
PROTOKÓŁ
z X SESJI RADY GMINY KOBIÓR

z dnia 27 października 2011r.

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  kierownik  Referatu 
Gospodarki Komunalnej – lista obecności w załączeniu – zał. nr 1.

Przewodniczący przedstawił porządek obrad : 
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie wymaganego kworum.     
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z sesji, z dnia 16 i 31 sierpnia.2011r.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
5. Przyjęcie informacji Wójta z przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2011r.
6. Rozpatrzenie  i  podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  IX/46/11Rady  Gminy 

Kobiór z dnia 31 sierpnia 2011r., w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobiór na 2011r.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobiór na 2011r.
8. Rozpatrzenie  i  podjęcie  uchwały w sprawie  zmiany uchwały Nr III/19/11 Rady Gminy 

Kobiór w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2011-2014.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
10. Rozpatrzenie  i  podjęcie  uchwały  w  sprawie  wysokości  stawek  podatku  od  środków 

transportowych. 
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów. 
12. Rozpatrzenie  i  podjęcie  uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/63/07 Rady Gminy 

Kobiór z dnia 26 października 2007r. w sprawie stawek opłaty targowej.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości  stawek opłat  za zajęcie 

pasa drogowego dróg gminnych.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru 

żłobków i klubów dziecięcych.
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie przez operatora 

i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym 
jest Gmina Kobiór. 

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.

17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/43/11 Rady Gminy 
Kobiór z dnia 16 sierpnia 2011r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w trybie przetargu 
nieograniczonego.

18. Rozpatrzenie  i  podjęcie  uchwały  w sprawie  podjęcia  działań  zmierzających  do zmiany 
granicy z miastem Tychy. 

19. Rozpatrzenie  i  podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyboru  ławników  sądowych  na  kadencję  
w latach 2012 – 2015.

20. Sprawy bieżące.



21. Interpelacje, zapytania i wnioski.
22. Zakończenie obrad. 

Wójt  Stefan  Ryt  wniósł  o  uzupełnienie  porządku  obrad  o  rozpatrzenie  i  podjęcie  uchwały  
w sprawie podjęcia działań zmierzających do zmiany granicy z Gminą Orzesze.
Na  nasze  wystąpienie,  Burmistrz  Orzesza  zobowiązał  się  do  przekazania  Gminie  Kobiór 
gruntów zamiennych o takiej samej powierzchni oraz przedstawił propozycję w tej sprawie. 

Zmiana porządku obrad została przyjęta jednogłośnie.

Przewodniczący Rady zaproponował rozpatrzenie wniesionego projektu uchwały w punkcie 18 a 
porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołów z sesji, z dnia 16 i 31 sierpnia.2011r.

Protokół z sesji, z dnia 16.08.2011r. został przyjęty 14 głosami, 1 wstrzymujący.
Protokół z sesji, z dnia 31.08.2011r. przyjęto jednogłośnie.

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

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

W dniu 4 września br. odbyły się Dożynki w Kobiórze, których starostami byli Państwo Beata 
i Andrzej Rozmusowie. Program uatrakcyjniły pokazy strażackie, wystawy – gołębi pocztowych, 
pszczelarska, wędkarska oraz koncerty zespołów.   

W  Katowicach  odbyło  się  spotkanie  z  przedstawicielami  PKP  –  Oddział  Gospodarowania 
Nieruchomościami.  Zaproponowano Gminie odkupienie lub dzierżawę gruntu zajętego na drogę 
– ul. Żelazna oraz terenu wokół dworca. Gmina nie może przyjąć takiej propozycji. Odbędzie się 
jeszcze następne spotkanie w tej sprawie. 

Wójt uczestniczył w uroczystej sesji Rady Gminy Bieruń z okazji 20 lecia samorządu.

Przewodniczący Rady, radny Bogdan Szpak oraz Wójt byli członkami delegacji zaproszonej do 
Sterberka na tradycyjne  święto Ecce Homo. Ustalono również terminy imprez i  uroczystości 
jakie zostaną zorganizowane w 2012 roku przez nasze miasta partnerskie. Spartakiada młodzieży 
odbędzie się w Sternberku, natomiast w Kobiórze planowany jest plener malarski i fotograficzny 
oraz turniej piłki nożnej drużyn old boys. 

W  Starostwie  Pszczyńskim  odbyło  się  spotkanie  z  Panem  Górką  nowym  dyrektorem 
Powiatowego  Zarządu  Dróg,  w  sprawie  planowanych  remontów  dróg  powiatowych  
w Kobiórze. Ustalono, że w 2012 roku Powiat przekaże na ten cel kwotę 75.000 zł, natomiast 
Gmina  25.000  zł.  Rozważano  także  zakres  inwestycji  na  następne  lata  –  przywrócenie 
przejezdności drogi Branica – Kobiór, remont drogi Studzienice – Kobiór (na rurociągu ) oraz 
budowy, wspólnie z Miastem Tychy, ścieżki rowerowej z Kobióra do Tychów.  

W  Sternberku  odbył  się  turniej  piłki  nożnej  drużyn  old  boys,  w  którym  uczestniczyło  
15 zawodników z Kobióra oraz plener malarski i fotograficzny. Nasz samorząd reprezentował 
radny Józef Mazurczyk. 

Wójt spotkał się z księdzem proboszczem naszej Parafii w celu ustalenia terminów uroczystości 
w 2012 roku.  
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Została  podpisana  umowa  z  Nadleśnictwem Kobiór  na  udostępnienie  placu  składowego,  na 
składowanie nadmiaru ziemi z budowy kanalizacji sanitarnej na Osiedlu. Jednorazowa opłata  
z tego tytułu wynosi 450 zł + VAT. 
Na spotkaniu w Urzędzie Gminy przedstawiciele PKP Oddział Dworce Kolejowe w Katowicach 
poinformowali Wójta o zamiarze zamknięcia od listopada br. poczekalni dworcowej, ze względu 
na brak środków finansowych na jej utrzymanie. Aby umożliwić naszym mieszkańcom dalsze 
korzystanie z poczekalni Wójt podpisał porozumienie z PKP określające zasady prawidłowego 
funkcjonowania  dworca  kolejowego  w  Kobiórze.  Gmina  zobowiązała  się  do  utrzymania 
pomieszczenia poczekalni na własny koszt od 1.11.br. Poczekalnia będzie czynna codziennie  
w godz. od 500 do 2200, przy czym obowiązek jej otwierania i zamykania spoczywa na PKP S.A. 
Zakład  Linii  Kolejowych  w  Katowicach.  Rozmawiano  również  na  temat  przejęcia  całego 
budynku dworca w Kobiórze. Temat ten zostanie podjęty w późniejszym terminie.

Na Osowcu odbyło się spotkanie radnych i pracowników urzędów gmin z Wyr i Kobióra mające 
na  celu  wymianę  doświadczeń  oraz  omówienie  spraw  nowej  granicy  pomiędzy  naszymi 
gminami. 

Prowadzona jest współpraca pomiędzy Miejskim Domem Kultury w Katowicach – „Bogucice-
Zawodzie”,  którego  dyrektorem  jest  Pan  Jacek  Turalik,  oraz  Gminnym  Domem  Kultury  
w  Kobiórze.  W  ramach  współpracy  organizowane  są  spotkania  kół  emerytów  i  rencistów 
działających przy tych domach kultury. 

Odbyło  się  spotkanie  przedstawicieli  gmin  udziałowców Spółki  MASTER na temat  nowego 
zadania gmin, jakim jest przejęcie gospodarowania odpadami.  Jest to bardzo ważne zadanie  
i dzięki udziałowi w Spółce MASTER, gminy należące do niej,  mogą liczyć  na rozwiązanie 
pewnych  problemów.  Nowa ustawa o utrzymaniu  czystości  i  porządku w gminach nakazuje 
przejęcie  przez  gminy  obowiązków  właścicieli  nieruchomości  w  zakresie  zagospodarowania 
odpadów komunalnych. Odpłatność za te usługi będzie regulowana w formie podatku.  
Wójt  poprosił  aby tym tematem zajęła  się  Komisja  Gospodarki  Przestrzennej,  Komunalnej  
i Rolnictwa. Należy ustalić standard realizowanej usługi oraz system odpłatności. 

Na  Konwencie  Wójtów,  Burmistrza  i  Starosty  Powiatu  Pszczyńskiego,  który  odbył  się  
w Goczałkowicach-Zdroju również poruszono temat gospodarki odpadami. Burmistrz Pszczyny 
podzielił  się  swoimi  doświadczeniami  w  tym  zakresie.  Podkreślił  problemy  związane  
z windykacją należności za świadczone usługi. Rozmawiano również na temat schroniska dla 
bezdomnych zwierząt w Powiecie Pszczyńskim. Kobiór ma obecnie podpisaną umowę na odbiór 
psów ze schroniskiem w Mysłowicach.  Psy trafiają  najpierw do naszego punktu zatrzymań  
i  jeżeli  nie  znajdzie  się  właściciel  wówczas  odwożone  są  do  Mysłowic.  Jest  to  kosztowne 
zadanie.  Środki  finansowe  przeznaczane  na  ten  cel  prawdopodobnie  wystarczyłyby  na 
korzystanie z usług nowego schroniska. Jeszcze w bieżącym roku temat ten zostanie ponownie 
podjęty.  

W dniu 9 października br. odbyły się wybory do Sejmu i Senatu RP. Organizacją wyborów  
w naszej Gminie zajmował się Referat Ogólny i Spraw Obywatelskich. 

W  drodze  przetargu  została  sprzedana  działka  przy  ul.  Zachodniej,  za  cenę  powyżej 
wywoławczej. 

Podpisano umowa z Nadleśnictwem Kobiór na dzierżawę działki o pow. 740 arów położonej 
obok GOS, z przeznaczeniem na budowę boiska treningowego.  Czynsz dzierżawny wyniesie 
rocznie  300  zł  netto.  Dla  wyrównania  terenu  zostanie  tam  wywieziony  nadmiar  ziemi  po 
budowie kanalizacji. 
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Wójt uczestniczył w Powiatowym Konkursie Potraw Regionalnych, który odbył się w Porębie. 
W  konkursie  wzięło  udział  12  kół  gospodyń  wiejskich  z  terenu  Powiatu  Pszczyńskiego. 
Kobiórskie Koło Gospodyń Wiejskich otrzymało tam wyróżnienie. 
Został ogłoszony przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiących mienie 
komunalne  Gminy Kobiór.  Jest  to  nieruchomość  przy  ul.  Centralnej  2  oraz  pięć  działek  na 
Kątach. Licytacje odbędą się 18 listopada br. 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyło się spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych. 
Rozmawiano m.in. na temat bardzo dobrych wyników egzaminu klas szóstych. Wynik ten jest 
najlepszy w powiecie i jeden z najlepszych w Województwie Śląskim.

W  dniach  19  –  12  października  odbyły  się  powiatowe  ćwiczenia  obronne  „Żubr  2012”,  
w których brała udział również nasza Gmina.  

Przewodniczący Rady oraz Wójt uczestniczyli z zebraniu kobiórskiego koła Polskiego Związku 
Hodowców Gołębi Pocztowych z okazji zakończenia sezonu. 

Odbył  się  Otwarty  Turniej  Tenisa  Stołowego  o  Puchar  Wójta  Gminy  Kobiór.  W związku  
z  zainteresowaniem tą dyscypliną warto kontynuować dalsze zajęcia. 

Przewodniczący Rady oraz Wójt uczestniczyli w spotkaniu Koła Emerytów Nauczycieli. 

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu 
powołania  i  odwoływania  członków  Zespołu  Interdyscyplinarnego  ds.  Przeciwdziałania 
Przemocy  w  Rodzinie,  zarządzeniem  Wójta  został  powołany  taki  Zespół  w  składzie 
dziesięcioosobowym.  W  dniu  25.10  br.  odbyło  się  szkolenie  Zespołu  wybrano  również 
przewodniczącego, którym został Pan Bronisław Gembalczyk Sekretarz Gminy.

Wójt podpisał porozumienie z Nadleśniczym Nadleśnictwa Kobiór na dzierżawę od 1.01.2012r. 
części  byłej  Bazy  Transportu  Leśnego  przy  ul.  Tuwima.  Potrzebna  jest  jeszcze  zgoda 
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach na dzierżawę tego terenu. 

Zimowe utrzymanie dróg na ternie Kobióra prowadzić będą następujący wykonawcy wybrani  
w postępowaniu przetargowym:
drogi powiatowe - firma Usługi Transportowo Sprzętowe Romanko - Pszczyna tel. 604279271 
drogi gminne - firma Usługi Transportowo Sprzętowe Ewa Kubińska tel. 605056350
chodniki oraz przystanki autobusowe – brygada komunalna tel. 605203851 
Nadzór prowadzi kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej tel. 693077992

Wójt zaprosił do uczestnictwa w uroczystościach z okazji Dnia Niepodległości i Mszy Świętej, 
która odbędzie się z tej okazji w dniu 11 listopada. 

5. Przyjęcie  informacji  Wójta  z  przebiegu  wykonania  budżetu  Gminy  za  I  półrocze 
2011r.

Wójt  S.  Ryt  stwierdził,  że  informacja  z  przebiegu wykonania  budżetu za I  półrocze  została 
przekazana do zapoznania komisjom Rady Gminy. W chwili obecnej dane te są już  nieaktualne 
ponieważ większość wydatków realizowana jest w II półroczu. W żadnej pozycji  nie zostały 
przekroczone wydatki ani dochody. Ponadto wiele zadań zostało wstrzymanych ze względu na 
sytuację finansową Gminy.  

Przewodniczący  Rady  poprosił  o  przedstawienie  opinii  komisji  na  temat  informacji  
z przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze br.
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Głos  zabrali  kolejno  przewodniczący  komisji  Gospodarki  Przestrzennej,  Komunalnej  
i Rolnictwa, Kultury, Oświaty i Zdrowia, oraz Budżetu i Finansów. 
Opinie wszystkich komisji były pozytywne.
W  wyniku  głosowania  przeprowadzonego  przez  Przewodniczącego  Rady  informacja  
z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2011r. została przyjęta jednogłośnie.

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/46/11 Rady Gminy 
Kobiór  z  dnia  31  sierpnia 2011r.,  w sprawie  zmian w budżecie  Gminy Kobiór  na 
2011r.

Przewodniczący  Rady  odczytał  uchwałę  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Katowicach 
sprawie stwierdzenia naruszenia prawa w uchwale Nr IX/46/11.

Zastępca  Skarbnika  Renata  Szary  poinformowała,  że  zakwestionowano  pkt  4  w  §  1  w/w 
uchwały.  W punkcie tym przyjęto  kwotę 67.151,36 zł  jako przychód z prywatyzacji  PZLP  
w Kobiórze,  zamiast  dochód  budżetu  gminy  z  majątku  jednostki  samorządu  terytorialnego. 
Wobec  tego  konieczna  jest  zmiana  uchwały  polegająca  na  odpowiednim  zaklasyfikowaniu 
środków finansowych.

Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały.

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

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

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

Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.

Przewodnicząca  Komisji  Budżetu  i  Finansów  –  I.  Cuber  poinformowała,  że  proponowane 
zmiany  w budżecie  zostały  szczegółowo omówione  na  posiedzeniu  Komisji  przez  Zastępcę 
Skarbnika. Projekt uchwały zaopiniowano pozytywnie.   

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

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/19/11 Rady Gminy 
Kobiór w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2011-2014.

Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały.

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

W  wyniku  głosowania  przeprowadzonego  przez  Przewodniczącego  Rady  uchwała  została 
przyjęta jednogłośnie.
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9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości.

Przewodniczący  Rady przeprowadził  głosowanie  poszczególnych  stawek  podatków 
zaproponowanych przez Wójta oraz komisje Rady. 

Od 1 m2  powierzchni użytkowej budynków lub ich części:

     propozycje Wójta                      propozycje komisji      
             
a) mieszkalnych -                 0,68 zł   0,68zł      - 15 głosów za 
b) związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej oraz 
budynków mieszkalnych lub ich 
części zajętych na prowadzenie               
działalności gospodarczej -    20.00zł            19,00zł      

           15 głosów za 
c) zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie obrotu 
kwalifikowanym materiałem siewnym -     10,00zł   10,00zł      - 15 głosów za

d) zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie udzielania 
świadczeń zdrowotnych -      4,40zł    4,40zł      - 15 głosów za 

e)  letniskowych -      7,36zł    7,36zł      - 15 głosów za
              
f) pozostałych -      6,00zł     5,50zł       

15 głosów za
Od 1 m2 powierzchni gruntów: propozycje Wójta propozycje komisji   
a) związanych z prowadzeniem działal-
ności gospodarczej bez względu na 
sposób zakwalifikowania w ewidencji  
gruntów  i budynków - 0,80zł             0,80zł      -  15 głosów za 

  
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki 
wodne retencyjne lub elektrowni 
wodnych od 1 h fiz. -           4,30zł            4,30zł       - 15 głosów za

                          
c)  pozostałych - 0,40zł                   0,35zł       

                       15 głosów za 

d) drogi - 0,40zł                       0,35zł
15 głosów za 

  
od budowli - 2% ich wartości – 15 głosów za

Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały uwzględniający przegłosowane wcześniej 
stawki podatków.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
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10. Rozpatrzenie  i  podjęcie  uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków 
transportowych. 

Przewodniczący  komisji  Gospodarki  Przestrzennej,  Komunalnej  i  Rolnictwa  oraz  Budżetu  
i  Finansów  poinformowali,  że  komisje  przychyliły  się  do  propozycji  Wójta  w  zakresie 
wysokości stawek podatku od środków transportowych. 

Radny  W.  Paliczka  zgłosił  propozycję  pozostawienia  stawek  podatku  od  środków 
transportowych na niezmienionym poziomie.
Propozycja nie została przyjęta – 1 głos za. 
Wysokość stawek zaproponowanych przez Wójta przyjęto 14 głosami, 1 przeciw.  
 
Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta 15 głosami.

11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów. 

Przewodniczący Komisji G.P. – B. Szpak poinformował, że Komisja rozpatrzyła wniosek Wójta 
w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i zaopiniowała pozytywnie ten wniosek. 
Komisja proponuje opłatę w wysokości 25 zł od każdego psa.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów – I. Cuber poinformowała, że po dyskusji na temat 
wprowadzenia  opłaty  od  posiadania  psów,  Komisja  wyraziła  negatywne  stanowisko  w  tej 
sprawie.

Wójt S. Ryt przypomniał, że przez kilka lat nie było opłaty od posiadania psów. Ponowne jej 
wprowadzenie  pozwoliłoby  ustalić  liczbę  psów  oraz  realizację  obowiązku  ich  szczepień. 
Uzyskany dochód nie będzie znaczący ze względu na ustawowe zwolnienia z tej opłaty,  lecz 
pozwoli  na  pokrycie  kosztów  ponoszonych  na  utrzymanie  naszego  punktu  zatrzymań 
bezdomnych zwierząt. 

Radny B. Szpak zapytał jaki jest roczny koszt prowadzenia punktu zatrzymań psów. 

Radny  E.  Kłos  uważa,  że  problemem w Kobiórze  są  wałęsające  się  psy,  wypuszczane  bez 
kagańców i  zanieczyszczające  tereny publiczne.  Należałoby podjąć działania  mające  na celu 
poprawę tej sytuacji. 

Zdaniem  Przewodniczącego  Rady  dobrze  byłoby  opracować  powiatowy  program  likwidacji 
zjawiska bezdomnych psów gdyż często psy są porzucane w Kobiórze przez osoby z sąsiednich 
miejscowości, a koszty związane z ich utrzymaniem ponoszone są z budżetu Gminy. 

Radna  K.  Goździk  obawia  się,  że  koszt  windykacji  opłaty  od  psów może  być  większy niż 
uzyskane dochody.  

Radna  K.  Myszor  zaproponowała  rozważenie  powrotu  do  zorganizowania  przez  Gminę 
obowiązkowego szczepienia psów i pobieranie przy tej okazji opłaty.  Dobrowolne zgłaszanie 
psów może nie przynieść rezultatu gdyż ich właściciele mogą się uchylać od opłat  lub będą 
oświadczali, że psy należą do osób powyżej 65 roku życia, ustawowo zwolnionych z opłaty.
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Radny J.  Mazurczyk uważa,  że należy rozważyć  dalsze utrzymanie  punktu zatrzymań  psów. 
Według informacji podawanej w mediach, tylko 1/3 gmin posiada takie punkty.    

Zdaniem kierownika Referatu G.K. – Janusza Mazura, wybudowanie powiatowego schroniska 
jest bardzo dobrym pomysłem. Jednak do tego czasu nie można zlikwidować punktu zatrzymań 
gdyż  obowiązkiem gminy  jest  likwidacja  zjawiska  bezdomnych  zwierząt.  Największy  koszt 
ponoszony jest za odwożenie psów do schroniska w Mysłowicach. 

Sekretarz Gminy – B. Gembalczyk stwierdził, że nie można łączyć opłaty od posiadania psów 
z  likwidacją  zjawiska  bezdomnych  psów.  Należy  się  zastanowić  nad  sensem wprowadzenia 
takiej opłaty w gminie wiejskiej. Jest również bardzo bogaty wachlarz ustawowych zwolnień  
z opłaty. Likwidacja zjawiska bezdomnych psów jest wspólnym interesem mieszkańców gdyż 
wszystkim powinno zależeć aby wałęsający się bezpański pies został zabrany przez odpowiednie 
służby  i  odprowadzony do  punktu  zatrzymań.  Dlaczego  zatem tylko  posiadacze  psów mają 
zostać obciążeni kosztami z tego tytułu, a nie wszyscy mieszkańcy.

Wójt S. Ryt przedstawił koszty likwidacji zjawiska bezdomnych psów:
rok 2009 – koszt 23.380 zł - 11 psów, średnio na psa 2.125 zł
rok 2010 – koszt 25.733 zł - 7 psów
rok 2011 – koszt 30.000 zł  
Na koszty składa się dzierżawa terenu zajętego na punkt zatrzymań, obsługa, karma dla psów 
oraz przyjęcie do schroniska. Zgodnie z umową, do schroniska może zostać przyjętych najwyżej 
8  psów,  a  opłata  za  przyjęcie  jednego  psa  wynosi  860  zł.Wprowadzenie  opłaty  od  psów 
pozwoliłoby  na  sporządzenie  rejestru  ich  posiadaczy  i  przypisanie  każdego  psa  do  jego 
właściciela  lub gospodarstwa. W przypadku przystąpienia  do schroniska powiatowego każdy 
pies otrzyma czip, który pozwoli na zidentyfikowanie jego właściciela. 

Radny  P.  Kłakus  uważa,  że  należy  zobowiązać  Policję  do  karania  właścicieli  psów 
wyprowadzających je bez smyczy i kagańców.  

W związku z nie zgłaszaniem dalszych głosów do dyskusji Przewodniczący Rady przeprowadził 
głosowanie w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów – 7 głosów za, 8 przeciw. 

12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/63/07 Rady Gminy 
Kobiór z dnia 26 października 2007r. w sprawie stawek opłaty targowej.

Przewodniczący Komisji G.P. – B. Szpak poinformował, że Komisja zaopiniowała pozytywnie 
stawki opłat zaproponowane przez Wójta, za wyjątkiem pozycji – od sprzedaży z samochodu  
o ładowności do 2,5 tony. Komisja proponuje przyjęcie w tym punkcie stawki 35 zł.  

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów – I. Cuber poinformowała, że Komisja również 
proponuje  stawkę  35  zł  od  sprzedaży  z  samochodu  o  ładowności  do  2,5  tony.  Pozostałe 
propozycje Wójta zaopiniowano pozytywnie. 

Przewodniczący  Rady  poddał  pod  głosowanie  stawki  opłaty  od  sprzedaży  z  samochodu  
o ładowności do 2,5 tony:
- propozycja Wójta – 40 zł – 2 głosy za,
- propozycja komisji – 35 zł 13 głosów za.
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Wiceprzewodnicząca  Rady  odczytała  projekt  uchwały  uwzględniający  stawkę  opłaty  
w wysokości 35 zł od sprzedaży z samochodu o ładowności do 2,5 tony.
.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 
pasa drogowego dróg gminnych.

Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji  G.P.  –  B.  Szpak przedstawił  pozytywną  opinię  Komisji  w sprawie 
proponowanej uchwały 

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

14. Rozpatrzenie  i  podjęcie  uchwały  w sprawie  ustalenia  wysokości  opłaty  za  wpis  do 
rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów – I. Cuber poinformowała, że Komisja proponuje 
ustalenie opłaty rejestracyjnej za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w wysokości 
50% minimalnego wynagrodzenia za pracę.  

Radca  Prawny  B.  Gembalczyk  poinformował,  jakie  stawki  opłaty  rejestracyjnej  przyjęły 
sąsiednie gminy. 

Radny K. Grolik poprosił Wójta o przedstawienie swojego stanowiska w tej sprawie. Czy uważa 
on,  że można by zastosować niższą  stawkę w celu  wsparcia  inicjatyw służących  zakładaniu 
żłobków i klubów dziecięcych. 

Wójt S. Ryt stwierdził, że można przyjąć propozycję Komisji Budżetu i Finansów. 

Wiceprzewodnicząca  Rady odczytała  projekt uchwały z uwzględnieniem propozycji  Komisji, 
opłaty  rejestracyjnej  za  wpis  do  rejestru  żłobków  i  klubów  dziecięcych  w  wysokości  50% 
minimalnego wynagrodzenia za pracę.

W  wyniku  głosowania  przeprowadzonego  przez  Przewodniczącego  Rady  uchwała  została 
przyjęta 8 głosami, 1 przeciw, 6 wstrzymujących. 

15. Rozpatrzenie  i  podjęcie  uchwały  w  sprawie  ustalenia  opłat  za  korzystanie  przez 
operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 
zarządzającym jest Gmina Kobiór. 

Przewodniczący Komisji G.P. – B. Szpak poinformował, że Komisja zaopiniowała pozytywnie 
projekt uchwały oraz stawkę 5 groszy za każde zatrzymanie środka transportu na przystanku 
komunikacyjnym.

Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
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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.

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

W  wyniku  głosowania  przeprowadzonego  przez  Przewodniczącego  Rady  uchwała  została 
przyjęta 13 głosami, 2 wstrzymujące. 

17. Rozpatrzenie  i  podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  VIII/43/11  Rady 
Gminy Kobiór z dnia 16 sierpnia 2011r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w trybie 
przetargu nieograniczonego.

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.

18. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podjęcia działań zmierzających do zmiany 
granicy z miastem Tychy. 

Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji  G.P. – B. Szpak poinformował,  że Komisja na posiedzeniu w dniu 
25.08.2011r. zaopiniowała pozytywnie nowy przebieg granicy z Tychami, natomiast na ostatnim 
posiedzeniu zaopiniowano pozytywnie projekt proponowanej uchwały. 

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

18 a. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podjęcia działań zmierzających do zmiany 

         granicy z Gminą Orzesze.

Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały.

Wójt S. Ryt przypomniał, że Komisja G.P. wyraziła pozytywną opinię w sprawie zmiany granicy 
z  Orzeszem  pod  warunkiem  równopowierzchniowej  zamiany  gruntów  pomiędzy  naszymi 
gminami oraz pokrycie związanych z tym kosztów przez wnioskującego. Stanowisko Komisji 
zostało przesłane burmistrzowi  Orzesza,  który wyraził  zgodę na te warunki  oraz przedstawił 
propozycję zmiany granicy. 
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Przewodniczący Komisji  G.P.  –  B.  Szpak poinformował,  że  stanowisko Komisji  w sprawie 
zmiany granicy z Gminą Orzesze jest pozytywne. 

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

19. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników sądowych na kadencję 
w latach 2012 – 2015.

Radny  L.  Pawłowski  przewodniczący  Zespołu  do  przedstawienia  opinii  o  kandydatach  na 
ławników sądowych odczytał protokół z posiedzenia tego Zespołu.  
Prezes Sądu Okręgowego w Katowicach ustalił dla Kobióra liczbę trzech ławników: 

− 1 ławnik do Sądu Okręgowego w Katowicach, do orzekania w sprawach karnych,
− 2 ławników do Sądu Rejonowego w Tychach, w tym: 

1 ławnik do orzekania w sprawach rodzinnych,
1 ławnik do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy. 

Wpłynęły zgłoszenia trzech kandydatów na ławników:
1) Marek  Urbańczyk  –  do  Sądu  Rejonowego  w  Tychach,  do  orzekania  w  sprawach  

z zakresu prawa pracy. Zgłoszenie Sądu Rejonowego w Tychach.
2) Zbigniew  Urbanek  –  do  Sądu  Okręgowego  w Katowicach.  Zgłoszenie  Prezesa  Sądu 

Okręgowego w Katowicach. 
3) Iwona Stec Radziejowska – do Sądu Okręgowego w Katowicach. Zgłoszenie Prezesa 

Sądu Okręgowego w Katowicach. 
Po dokonaniu analizy zgłoszeń kandydatów na ławników stwierdzono, że zostały one złożone  
w wymaganym terminie i są prawidłowe pod względem formalnym, zgodnie z art. 162 § 2 – 5 
ustawy z dnia 27 lipca 2001r. –  Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz rozporządzeniem 
Ministra  Sprawiedliwości  z  dnia  9  czerwca  2011r.  w  sprawie  sposobu  postępowania  
z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru 
karty zgłoszenia. Członkowie Zespołu nie wnieśli uwag do zgłoszonych kandydatur. 

Przewodniczący Rady poinformował, że wyboru ławników dokonuje się w tajnym głosowaniu. 
W celu przeprowadzenia głosowania należy powołać Komisję Skrutacyjną.  Zaproponował do 
składu tej Komisji radnych Eryka Kłosa jako przewodniczącego oraz  Katarzynę Myszor i Irenę 
Musiał. Osoby te wyraziły zgodę. 

Zwolniła się radna I. Cuber – obecnych 14.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie w sprawie:
- zaproponowanego składu Komisji – 13 głosów za, 1 wstrzymujący,
- przewodniczącego Komisji E. Kłosa – 13 głosów za, 1 wstrzymujący. 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej E. Kłos przedstawił wzór przygotowanej przez Komisję 
karty do głosowania. Następnie przeprowadzono głosowanie. 
Po  przeliczeniu  głosów  przewodniczący  Komisji  Skrutacyjnej  odczytał  protokół.  Komisja 
stwierdziła, że ławnikiem do Sądu Rejonowego w Tychach został wybrany  Marek Urbańczyk. 
Następnie przeprowadzono głosowanie na ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach.
Po  przeliczeniu  głosów  przewodniczący  Komisji  Skrutacyjnej  odczytał  protokół.  Komisja 
stwierdziła,  że  ławnikiem  do  Sądu  Okręgowego  w  Katowicach   został  wybrany  Zbigniew 
Urbanek. 
Protokoły  Komisji  Skrutacyjnej  oraz  wzory  kart  z  przeprowadzonego  głosowania  stanowią 
załącznik nr 2 i 3 do niniejszego protokołu. 
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Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały w sprawie wyboru ławników sądowych 
na kadencję w latach 2012 – 15.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie – 14 obecnych. 

20. Sprawy bieżące.

Przewodniczący  Rady  odczytał  pismo  Wójta  Gminy  informujące  o  terminowym  złożeniu 
oświadczeń  majątkowych  przez  zobowiązanych  do  tego  pracowników  Urzędu  Gminy  
i  gminnych  jednostek  organizacyjnych.  Poinformował  również,  że  wszyscy  radni  złożyli 
oświadczenia majątkowe w wymaganym terminie.  

Radny J. Mazurczyk poinformował, że grupa, która wyjechała do Sternberka została tam bardzo 
dobrze przyjęta.  W rozgrywkach drużyn olt boys nasza reprezentacja zajęła czwarte miejsce. 
Uważa, że tego typu spotkania są bardzo potrzebne gdyż dają okazję do wymiany doświadczeń 
oraz są przykładem dla młodzieży,  że można uprawiać  sport  w każdym wieku.  Organizacja 
plenerów  malarskich  była  również  na  wysokim  poziomie.  Cała  grupa  miała  także  okazję 
zwiedzić miasta Opawę i Ołomuniec.

21. Interpelacje, zapytania i wnioski.

Radny J. Mazurczyk zapytał, czy sąd rozstrzygnął już sprawę firmy LAND 2000. 

Wójt S. Ryt odpowiedział, że firma LAND 2000 została zobligowana do uzupełnienia raportu 
oddziaływania na środowisko. W dniu wczorajszym wpłynęło do Urzędu pismo o przywożeniu 
tam dużych ilości  odpadów do recyklingu.  Sprawa ta  zostanie  przekazana do zaopiniowania 
Regionalnej  Dyrekcji  Ochrony  Środowiska  oraz  SANEPID-u.  Nie  ma  natomiast  jeszcze 
rozstrzygnięcia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na nasze odwołanie.  

Radny L. Pawłowski poinformował,  że w rozmowie z właścicielem terenu po byłym tartaku 
stwierdził on, że Gmina działa na niekorzyść prowadzonej tam działalności. Firmy, które wiedzą 
o tym rezygnują z wprowadzenia się na ten teren. 

Wójt S. Ryt odpowiedział, że plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje tam tylko taką 
działalność, której uciążliwość nie wykracza poza granice działki. Gminie zależy aby rozwijała 
działalność gospodarcza lecz musi ona być zgodna z prawem. 
Obecnie w opracowaniu są dwa raporty – dla firmy napraw samochodów oraz stacji benzynowej 
przy ul. Przelotowej. 

Radny J. Mazurczyk zapytał, czy jest prawdą, że na skutek interwencji Urzędu Gminy została 
zlikwidowana myjnia samochodowa na terenie po byłym tartaku. 

Wójt odpowiedział, że działalność ta była niezgodna z planem zagospodarowania przestrzennego

22. Zakończenie obrad. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął sesję.

Protokołowała Jolanta Niemiec. 
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