosunku  do  przekazanego  radnym.  Po  konsultacjach  rozszerzono  obszar  współpracy  
o zadanie „kultura, sztuka, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” – § 4 ust.  2. 
Druga  zmiana  dotyczy  §  10  gdzie  w  pierwotnej  wersji  zapisano  w  jaki  sposób  będzie 
przebiegało tworzenie programu, natomiast obecnie zapisane jest jaki był przebieg tworzenia 
programu. 
Odczytał następnie protokół z dnia 26.04.2011r., z konsultacji jakie przeprowadzono zgodnie 
z  uchwałą  Rady  Gminy  w  sprawie  zasad  i  trybu  konsultowania  projektu  programu  
z organizacjami pozarządowymi. 
Konsultacje przebiegały następująco:

− Wójt wydał zarządzenie nr 61/III/11 z dnia 6 listopada 2011r. w sprawie poddania 
konsultacjom społecznym Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok,

− ogłoszenie o konsultacjach opublikowano go w Biuletynie Informacji Publicznej, na 
stronie internetowej Urzędu Gminy Kobiór, a także wywieszono na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Gminy Kobiór na okres 14 dni, t.j. od 15 - 29.11.2011r.

− sporządzono  protokół  z  przebiegu  konsultacji  i  opublikowano  go  w  Biuletynie 
Informacji  Publicznej,  na  stronie  internetowej  Urzędu  Gminy  Kobiór,  a  także 
wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kobiór

B. Gembalczyk odczytał protokół z konsultacji.
W dniu 18.11.2011r. Stowarzyszenie Kobiórska Inicjatywa Kulturalna zgłosiła następujące 
propozycje zmian w przedłożonym do konsultacji projekcie : 
1) uzupełnienie priorytetowych obszarów współpracy o obszar „kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego”,  
2) poszerzenie katalogu współpracy o :

− wspieranie współpracy kobiórskich organizacji pozarządowych i inicjatyw lokalnych 
z  organizacjami  i  inicjatywami  działającymi  w  gminach  partnerskich  (przy  okazji 
wizyt i wymian),

− promowanie kobiórskich organizacji  pozarządowych  oraz inicjatyw lokalnych i  ich 
działań (np. w oficjalnych wydawnictwach Gminy Kobiór),

− wzmacnianie  kompetencji  i  potencjału  kobiórskich  organizacji  pozarządowych  
i inicjatyw lokalnych w formie doradztwa (np. prawnego, księgowego), organizowanie 
szkoleń  i  dofinansowanie  udziału  przedstawicieli  organizacji  w  szkoleniach 
organizowanych przez inne podmioty.

Po  tych  propozycjach  Wójt  podjął  decyzję  o  przedstawieniu  Radzie  Gminy  zmienionego 
projektu uchwały wraz z informacją, jaka została wcześniej odczytana. 

Przewodnicząca  Komisji  Kultury,  Oświaty i  Zdrowia  – K.  Myszor  poinformowała,  że  ze 
względu na brak informacji dotyczących wysokości środków finansowych przeznaczonych na 
realizację Programu, Komisja nie wyraziła opinii w sprawie projektu uchwały. 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów I. Cuber  poinformowała, że według informacji 
Skarbnika Gminy, na realizację Programu  zaplanowano kwotę 6.000 zł, z czego:

− w rozdz. 85195 „zdrowie” – kwota 3.000 zł
− w rozdz. 92195 „pozostała działalność – kultura” – kwota 3.000 zł. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt przedmiotowej uchwały i przeprowadził głosowanie 
w sprawie jej przyjęcia. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
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8. Wstępne omówienie projektu budżetu na 2012 rok.

Wójt S. Ryt poinformował, że projekt budżetu wraz z wieloletnią prognozą finansową został 
przekazany w wymaganym terminie do Rady Gminy oraz do zaopiniowania przez Regionalną 
Izbę Obrachunkową. 
Na  dzień  dzisiejszy  jest  wiele  niewiadomych  odnośnie  finansowania  zadań  przez 
administrację  rządową.  Dotyczy  to  w  szczególności  oświaty.  We  wszystkich  gminach 
subwencja oświatowa nie rekompensuje ponoszonych wydatków. W ogóle nie są finansowane 
przedszkola, co w przypadku naszej Gminy stanowi kwotę ok. 1 mln. zł. Są pewne pozytywne 
sygnały,  że  od  2012  roku  otrzymamy  również  częściową  subwencję  na  prowadzenie  tej 
placówki. Zagrożona jest sprzedaż nieruchomości ze względu na spadek zainteresowania ich 
kupnem,  a  Gmina  zrealizowała  pewne  zadania,  jak  rozbudowa  przedszkola  i  szkoły,  
z kredytów, które trzeba spłacać.  Minister  Oświaty podjął decyzję o przesunięciu terminu 
obowiązku  szkolnego  dzieci  sześcioletnich  na  2014  rok,  co  również  będzie  skutkowało 
mniejszą subwencją. 
Możliwe są zmiany w zakresie finansowania komunikacji.  Być może w 2012r. Marszałek 
Województwa  częściowo  dofinansuje  gminom  to  zadanie,  a  w  następnych  latach, 
prawdopodobnie, takie linie jak 157 staną się liniami wojewódzkimi. Na przyszły rok, na linię 
157 zaplanowano w budżecie ok. 240.000 zł.  
Gdyby  wzrosły  dochody,  wówczas  można  by  zrealizować  pewne  zadania  wynikające  
z propozycji Rady Gminy, jak chociażby dotyczące dróg. Potrzeby w tym zakresie są zawsze 
bardzo  duże,  w  związku  z  czym  zostaną  podjęte  starania  o  wykorzystanie  programów,  
z  których  możliwe  będzie  uzyskanie  dofinansowania.  W taki  sposób  została  wykonana  
w bieżącym roku droga zbiorcza łącząca ul. Ołtuszewskiego z ul. Rodzinną. 
Jest  niewystarczająca  ilość  środków  na  oświetlenie.  Zaplanowana  kwota  wystarczy  na 
wykonanie  tylko  pojedynczych  punktów oświetleniowych.  Nie  ma  natomiast  środków na 
oświetlenie ul. Plichtowickiej, o co wnioskowali również mieszkańcy. 
Jest  złożony wniosek w  Urzędzie  Marszałkowskim na  termomodernizację  szkoły.  Gdyby 
projekt ten udało się zrealizować, wówczas pozwoliłoby to na znaczną oszczędność energii 
oraz poprawę wizerunku obiektu. 
Nie  zostały  zaplanowane  środki  na  przebudowę Gminnego  Domu  Kultury  w  2012  roku. 
Została  wprawdzie  przyznawana  dotacja  na  to  zadanie,  lecz  sposób  finansowania  jest 
niekorzystny,  w stosunku  do innych  projektów,  gdyż  Gmina  musi  pokryć  60% kosztów. 
Termin realizacji  można przesunąć na lata  2013-14. Gdyby udało się wcześniej  pozyskać 
dodatkowe środki, np. z korzystnej sprzedaży nieruchomości, wówczas można przyspieszyć 
to zadanie. Zadłużenie Gminy nie jest duże, wynosi obecnie ok. 13%. Zgodnie z poprzednią 
ustawą o finansach publicznych zadłużenie mogło wynosić 60%. Nowe przepisy narzuciły 
gminom  niekorzystne  wskaźniki,  znacznie  ograniczające  poziom zadłużenia,  w  związku  
z  czym  nie  możemy  zaciągać  dodatkowych  kredytów.  Należy  zatem  działać  ostrożnie  
i realizować zadania w miarę możliwości. Projekt budżetu można ewentualnie zmienić lecz 
tylko poprzez rezygnację z jakiegoś zadania na rzecz innego. 
Gminom zlecane są zadania oświatowe i z zakresu pomocy społecznej, na które nie otrzymują 
wystarczającej ilości środków. Wobec takiej sytuacji samorządy protestują, między innymi do 
nowego Rządu, również poprzez Śląski Związek Gmin i Powiatów. 
Sekretarz Gminy i dyrektor Szkoły Podstawowej opracowują obecnie wniosek o środki unijne 
na realizację programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów klas I-III. Istnieje szansa 
otrzymania 53.000 zł na realizację tego programu.  
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9. Sprawy bieżące.

Przewodniczący  Rady  odczytał  pismo  Burmistrza  Pszczyny,  w  którym  zawraca  się  on  
o  przyjęcie  apelu  dotyczącego  podjęcia  działań  przez  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie 
zmniejszenia ruchu samochodów ciężarowych na drodze krajowej nr 1. 
Sprawa  ta  zostanie  przekazana  do  rozpatrzenia  przez  Komisję  Gospodarki  Przestrzennej, 
Komunalnej i Rolnictwa. 
Nawiązał  następnie  do  sprawy  poruszonej  przez  Wójta,  wyrażenia  stanowiska  odnośnie 
podsumowania działań dotyczących przeniesienia siedziby Nadleśnictwa. 

Radny J. Mazurczyk uważa,  że skoro nie udało się pozostawienie siedziby Nadleśnictwa  
w Kobiórze należałoby przynajmniej podjąć starania o przejęcie przez Gminę budynku po 
Nadleśnictwie. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że pomimo zmiany planu zagospodarowania przestrzennego 
dla terenu pod nową siedzibę Nadleśnictwa w Kobiórze i poniesienie z tego tytułu kosztów, 
instytucja ta i tak została przeniesiona do Piasku. Nie powinno to jednak zaważyć na dalszej 
dobrej  współpracy.  Należy  podziękować  samorządom,  które  poparły  nasze  starania  
o pozostawienie Nadleśnictwa w Kobiórze.

Radny  P.  Kłakus  uważa,  że  wszystkie  tereny  Skarbu  Państwa  w zarządzie  Nadleśnictwa 
Kobiór znajdujące się na polanie śródleśnej  Kobióra powinny zostać przekazane na rzecz 
Gminy. Uważa, że tereny te są własnością wszystkich mieszkańców, a nie Nadleśnictwa. 

Wójt stwierdził, że ze swojej strony wyrazi protest i ubolewanie w związku z przeniesieniem 
siedziby Nadleśnictwa. Uważa również za słuszne podziękowanie samorządom za wsparcie, 
mimo, że bezskuteczne, naszej inicjatywy. 
Współpraca  pomiędzy  Wójtem  i  Nadleśnictwem  Kobiór  układa  się  bardzo  dobrze. 
Nadleśnictwo  rozumie  nasze  problemy  lecz  nie  ma  możliwości  prawnych  przekazania 
swojego majątku na rzecz Gminy.  Obecnie podpisane jest  porozumienie z Nadleśniczym  
w sprawie przejęcia trzech nieruchomości na terenie byłej bazy transportu leśnego. Następnie 
zostanie  podpisana,  z  Nadleśniczym  i  Dyrektorem  Regionalnej  Dyrekcji  Lasów 
Państwowych, umowa dzierżawy.  
Zostało  również  skierowane  wystąpienie  do  Generalnej  Dyrekcji  Lasów  Państwowych  
z propozycją przekazania siedziby Nadleśnictwa i terenów wokół. W odpowiedzi dyrektor 
GDLP poinformował,  że nie  ma możliwości  przekazania Gminie tych  nieruchomości  lecz 
można dokonać zamiany gruntów lub zawrzeć umowę dzierżawy.  Żeby prowadzić  dalsze 
starania w tym zakresie konieczne jest stanowisko Rady o zamiarze użytkowania budynku na 
potrzeby realizacji  zadań własnych Gminy.  W związku z tym należałoby wspólnie ustalić 
sposób zagospodarowania. 

Przewodniczący Rady zaproponował aby Rada wraz z Wójtem przyjęła stanowisko  odnośnie 
przeniesienia Nadleśnictwa Kobiór.
Propozycja została przyjęta jednogłośnie. 
W związku z tym Przewodniczący Rady zaproponował powołanie zespołu, który wspólnie  
z Wójtem zredaguje odpowiednie wystąpienie.
Zadeklarował swój udział w takim zespole oraz poprosił Irenę Cuber i Eryka Kłosa. Osoby te 
wyraziły zgodę. Poprosił również Wójta o zorganizowanie spotkania w tej sprawie. 
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Zwolnił się radny J. Kukla – obecnych 14.       
Radna  K.  Myszor  zapytała  do  kiedy  jest  ważne  pozwolenie  na  budowę  nowej  sali 
gimnastycznej,  na  co  kierownik  Referatu  G.K.  –  J.  Mazur  odpowiedział,  że  pozwolenie 
wygasło na początku ubiegłego roku. 
Zastępca Wójta dodał, że cała dokumentacja jest aktualna i gdyby pojawiły się możliwości 
finansowe realizacji tej inwestycji, wówczas  trzeba wystąpić o nowe pozwolenie na budowę.

Radny L. Pawłowski zapytał, czy istnieje jeszcze możliwość otrzymania dofinansowania tego 
typu zadań. 
Zastępca Wójta odpowiedział, że raczej nie ma możliwości uzyskania dotacji z programów 
unijnych w perspektywie finansowej 2007 – 13 ze względu na wyczerpanie alokacji środków. 
Mogłaby się pojawić możliwość dofinansowania z Ministerstwa Kultury Fizycznej i Sportu 
lecz  w tym przypadku dofinansowanie  może  być  przyznane tylko  w wysokości  60%  na 
kontynuację inwestycji.  Gminy na razie  nie stać aby tę inwestycję  rozpocząć.  Jej  wartość 
kosztorysowa oszacowana jest na ok. 4 mln. zł. Być może w nowej perspektywie finansowej 
na  lata  2014  –  20  będą  programy  unijne  pozwalające  na  uzyskanie  korzystniejszego 
dofinansowania.

Radny  B.  Szpak  zapytał,  kiedy  można  się  spodziewać  rozstrzygnięcia  w  sprawie 
termomodernizacji budynku szkoły.
Zastępca  Wójta  odpowiedział,  że  wniosek  został  przyjęty  pod  względem  formalnym, 
natomiast  decyzja o jego ewentualnym przyjęciu powinna nastąpić  do końca listopada br. 
Alokacja środków na tego typu projekty jest dużo mniejsza, niż w pierwszej edycji konkursu, 
gdzie nasz wniosek znajdował się na 23 miejscu listy rezerwowej. Nie wiadomo natomiast, 
czy środki będą przyznawane na większą ilość małych projektów, czy też zostaną zczerpane 
np. na jeden duży projekt pozwalający na osiągnięcie znaczącego efektu ekologicznego. 

Radny P. Kłakus zwrócił uwagę, że w projekcie budżetu nie zostały zaplanowane środki na 
dopłatę do ścieków. Jest to antymotywacyjne dla mieszkańców Osiedla. Jeżeli cena ścieków 
znacznie wzrośnie, wówczas może nastąpić sytuacja, że mieszkańcy ci nie będą się podłączali 
do kanalizacji. 

Zastępca  Wójta  stwierdził,  że  dotychczas  mieszkańcy  partycypowali  w kosztach  budowy 
kanalizacji poprzez przekazywanie darowizny lub wykonywali we własnym zakresie znaczne 
odcinki przyłączy.  Gdyby jednak wspomniana sytuacja miała miejsce i groziłoby to utratą 
możliwości  umorzenia  pożyczki,  wówczas,  w  ostateczności,  można  podjąć  działania 
zastępcze  polegające  na  wykonaniu  przyłączy  przez  Gminę  i  ściągnięcia  należności  od 
właścicieli nieruchomości.   

Radca  Prawny  stwierdził,  że  jeżeli  mieszkańcy  nie  podłączą  się  do  nowowybudowanej 
kanalizacji i będą odprowadzali ścieki jak dotychczas, wówczas za nielegalny zrzut ścieków 
karę zapłaci administrator rurociągu. Może ona być znacznie wyższa, niż koszty związane  
z  przyłączeniem  do  kanalizacji.  Jeżeli  przyłącze  doprowadzone  jest  do  granicy  posesji, 
wówczas  jej  właściciel  jest  zobowiązany  do  podłączenia  się  do  tego  przyłącza  lub  do 
studzienki kanalizacyjnej na posesji.  

10. Interpelacje, zapytania i wnioski.
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Radny J. Mazurczyk zapytał, czy w przypadku, gdyby była możliwość przyjęcia wszystkich 
dzieci  do  naszego  przedszkola,  Gmina  musiałaby  ponosić  koszt  pobytu  dzieci  
w przedszkolach poza Kobiórem.
Radca Prawny – B. Gembalczyk odpowiedział, że można by nie zwracać kosztów dotacji na 
dziecko  mieszkające  w Kobiórze,  a  uczęszczające  do  przedszkola  publicznego  na  terenie 
innej gminy, jeżeli byłyby wolne miejsca w naszym przedszkolu. Nie ma takiej możliwości 
w przypadku przedszkoli niepublicznych, co gwarantuje ustawa o systemie oświaty. Zdarzają 
się  sytuacje,  że  przedszkola  niepubliczne  występują  o  dotacje  na  dzieci,  których  rodzice 
oświadczyli,  że są mieszkańcami  Kobióra,  a zameldowani  są gdzie indziej.  Zamieszkanie, 
zgodnie z kodeksem cywilnym, jest miejscem ośrodka życia, natomiast ewidencja ludności 
potwierdza fakt pobytu.  Rodzice deklarują, że ich ośrodek życia jest w Kobiórze i upierają 
się o otrzymanie dotacji lecz ich podatki wpływają do miejsca zameldowania. Na razie udaje 
się uchronić od tych sytuacji. 
Zaplanowano dotację dla pięciorga dzieci uczęszczających do przedszkoli poza Kobiórem,  
a okazało się, że jest ich obecnie siedmioro.   

Radny J. Mazurczyk zapytał, co stanie się w przypadku zniesienia obowiązku meldunkowego. 

Radca  Prawny  –  B.  Gembalczyk  odpowiedział,  że  obowiązek  meldunkowy  nie  zostanie 
zniesiony  lecz  zamieniony  na  centralny  system  ewidencji  PESEL  i  w  każdym  urzędzie, 
upoważniony pracownik, będzie mógł sprawdzić nasze dane. Obowiązku meldunkowego nie 
będzie w urzędzie gminy lecz w urzędzie skarbowym jako zgłoszenie miejsca obowiązku 
podatkowego. 

11. Zakończenie obrad. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął sesję.

Protokołowała Jolanta Niemiec
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