PROTOKÓŁ
z II SESJI RADY GMINY KOBIÓR
z dnia 14 grudnia 2010 r.
Obrady prowadził Przewodniczący Rady Jerzy Mazur. Otworzył on sesję i stwierdził
prawomocność obrad – obecnych 15 radnych – lista obecności w załączeniu.
Przewodniczący przedstawił następnie porządek obrad, jaki został przesłany radnym:
Pierwsze posiedzenie 14 grudnia 2010r.
1.
2.

Otwarcie obrad i stwierdzenie wymaganego kworum.
Ślubowanie Wójta.

Drugie posiedzenie 28 grudnia 2010r.
3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 02 grudnia 2010r.
4. Sprawozdanie Wójta.
5. Rozpatrzenie i przyjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010r.
6. Omówienie projektu budżetu Gminy na 2011r.
7. Sprawy bieżące.
8. Interpelacje, zapytania i wnioski.
9. Zakończenie obrad.
Poinformował również, że zostały przekazane przez Wójta dodatkowe, następujące projekty
uchwał:
 w sprawie zmiany uchwały Nr 40/273/10 Rady Gminy Kobiór z dnia 21 października
2010r., w sprawie stawek podatku od nieruchomości,
 w sprawie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie
Kobiór na lata 2011 – 20,
 w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powołania i odwoływania
członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
w Gminie Kobiór,
 w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Kobiór.
Ze względu na pilność sprawy, proponuje się rozpatrzenie i podjęcie uchwały dotyczącej
zmiany uchwały Nr 40/273/10 Rady Gminy Kobiór z dnia 21 października 2010r. w sprawie
stawek podatku od nieruchomości, na obecnym posiedzeniu. Pozostałe uchwały natomiast, na
posiedzeniu w dniu 28.12.br.
W wyniku głosowania przeprowadzonego przez Przewodniczącego Rady wprowadzenie
dodatkowych punktów do porządku przyjęto jednogłośnie.
Porządek obrad po zmianach:
14 grudnia 2010r.
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie wymaganego kworum.
2. Ślubowanie Wójta.
3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 40/273/10 Rady
Gminy Kobiór z dnia 21 października 2010r., w sprawie stawek podatku od
nieruchomości.
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28 grudnia 2010r.
Przyjęcie protokołu z sesji, z dnia 02 grudnia 2010r.
Sprawozdanie Wójta.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010r.
Omówienie projektu budżetu Gminy na 2011r.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Gminnej Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych w Gminie Kobiór na lata 2011 – 20.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu
i sposobu powołania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w Gminie Kobiór.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Kobiór.
11. Sprawy bieżące.
12. Interpelacje, zapytania i wnioski.
13. Zakończenie obrad.
4.
5.
6.
7.
8.

Zmieniony porządek obrad przyjęto jednogłośnie.
2. Ślubowanie Wójta.
Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Donata Szałaśna wręczyła Panu Stefanowi
Rytowi zaświadczenie o wyborze na Wójta Gminy Kobiór w kadencji 2010-14.
Przewodniczący Rady poprosił obecnych o powstanie i przyjęcie ślubowania Wójta.
Wójt Stefan Ryt złożył ślubowanie.
Podziękował następnie Pani Donacie Szałaśnej za sprawną pracę Gminnej Komisji
Wyborczej w przeprowadzeniu wyborów samorządowych.
Dodał, że nadchodząca kadencja 2010-14 nie będzie należała do łatwych ze względu na
kryzys finansów publicznych oraz kolejne poszerzanie zadań gmin bez przekazywania
wystarczających środków finansowych na ich realizację. Ponadto zmiana stawki podatku
VAT, ograniczające się możliwości pozyskiwania funduszy europejskich, to tylko niektóre z
problemów, z którymi trzeba będzie się zmierzyć. Wyraził nadzieję, że dzięki dobrej
współpracy z Radą Gminy i zaangażowaniu pracowników samorządowych uda się skutecznie
przełamywać bariery w rozwoju naszej Gminy, rozwoju dla dobra publicznego, dla
pomyślności wszystkich mieszkańców Kobióra. Uważa, że wspólnym działaniem uda się te
problemy pokonać.
Wójt przedstawił obecnych na sesji kierowników referatów Urzędu Gminy oraz gminnych
jednostek organizacyjnych.
3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 40/273/10 Rady
Gminy Kobiór z dnia 21 października 2010r., w sprawie stawek podatku od
nieruchomości.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.
Skarbnik Gminy Monika Tetla poinformowała, że konieczne jest dostosowanie w/w uchwały
w § 1 pkt 1 lit. d do zmienionej ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
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Radca Prawny Bronisław Gembalczyk dodał, że zmiana ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych nastąpiła we wrześniu 2010r., natomiast Dziennik Ustaw w tej sprawie ukazał się z
datą 30 listopada 2010r. Uchwały podatkowe jako akty prawa miejscowego muszą być
podjęte przez rady gmin z odpowiednim wyprzedzeniem, aby mogły zostać opublikowane w
dzienniku urzędowym województwa i wejść w życie po minimum 14 dniach od daty
publikacji. Na pozór drobna zmiana w ustawie dotycząca określenia powierzchni, która jest
przedmiotem opodatkowania w zakresie zakładów opieki zdrowotnej, może wywoływać po
stronie samorządów i organów podatkowych daleko idące skutki, do możliwości uchylania się
od obowiązku podatkowego włącznie. Podjęcie uchwały zmieniającej na obecnej sesji daje
szansę na opublikowanie jej do końca bieżącego roku i możliwość zastosowania nowej stawki
podatku od 1 stycznia 2011r.
W wyniku głosowania przeprowadzonego przez Przewodniczącego Rady uchwała została
przyjęta jednogłośnie.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad pierwszej części sesji, Przewodniczący Rady
ogłosił przerwę w obradach, do dnia 28.12.2010r.

Część druga II sesji
RADY GMINY KOBIÓR
w dniu 28 grudnia 2010 r.
Obrady prowadził Przewodniczący Rady Jerzy Mazur. Otworzył on drugą część sesji
i stwierdził prawomocność obrad – obecnych 14 radnych – lista obecności w załączeniu.
Wójt Stefan Ryt wniósł o wprowadzenie zmian do proponowanego porządku obrad.
Rozpatrzenie i podjęcie dodatkowo następujących uchwał:
 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2010 – przyjęto jednogłośnie,
 w sprawie utworzenia rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz
wydatków nimi sfinansowanych prowadzonych przez Gminę Kobiór – przyjęto
jednogłośnie,
 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2011r. – przyjęto jednogłośnie,
 w sprawie zasad i trybu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub
organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji – przyjęto jednogłośnie.
Wycofanie z porządku obrad punktu 7 – omówienie projektu budżetu Gminy na 2011r.
Temat ten byłby przedwczesny gdyż komisje rozpoczęły dopiero prace nad projektem
budżetu i będzie jeszcze czas na jego omówienie gdyż sesja budżetowa planowana jest na
koniec stycznia 2011r.
Propozycję przyjęto jednogłośnie.
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Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad po zmianach:
Przyjęcie protokołu z sesji, z dnia 02 grudnia 2010r.
Sprawozdanie Wójta.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 r.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie
wygasają z upływem roku budżetowego 2010.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie utworzenia rachunku dochodów
oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych
prowadzonych przez Gminę Kobiór.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Gminnej Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych w Gminie Kobiór na lata 2011 – 20.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu
i sposobu powołania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w Gminie Kobiór.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011r.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu konsultowania z radą
działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Kobiór.
14. Sprawy bieżące.
15. Interpelacje, zapytania i wnioski.
16. Zakończenie obrad.
4.
5.
6.
7.

Zmieniony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
4. Przyjęcie protokołu z sesji, z dnia 02 grudnia 2010r.
Protokół został przyjęty jednogłośnie, bez uwag.
5. Sprawozdanie Wójta.
Wójt Stefan Ryt poinformował o następujących sprawach:
Ze względu na nieobecność jednej ze stron postępowania, nie odbyła się rozprawa
administracyjna, zaplanowana na dzień 20.12.2010r., w sprawie wydania zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu zakładu zajmującego się przetwórstwem
tworzyw sztucznych polietylenowych i produkcją gotowych wyrobów z foli. Wyznaczono
nowy termin rozprawy na 13 stycznia 2011r. o godz. 1500, w Gminnym Domu Kultury.
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej z Kobióra odebrał w Warszawie pompę o wartości
ok. 5.000 zł przekazaną przez fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Radny E. Kłos pełniący równocześnie funkcję prezesa OSP w Kobiórze poinformował, że
wniosek Zarządu OSP o przydzielenie pompy został pozytywnie rozpatrzony przez fundację
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Fundacja zakupiła sprzęt w postaci pomp
i agregatów prądotwórczych dla 575 jednostek OSP z całego kraju. W dniu 18.12.br. na Placu
Defilad w Warszawie odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu 121zaproszonym jednostkom
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OSP. Nasza jednostka otrzymała motopompę pływającą "Posejdon" wraz z dwoma wężami,
której nie byłaby w stanie zakupić za własne środki.
Wójt poinformował następnie, że z dniem 1 kwietnia 2011r. wzrosną stawki czynszu za
mieszkania komunalne z 4,29 m2 do 4,72/m2 . Ogłoszona przez Wojewodę Śląskiego
maksymalna stawka na IV kwartał 2010r. wynosi 8,39 zł/m2. Na czynsz składają się: podatek
od nieruchomości, koszty – administrowania, konserwacji, utrzymania technicznego budynku,
utrzymania zieleni, pomieszczeń wspólnego użytkowania, w tym opłaty za utrzymanie ich
czystości, energię cieplną, energię elektryczną. W zasobie komunalnym jest 108 mieszkań.
Maksymalną stawkę czynszu płacą obecnie najemcy 73 mieszkań, obniżoną o 10% najemcy
10 mieszkań, obniżoną o 15% najemcy 12 mieszkań, o 20% najemcy 3 mieszkań, o 25%
najemcy 9 mieszkań, o 30% najemcy 1 mieszkania.
Odbyła się promocja książki „Perły Ziemi Pszczyńskiej” wydanej przez Lokalną Grupę
Działania Ziemia Pszczyńska. Przedstawia ona sylwetki 50 osób z terenu naszego powiatu
wyróżniających się szczególnymi zainteresowaniami, nietypowymi pasjami, czy
gromadzących ciekawe zbiory. W grupie tych osób znalazło się 8 przedstawicieli Kobióra:
Adam Kulisz, Romuald Kłakus, Renata Kordys, Grażyna Kois, Marek Gruszka, Teresa
i Hieronim Staszakowie, Krzysztof Zaremba i Maria Żebrowska.
Wójt uczestniczył w spotkaniu, w związku z przejściem na emeryturę, Pana płk. Zbigniewa
Piątka.
Rezygnację złożył Pan Tadeusz Cieślik prezes firmy Noma Residence, która od 20 lat
prowadzi działalność w zameczku, w Promnicach. Powodem rezygnacji jest brak
jednoznacznych decyzji wojewody, co do przyszłej własności obiektu, którego obecnym
właścicielem jest Skarb Państwa. Ponadto właściciel nie wykazuje zainteresowania w zakresie
utrzymania obiektu.
Wójt wraz z Wiceprzewodniczącą i Przewodniczącym Rady uczestniczyli w spotkaniach
opłatkowych seniorów, Koła Emerytów i Rencistów, Koła Gospodyń Wiejskich oraz
w Starostwie Powiatowym w Pszczynie,
Od kilku lat wręczana jest osobom lub instytucjom nagroda honorowa za działalność na rzecz
dobra publicznego Pro Publico Bono. Wójt poprosił o zgłaszanie kandydatur do tej nagrody,
do końca marca 2011r.
Wiceprezes i członek Zarządu LKS „Leśnik” zwrócili się do Wójta o przekazanie środków
finansowych na prowadzenie I drużyny seniorów od stycznia 2011r. Nie ma jednak
możliwości przekazania jakichkolwiek środków bez podpisania porozumienia z Klubem,
reprezentowanym przez Prezesa. Tymczasem Wójt otrzymał pisemną informację, że na
wczorajszym posiedzeniu Zarządu Klubu, w składzie Adrian Cebula, Marek Lukas, Robert
Szuster, Marek Lazar, Andrzej Giel, Tadeusz Kołodziejczyk i Henryk Śliwiński, została
podjęta uchwała o wypisaniu z Krajowego Rejestru Sądowego, z dniem 10.01.2011r.,
członków Zarządu – Henryka Śliwińskiego, Roberta Szustera i Tadeusza Kołodziejczyka.
Mianowany na prezesa Klubu, od dnia 20.12.2010r, został natomiast Marek Lazar,
a trenerami, I drużyny Marek Lukas, pozostałych drużyn Adrian Cebula.
Wójt stwierdził, że jakiekolwiek rozmowy z Klubem będą prowadzone dopiero po wpisaniu
prezesa do Krajowego Rejestru Sądowego, aby nie powtórzyła się sytuacja, jaka miała
miejsce w związku z finansowaniem trybuny. Mimo podpisania porozumienia z prezesem

6
Klubu o współfinansowaniu trybuny, Klub nie wywiązał się z tego zobowiązania tłumacząc
się trudnościami finansowymi.
Wójt poinformował o najważniejszych zadaniach realizowanych w naszej Gminie,
w bieżącym roku:
 rozbudowa szkoły o dwie sale lekcyjne,
 rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu, przy
udziale środków unijnych,
 opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego,
 poszerzenie ul. Rodzinnej i urządzenie parkingu oraz odwodnienie ul. Kobiórskiej,
przy dofinansowaniu Powiatu Pszczyńskiego,
 po powodzi został odbudowany most na Korzeńcu za środki z budżetu Gminy, GPW
i Powiatu Pszczyńskiego,
 został sprzedany budynek przy ul. Centralnej 2 i jest szansa, że zostanie on
wyremontowany, co poprawi wizerunek centrum Kobióra,
 odbył się spis rolny i trwają przygotowania do przeprowadzenia spisu powszechnego
w 2011r.
 zorganizowano egzaminy na stopień nauczyciela mianowanego,
 przeprowadzono wybory prezydenckie i samorządowe,
 zostały pozyskane środki unijne na: program realizowany przez przedszkole – „ I ja
też idę do przedszkola”, na program aktywności społecznej i zawodowej realizowany
przez GOPS, na program realizowany przez Szkołę Podstawową – „ Radosna szkoła”,
 pozyskano dodatkowe środki z rezerwy subwencji oświatowej w wysokości ponad
16.000 zł na wykonanie pewnych zaleceń SANEPIDU,
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 r.
Wiceprzewodnicząca Rady Katarzyna Goździk odczytała projekt proponowanej uchwały.
Skarbnik Gminy Monika Tetla przedstawiła uzasadnienie zmian w budżecie na kwotę
220.071,54 zł.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów – I. Cuber poinformowała, że proponowane
zmiany w budżecie Komisja zaopiniowała pozytywnie.
W wyniku głosowania przeprowadzonego przez Przewodniczącego Rady uchwała została
przyjęta jednogłośnie.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które
nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010.
Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt proponowanej uchwały.
Skarbnik Gminy Monika Tetla poinformowała, że proponuje się przyjąć wydatki jako środki
niewygasające, do realizacji w 2011r.:
 220.071,54 zł na roboty dodatkowe związane z realizacją zadania „Ochrona
zbiorników małej retencji na rzece Korzeniec poprzez rozbudowę istniejącej
oczyszczalni ścieków Wschód wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Kobiórze”,
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 60.000 zł na wykonanie skablowania przez Vattenfall S.A. linii napowietrznej
średniego napięcia, przebiegającej nad nieruchomościami stanowiącymi mienie
komunalne.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów – I. Cuber poinformowała, że proponowana
uchwała została zaopiniowana przez Komisję pozytywnie.
W wyniku głosowania przeprowadzonego przez Przewodniczącego Rady uchwała została
przyjęta jednogłośnie.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie utworzenia rachunku dochodów
oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych
prowadzonych przez Gminę Kobiór.
Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt proponowanej uchwały.
Skarbnik Gminy poinformowała, że w uchwale Rady Gminy Kobiór Nr XLI/277/10 z dnia
9.11.2010r. w powyższej sprawie, Regionalna Izba Obrachunkowa zaleciła uszczegółowienie
niektórych zapisów. Przedstawiony projekt uchwały uwzględnia zalecenia RIO.
Rachunek dochodów oświatowych jednostek budżetowych będzie funkcjonował od początku
2011r w szkole podstawowej i w przedszkolu.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów – I. Cuber poinformowała, że przedmiotowa
uchwała została zaopiniowana przez Komisję pozytywnie.
W wyniku głosowania przeprowadzonego przez Przewodniczącego Rady uchwała została
przyjęta jednogłośnie.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Gminnej Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych w Gminie Kobiór na lata 2011 – 20.
Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt proponowanej uchwały.
Kierownik GOPS Alicja Sojka poinformowała, że do zadań własnych gminy o charakterze
obowiązkowym należy m.in. opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania
problemów społecznych.
Rozwiązywanie problemów społecznych stanowi jedno z najważniejszych zadań
administracji publicznej wszystkich szczebli. Działania w obszarze pomocy społecznej
powinny być realizowane w ramach zintegrowanego systemu, w którym równorzędnym
partnerem administracji powinny być organizacje i instytucje należące do różnych sektorów
życia publicznego. Posiadanie strategii jest także wymogiem dostępu do projektów
systemowych z zakresu pomocy społecznej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
– Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet 7.
Strategia została opracowana przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kobiórze w oparciu o materiały badawcze w formie ankiety oraz materiały przygotowane
przez instytucje działające na terenie Gminy oraz Powiatu Pszczyńskiego.
Przeprowadzenie ankiety wśród mieszkańców miało na celu zebranie opinii na temat
występujących w Gminie problemów społecznych i propozycji ich rozwiązywania.
Strategia zawiera dwa niezbędne warunki do efektywnej realizacji pomocy społecznej
tj. diagnozę rzeczywistych potrzeb społeczności lokalnej Gminy Kobiór oraz długofalowy
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plan działań, ukierunkowany na rozszerzenie i pogłębienie form pracy socjalnej, współpracę
z różnymi instytucjami i organizacjami. Na podstawie danych demograficznych identyfikację
słabych i mocnych stron szans i zagrożeń aktualnej i perspektywicznej pozycji Gminy
określono cel strategiczny i cele główne rozwiązywania problemów społecznych
w perspektywie 10 lat. Strategia jest dokumentem otwartym, podlegającym ewaluacji
i monitoringowi, zawiera cele i ich rozwinięcia w stopniu stanowiącym podstawę do
formułowania programów działania, w których określa się terminy realizacji i zasady
finansowania poszczególnych zadań.
Cel strategiczny to wyrównywanie poziomu życia mieszkańców oraz podnoszenie jakości
życia osób i rodzin zagrożonych procesami marginalizacji i wykluczeniem społecznym.
Dla osiągnięcia celu strategicznego konieczne było sformułowanie celów głównych
rozwiązywania problemów społecznych w gminie Kobiór, które są podstawą kształtowania
kierunków działania.
Cele główne:
1. Zmniejszenie rozmiarów ubóstwa.
2. Utworzenie systemu wsparcia dla osób starszych oraz niepełnosprawnych.
3. Utworzenie systemu wsparcia dla rodzin: dysfunkcyjnych, wielodzietnych
i niepełnych.
4. Przeciwdziałanie patologiom społecznym.
5. Podnoszenie jakości życia mieszkańców wykorzystując zasoby gminy.
6. Pobudzanie aktywności społeczeństwa lokalnego oraz stowarzyszeń i organizacji
pozarządowych, motywowanie do udziału w rozwiązywaniu problemów społecznych
w gminie w celu zaspokajania potrzeb mieszkańców gminy.
Cel 5. został wprowadzony na wniosek Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia.
Istotnym elementem z punktu widzenia wdrażania Strategii jest właściwie zaplanowany
proces monitorowania, który powinien odpowiadać na następujące pytania:
1. Czy i w jakim stopniu realizowana jest wizja gminy w zakresie polityki społecznej?
2. W jakim zakresie podjęte działania odpowiadają celom?
3. Na ile aktualna jest diagnoza problemów społecznych w naszej gminie?
4. Czy środki finansowe są wystarczające do realizacji Strategii?
Odpowiedzi na powyższe pytania pozwolą określić poprawność przyjętych założeń, a także
uwzględnić zmiany zachodzące w otoczeniu zewnętrznym i wewnętrznym dokumentu.
Podstawą oceny Strategii będzie zestawienie osiągniętego stanu wskaźników z założeniami
opisującymi cele główne.
Corocznie w sprawozdaniu z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kobiórze będzie uwzględniana realizacja Strategii, a środki finansowe na realizację
przedsięwzięć będą planowane w budżecie gminy.
Radny J. Mazurczyk zwrócił uwagę na zapis dotyczący ilości dzieci uczęszczających do
przedszkola. Jak mu wiadomo nie wszystkie dzieci zostały przyjęte do przedszkola w roku
szkolnym 2009/2010, a w tabeli obrazującej to zagadnienie wykazano, że wszystkie dzieci
zostały przyjęte.
Kierownik GOPS A. Sojka odpowiedziała, że takie dane przekazano jej z przedszkola oraz, że
w roku szkolnym 2010/11 nie przyjęto 40 dzieci z powodu braku miejsc, w związku z czym
placówka wymaga dalszej rozbudowy.
Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia – K. Myszor poinformowała, że
Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt omawianej uchwały.
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W wyniku głosowania przeprowadzonego przez Przewodniczącego Rady uchwała została
przyjęta jednogłośnie.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie warunków funkcjonowania oraz
trybu
i
sposobu
powołania
i
odwoływania
członków
Zespołu
Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w Gminie
Kobiór.
Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt proponowanej uchwały.
Sekretarz Gminy B. Gembalczyk poinformował, że zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie gmina podejmuje realizację swoich zadań, w zakresie tej ustawy,
w szczególności w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym. Zespół ten jest powoływany
przez Wójta Gminy. W jego skład wchodzą przedstawiciele: Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej, Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji,
oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych oraz kuratorzy sądowi. Mogą również
zostać powołani prokuratorzy i przedstawiciele podmiotów, innych niż wymienione,
działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego zostaje wybrany na pierwszym posiedzeniu,
spośród członków Zespołu. Posiedzenia odbywają się według potrzeb, jednak nie rzadziej niż
raz na dwa miesiące. Zespół działa na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Wójtem
a podmiotami, których przedstawiciele wchodzą w jego skład. Obsługę organizacyjno
techniczną Zespołu zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobiórze. Zespół może
tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem
przemocy w rodzinie, w indywidualnych przypadkach. Członkowie Zespołu wykonują
zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych. Tryb, sposób powoływania
i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego
funkcjonowania określa Rada Gminy w formie uchwały.
Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia – K. Myszor poinformowała, że
Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt omawianej uchwały.
W wyniku głosowania przeprowadzonego przez Przewodniczącego Rady uchwała została
przyjęta jednogłośnie.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011r.
Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt proponowanej uchwały.
Sekretarz Gminy B. Gembalczyk poinformował, że zgodnie z ustawą o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, gminom zostały przypisane do realizacji
zadania własne w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych. Program ten jest uchwalany corocznie przez Radę Gminy.
Przedstawił zadania Programu wymienione w załączniku do przedmiotowej uchwały. Dodał,
że Program stwarza również możliwość występowania o pozyskanie środków przez podmioty
zewnętrzne, jak stowarzyszenia i osoby prowadzące działalność w zakresie przeciwdziałania
alkoholizmowi.
W wyniku głosowania przeprowadzonego przez Przewodniczącego Rady uchwała została
przyjęta jednogłośnie.
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12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu konsultowania z radą
działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt proponowanej uchwały.
Sekretarz Gminy B. Gembalczyk poinformował, że w wyniku zmian ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie został wprowadzony obowiązek ustalenia zasad
konsultacji aktów prawa miejscowego z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami
pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Jako pierwszy
zostanie przedstawiony do konsultacji Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011.
W poprzednich latach środki finansowe przewidziane na współpracę z organizacjami
pozarządowymi pozostawały niewykorzystane.
W wyniku głosowania przeprowadzonego przez Przewodniczącego Rady uchwała została
przyjęta 13 głosami, 1 wstrzymujący.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Kobiór.
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt przedmiotowej uchwały został
przeanalizowany przez Komisję Budżetu i Finansów. Poprosił Przewodniczącą tej Komisji
o przedstawienie opinii.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów – I. Cuber poinformowała, że Komisja
rozpatrywała dwie propozycje dotyczące wynagrodzenia Wójta. W wyniku głosowania,
stosunkiem głosów 5 do 4 opowiedziano się za ustaleniem wynagrodzenia Wójta na
dotychczasowym poziomie.
Przewodniczący Rady zaproponował podwyższenie wynagrodzenia Wójta o 3% wskaźnik
inflacji zaplanowany na 2010r. Wynagrodzenie Wójta nie zostało zwaloryzowane w 2010r.
W związku z nie zgłaszaniem innych propozycji poddał pod głosowanie:
 propozycję Komisji Budżetu i Finansów ustalenia wynagrodzenia na dotychczasowym
poziomie – 5 głosów za, 5 przeciw, 4 wstrzymujące,
 podwyżki wynagrodzenia o 3% - 8 głosów za, 4 przeciw, 2 wstrzymujące.
Po wzroście o 3% wynagrodzenie Wójta przedstawia się następująco:
1) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie - 5.156 zł
2) dodatek funkcyjny w wysokości - 1.747 zł
3) dodatek specjalny w wys. 20% poz. 1 i 2 - 1.380,60 zł
4) dodatek za wysługę lat w wys. 20% poz. 1 – 1.031,20 zł
Przewodniczący przedstawił projekt przedmiotowej uchwały.
Uchwała została przyjęta 13 głosami, 1 wstrzymujący.
Przewodniczący Rady zaproponował następnie przyznanie Wójtowi dodatku specjalnego na
miesiące grudzień 2010r. i styczeń 2011r. w wysokości 40% wynagrodzenia zasadniczego
i dodatku funkcyjnego tj. w kwocie 2.761,20 zł brutto miesięcznie.
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Ze względu na zwiększenie zakresu zadań jakie miały miejsce w 2010r. tj. przeprowadzenie
wyborów prezydenckich, wyborów samorządowych, spisu rolnego, pozyskiwania środków
zewnętrznych i akcji przeciwpowodziowej, pracownicy otrzymali nagrody pieniężne.
Wójtowi taką nagrodę może przyznać Rada Gminy.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie przyznania Wójtowi dodatku
specjalnego na miesiące grudzień 2010r. i styczeń 2011r.
Uchwała została przyjęta 11 głosami, 2 przeciw, 1 wstrzymujący.
14. Sprawy bieżące.
Nie zgłoszono żadnych spraw bieżących.
15. Interpelacje, zapytania i wnioski.
Wójt. S. Ryt poinformował, że w 2011r. przypada 20-lecie samorządu w Kobiórze. Poprosił
o włączenie się Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia, radnych oraz organizacje działające na
terenie Kobióra do zorganizowania uroczystości z tej okazji.
Wiceprzewodnicząca Rady poinformowała, że kobiórska młodzież wystąpiła z inicjatywą
zorganizowania koncertów połączonych ze zbiórką pieniędzy na rzecz fundacji Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zaapelowała do radnych o włączenie się w organizację tej
imprezy oraz przekazywanie przedmiotów na licytację.
16. Zakończenie obrad.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął sesję.
Protokołowała Jolanta Niemiec.

