PROTOKÓŁ
z XXXIII SESJI RADY GMINY KOBIÓR
z dnia 4 i 6 września 2014r.
Obrady prowadził Przewodniczący Rady Jerzy Mazur. Otworzył on sesję, przywitał
zebranych i stwierdził prawomocność obrad – obecnych 15 radnych. W posiedzeniu
uczestniczyli również Starosta Pszczyński, Pan Paweł Duś z Biura Architektonicznego
„Archimedes”, Wójt, Zastępca Wójta, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, Kierownik
Referatu G.K. i Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – lista obecności
w załączeniu – zał. nr 1.
Porządek obrad w dniu 04.09.2014r.
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie obrad i stwierdzenie wymaganego kworum.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z sesji, z dnia 27 czerwca 2014r.
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Kobiór.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniego Planu Rozwoju
i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych w Gminie
Kobiór na lata 2015 - 2019.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Pszczyńskiego zadania
zimowego utrzymania dróg powiatowych.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2014.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Gminy
Kobiór.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy.
12. Sprawy bieżące.
13. Interpelacje, zapytania i wnioski.
Porządek obrad w dniu 06.09.2014r.
14. Wręczenie nagrody „Pro Publico Bono” Pani Renacie Kordys i Zespołowi „Kobiórsko
Czelodka”.
15. Nadanie honorowego obywatelstwa Gminy Kobiór Panu Dr. Péter Faragó Burmistrzowi
Miasta Sajószentpéter.
16. Występ Zespołu „Kobiórsko Czelodka”.
17. Zakończenie obrad.
18. Zwiedzanie wystawy malarstwa i rękodzieła węgierskiej artystki Séry Erzsébet.
Wójt wniósł o uzupełnienie porządku obrad o rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie
upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobiórze do
prowadzenia zadań w sprawach udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze
socjalnym. Uchwała w tej sprawie, podjęta na poprzedniej sesji, została zakwestionowana
przez Wojewodę, w związku z czym proponuje się jej podjęcie z wprowadzonymi
poprawkami.
Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego projektu uchwały został przyjęty
jednogłośnie.
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Przewodniczący zaproponował rozpatrzenie tej uchwały w punkcie 12 i przesunięcie na
dalszą kolejność pozostałych punktów porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji, z dnia 27 czerwca 2014r.
Protokół został przyjęty jednogłośnie, bez uwag.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
Wójt Stefan Ryt przedstawił najważniejsze sprawy, jakie miały miejsce w czasie od
poprzedniej sesji.
W uzgodnieniu z Kuratorium Oświaty, zostało przedłużone na kolejne pięć lat, pełnienie
funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej Pani Beacie Witańskiej oraz dyrektora Gimnazjum
Panu Jerzemu Orlikowskiemu.
Wójt uczestniczył w akademii zorganizowanej w Pszczynie z okazji Święta Policji
połączonego z obchodami 95 rocznicy powołania Policji.
Pan Marek Mrówczyński zrezygnował z pełnienia funkcji prezesa Spółki MASTER. Nowym
prezesem został Pan Andrzej Skowroński - były szef tyskiego Przedsiębiorstwa Energetyki
Cieplnej.
Zmarł Pan Damian Galusek Wójt Gminy Pawłowice pełniący tę funkcję od 1994 roku.
Wójt spotkał się z prezesem i naczelnikiem kobiórskiej OSP w celu uzgodnienia zakresu prac
związanych z modernizacją przyszłej siedziby tej organizacji.
Na zlecenie Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie opracowywany jest projekt
przebudowy ul. Rodzinnej od parkingu przy cmentarzu do DK 1. Koszt projektu wynosi
55.743 zł, a jego opracowanie przewidziane jest do 15.06.2015r. Realizacja inwestycji nastąpi
w 2016r. w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Po wykonaniu
projektu będzie można rozpocząć uzgodnienia z mieszkańcami ul. Rodzinnej w sprawie
wykupu gruntów.
Zostało zakończone zadanie przebudowa odcinka drogi wewnętrznej do miejsca zawracania
pojazdów komunalnych i przeciwpożarowych za kwotę 18.696 zł, zgodnie z projektem
realizowanym przez parafię – „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy kościele
Najświętszej Maryi Panny w Kobiórze”.
W ramach planowanego zadania inwestycyjnego „Przebudowa przystanku autobusowego
i chodnika” został wykonany tylko chodnik za kwotę 16.929 zł. Jeżeli będzie możliwe
pozyskanie środków zewnętrznych, wówczas projekt zostanie dokończony.
Do Lokalnej Grupy Działania "Ziemia Pszczyńska" zostały zgłoszone wnioski – na
zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Gminnym Domu Kultury w Kobiórze oraz na
budowę placu zabaw. Pierwszy wniosek uzyskał ocenę pozytywną i przyznano nam na jego
realizację dotację w wysokości 176.000zł. Projekt na plac zabaw został natomiast
umieszczony na liście rezerwowej. Wójt zapytał, czy mimo braku dotacji na to zadanie,
przystąpić do jego realizacji ze środków zaplanowanych na ten cel w budżecie, w wysokości
57.000 zł.
Tegoroczne obchody Święta Wojska Polskiego w Tychach rozpoczęła msza święta w kościele
św. Marii Magdaleny, a następnie, na Placu pod Żyrafą zorganizowano m. in. pokaz sprzętu
wojskowego oraz występy estradowe.
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Wójt odwiedził Panią Helenę Kolonko z okazji 90 rocznicy urodzin.
W wyniku przetargu zostały sprzedane dwie działki gminne na Kątach – za 132.310 zł netto
oraz za 137.255 zł netto.
Wójt przeprowadził rozmowy z Nadleśniczym Nadleśnictwa Kobiór Marianem Piganem
w sprawie zamiany gruntów. Zamierza się zamienić gminną działkę leśną na działkę
dzierżawioną obecnie od Nadleśnictwa, pod strażnicę OSP. Nasza działka została znacznie
niżej wyceniona, niż działka Nadleśnictwa, w związku z czym zamiana byłaby możliwa za
dopłatą różnicy ceny. Liczymy jednak na przychylność Nadleśnictwa w tej sprawie
i dokonanie zamiany na korzystnych warunkach, gdyż OSP działa na rzecz lasów i właśnie
tam najczęściej gasi pożary. Drugą omawianą sprawą była ścieżka rowerowa. Powiat
wykonał chodnik przy ul. Przelotowej, aż do lasu. Aby ułatwić przejazd rowerzystom
w kierunku Tychów, dobrze byłoby wybudować ścieżkę rowerową, od tego chodnika do
„Książęcej Drogi”. Nadleśniczy odniósł się pozytywnie do tej propozycji. Trwają obecnie
konsultacje w sprawie udzielenia pozwolenia na wykonanie ścieżki rowerowej.
W związku z wystąpieniem na poprzedniej sesji, dotyczącym nie przedłużenia przez NFZ
kontraktu Spółce KOBIMED na usługi stomatologiczne i rehabilitację, Wójt przeprowadził
rozmowy z Prezesem Spółki Hanną Janusz oraz Panią Agnieszką Homa prowadzącą gabinet
stomatologiczny w budynku wielofunkcyjnym przy ul. Centralnej 57.
Poprzednio NFZ podpisał kontrakt na stomatologię z obydwoma podmiotami. Obecnie, po
przeprowadzeniu konkursu, NFZ zdecydował o przyznaniu kontraktu tylko jednej placówce.
Wybrano gabinet Pani Agnieszki Homy, która przedstawiła korzystniejszą ofertę. KOBIMED
złożył dwa odwołania od decyzji NFZ lecz zostały one odrzucone. Gabinet w budynku
wielofunkcyjnym czynny jest codziennie, a w piątki będzie również protetyk, więc nie
powinno być problemu z dostępnością do stomatologa. W tym tygodniu, Prezes Spółki
KOBIMED zwróciła się z prośbą do Rady Gminy o poparcie starań w NFZ odnośnie
przywrócenia kontraktu na stomatologię i rehabilitację. Korespondencja pomiędzy
KOBIMED, a NFZ jest do wglądu w Urzędzie Gminy.
W związku z tym, że kończy się sześcioletni okres dzierżawy pomieszczenia, w którym
mieści się gabinet stomatologiczny, Pani Agnieszka Homa wystąpiła o przedłużenie
dzierżawy na kolejne lata. Projekt uchwały w tej sprawie zostanie przedstawiony na następnej
sesji.
W dniu 7.09.br. odbędą się w Kobiórze Dożynki, które rozpocznie Msza św. Na Gminnym
Ośrodku Sportowym zostaną zorganizowane wystawy, m.in. stoisko Nadleśnictwa Kobiór, na
którym będzie można otrzymać sadzonki drzew.
Na niedawnym zebraniu LKS „Leśnik”, prezes tego Klubu żalił się na zbyt małe
dofinansowanie i wyraził nadzieję, że nastąpią generalne zmiany w Radzie Gminy i wówczas
Klub otrzyma więcej pieniędzy na swoją działalność.
Nasz Klub, w porównaniu z innymi działającymi na terenie powiatu pszczyńskiego,
otrzymuje dużą dotację. Ponadto nie musi prowadzić księgowości i zawierać umów gdyż
zajmuje się tym Urząd Gminy. W czasie niedawnej kontroli, Regionalna Izba Obrachunkowa
wniosła uwagi, co do sposobu finansowania zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu.
Należy mieć również na uwadze, że poza Klubem działają również inne organizacje
dofinansowywane z budżetu Gminy.
Budowa wiaduktu nad torami kolejowymi w Kobiórze przebiega terminowo i powinna zostać
zakończona w bieżącym roku.
W dniu dzisiejszym rozstrzygany jest przetarg na grupowy zakup energii elektrycznej dla
wszystkich gmin powiatu pszczyńskiego i Powiatu Pszczyńskiego.
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Spółka MASTER – Tychy organizuje w dniu 20.09.br. „Dni Otwarte Zakładu”. Nasza Gmina,
jako jeden z udziałowców tej Spółki ma również swój udział finansowy w budowie
Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych. Jest
to projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności, którego
wartość wynosi 134.550.000 zł, a dofinansowanie 69.000.000 zł. Inwestycja została
zakończona i chętni mieszkańcy mogą ją obejrzeć, dojeżdżając specjalnie kursującym
autobusem, który zatrzymuje się na przystankach MZK. Z przystanku Kobiór Centrum
odjeżdża o godz. 923.
Ukazała się nowa publikacja autorstwa Joanny Lubańskiej pod tytułem „Najpiękniejsza wieś
nad Korzeńcem”, przedstawiająca historię Kobióra ostatnich lat.
Został również wydany nowy plan Gminy.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Kobiór.
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt zmian planu był przedmiotem analizy
komisji oraz zgodnie z obowiązującą procedurą, został wyłożony do publicznego wglądu. Na
etapie wyłożenia nie zgłoszono uwag do planu.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnictwa – B. Szpak
poinformował, że Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt przedmiotowej uchwały.
Wobec nie zgłaszania głosów do dyskusji Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie
w sprawie podjęcia uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Przewodniczący podziękował następnie Panu Pawłowi Dusiowi za opracowanie zmian planu
oraz udział w obecnej sesji.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniego Planu Rozwoju
i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych w Gminie
Kobiór na lata 2015 -2019.
Przewodniczący Komisji G.P. – B. Szpak przedstawił pozytywną opinię Komisji w sprawie
projektu uchwały.
Wiceprzewodnicząca Rady – K. Goździk odczytała projekt uchwały.
W wyniku głosowania przeprowadzonego przez Przewodniczącego Rady uchwała została
podjęta jednogłośnie.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Pszczyńskiego
zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych.
Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji G.P. – B. Szpak przedstawił pozytywną opinię Komisji w sprawie
projektu uchwały.
W wyniku głosowania przeprowadzonego przez Przewodniczącego Rady uchwała została
podjęta jednogłośnie.
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8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2014.
Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, projekt
uchwały został przesłany celem zaopiniowania, do Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz do
Koła Łowieckiego „Leśnik” działającego na terenie Kobióra i uzyskał opinię pozytywną.
Powiatowy Lekarz Weterynarii zaproponował jednak uzupełnienie w załączniku nr 1 § 2 pkt
6 o zapis „oraz zwierząt odebranych czasowo na skutek decyzji wójta”.
Przewodniczący Komisji G.P. – B. Szpak przedstawił pozytywną opinię Komisji w sprawie
projektu uchwały.
Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały.
W wyniku głosowania przeprowadzonego przez Przewodniczącego Rady uchwała została
podjęta jednogłośnie.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Gminy
Kobiór.
Wójt przypomniał, że tytuł honorowego obywatela Gminy Kobiór został nadany głównie
osobom z zagranicy, które przyczyniły się do promowania naszej Gminy, Śląska, ziemi
pszczyńskiej oraz Polski. Dotychczas tytuł ten otrzymali starosta czeskiego miasta Sternberk,
były burmistrz i były jego zastępca z węgierskiego miasta Sajószentpeter oraz Pan Stanislav
Holienčík i Pan Karol Horník ze słowackiego miasta Dobšiná. Proponuje się nadanie
honorowego obywatelstwa również obecnemu burmistrzowi Panu Petrowi Farago, który
kontynuuje współpracę z Kobiórem, a ponadto jest wielkim ambasadorem Polski na
Węgrzech.
Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały.
W wyniku głosowania przeprowadzonego przez Przewodniczącego Rady uchwała została
podjęta jednogłośnie.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy.
Wójt poinformował, że powołanie skarbnika nie jest równoznaczne z zatrudnieniem. Jest to
jedyna funkcja, na którą Rada Gminy powołuje osobę odpowiedzialną za budżet i jego
realizację, jest równocześnie kierownikiem referatu finansowego oraz odpowiada za politykę
finansową gminy. Od roku, Pani Gabriela Zając jest zastępcą Pani Moniki Tetli Skarbnika
Gminy i realizowała ona budżet 2014 roku oraz przygotowuje budżet na rok 2015. W
związku z tym, że w bieżącym roku nastąpi przełom kadencji, wskazana jest kontynuacja
finansów Gminy. Osoba, która dawno nie miała do czynienia z finansami musiałaby się na
nowo zapoznawać z tymi zagadnieniami, co zajęłoby jakiś czas, a budżet jest dla Gminy
sprawą najważniejszą i w przypadku braku zaufania do skarbnika trudno sobie wyobrazić
funkcjonowanie gminy. Proponuje się zatem odwołanie z funkcji skarbnika Pani Moniki Tetli
i powołanie na to stanowisko Panią Gabrielę Zając.
Pani Monika Tetla jest dobrym pracownikiem, przygotowanym bardzo dobrze merytorycznie
i może powrócić do pracy na stanowisko, jakie zajmowała przed objęciem funkcji skarbnika.
Uzgodnienia, co do stanowiska miały zostać omówione na poniedziałkowym spotkaniu, na
które Pani Tetla jednak nie przybyła.
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Radca Prawny B. Gembalczyk poinformował, że zgodnie z art. 18 ust 2 pkt 3 Ustawy
o samorządzie gminnym, do wyłącznej właściwości rady gminy należy powoływanie
i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu, na wniosek wójta.
Zgodnie z orzecznictwem, do wójta, jako pracodawcy, należy ocena wystąpienia z takim
wnioskiem, a skuteczność wniosku należy do rady gminy. Nie ma ograniczeń
przedmiotowych, co do wystąpienia wójta z takim wnioskiem. W przypadku stosunku pracy
z powołania, jeżeli następuje odwołanie, jest ono równoznaczne z wypowiedzeniem stosunku
pracy. Wypowiedzenie powoduje rozwiązanie stosunku pracy na danym stanowisku, po
okresie wypowiedzenia. Jeżeli pracownik jest nieobecny wówczas bieg okresu
wypowiedzenia rozpoczyna się po jego powrocie do pracy.
Pani Monika Tetla została zatrudniona w 2005 roku na podstawie umowy o pracę, a z dniem
1.07.2008r. została powołana na funkcję skarbnika. Stosunek pracy nawiązany w 2005r. na
czas nieokreślony uległ zawieszeniu z chwilą objęcia stanowiska skarbnika. Odwołanie
powoduje rozwiązanie stosunku pracy tylko w zakresie tego stanowiska.
Radny P. Kłakus zapytał, czy jest potrzeba przeprowadzenia konkursu na stanowisko
skarbnika.
Radca Prawny odpowiedział, że może być przeprowadzony konkurs lecz nie ma takiego
wymogu. Powoływanie skarbnika następuje na wyłączny wniosek wójta, w związku z czym
wójt nie jest związany żadnymi ustaleniami i może wskazać na to stanowisko osobę, która w
jego ocenie daje gwarancję właściwego prowadzenia spraw budżetowych.
Radny B. Szpak zapytał jaki będzie skutek finansowy podjęcia uchwał o odwołaniu
i powołaniu skarbnika. Zostanie bowiem utworzone dodatkowe stanowisko pracy, co obciąży
budżet o ok. 100.000zł.
Wójt odpowiedział, że w związku z rozwiązaniem stosunku pracy ze skarbnikiem przysługuje
mu świadczenie pieniężne. Jednak pracując z osobą, do której nie ma się zaufania straty mogą
być nieobliczalne.
Pani Monika Tetla poinformowała, że kiedy była zmuszona pójść na zwolnienie lekarskie ze
względu na zagrożenie ciąży, rozmawiała kilkakrotnie z Wójtem i została zapewniana, że po
powrocie do pracy będzie nadal pełniła funkcję skarbnika. Odchodząc nie pozostawiła Urzędu
Gminy bez opieki kierownika finansów gdyż spodziewała się, że na czas nieobecności
zastępstwo przejmie zastępca skarbnika. Pierwsza próba odwołania jej ze stanowiska miała
miejsce na przełomie września i października ubiegłego roku. Zatrudniono jednak Panią
Gabrielę Zając, która pełniła już wcześniej funkcję skarbnika, w związku z czym dawała
gwarancję należytego załatwiania spraw finansowych Gminy. Przy każdej rozmowie
z Wójtem, Pani Tetla deklarowała chęć dalszej pracy na stanowisku skarbnika i była
zapewniana, że po urlopie macierzyńskim powróci na to stanowisko, a stosunek pracy z Panią
Zając zostanie rozwiązany. Przed trzema tygodniami, kiedy Wójt podjął decyzję o odwołaniu
Pani Tetli zaproponował jej stanowisko inspektora lub zastępcy skarbnika nie wskazując
jednak miejsca pracy, zakresu czynności oraz wynagrodzenia. Pani Tetla stwierdziła, że nie
ma sobie nic do zarzucenia w sprawach wypełniania zakresu powierzonych jej czynności
służbowych i zamierza powrócić do pracy z dniem 8 września br. Chce nadal pracować jako
skarbnik gdyż wygrała konkurs na to stanowisko, posiada odpowiednie kwalifikacje i jest
świadoma czekających ją obowiązków.
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Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada rozpatruje tylko wniosek pracodawcy. Jeżeli są
jakieś uwagi do tego wniosku, może je rozstrzygnąć sąd pracy.
Wiceprzewodnicząca Rady odczytała przedmiotowy projekt uchwały.
W wyniku głosowania przeprowadzonego przez Przewodniczącego Rady uchwała została
podjęta 5 głosami, 1 przeciw, 9 wstrzymujących.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy.
Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały.
W wyniku głosowania przeprowadzonego przez Przewodniczącego Rady uchwała została
podjęta 5 głosami, 10 wstrzymujących.
Zwolniła się radna I. Cuber – obecnych 14.
Pani Gabriela Zając poinformowała, że ma 26 lat stażu pracy, z czego 16 lat w bankowości,
a 10 lat w finansach publicznych, w tym 9 lat sprawowała funkcję Skarbnika Powiatu
Pszczyńskiego. Ze względu na inną propozycję pracy zrezygnowała z tej funkcji. Chętnie
powróciła jednak do samorządu i uważa, że mimo skromnych środków budżetu uda się
zrealizować wiele zamierzeń. Podziękowała Wójtowi za docenienie jej pracy i zaproszenie do
dalszej współpracy.
Sekretarz Gminy – B. Gembalczyk, po informacji Wójta o potrzebie pilnego zatrudnienia
osoby na zastępstwo za skarbnika, wykorzystując swoje doświadczenie radnego
powiatowego, zamierzał przedstawić tę propozycję emerytowanej pani skarbnik Powiatu
Pszczyńskiego, zatrudnionej obecnie w Banku Spółdzielczym. Okazało się, że przebywa ona
na urlopie lecz w tym samym Banku pracuje również Pani Gabriela Zając, z którą
B. Gembalczyk współpracował jako radny powiatowy od 2003 roku. Wiedząc, że Pani Zając
zapewni naszej Gminie kompetentne zastępstwo na czas nieobecności skarbnika, została jej
przedstawiona taka propozycja. Należy podziękować, że zaryzykowała rozwiązanie stosunku
pracy z Bankiem Spółdzielczym mając w perspektywie pracę tylko na okres zastępstwa.
Starosta Paweł Sadza dodał, że wspomina bardzo dobrze 19 miesięcy współpracy z Panią
Zając na stanowisku Skarbnika Powiatu Pszczyńskiego. Zaręcza, że jej współpraca z Radą
Gminy będzie równie dobra. Najistotniejsze jest jednak aby skarbnik potrafił się dobrze
porozumiewać z Wójtem.
Zwolnił się radny B. Mazur – obecnych 13.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobiórze do prowadzenia zadań w sprawach
udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
Przewodniczący Rady poinformował, że Wojewoda Śląski rozstrzygnięciem nadzorczym
z dnia 6.08.br stwierdził nieważność uchwały Nr XXXII/241/2014 Rady Gminy Kobiór
w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobiórze do
prowadzenia zadań w sprawach udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze
socjalnym.
Wiceprzewodnicząca Rady odczytała treść rozstrzygnięcia nadzorczego.

8
Radca Prawny B. Gembalczyk poinformował, że są dwa rodzaje upoważnień – z art. 39
Ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którym rada gminy w drodze uchwały może
upoważnić inny organ – nie jest to akt prawa miejscowego. W ocenie organu nadzoru
upoważnienie z Ustawy o systemie oświaty jest natomiast aktem prawa miejscowego. Są też
różne poglądy w orzecznictwie, co do tej kwestii – jeden, który stwierdza, że nie jest to akt
prawa miejscowego gdyż nie jest stosowany powszechnie. Obywatela nie interesuje bowiem
gdzie będzie załatwiał sprawy lecz to, żeby upoważniony organ wydał mu decyzję. Drugi
pogląd, podzielany przez Śląski Urząd Wojewódzki, że jest to akt prawa miejscowego i musi
być powszechnie publikowany.
Po przeanalizowaniu tej sprawy B. Gembalczyk zaproponował Wójtowi przedstawienie
poprawionego projektu uchwały. Ewentualne odwołanie się od rozstrzygnięcia Wojewody do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego znacznie przedłużyłoby czas przekazania
kompetencji do GOPS.
Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały.
W wyniku głosowania przeprowadzonego przez Przewodniczącego Rady uchwała została
podjęta jednogłośnie – 13 obecnych.
13. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Rady odczytał pismo Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Katowicach informujące o przeprowadzeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej
Gminy Kobiór. Wystąpienie pokontrolne dostępne jest na stronie internetowej RIO.
Wiceprzewodnicząca Rady odczytała rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego
w sprawie nieważności uchwały Nr XXXI/230/14 Rady Gminy Kobiór z dnia 22 maja 2014r.
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Gminne Przedszkole w Kobiórze,
w części określonej w § 2 ust. 2 i § 3.
Radca Prawny B. Gembalczyk poinformował, że uchylone zapisy uchwały funkcjonowały już
w naszym przedszkolu. W danym miesiącu rodzice deklarowali przez ile godzin ich dzieci
będą korzystały ze świadczeń przedszkola ponad piątą, bezpłatną godzinę. Dzięki temu
przedszkole mogło się przygotować zatrudniając nauczycieli pod potrzeby zgłaszane przez
rodziców. Opłata wnoszona za dodatkowe godziny była rozliczana w następnym miesiącu
i uwzględniała okresy, kiedy dziecko nie korzystało z zadeklarowanych godzin pobytu
w przedszkolu. W związku z tym, że przepisy nie pozwalają na takie ustalenia należałoby
może zdecydować o prowadzeniu przedszkola tylko przez pięć godzin lub pozostawić je
czynne w takich godzinach jak dotychczas, ze świadomością, że Gmina poniesie koszty
takiego funkcjonowania.
Wiceprzewodnicząca Rady zapytała, czy można się odwołać od tego rozstrzygnięcia.
Radca Prawny odpowiedział, że wobec obowiązującego orzecznictwa byłoby to bezcelowe.
Przewodniczący Rady przypomniał, że w dniu 22.05.br. Rada Gminy podjęła uchwałę
w sprawie poparcia działań mających na celu zahamowanie wypływu środków finansowych
wypracowanych w regionie do budżetu centralnego oraz zwiększenia dochodów jednostek
samorządu terytorialnego. Uchwała ta została przesłana wszystkim organom stanowiącym
gmin i powiatów województwa śląskiego i województwa opolskiego, Przewodniczącemu
Sejmiku Województwa Śląskiego, Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Opolskiego,
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Marszałkowi Województwa Śląskiego, Marszałkowi Województwa Opolskiego, Zarządowi
Związku Powiatów Polskich, Zarządowi Związku Miast Polskich, Zarządowi Śląskiego
Związku Gmin i Powiatów Górnego Śląska, a także Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej,
Marszałkowi Sejmu RP, Marszałkowi Senatu RP, Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi
Finansów, Posłom i Senatorom wybranym w okręgach z terenu województwa śląskiego
i województwa opolskiego.
Kilka gmin przesłało nam informację o podjęciu uchwał tej samej treści. Pani Poseł
Mirosława Nykiel wystąpiła natomiast w tej sprawie z zapytaniem poselskim do Ministerstwa
Finansów.
Wiceprzewodnicząca Rady odczytała odpowiedź Ministerstwa Finansów na to zapytanie –
zał. nr 2.
Przewodniczący Rady poinformował, że w związku z wystąpieniem Wiceprzewodniczącej
Rady dotyczącym nie przedłużenia przez NFZ kontraktu Spółce KOBIMED na stomatologię
i rehabilitację, Wójt wystąpił do KOBIMED z zapytaniem o przyczynę tej sytuacji.
Wiceprzewodnicząca Rady odczytała pismo Spółki KOBIMED informujące o umowach
zawartych z NFZ – zał. nr 3
W rozmowie z Panią dr Homą Kurczab, Wójt został poinformowany, że jej gabinet jest
czynny cztery razy w tygodniu, a w piątki będzie protetyka. Gabinet jest wyposażony
w najnowocześniejszy aparat RTG z możliwością wydruku komputerowego i nowoczesny
unit. Posiada również przenośny podjazd dla niepełnosprawnych. Kontrakt z NFZ na usługi
stomatologiczne został zawarty do 30.06.2017r., w związku z czym Pani doktor zwróciła się
z prośbą o przedłużenie okresu dzierżawy lokalu przy ul. Centralnej 57, gdyż dotychczasowa
umowa niebawem się zakończy.
Poprzednio NFZ przyznał kontrakty zarówno Spółce KOBIMED, jak gabinetowi Pani Homy.
Obecnie NFZ prawdopodobnie doszedł do wniosku, że Kobiór jest za mały aby
funkcjonowały tu dwa gabinety stomatologiczne i kontrakt otrzymała placówka, która
przedstawiła korzystniejsze warunki, co zostało skontrolowane zarówno przez SANEPID, jak
i NFZ.
Wójt stwierdził, że nie widzi możliwości poparcia KOBIMED-u w staraniach o kontrakt na
stomatologię. Uważa natomiast, że należy interweniować w NFZ w związku z nie
przyznaniem kontraktu na rehabilitację, gdyż gabinet ma dobre warunki w tym zakresie
i zabiegi powinny być wykonywane na miejscu, aby pacjenci nie musieli dojeżdżać poza
Kobiór.
Przewodniczący Rady zwrócił się do Przewodniczącej Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia
o zajęcie się tym tematem i przy współpracy z Wójtem, przedstawienie stanowiska na sesji
Rady Gminy.
Wójt powrócił do sprawy budowy placu zabaw. Zapytał, czy jest wola przystąpienia do
realizacji tego zadania za własne środki finansowe. Projekt znajduje się na drugim miejscu
listy rezerwowej LGD i być może, w przypadku pozostania wolnych środków, otrzymamy
chociażby częściową refundację.
Kierownik Referatu G.K. – J. Mazur poinformował, że zadanie to jest przygotowane do
realizacji i można ogłosić przetarg.
Radna K. Myszor zapytała, czy nie ma zagrożenia, że w przypadku realizacji placu zabaw za
własne środki, nie otrzymamy refundacji.
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Starosta – P. Sadza uważa, że nie ma takich obaw. Zapewne będą oszczędności na
przetargach i jeśli pozostaną wolne środki lub pojawią się dodatkowe, jest duża szansa
otrzymania refundacji. Warunkiem jest aby projekt został zrealizowany zgodnie ze złożonym
wnioskiem.
Radca Prawny stwierdził, że jesteśmy przekonywani o podziale środków finansowych,
którymi dysponuje Lokalna Grupa Działania, pomiędzy gminy. Skoro aplikujemy w ramach
środków przydzielonych naszej Gminie, dlaczego nie zostają nam one przyznane.
Starosta – P. Sadza odpowiedział, że LGD realizuje dwa działania – „Odnowa i rozwój wsi”,
w ramach którego środki zostały podzielone pomiędzy gminy, na realizację dużych
inwestycji. Z tych środków LGD nie uszczknęło ani złotówki przypadającej gminie Kobiór.
Plac zabaw został natomiast zgłoszony do drugiego działania realizowanego przez LGD –
„Małe projekty”. Pula środków z tego działania przyznawana jest w drodze konkursu.
Radca Prawny, będący również radnym Powiatu Pszczyńskiego i Przewodniczącym Komisji
Samorządności Rady Powiatu, poinformował, że w jednym z posiedzeń tej Komisji
uczestniczyła Prezes LGD. Z jej informacji wynikało, że LGD pełni rolę pośrednika
pomiędzy wnioskodawcami, a Urzędem Marszałkowskim. Jedynym dobrodziejstwem działań
LGD jest uczciwy sposób podziału środków pomiędzy gminy, z działania „Odnowa i rozwój
wsi”.
Podsumowując, Przewodniczący Rady stwierdził, że rozpoczęcie budowy placu zabaw za
własne środki, nie przekreśla szans otrzymania dofinansowania z LGD.
Zapytał następnie, kto jest za rozpoczęciem budowy placu zabaw za własne środki –
13 głosów za.
Radny P. Kłakus zapytał, czy Powiat przewiduje urządzenie ścieżki rowerowej
z ul. Leśników w Kobiórze do Suszca. Obecnie przejazd tą drogą na rowerze jest niemożliwy.
Starosta – P. Sadza poinformował, że przeprowadził w tej sprawie rozmowę z Nadleśniczym
Nadleśnictwa Kobiór. Ze strony Powiatu Pszczyńskiego, gminy Suszec i Nadleśnictwa
Kobiór jest wola remontu tej drogi. Trzeba jeszcze przekonać Starostę Powiatu
Mikołowskiego, bowiem 650 m tej drogi jest położone na terenie Powiatu Mikołowskiego.
Aby rozpocząć koncepcję budowy tej ścieżki potrzebna jest zgoda wszystkich samorządów
funkcjonujących w obrębie tej drogi.
Radny L. Pawłowski zapytał Starostę, czy planowany jest również remont drogi z Jankowic
do Kobióra.
Starosta – P. Sadza odpowiedział, że oprócz innych zadań, na starostów został również
nałożony obowiązek sprawowania nadzoru nad majątkiem Skarbu Państwa. Droga
technologiczna jest własnością Skarbu Państwa, lecz w niektórych księgach wieczystych
figuruje zapis o prawie jej użytkowania przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów.
Na wystąpienia o remont tej drogi, GPW odpowiada, że jest to własność Skarbu Państwa
i odsyła do Starosty. W przypadkach, kiedy Starosta udzielił prywatnym osobom służebności
przejazdu, notariusz zakwestionował tę decyzję ze względu na zapis w księgach wieczystych
o użytkowaniu przez GPW. Najprostszym i najbardziej konkretnym rozwiązaniem tego
problemu byłaby komunalizacja całej tej drogi – od Goczałkowic do Kobióra. Na to
konieczna jest wola samorządów Goczałkowic, Pszczyny i Kobióra. Nikt nie chce jednak
przejmować drogi, która wymaga gruntownej przebudowy. Niestety, mimo wielu zabiegów,
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nie można się porozumieć z GPW, które rości sobie prawa do drogi, ale tylko w zakresie
korzystania z niej, a już nie do remontu.
14. Interpelacje, zapytania i wnioski.
Radny J. Mazurczyk poinformował, że wykonanie przejścia w rejonie przystanku
autobusowego spotyka się z pozytywnym odbiorem mieszkańców. W fatalnym stanie jest
natomiast wiata przystankowa i ma ona dziurę w dachu. W związku z tym, że
prawdopodobnie nie będzie środków na nową wiatę, prosi o wykonanie przynajmniej
naprawy dachu.
Starosta – P. Sadza poinformował, że obejmując tę funkcję w dniu 1 grudnia 2010r. postawił
przed sobą pewne cele i plany do realizacji. Jednym z nich było przynajmniej dwukrotne
uczestnictwo w sesjach rad gmin. W Kobiórze, po raz pierwszy uczestniczył w sesji, na której
została nadana Panu Erykowi Kłosowi nagroda „Pro Publico Bono” po raz drugi, na obecnej
sesji. Na dzisiejszą sesję przybył aby podziękować za cztery lata współpracy pomiędzy
samorządami oraz za pomoc. W ciągu tych lat Rada Gminy podjęła wiele uchwał
dotyczących porozumień i współpracy – w zakresie remontów dróg, a także bieżącej pracy
samorządów. Podziękowania należą się zwłaszcza, że trudno pomagać innym samorządom,
kiedy samemu nie jest się w stanie zrealizować w pełni swoich inwestycji. Pomoc gminy
Kobiór w zakresie dróg wyniosła przez cztery lata ponad 200.000 zł. Jest to bardzo dużo,
w przeliczeniu na kilometry dróg znajdujących się w Kobiórze. Jest tu 2,65 km dróg
powiatowych, na 226 km wszystkich dróg w całym powiecie pszczyńskim. Oprócz tego
Powiat Pszczyński administruje jeszcze 85 km dróg wojewódzkich. Inwestycje na drogach
powiatowych w Kobiórze, w latach 2011 – 14, wykonano za ok. 500.000 zł.
Powiat Pszczyński znajdował się na początku kadencji w trudnej sytuacji finansowej
i merytorycznej. We wrześniu 2010r. została podjęta decyzja i podpisana umowa na
dzierżawę szpitala powiatowego. Szpital był wówczas zadłużony na 30 mln zł,
a równocześnie trwały konkursy na dofinansowanie remontów dróg. W czasie trzech i pół
roku, dzięki dobrej współpracy z gminami i rozwadze Rady Powiatu, udało się spłacić 25 mln
długu, nie uszczuplając, a wręcz zwiększając finansowanie inwestycji drogowych w powiecie.
Zostało zrealizowanych ponad sto projektów ze środków Unii Europejskiej, a pozyskane
środki sięgają 60 mln zł. W głównej mierze są to środki na inwestycje drogowe.
W Starostwie Powiatowym następuje wiele zmian personalnych i merytorycznych,
dotyczących obsługi klienta. Wiele zmian nastąpiło również w Powiatowym Urzędzie Pracy.
W bieżącym roku PUP otrzymał rekordową kwotę, ponad 7 mln zł, na instrumenty pracy. Jest
to zasługą, nie tylko Zarządu, ale również dyrektora PUP i konsekwencji w działaniu, bo im
więcej pomaga się pracownikom, tym więcej dostaje się pieniędzy. Stąd wskaźnik bezrobocia
jest jednym z najniższych w województwie śląskim i na koniec lipca br. wynosił 5,7%.
W br. zostało podpisane porozumienie o partnerstwie i współpracy między Powiatem
Pszczyńskim i Prowincją Lecce we Włoszech.
Starosta – P. Sadza podziękował Radzie Gminy i Wójtowi Stefanowi Rytowi za bardzo dobrą
współpracę.
Przewodniczący Rady podziękował Staroście za przybycie i wystąpienie na obecnej sesji.
Podziękował również komisjom i ich przewodniczącym za owocną pracę i dobre
przygotowanie do sesji, dzięki czemu przebiegła ona bardzo sprawnie.
Wójt S. Ryt stwierdził, że Starosta doskonale sobie radzi na swoim stanowisku. Złożył mu
również życzenia wyboru na następną kadencję i wielu sukcesów w pracy na rzecz
samorządu.
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W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady zakończył pierwszą część
sesji.
Uroczystą część sesji, która odbyła się w Gminnym Domu Kultury, Przewodniczący Rady
Jerzy Mazur rozpoczął od przedstawienia porządku obrad. Następnie przywitał zaproszonych
gości, mieszkańców Kobióra oraz radnych.
14. Wręczenie nagrody „Pro Publico Bono” Pani Renacie Kordys i Zespołowi
„Kobiórsko Czelodka”.
Wójt Stefan Ryt przybliżył cel przyznawania nagrody za działalność na rzecz dobra
publicznego „Pro Publico Bono”. Jest to nagroda honorowa, przyznawana za działalność
społeczną. W bieżącym roku Kapituła, pod przewodnictwem Księdza Prałata Bernarda
Czerneckiego, przyznała tę nagrodę Pani Renacie Kordys i Zespołowi „Kobiórsko Czelodka”.
Zespół „Kobiórsko Czelodka” został założony w 1998 roku. Obecnie w zespole śpiewa 45
uczniów ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kobiórze.
W czasie swojej działalności zespół odniósł wiele sukcesów takich jak:
- III miejsce w I Wojewódzkim Przeglądzie Dziecięcych Zespołów Regionalnych
„Złoty Kłosik”,
- II miejsce w Przeglądzie Twórczości Dziecięcej w Tychach’
- I miejsce w Przeglądzie „Śląskie Śpiewanie” w 2000r.,
- wyróżnienie w VIII Przeglądzie Piosenki Dziecięcej,
- II miejsce w IX Przeglądzie „Śląskie Śpiewanie” w 2002r. i nominacja do
głównej nagrody grand prix tego festiwalu,
- zespół występował przed parlamentarzystami w Sejmie RP,
- I miejsce w Konkursie Piosenki Ekologicznej w Gostyni,
- II miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Regionalnych „Złota
Kotewka”,
- II miejsce w Konkursie Piosenki Ekologicznej w Gostyni, w następnym roku,
- zespół występował w Sajószentpeter na Węgrzech,
- od pięciu lat, corocznie przygotowuje oprawę jasełek w Suszcu otrzymując
specjalne wyróżnienia,
- w 2010r. Zespół nagrał teledysk „wór życzeń”, który jest emitowany w telewizji
Silesia,
- w 2012r. została wydana płyta z najpiękniejszymi śląskimi piosenkami
w wykonaniu tego zespołu,
- dwukrotnie zespół koncertował podczas spotkania opłatkowego w Kurii
Metropolitalnej Archidiecezji Katowickiej, a w ubiegłym roku został zaproszony
na spotkanie opłatkowe na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach,
- w 2013r. Kobiórsko Czelodka wraz z zespołem Kobiórzanie wystąpiła
w koncercie życzeń telewizji Katowice.
Oprócz tego zespół zapraszany jest do uświetnienia gminnych imprez kulturalnych i dożynek.
Od początku istnienia zespołu akompaniuje mu na akordeonie Pan Czesław Kuster, na gitarze
Pan Radosław Czurczak, a od dwóch lat, również na gitarze ksiądz Rafał Oleksy.
Zespół prowadzi Pani Renata Kordys.
Pani Kordys od 1999 roku pełni funkcję wicedyrektora Szkoły Podstawowej. Z jej inicjatywy
został założony zespół Kobiórsko Czelodka, którego jest opiekunem.
Pani Kordys jest bardzo cenionym nauczycielem, posiadającym wysokie umiejętności
taktyczne i wychowawcze. Potrafi rozwijać zainteresowania uczniów i wspomaga dzieci
w ich wszechstronnym rozwoju. Zawsze chętnie i umiejętnie współpracuje z rodzicami, co
zwiększa efekty pracy wychowawczej i dydaktycznej. Angażuje się w działaniach na rzecz
szkoły i środowiska lokalnego naszej Gminy. Wieloletnie prowadzenie zespołu Kobiórsko
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Czelodka stanowi także o jej aktywności i zaangażowaniu w promowaniu tradycji i kultury
naszego regionu.
Za zaangażowanie w pracę zawodową na rzecz środowiska Pani Renata Kordys została
uhonorowana Nagrodą Wójta Gminy Kobiór, Nagrodą Kuratora Oświaty i Medalem Komisji
Edukacji Narodowej, a także nagrodami Dyrektora Szkoły.
Jak twierdzi, największą nagrodą i podziękowaniem za jej pracę jest wdzięczność
wychowanków, rodziców i współpracowników.
Wójt i Przewodniczący Rady złożyli gratulacje Pani Renacie Kordys oraz wręczyli statuetkę
Świętego Urbana wraz z aktem jej nadania.
15. Nadanie honorowego obywatelstwa Gminy Kobiór Panu Dr. Péter Faragó
Burmistrzowi Miasta Sajószentpéter.
Wójt Stefan Ryt poinformował, że honorowe obywatelstwo przyznawane jest osobom spoza
Kobióra, które przyczyniają się do promowania naszej Gminy.
Pan Dr. Péter Faragó jest obywatelem węgierskim, absolwentem prawa, adwokatem,
długoletnim pracownikiem Węgierskiego Czerwonego Krzyża. W latach 1994 – 2010 był
deputowanym do Parlamentu Węgierskiego. Bardzo interesuje się sprawami Polski i Kobióra.
W 1998 roku została podpisana umowa o współpracy pomiędzy węgierskim miastem
Sajószentpeter, a Kobiórem. Pan Dr. Péter Faragó kontynuuje tę współpracę, zapoczątkowaną
przez swoich poprzedników. Poprzez jego starania i zaangażowanie pogłębiona została
współpraca pomiędzy gminami, samorządami oraz mieszkańcami, na płaszczyźnie
kulturalnej, turystycznej i wymiany doświadczeń. Dzięki pomocy organizacyjnej przyczynił
się do wymiany grup i udziału mieszkańców obydwu społeczności samorządowych
w różnego rodzaju uroczystościach, festiwalach, jak i spartakiadzie międzynarodowej. Mając
na uwadze duży wkład i osobiste zaangażowanie Pana Péter Faragó w powyższą współpracę,
na wniosek Wójta, Rada Gminy podjęła uchwałę o nadaniu mu honorowego obywatelstwa.
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały Rady Gminy Kobiór podjętej na sesji w dniu
4.09.2014r. w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Gminy Kobiór Panu Dr. Péter
Faragó Burmistrzowi Miasta Sajószentpéter.
Pan Dr. Péter Faragó podziękował za otrzymane wyróżnienie honorowego obywatela Gminy
Kobiór. Stwierdził, że Polska jest pięknym krajem, do którego chętnie i często przyjeżdża.
16. Występ Zespołu „Kobiórsko Czelodka”.
Laureatowi nagrody „Pro Publico Bono”, gratulacje złożyli Ksiądz Prałat Bernard Czernecki,
Wicestarosta Pszczyński Grzegorz Nogły, Radny Powiatowy Bronisław Gembalczyk, dzieci
z przedszkolnego Zespołu Kobiyrzoki, Dyrektor Szkoły Podstawowej Beata Witańska,
Dyrektor Gimnazjum Jerzy Orlikowski oraz Dyrektor Gminnego Domu Kultury Wojciech
Paździor.
Pani Renata Kordys, w swoim imieniu oraz Zespołu Kobiórsko Czelodka, podziękowała za
otrzymaną nagrodę.
Następnie Zespół Kobiórsko Czelodka wystąpił z koncertem.
17. Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji
uroczystej części sesji, przybyłym gościom i mieszkańcom Kobióra oraz Zespołowi
Kobiórsko Czelodka za uświetnienie sesji swoim występem.
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Zaprosił również do zwiedzenia wystawy malarstwa i rękodzieła węgierskiej artystki Séry
Erzsébet w galerii Gminnego Domu Kultury.
Po zakończonej sesji Wójt poprosił o zabranie głosu Panią Joannę Lubańską autorkę książki
„Najpiękniejsza wieś nad Korzeńcem”.
Pani Joanna Lubańska poinformowała, że publikacja ta stanowi efekt ponad rocznej pracy.
Została napisana podczas stażu odbywanego w Gminnym Domu Kultury. Początkowo
książka miała mieć postać kalendarium z dziejów Kobióra, obejmującego lata 1991 do 2014.
W związku z tym sporządziła ponad 250 stron notatek z protokołów z sesji Rady Gminy oraz
posiedzeń Zarządu Gminy. Wśród informacji zawartych w tej dokumentacji pojawiły się
jednak luki i nieścisłości, co uniemożliwiłoby sporządzenie kalendarium w ciągu jednego
roku. Dlatego też publikacji tej została nadana forma narracyjna, zaś za temat przewodni
posłużył fakt zdobycia przez Gminę, w listopadzie 2012 roku, II miejsca w konkursie „Piękna
wieś województwa śląskiego”, w kategorii najpiękniejsza wieś. Na zdobycie tego
zaszczytnego miejsca złożyły się praca i zaangażowanie wielu kobiórzan – pracowników
Urzędu Gminy, samorządowców, społeczników, a także członków zespołów, stowarzyszeń i
organizacji działających na terenie Kobióra.
Powstała książka opisuje jak Kobiór zmieniał się i piękniał na przestrzeni lat 1991 – 2014
oraz jak na kształtowanie jego wizerunku wpływała realizacja licznych inwestycji
i zaangażowanie społeczności lokalnej.
Joanna Lubańska podziękowała Wójtowi Stefanowi Rytowi za pomysł napisania takiej
publikacji i zlecenie jej realizacji tego zadania. Podziękowała również rodzicom
i narzeczonemu za wsparcie oraz swojemu ojcu za pomoc merytoryczną, a także Piotrowi
Kaczmarczykowi za udostępnienie fotografii zamieszczonych w książce, Robertowi
Niemcowi za zaprojektowanie okładki, Joannie Gołek za korektę tekstu, Jarosławowi
Kaczorowi za projekt graficzny i łamanie tekstu, Dyrektorowi Gminnego Domu Kultury oraz
wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania tej publikacji.
Wójt podziękował autorce za napisanie pięknym językiem, ciekawej książki o wszechstronnej
tematyce dotyczącej Kobióra. Zostały w niej uwzględnione zagadnienia, zarówno w zakresie
realizacji inwestycji, jak i działalności lokalnych zespołów i organizacji oraz najważniejszych
wydarzeń społecznych i kulturalnych, jakie miały miejsce w naszej Gminie.
Protokołowała Jolanta Niemiec.

