
PROTOKÓŁ
z XVI SESJI RADY GMINY KOBIÓR

z dnia 28 czerwca 2012r.

Obrady prowadził Przewodniczący Rady Jerzy Mazur. Otworzył on sesję i stwierdził 
prawomocność obrad – obecnych 15 radnych.  W posiedzeniu uczestniczyli  również Wójt, 
Zastępca Wójta,  Zastępca Skarbnika Gminy,  Sekretarz Gminy oraz dyrektor Kobiórskiego 
Zakładu Komunalnego – lista obecności w załączeniu – zał. nr 1. 

Przewodniczący przedstawił następnie porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie wymaganego kworum.     
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji, z dnia 24 maja 2012r.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  

Gminy Kobiór za 2011r.
6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kobiór za 2011 rok i podjęcie 

uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z tego tytułu:
a) wystąpienie Wójta,
b) opinie komisji branżowych Rady,
c) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium 

za 2011 rok,
d) odczytanie  uchwały  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  sprawie  wydania  opinii  

o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok 
oraz uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy  
o udzielenie Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok,

e) podjecie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium za 2011 rok.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobiór na 2012r.
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.

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zadania od Powiatu Pszczyńskiego 
w zakresie zimowego utrzymania dróg.

10. Rozpatrzenie  i  podjecie  uchwały  w  sprawie  zmiany  "Programu  likwidacji  wyrobów 
zawierających azbest z terenu Gminy Kobiór na lata 2012 - 2032" 

11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2012 r.

12. Rozpatrzenie  i  podjęcie  uchwały  w  sprawie  opinii  o  zmianie  przebiegu  granicy  
z Miastem Tychy.

13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przeniesienia 
własności  w trybie  zamiany  części  nieruchomości  powstałych  na  skutek  połączenia  
i podziału. 

14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Gminnego programu wspierania rodziny na 
lata 2012-2014.

15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Gminy 
Kobiór. 

16. Sprawy bieżące.



17. Interpelacje, zapytania i wnioski.
18. Zakończenie obrad. 

Wójt  Stefan  Ryt  wniósł  o  uzupełnienie  porządku  obrad  o  rozpatrzenie  i  podjęcie  dwóch 
uchwał:

− w  sprawie  zgodnego  sposobu  podziału  ostatecznych  kwot  części  wyrównawczej 
subwencji  ogólnej,  wpłat  oraz  planowanego  udziału  we  wpływach  z  podatku 
dochodowego od osób fizycznych, pomiędzy gminami Kobiór i Wyry,

− w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  XXXIII/3/162/05  Rady  Gminy  Kobiór  z  dnia  
27 grudnia 2005r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycieli  realizujących  w  ramach  stosunku  pracy  obowiązki  określone  dla 
stanowisk  o  różnym  tygodniowym  obowiązkowym  wymiarze  godzin  oraz 
tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru  godzin  zajęć  pedagogów zatrudnionych  
w szkołach prowadzonych przez Gminę Kobiór.

Wniosek o wprowadzenie dodatkowych projektów uchwał do porządku obrad został przyjęty 
jednogłośnie. 

Przewodniczący zaproponował rozpatrzenie tych uchwał w punkcie 9 oraz 16 i przesunięcie 
w związku z tym kolejności pozostałych punktów porządku obrad. 
Nie wniesiono uwag do przedstawionej propozycji. 

3. Przyjęcie protokołu z sesji, z dnia 24 maja 2012r. 

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 dniach 18 – 26 maja br. odbywały się Dni Kobióra.  25 maja została odprawiona Msza 
Święta uświetniona udziałem chóru Ex Animo. 26 maja zorganizowano festyn na Gminnym 
Obiekcie Sportowym. 

Na zaproszenie samorządu słowackiego miasta Dobsina, w dniach 25-27 maja br. delegacja 
w  składzie:  Bogdan  Szpak,  Jerzy  Mazur,  Piotr  Kłakus  oraz  Wójt  uczestniczyła  
w  jubileuszowych  obchodach  XX  lecia  święta  Turice.  Tamtejszy  ksiądz  katolicki  Józef 
Brandys jest zainteresowany nawiązaniem współpracy z kobiórską parafią. 

Wójt,  wspólnie  z  radnymi  Katarzyną  Goździk  i  Ireną  Cuber,  dokonali  analizy  arkuszy 
organizacyjnych  gminnych  placówek  oświatowych  na  rok  szkolny  2012/13.  Wniesiono 
pewne uwagi, które zostały uwzględnione przez dyrektorów tych jednostek. 

W dniu  31  maja  br.  odbył  się  przetarg  na  sprzedaż  działek.  Sprzedano  jedną działkę  na 
„Kątach”  za kwotę 85.850 zł netto. 

Wójt uczestniczył w rozstrzygnięciu plebiscytu na Człowieka Roku 2011 zorganizowanego 
przez  Górnośląski  Tygodnik  Regionalny  „Echo”.  II  miejsce  w  tym  plebiscycie  zajął 
mieszkaniec Kobióra Pan Mirosław Lazarek. 
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Walne zgromadzenie Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, które odbyło się w Wodzisławiu 
Śląskim podjęło stanowiska w następujących sprawach:

− Aktualnej sytuacji finansów samorządowych.
Zaprotestowano  przeciwko   zmniejszaniu  dochodów  jednostek  samorządu  terytorialnego, 
przekazywaniu nowych zadań bez zapewnienia adekwatnych środków,  nazywaniu zadaniami 
własnymi  zadań,  które  nie  spełniają  żadnych  warunków  zaliczenia  ich  do  własnych,  
a  następnie  ograniczenie  finansowania  tych  zadań  z  budżetu  Państwa.  Ograniczaniu 
możliwości  rozwoju  w  inny  sposób,  jak  chociażby  niekorzystne  naliczanie  zadłużenia 
jednostek samorządu terytorialnego.

− Organizacji i finansowania oświaty. 
Za  fundamentalne  dla  zracjonalizowania  i  usprawnienia  systemu  oświaty  uważa  się  
w szczególności:
zastąpienie  dotychczasowego  prawa  oświatowego,  narzucającego  samorządom  lokalnym 
model  zarządzania  szkołami  i  placówkami  oświatowymi,  ustawowym  zestawem 
państwowych standardów edukacyjnych o charakterze jakościowym i ilościowym, 
określenie standardów edukacyjnych,
ułatwianie  wprowadzania  zmian  organizacyjnych  w  sieciach  szkół  poprzez  umożliwienie 
łączenia  w  zespoły  placówek  tego  samego  typu,  zniesienie  limitu  uczniów  w  szkołach 
przekazywanych do prowadzenia innych podmiotom, 
uelastycznienie zasad tworzenia obwodów szkolnych,
objęcie subwencją oświatową edukacji przedszkolnej,
uporządkowanie systemu dotowania szkół niepublicznych,
zasadniczą nowelizację ustawy Karta Nauczyciela ze szczególnym uwzględnieniem zmiany 
systemu wynagradzania (w tym regulaminu) nauczycieli: likwidacja dodatku uzupełniającego 
jako wynagrodzenia nie mającego związku z ilością i jakością pracy konkretnego nauczyciela 
oraz przeniesienie do ustawy o systemie oświaty przepisów dotyczących dyrektorów szkół,
weryfikację istniejącego  systemu awansu zawodowego nauczycieli,
wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli przebywających na urlopach dla poratowania zdrowia,
konsekwentne rozliczanie 40 godzinnego tygodnia pracy nauczycieli.
Związki  zawodowe nauczycieli  protestują  przeciwko  wprowadzeniu  tych  zmian  lecz  przy 
zmniejszającej  się  ilości  dzieci  w szkołach oraz  wysokich  kosztach  utrzymania  placówek 
oświatowych zmiany te są niezbędne. 

− Planów likwidacji posterunków policji w województwie śląskim.
Oceniono  negatywnie  zamiar  Komendanta  Wojewódzkiego  Policji  dotyczący  planowanej 
likwidacji   posterunków  policji  w  wielu  gminach  i  powiatach  województwa  śląskiego. 
Decyzja o likwidacji posterunków oznacza jednoznaczne pogorszenie stanu bezpieczeństwa 
mieszkańców w tych miejscowościach. 
Powyższe stanowiska zostały skierowane do Rządu oraz właściwych ministerstw.

W dniu 2 czerwca br. na Gminnym Obiekcie Sportowym odbyły się mistrzostwa kobiórskich 
zakładów  pracy  w  piłce  nożnej  „Kobiórskie  EURO  2012”.  Turniej  ten  zorganizował 
koordynator ds. kultury fizycznej i sportu. 

Kobiórskie koło wędkarskie zorganizowało dziecięce zawody wędkarskie na zalewach przy 
ul. Leśników. Uczestniczyło w nich kilkadziesiąt dzieci. 

Nauczyciele Szkoły Podstawowej wraz z rodzicami uczniów zorganizowali w dniu 3 czerwca 
br. festyn rodzinny. W czasie festynu odbyły się pokazy – załogi pogotowia ratunkowego  
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z  udzielania  pierwszej  pomocy  przedmedycznej  oraz  ratownictwa  gaśniczego, 
zaprezentowany przez Ochotniczą Straż Pożarną. 
Wójt uczestniczył w szkoleniu  Powiatowego Sztabu Zarządzania Kryzysowego w Pszczynie. 
Omawiano  sprawy ewentualnych  zagrożeń  w związku  z  organizacją  Mistrzostw  Europy  
w Piłce Nożnej EURO 2012.

Na  walnym  zgromadzeniu  RPWiK  w  Tychach,  którego  nasza  Gmina  jest  udziałowcem, 
dokonano wyboru nowej Rady Nadzorczej. Kobiór będzie reprezentował w tej Radzie Pan 
mgr Bronisław Gembalczyk.  

Urząd  Gminy  zgłosił  udział  w  konkursie  "Piękna  wieś  województwa  śląskiego" 
organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Delegacja  w  składzie  Katarzyna  Myszor,  Katarzyna  Kozyra,  Jerzy  Mazur  i  Stefan  Ryt 
uczestniczyła w obchodach święta węgierskiego miasta Sajószentpeter. 
Ze  względu  na  napiętą  sytuację  finansową  samorządów  na  Węgrzech,  przekazują  one 
prowadzenie  placówek  oświatowych  Państwu.  Zadłużenia  powstałe  z  tytułu  modernizacji 
tych placówek będą jednak obciążały samorządy.    

Wójt odwiedził Pana Pawła Paszka z okazji jego dziewięćdziesiątych urodzin. 

Odbyło się otwarcie nowej siedziby Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie. Zaadaptowano 
na ten cel  zbędny budynek należący do Zespołu Szkół Rolniczych przy ul. Sygietyńskiego 20

Dobiega końca rok szkolny 2011/12. Dla najlepszego ucznia trzecich klas Gimnazjum, Wójt 
ufundował nagrodę książkową. 
Gminny Dom Kultury oraz koordynator ds. kultury fizycznej i sportu organizują w dniach od 
9 lipca do 10 sierpnia br. zajęcia dla dzieci i młodzieży szkolnej „Kobiórskie Lato”.  

Dyrektor Kobiórskiego Zakładu Komunalnego Pani Gabriela Januszewska odchodzi z pracy 
za porozumieniem stron, z dniem 11.07.br. Wygrała ona konkurs na stanowisko dyrektora 
Administracji Zasobów Komunalnych w Pszczynie.   

Przewodniczący podziękował Pani Gabrieli Januszewskiej za wieloletnią współpracę z Radą 
Gminy oraz złożył życzenia satysfakcji i sukcesów w nowym miejscu pracy. 
Pani Januszewska również podziękowała za współpracę. Podkreśliła, że czas jej pracy w KZK 
przypadł na trudny okres, najpierw awarii oczyszczalni ścieków, a następnie jej modernizacji. 
Obecnie  Zakład jest  w bardzo dobrej  sytuacji  i  kondycji  finansowej,  co niewątpliwie jest 
zasługą wszystkich jego pracowników, którym także należą się podziękowania. 

Radny Powiatu Pszczyńskiego Bronisław Gembalczyk poinformował, że na skutek stanowisk 
podjętych przez samorządy oraz Śląski Związek Gmin i Powiatów, Komendant Wojewódzki 
Policji wycofał się z likwidacji komisariatu Policji w Woli. 
B.  Gembalczyk  był  jednym  z  wnioskodawców  podjęcia  przez  Radę  Powiatu  uchwały 
protestacyjnej przeciwko likwidacji tego komisariatu.
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5. Rozpatrzenie  i  podjęcie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania 
finansowego Gminy Kobiór za 2011r.

Wiceprzewodnicząca Rady K. Goździk 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 jednogłośnie. 

6. Rozpatrzenie  sprawozdania  z  wykonania  budżetu  Gminy  Kobiór  za  2011  rok  
i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z tego tytułu:

a) wystąpienie Wójta

Wójt przypomniał niektóre sprawy, jakie miały miejsce w 2011r.
Najważniejszym  zadaniem  była  rozbudowa  oczyszczalni  ścieków  i  budowa  kanalizacji 
sanitarnej  na  Osiedlu.  Inwestycja  ta  jest  niezwykle  istotna  dla  naszej  Gminy  gdyż 
rozbudowana oczyszczalnia będzie mogła przyjąć ścieki z nowych budynków. W związku  
z tym,  że w realizacji  inwestycji  wymagany był  wkład własny,  nie  wykonano niektórych 
innych zaplanowanych zadań, np. w zakresie dróg.  
Publiczny Zakład  Lecznictwa  Podstawowego został  przekształcony w spółkę  KOBIMED, 
przez  co  zostały  unormowane  sprawy  związane  z  utrzymaniem  budynku  oraz  dopłat  
z budżetu Gminy do działalności tego Zakładu. Przekształcenie nie spowodowało pogorszenia 
jakości usług medycznych.   
Pomimo protestów, została przeniesiona siedziba Nadleśnictwa Kobiór do Piasku. 
Budżet  Gminy  był  realizowany  bardzo  oszczędnie  ze  względu  na  niepewną  sytuację 
finansową Gminy. Otrzymujemy coraz mniejsze dotacje przy coraz większej ilości zadań do 
realizacji,  przede  wszystkim w zakresie  oświaty.  Niewątpliwie  są  to  istotne  sprawy,  lecz 
kosztowne. 

b) opinie komisji branżowych Rady,

Przewodniczący komisji: 
- Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnictwa,
- Kultury, Oświaty i Zdrowia, 
- Budżetu i Finansów,
przedstawili kolejno opinie dotyczące sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2011r.  
w zakresie swoich właściwości.
Opinie wszystkich komisji były pozytywne.

c) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium 
za 2011 rok,

Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej – J. Kukla odczytał wniosek, jaki został przesłany 
do  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Katowicach  dotyczący  zaopiniowania  wniosku 
Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium za 2011 rok. 

d) odczytanie  uchwały  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  sprawie  wydania  opinii  
o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok 
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oraz uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy  
o udzielenie Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok,

Zastępca  Skarbnika  Gminy Renata  Szary odczytała  uchwałę  Nr  4100/III/90/2012  z  dnia  
24  kwietnia  2012  roku  III  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  
w Katowicach w sprawie  pozytywnej  opinii  o  przedłożonym przez Wójta  Gminy Kobiór 
sprawozdaniu  z  wykonania  budżetu  za  2011r.  wraz  z  informacją  o  stanie  mienia 
komunalnego.
Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej – J. Kukla odczytał uchwałę Nr 4100/III/128/2012 
z  dnia  5  czerwca  2012 roku  III  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby Obrachunkowej  
w Katowicach  dotyczącą  pozytywnej  opinii  o  wniosku Komisji  Rewizyjnej  Rady Gminy 
Kobiór w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Kobiór za 2011 rok. 

e) podjecie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium za 2011 rok.

Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały.  
W wyniku  głosowania  przeprowadzonego  przez  Przewodniczącego  Rady uchwała  została 
przyjęta jednogłośnie – obecnych 15 radnych.

Wójt S. Ryt podziękował Radzie Gminy za współpracę, Zastępcy Wójta, pełniącej obowiązki 
Skarbnika  Gminy  Pani  Renacie  Szary,  Sekretarzowi  Gminy,  dyrektorowi  KZK  za 
zaangażowanie  przy  realizacji  inwestycji  rozbudowy  oczyszczalni  ścieków  i  budowy 
kanalizacji. Kontrole po zakończeniu tego zadania wykazały, że zostało ono przeprowadzone 
wzorcowo, a środki finansowe wydatkowano prawidłowo. Podziękowania należą się również 
wszystkim pracownikom Urzędu Gminy za realizację budżetu w minionym roku.  

Pani  Renata  Szary  poinformowała,  że  już  niedługo  wróci  do  pracy  Skarbnik  Gminy,  
w  związku  z  czym  przejdzie  ona  na  swoje  stanowisko.  Podziękowała  Radzie  Gminy  za 
współpracę w czasie pełnienia obowiązków Skarbnika.

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

Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów I. Cuber poinformowała,  że projekt uchwały 
został zaopiniowany przez Komisję pozytywnie. 

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

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.

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

6



W wyniku  głosowania  przeprowadzonego  przez  Przewodniczącego  Rady uchwała  została 
przyjęta jednogłośnie – obecnych 14 ( w czasie głosowania nieobecny radny W. Paliczka ). 

9. Rozpatrzenie  i  podjęcie  uchwały  w  sprawie  zgodnego  sposobu  podziału 
ostatecznych  kwot  części  wyrównawczej  subwencji  ogólnej,  wpłat  oraz 
planowanego udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, 
pomiędzy gminami Kobiór i Wyry.

Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów I. Cuber poinformowała,  że projekt uchwały 
został zaopiniowany przez Komisję pozytywnie. 

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

10. Rozpatrzenie  i  podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  zadania  od  Powiatu 
Pszczyńskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg.

Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały.

Radny  Powiatowy  B.  Gembalczyk  poinformował,  że  w  związku  z  podjętą  przez  Radę 
Powiatu uchwałą proponuje wykreślenie w § 1 zwrotu „w tym chodników”. Zakres zimowego 
utrzymania dróg powiatowych, których częścią są również chodniki, zostanie uregulowany 
w stosownym porozumieniu. 

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

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

11. Rozpatrzenie i podjecie uchwały w sprawie zmiany "Programu likwidacji wyrobów 
zawierających azbest z terenu Gminy Kobiór na lata 2012 - 2032" 

Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały.

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

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

12. Rozpatrzenie  i  podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  Programu  opieki  nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2012 r.

Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji G.P. – B. Szpak poinformował, że Komisja proponuje wykreślenie 
z projektu uchwały zapisu w Rozdz. III pkt 4) „…przed podjęciem uchwały o wprowadzeniu 
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opłaty  od  posiadania  psów,  w  następnym  roku  budżetowym”.  Projekt  uchwały,  po 
wprowadzeniu proponowanej zmiany zaopiniowano pozytywnie. 

W wyniku głosowania przeprowadzonego przez Przewodniczącego Rady uchwała, wraz ze 
zmianą zaproponowaną przez Komisję, została przyjęta jednogłośnie. 

13. Rozpatrzenie  i  podjęcie  uchwały w sprawie opinii  o  zmianie przebiegu granicy  
z Miastem Tychy.

Przewodniczący  Rady  odczytał  informację  Wójta  w  sprawie  konsultacji  społecznych  
z mieszkańcami Gminy Kobiór oraz Powiatu Pszczyńskiego w przedmiocie zmiany granic  
z Miastem Tychy. 

Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały.

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

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

14. Rozpatrzenie  i  podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  dokonanie 
przeniesienia  własności  w  trybie  zamiany  części  nieruchomości  powstałych  na 
skutek połączenia i podziału. 

Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały.

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

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

15. Rozpatrzenie  i  podjęcie  uchwały  w  sprawie  Gminnego  programu  wspierania 
rodziny na lata 2012-2014.

Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia K. Myszor poinformowała, że Komisja 
nie zajęła stanowiska w sprawie proponowanej uchwały.

Kierownik GOPS – Alicja Sojka poinformowała, że ustawa o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej nakłada obowiązek opracowania i realizacji programu wspierania rodziny. 
Program  ten  stanowi  część  Strategii  Rozwiązywania  Problemów  Społecznych  w  gminie 
Kobiór. Będzie on służył głównie Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej jako podstawa 
określająca  kierunki  działań  i  realizacji  zadań  wynikających  z  obowiązującego  prawa. 
Adresatami  programu  będą  rodziny  bezradne  w  sprawach  opiekuńczo-wychowawczych, 
rodziny  w  kryzysie,  rodziny  dysfunkcyjne,  rodziny  i  osoby  zagrożone  wykluczeniem 
społecznym.  GOPS  realizuje  już  większą  część  z  tych  zadań.  Ważne  jest  aby  realizacja 
odbywała się we współpracy ze środowiskiem lokalnym, sądami, Policją, instytucjami

8



oświatowymi,  podmiotami  leczniczymi,  a  także  kościołem,  związkami  wyznaniowymi   
i  stowarzyszeniami.  Głównym  celem  programu  jest  wzmocnienie  roli  i  funkcji  rodziny, 
podniesienie świadomości w zakresie planowania rodziny oraz rozwijanie umiejętności
opiekuńczo-wychowawczych,  przeciwdziałanie  marginalizacji  i  degradacji  społecznej 
rodziny,  a  także  pomoc  w  integracji  rodziny.  W  budżecie  Gminy  na  2012  rok  zostały 
zabezpieczone  środki  finansowe  na  działalność  świetlicy  środowiskowej,  zatrudnienie 
specjalisty  w  punkcie  konsultacyjnym,  organizowanie  prac  społecznie  użytecznych  oraz 
zatrudnienie asystenta rodziny. Ponadto prowadzone są programy profilaktyczne dla dzieci  
w szkołach, organizowane są zajęcia dla dzieci w czasie ferii zimowych i wakacji letnich oraz 
zajęcia sportowe. Na realizację niektórych zadań pozyskiwane są dotacje, np. na dożywianie 
dzieci,  prace społecznie użyteczne,  działalność świetlicy środowiskowej, wypłaty zasiłków 
stałych i okresowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. Od 2008 roku realizowany 
jest  program  współfinansowany  z  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  mający  na  celu 
aktywizację społeczną i zawodową osób bezrobotnych. Mieszkańcy mogą skorzystać również 
z pomocy psychologa zatrudnionego w punkcie konsultacyjnym, pedagogów w placówkach 
oświatowych, porad prawnych, a także pomocy pracowników socjalnych i w razie potrzeby 
asystenta rodziny. 

Radny  P.  Kłakus  zapytał  w  jaki  sposób  GOPS kontroluje  w  godzinach  popołudniowych 
osoby, którym przyznawana jest pomoc społeczna.   
Kierownik GOPS uważa, że pytanie to nie dotyczy omawianego projektu uchwały. 
Zwróciła  jednocześnie  uwagę na cel  szczegółowy programu – wzmocnienie  roli  i  funkcji 
rodziny  poprzez  promowanie  i  organizowanie  różnorodnych  form  integracji  rodzin  
i społeczności lokalnej. Oczekuje się, że społeczność lokalna, w tym radni, będą wspomagali 
działania GOPS. Są już obecnie organizowane przez Gminny Dom Kultury spotkania rodzin
 i  dobrze  byłoby  aby  podobne  działania  podjęły  również  placówki  oświatowe  
i stowarzyszenia. 

Przewodniczący Rady uważa, że temat poruszony przez radnego P. Kłakusa powinien zostać 
omówiony na posiedzeniu Komisji Kultury,  Oświaty i Zdrowia. Jest to ważne zagadnienie 
wymagające również pewnych działań ze strony Rady Gminy poprzez informowanie GOPS 
o ewentualnych nieprawidłowościach. 

Radna I. Cuber zapytała, czy jest możliwe aby z porad psychologa zatrudnionego w punkcie 
konsultacyjnym korzystali uczniowie naszych szkół oraz ich rodzice. 
Kierownik  GOPS  odpowiedziała,  że  jest  to  możliwe.  Psycholog  ten  prowadzi  warsztaty 
terapeutyczne dla osób i rodzin dotkniętych problemem alkoholowym oraz przemocą, może 
zatem udzielić pomocy w problemach mających takie podłoże. Ponadto w ramach dotacji na 
prowadzenie świetlicy środowiskowej, w czasie roku szkolnego, zatrudniony jest psycholog 
specjalizujący się w problemach dzieci oraz wychowawczych. 

Radna K. Goździk zapytała, czy w związku z przyjęciem omawianego programu planowane 
są jakieś przedsięwzięcia skutkujące dodatkowymi wydatkami z budżetu Gminy. 
Kierownik  GOPS  odpowiedziała,  że  w  przypadku  dalszego  dotowania  takich  zadań  jak 
dożywianie dzieci, czy działalność świetlicy środowiskowej ich realizacja będzie możliwa na 
dotychczasowym poziomie. W programie wskazano również zadania, które do tej pory nie 
były  realizowane,  jak  np.  organizowanie  wystaw,  koncertów,  imprez  integracyjnych, 
utworzenie mieszkania chronionego i mieszkań socjalnych, tworzenie nowych miejsc pracy 
na  terenie  gminy,  wspieranie  w  tym  zakresie  podmiotów  prowadzących  działalność 
gospodarczą,  wdrażanie  rozwiązań  służących  godzeniu  życia  zawodowego  i  rodzinnego 
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rodziców powracających na rynek pracy – utworzenie żłobka, czy klubu dziecięcego. Dobrze 
byłoby  realizować  te  zadania  w  miarę  możliwości  finansowych.  Być  może  pojawią  się 
programy, które umożliwią pozyskanie dotacji na te cele. 

Radny P. Kłakus uważa, że GOPS powinien się interesować, nie tylko w godzinach pracy, 
osobami, które korzystają ze świadczeń pomocy społecznej.    
Kierownik  GOPS  poprosiła  radnych  o  współpracę  i  zgłaszanie  przypadków,  kiedy 
podejrzewają, że udzielana pomoc jest niewłaściwie wykorzystywana. Pracownicy GOPS nie 
są bowiem w stanie kontrolować osób przez całą dobę. 

Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt przedmiotowej uchwały.

W wyniku  głosowania  przeprowadzonego  przez  Przewodniczącego  Rady uchwała  została 
przyjęta 9 głosami, 6 wstrzymujących. 

16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/3/162/05 
Rady  Gminy  Kobiór  z  dnia  27  grudnia  2005r.  w  sprawie  tygodniowego 
obowiązkowego  wymiaru  godzin  zajęć  nauczycieli  realizujących  w  ramach 
stosunku  pracy  obowiązki  określone  dla  stanowisk  o  różnym  tygodniowym 
obowiązkowym  wymiarze  godzin  oraz  tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru 
godzin  zajęć  pedagogów zatrudnionych  w szkołach  prowadzonych  przez  Gminę 
Kobiór.

Wiceprzewodnicząca  Rady  odczytała  projekt  uchwały  oraz  pozytywną  opinię  Związku 
Nauczycielstwa Polskiego w sprawie tego projektu. 

Przewodnicząca  Komisji  Budżetu  i  Finansów  –  I.  Cuber  poinformowała,  że  Komisja 
przeanalizowała projekt uchwały w obecności radcy prawnego, który wyjaśnił również pewne 
wątpliwości. Nie wniesiono uwag do projektu uchwały. 
   
W wyniku  głosowania  przeprowadzonego  przez  Przewodniczącego  Rady uchwała  została 
przyjęta 13 głosami, 2 wstrzymujące. 

17. Rozpatrzenie  i  podjęcie  uchwały  w  sprawie  nadania  honorowego  obywatelstwa 
Gminy Kobiór. 

Wójt  S.  Ryt  poinformował,  że tytuł  honorowego obywatela  nadawany jest  osobom,  które 
promują gminę Kobiór i są jej sympatykami.
Rada Gminy nadała dotąd ten tytuł trzem osobom. Są to, nieżyjący już Franciszek Dmyterko, 
Istwan Samu były  burmistrz  węgierskiego  miasta  Sajószentpeter  oraz  jego zastępca  Buza 
Gula.   Proponuje  się  aby honorowe obywatelstwo  nadać  w bieżącym roku Panu Petrowi 
Skyva byłemu staroście czeskiego miasta Sternberk. 
Wójt przedstawił uzasadnienie tej kandydatury – zał. nr 2

Radny L. Pawłowski zapytał,  jakie obowiązki spoczywają na gminie wobec osoby,  której 
zostanie nadane honorowe obywatelstwo.  

Wójt odpowiedział, że jest tytuł honorowego obywatela nie ma żadnego znaczenia prawnego. 
Osoba taka otrzymuje certyfikat oraz legitymację.   
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Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt przedmiotowej uchwały.

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

Przewodniczący Rady poinformował, że Państwo Zofia i Ryszard Kucharscy złożyli skargę 
na  działalność  Wójta  dotyczącą  nieprawidłowego  rozliczania  zużycia  wody  i  ścieków  
w  najmowanym  przez  nich  lokalu  komunalnym.  Zaproponował  aby  skargę  tę  przekazać 
Wójtowi celem zajęcia stanowiska, a sprawę rozpatrzyć na następnej sesji. 
Z pismem Państwa Kucharskich można się zapoznać w biurze Rady Gminy.   
Propozycja Przewodniczącego została przyjęta 13 głosami, 2 wstrzymujące. 

19. Interpelacje, zapytania i wnioski. 

Radny E.  Kłos  zaproponował aby na najbliższym posiedzeniu  Komisji  Kultury,  Oświaty  
i Zdrowia powrócić do tematu wymiaru godzin zajęć pedagogów zatrudnionych w szkołach 
prowadzonych  przez  Gminę  Kobiór.  Ze  względu  na  długotrwałą  procedurę,  ewentualne 
zmiany w tym zakresie należałoby wprowadzić z dużym wyprzedzeniem.

Wiceprzewodnicząca Rady, w imieniu mieszkańca Kobióra, odczytała zapytanie do Wójta  
w sprawie wyników konkursów historycznych z udziałem uczniów Gimnazjum w Kobiórze, 
które odbyły się wiosną tego roku w Mikołowie i Cielmicach. 
Zwróciła również po raz kolejny uwagę, że ziemia z  placu składowego na Osiedlu nadal nie 
jest wywieziona, a miało to być wykonane do 19 maja br. 

20. Zakończenie obrad.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady sesji.

Protokołowała Jolanta Niemiec. 
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