
PROTOKÓŁ
z XII SESJI RADY GMINY KOBIÓR

z dnia 30 grudnia 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, jaki został przesłany radnym wraz z materiałami 
na sesję. Na wniosek Wójta, zaproponował wprowadzenie dwóch dodatkowych punktów:

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

− rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie poparcia apelu Rady Miejskiej w Pszczynie 
dotyczącego  podjęcia  działań  zmierzających  do  zmniejszenia  ruchu  samochodów 
ciężarowych na drodze krajowej nr 1. 

Propozycja zmiany porządku obrad o w/w punkty została przyjęta jednogłośnie.

Porządek obrad po zmianach przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie wymaganego kworum.     
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji, z dnia 30 listopada 2011r.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
5. Rozpatrzenie  i  podjęcie uchwały w sprawie  w sprawie zmiany uchwały Nr XI/65/07 

z dnia  26  października  2007r.,  w sprawie  określenia  wzorów  formularzy,  informacji 
i deklaracji podatkowych.

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobiór na 2011r.
7. Rozpatrzenie i przyjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Kobiór na lata 2012-2021.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2012 rok.
9. Rozpatrzenie  i podjecie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Kobiór do realizacji 

projektu  systemowego  w  ramach  Europejskiego  Funduszu  Społecznego,  Program 
Operacyjny  Kapitał  Ludzki  –  Priorytet  IX,  działanie  9.1,  poddziałanie  9.1.2 
„wyrównywanie  szans  edukacyjnych  uczniów  z  grup  o  utrudnionym  dostępie  do 
edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

10. Rozpatrzenie  i podjecie uchwały w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Kobiórze do realizacji zadań w zakresie pracy z rodziną. 

11. Rozpatrzenie  i  podjęcie  uchwały  w  sprawie  Gminnego  Programu  Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok. 

12. Opinia Rady Gminy w sprawie umorzenia zaległości czynszowych. 
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie poparcia apelu Rady Miejskiej w Pszczynie 

dotyczącego  podjęcia  działań  zmierzających  do  zmniejszenia  ruchu  samochodów 
ciężarowych na drodze krajowej nr 1. 

14. Opinia  Rady  Gminy  w sprawie  umorzenia  zaległości  Stowarzyszenia  LKS „Leśnik” 
Kobiór. 

15. Sprawy bieżące.



16. Interpelacje, zapytania i wnioski.
17. Zakończenie obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z sesji, z dnia 30 listopada 2011r.

Protokół został przyjęty 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 05.12.br. odbyło się otwarcie i poświęcenie nowej siedziby Nadleśnictwa Kobiór  
w Piasku. Urzęduje już tam nadleśniczy i część pracowników. Po całkowitej przeprowadzce, 
w styczniu 2012r., będzie można oglądnąć budynek Nadleśnictwa w Kobiórze i zdecydować 
o jego ewentualnej dzierżawie na potrzeby Gminy. 

Odbyło się spotkanie wójtów gmin powiatu pszczyńskiego i przedstawicielami Burmistrza 
Pszczyny  oraz  prezesem  Spółki  MASTER  w  sprawie  gospodarki  odpadami.  Do  końca 
bieżącego  roku  Marszałek  Województwa  musi  przedstawić  propozycję  podziału 
województwa śląskiego na regiony gospodarki odpadami.  W pierwotnym planie regionów 
tych było  11,  przy czym Kobiór  należał  do regionu IV obejmującego Miasto Tychy oraz 
powiaty: mikołowski, pszczyński i bieruńsko – lędziński. Obecnie rozważany jest podział na 
cztery  większe  regiony.  Według  propozycji  przedstawionej  samorządom,  Kobiór  zostałby 
przydzielony do regionu II razem z Katowicami, Tychami, powiatem bieruńsko – lędzińskim, 
Wyrami, natomiast Mikołów i Pszczyna wraz z pozostałymi gminami należałaby do innego 
regionu.  Podział  ten  został  oprotestowany  przez  samorządy  i  zaproponowano  utworzenie 
wspólnego regionu gmin należących wcześniej do regionu IV oraz powiatem bielsko-bialskim 
i powiatem żywieckim. Ponieważ zarówno Tychy jak i Bielsko – Biała  posiadają zakłady 
przetwarzania odpadów byłoby to korzystne gdyż zakłady te mogłyby dla siebie stanowić 
funkcję instalacji zastępczej.  

W  Koziegłowach  odbył  się  Konwent  Burmistrzów  i  Wójtów  Śląskiego  Związku  Gmin  
i Powiatów, którego głównym tematem były problemy związane z finansowaniem oświaty. 
Gminy  dopłacają  znaczne  środki  aby  utrzymać  placówki  oświatowe  gdyż  subwencja 
oświatowa jest  niewystarczająca.  W naszej  Gminie  dopłaca  się  ponad 2 mln  zł  do zadań 
oświatowych.  Mimo zaproszenia,  na spotkanie nie przybyła  minister  Edukacji  Narodowej. 
Wystosowano do niej protest przeciwko takiej sytuacji oraz wskazano na absurdalne przepisy, 
jak chociażby płacenie przez samorządy, zamiast przez ZUS, nauczycielom przebywającym 
na urlopach zdrowotnych. 

Obchodzono X – lecie kobiórskiego Koła Związku Górnośląskiego. Może się ono poszczycić 
utworzeniem Muzeum Regionalnego „Smolarnia”.  

W dniu  15.12.br  odbyło  się  uroczyste  otwarcie  i  poświęcenie  rozbudowanej  oczyszczalni 
ścieków "Wschód".  Wójt  przedstawił  informację  na  ten  temat  w audycji  ekologicznej  na 
antenie  Radia  Katowice.  W  prasie  i  na  forach  internetowych  pojawiły  się  natomiast 
negatywne  komentarze  odnośnie  poświęcenia  oczyszczalni.  W  Kobiórze  szanowane  są 
wartości chrześcijańskie, w związku z czym dokonanie aktu poświęcenia ludzi i miejsca ich 
pracy  jest  jak  najbardziej  uzasadnione.  Należą  się  podziękowania  Księdzu  Proboszczowi 
naszej Parafii za bezinteresowne wzięcie udziału w tej uroczystości.
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Na  Gminnym  Obiekcie  Sportowym  przy  ul.  Centralnej  została  odsłonięta  tablica 
upamiętniająca propagatorów kobiórskiego sportu – Tadeusza Kruka i Franciszka Dmyterkę. 
Fundatorami tablicy są przede wszystkim wychowankowie tych działaczy.

Jak co roku odbyło się spotkanie seniorów, czyli osób po 75 roku życia. Jest ich w naszej 
Gminie 220, a spotkaniu uczestniczyło ponad 80 osób.  

Wójt wraz z Przewodniczącym Rady uczestniczyli w spotkaniach opłatkowych, w Starostwie 
Pszczyńskim oraz na zaproszenie kół i organizacji działających na terenie Kobióra. 

Zostało  podpisane  porozumienie  pomiędzy  Powiatem  Pszczyńskim,  a  gminą  Kobiór  
w sprawie współfinansowania przewozu osób w 2012 roku, na trasie Kobiór – Pszczyna – 
Tychy. Dotacja Powiatu wynosi 14.535 zł.

Rozpoczęto prace remontowe w poczekalni dworca PKP. Są to głównie roboty stolarskie, jak 
naprawa okien i drzwi. Ustawiono również piec.   

Wójt przypomniał wydarzenia mijającego roku 2011:
− obchodzono XX lecie działalności samorządu w naszej Gminie,
− została  wybudowana  kanalizacja  sanitarna  na  Osiedlu  i  rozbudowana 

oczyszczalnia ścieków,
− przeniesiono siedzibę Nadleśnictwa Kobiór do Piasku w gminie Pszczyna,
− przyznano  nagrodę  Pro  Publico  Bono  pani  Teresie  Staszak  w  uznaniu  za 

kultywowanie tradycji poprzez utworzenie i prowadzenie Muzeum Regionalnego 
„Smolarnia” w Kobiórze, 

− została  wydana  książka  Pana  Janusza  Mazura  na  temat  historii  sportu  
w Kobiórze,

− obchodzono jubileusz X lecia koła Związku Górnośląskiego.
W maju  2011r.  ze  smutkiem  pożegnano  zmarłego  ks.  Józefa  Piesiura  proboszcza  naszej 
Parafii.
Podziękował  następnie  za  współpracę  Radzie  Gminy,  pracownikom  Urzędu  Gminy  oraz 
gminnych jednostek organizacyjnych za wkład pracy na rzecz samorządu. Podkreślił, że nasza 
Gmina, mimo skromnych dochodów budżetowych stale się rozwija aby mieszkańcom żyło się 
coraz lepiej. 

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

Skarbnik Gminy poinformowała, że głównym powodem konieczności zmiany uchwały jest 
ustawowo zmieniony termin składania deklaracji  podatkowej od osób prawnych DN – 1,  
z 15 stycznia na 30 stycznia. Zostały również wprowadzone drobne korekty redakcyjne.  

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

Przewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały i przeprowadził  głosowanie w sprawie jej 
przyjęcia. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
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6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobiór na 
2011r.

Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały.

Przewodnicząca Komisji  Budżetu i  Finansów – I.  Cuber poinformowała,  że proponowane 
zmiany w budżecie Komisja zaopiniowała pozytywnie.

W wyniku głosowania przeprowadzonego przez Przewodniczącego Rady uchwałę przyjęto 
jednogłośnie. 

7. Rozpatrzenie  i  przyjęcie  uchwały  w  sprawie  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej 
Gminy Kobiór na lata 2012 - 2021.

Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały.

Skarbnik Gminy poinformowała,  że w pierwotnej wersji uchwały przedstawiono prognozę 
spłaty  długu  do  roku  2015.  Zostało  to  zakwestionowane  przez  Regionalną  Izbę 
Obrachunkową, która zwróciła uwagę na konieczność sporządzenia prognozy długu na okres, 
do  kiedy  zaciągnięto  zobowiązania,  czyli  do  2021r.  W związku  z  tym  autopoprawką  do 
projektu uchwały wprowadzono konieczne zmiany. 

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

W wyniku głosowania przeprowadzonego przez Przewodniczącego Rady uchwałę przyjęto 
jednogłośnie. 

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2012 rok.

Skarbnik Gminy przypomniała, że 15.11.br. Wójt złożył  projekt budżetu na 2012r. Radzie 
Gminy  oraz  Regionalnej  Izbie  Obrachunkowej.  W  dniu  13.12.br.  RIO  wydała  opinię  
w  sprawie  projektu  budżetu  i  zaleciła  dostosowanie  go  do  art.  242  ustawy  o  finansach 
publicznych  –  zrównoważenia  dochodów  z  wydatkami  bieżącymi.  W  autopoprawce  do 
projektu budżetu uwzględniono zalecenia RIO przenosząc kwotę 180.000 zł zaplanowaną na 
remont ul.  Żołędziowej  z wydatków bieżących,  na wydatki  majątkowe.  Ponadto obniżono 
plan dochodów i wydatków o kwotę 692.608,73 zł na planowaną termomodernizację szkoły 
gdyż Gmina nie otrzyma dotacji na to zadanie.  W związku z wprowadzeniem tych zmian 
uległy również zmianie załączniki do uchwały budżetowej. 

Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały uwzględniający zmiany wprowadzone 
autopoprawką. 
Następnie opinie w sprawie projektu budżetu przedstawili przewodniczący poszczególnych 
komisji branżowych:
− Komisja Kultury, Oświaty i Zdrowia – opinia pozytywna,
− Komisja Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnictwa zaopiniowała jednogłośnie 

pozytywnie działy – działalność usługowa oraz kultura fizyczna i sport. Działy rolnictwo 
i łowiectwo, gospodarka mieszkaniowa oraz gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
zaopiniowano  pozytywnie,  przy  czym  Komisja  zwróciła  uwagę  na  brak  środków,  na 
melioracje wodne, remont dachów budynków komunalnych przy ul. Tuwima 32 i Orlej 4 
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oraz niewystarczające  środki  na zadania  w zakresie  oświetlenia  ulic  oraz doposażenia 
placów  zabaw.  Odnośnie  działu  transport  i  łączność,  zaplanowane  środki  są 
niewystarczające na realizację remontów dróg gminnych oraz brak środków na remonty 
cząstkowe dróg.
Komisja  wnioskuje  o  realizację,  w  ramach  zaplanowanych  środków,  remontu  
ul.  Żołędziowej,  ul.  Rzecznej  oraz zagospodarowanie  terenu po byłej  bazie  transportu 
przy ul. Tuwima. Ponadto wnioskuje o przeznaczenie wszystkich dodatkowych środków 
na realizację zadań w zakresie dróg gminnych. 
Plan budżetu Kobiórskiego Zakładu Komunalnego zaopiniowano pozytywnie. 

− Komisja Budżetu i  Finansów, po analizie  projektu budżetu, wystąpiła  z wnioskiem do 
Wójta o ograniczenie wydatków bieżących w GOPS oraz wydatków na wynagrodzenia 
we wszystkich jednostkach gminnych. Na następnym posiedzeniu Wójt przedstawił swoje 
stanowisko  w  sprawie  wniosków  Komisji  oraz  odczytano  odpowiedź  kierowników 
jednostek.  Skarbnik  Gminy  omówiła  natomiast  autopoprawkę  do  projektu  budżetu. 
Ostatecznie  Komisja  zaopiniowała  pozytywnie  projekt  budżetu  wraz  z  autopoprawką. 
Wskazano  również  na  ewentualne  możliwe  oszczędności  poprzez  utworzenie  zespołu 
szkół ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum oraz utworzenie referatu w Urzędzie Gminy, 
który przejąłby zadania Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Domu Kultury, a także 
spraw sportu i kultury fizycznej. 

Wójt S. Ryt stwierdził, że konstrukcja budżetu na 2012 rok była bardzo trudna ze względu na 
wiele niewiadomych, jak chociażby zapowiadana podwyżka podatku VAT oraz składek na 
ubezpieczenia społeczne.  Ponadto oczekuje się rozstrzygnięć Ministerstwa Oświaty,  co do 
wysokości subwencji oświatowej. W bieżącym roku Gmina dołożyła do zadań oświatowych 
kwotę 2.216.174 zł,  a oprócz tego spłacane są kredyty zaciągnięte  na rozbudowę szkoły  
i przedszkola.  W ciągu roku może również zaistnieć potrzeba przeznaczenia dodatkowych 
środków na  indywidualne  nauczanie  przedszkolne.  Został  ogłoszony przetarg  na  sprzedaż 
nieruchomości, którego rozstrzygnięcie nastąpi na początku lutego. Jeżeli uda się pozyskać 
dodatkowe środki, wówczas zostaną one przeznaczone na, wskazane również przez komisje, 
zadania  –  modernizacja  Gminnego  Domu  Kultury,  termomodernizacja  budynku  szkoły  
(  w  przypadku  przyznania  dotacji  na  to  zadanie  )  oraz  remonty  dróg  gminnych.  Należy 
jeszcze  uregulować zobowiązanie w wysokości  60.000 zł  za wykonane remonty dróg na 
Osiedlu  po  budowie  kanalizacji.  Budżet  w  obecnym  kształcie  pozwoli  na  bieżące 
funkcjonowanie Gminy. W I kwartale 2012r. konieczne będą jednak jego zmiany pozwalające 
na  sprecyzowanie  konkretnych  zadań.  Propozycje  komisji,  zgłoszone  do  budżetu,  są  jak 
najbardziej uzasadnione lecz nie wiadomo czy ich realizacja będzie możliwa w ciągu jednego 
roku.  Należy  bowiem  mieć  na  uwadze,  że  wzrosło  zadłużenie  Gminy  ze  względu  na 
wykonanie w 2011 roku kosztownych inwestycji. Uwzględnienie propozycji zgłoszonych w 
trakcie analizy budżetu jest również możliwe lecz gdyby zmiany zostały wprowadzone na 
obecnym etapie, wówczas należałoby na nowo ustalać budżet, łącznie z Wieloletnią Prognozą 
Finansową.  

Wobec nie zgłaszania głosów do dyskusji, Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie 
dotyczące przyjęcia uchwały w sprawie budżetu Gminy na 2012 rok. 

Uchwała została przyjęta 11 głosami, 1 przeciw, 3 wstrzymujące. 
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9. Rozpatrzenie   i  podjecie  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  Gminy  Kobiór  do 
realizacji projektu systemowego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Program Operacyjny Kapitał  Ludzki  – Priorytet  IX,  działanie  9.1,  poddziałanie 
9.1.2 „wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie 
do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały. 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i  Finansów – I. Cuber poinformowała,  że według 
informacji  przekazanych przez Sekretarza Gminy na posiedzeniu Komisji,  realizacja 
projektu nie wymaga wkładu finansowego Gminy. Jest on przeznaczony dla uczniów 
klas  I  –  III  szkoły  podstawowej.  Na  liczbę  dzieci,  które  mogą  zostać  objęte  tym 
programem potrzebna jest kwota 30.000 zł i taką kwotę otrzymamy. 

Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

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

10. Rozpatrzenie   i  podjecie  uchwały  w  sprawie  wyznaczenia  Gminnego  Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Kobiórze do realizacji zadań w zakresie pracy z rodziną. 

Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały. 

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

Radca Prawny B. Gembalczyk poinformował, że gminom zostało ustawowo zlecone nowe 
zadanie w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Należy zatem wskazać jednostkę, 
która  w  imieniu  gminy  będzie  je  realizowała.  W  projekcie  budżetu  środki  na  ten  cel 
zaplanowano w GOPS, co wskazuje,  że Wójt  wyznaczył  tę  jednostkę.  W związku z tym 
przedstawiono Radzie Gminy stosowny projekt uchwały.  

W wyniku  głosowania  przeprowadzonego  przez  Przewodniczącego  Rady uchwała  została 
przyjęta 11 głosami, 1 przeciw, 3 wstrzymujące. 

Radny J. Mazurczyk poinformował, że głosował przeciwko przyjęciu uchwały gdyż jest to 
kolejne zadanie zlecone gminom bez przekazania środków na jego realizację. 

11. Rozpatrzenie  i  podjęcie  uchwały  w  sprawie  Gminnego  Programu  Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok. 

Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały. 

Radca  Prawny  B.  Gembalczyk  poinformował,  że  Program  na  2012  rok  nie  zmienił  się 
zasadniczo,  w  stosunku  do  obowiązującego  w  bieżącym  roku.  Jedynie  w  pkt  2  ust.  6 
załącznika  do  uchwały  –  wspieranie  zatrudnienia  socjalnego  poprzez  organizowanie  
i finansowanie centrów integracji społecznej, słowo „centrów” zastąpiono słowem „klubów”. 
Podobnie w pkt 7 – wspieranie zatrudnienia socjalnego jest realizowane poprzez udzielanie 
dotacji  centrom  integracji  społecznej  z  przeznaczeniem  na  finansowanie  pierwszego 
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wyposażenia oraz prowadzenie działalności bieżącej w kwocie określonej stosowną uchwałą 
Rady Gminy, słowo „centrom” zastąpiono słowem „klubom”.

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

12. Opinia Rady Gminy w sprawie umorzenia zaległości czynszowych. 

Przewodniczący Rady odczytał pismo Wójta o rozważenie możliwości umorzenia zaległości 
czynszowych  dłużników,  którzy  zmarli  nie  pozostawiając  spadkobierców  –  zał.  nr  2  do 
protokołu.
Podstawą umorzenia jest uchwała Nr XXXVII/254/10 Rady Gminy Kobiór z dnia 27 maja 
2010r.  w sprawie szczególnych zasad i  trybu umarzania,  odraczania i  rozkładania na raty 
spłaty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacja podatkowa. 

1) zaległość główna 1.816,14 zł + odsetki 373,23 zł
2) zaległość główna 3.465,20 zł + odsetki 712,13 zł
3) zaległość główna 6.918,14 zł + odsetki 1.653,18 zł

Przewodnicząca  Komisji  Budżetu  i  Finansów  –  I.  Cuber  poinformowała,  że  Komisja 
zaopiniowała pozytywnie umorzenie powyższych zaległości czynszowych..

W wyniku  głosowania  przeprowadzonego  przez  Przewodniczącego  Rady,  za  umorzeniem 
przedstawionych należności czynszowych głosowało 12 radnych, 1 przeciw, 1 wstrzymał się 
od głosu  ( w czasie głosowania nieobecna radna I. Musiał ).

13. Rozpatrzenie  i  podjęcie  uchwały  w  sprawie  poparcia  apelu  Rady  Miejskiej 
w Pszczynie  dotyczącego  podjęcia  działań  zmierzających  do  zmniejszenia  ruchu 
samochodów ciężarowych na drodze krajowej nr 1. 

Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały. 

W wyniku  głosowania  przeprowadzonego  przez  Przewodniczącego  Rady uchwała  została 
przyjęta 11 głosami, 2 przeciw, 2 wstrzymujące. 

14. Opinia Rady Gminy w sprawie umorzenia zaległości Stowarzyszenia LKS „Leśnik” 
Kobiór. 

Wójt S. Ryt przypomniał, że ze środków budżetu Gminy została zakupiona trybuna za 30.000 
zł  na  Gminny Obiekt  Sportowy.  Poprzedni  prezes  Stowarzyszenia  LKS „Leśnik”  Kobiór 
podpisał  zobowiązanie  zwrotu  50%  kosztów  tej  trybuny.  Niestety  nie  wywiązał  się  ze 
zobowiązania.  Zmienił  się  zarząd  Stowarzyszenia,  który  wystąpił  z  prośbą  o  umorzenie 
zaległości ze względu na brak możliwości finansowych spłaty zadłużenia. 

Wobec nie zgłaszania głosów do dyskusji Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie 
w sprawie umorzenia zaległości Stowarzyszenia LKS „Leśnik” Kobiór.
Za umorzeniem głosowało 14 radnych, 1 głos wstrzymujący.  

15. Sprawy bieżące.
 
Wójt S. Ryt poinformował, że po raz drugi odbędzie się w Kobiórze Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Stowarzyszenie Kobiórska Inicjatywa Kulturalna - organizator imprezy 

7



powołało w tym roku własny Sztab, z którym współpracują  m.in.  Gminny Dom Kultury, 
Ochotnicza  Straż  Pożarna,  Szkoła  Podstawowa  i  wielu  wolontariuszy,  a  także 
wiceprzewodnicząca  Rady  Gminy  Katarzyna  Goździk.  Impreza  odbędzie  się  w  dniu  
8 stycznia br. w Gminnym Domu Kultury.

Wiceprzewodnicząca Rady – K. Goździk odczytała  pismo przewodniczącego kobiórskiego 
Sztabu WOŚP na temat celu organizacji imprezy, jej przebiegu oraz prośbę o wsparcie tej 
inicjatywy. 

Radny E. Kłos poinformował, że na wczorajszym posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów 
Wójt stwierdził, że Rejonowa Zbiornica Odpadów w Kobiórze będzie nadal funkcjonowała, 
jak  dotychczas  i  odbierała  odpady  selektywnie  gromadzone.  W  ostatnim  Biuletynie 
Kobiórskim zamieszono natomiast  ogłoszenie  o przekształceniu  tego punktu  na Zbiornicę 
Odpadów Niebezpiecznych gdzie będzie można dostarczać wyłącznie odpady elektroniczne, 
sprzęt  AGD, środki ochrony roślin chemikalia  z gospodarstw domowych,  świetlówki oraz 
opony samochodowe. 

Wójt  S.  Ryt  odpowiedział,  że  po  ustaleniach  z  prezesem  Spółki  MASTER,  zbiornica  
w Kobiórze będzie nadal funkcjonowała.  Trzeba  pamiętać,  że koszt  wywozu odpadów ze 
zbiornicy ponosi Gmina i dlatego należy w jak najszerszym zakresie korzystać z oferty firm 
wywozowych odbierających odpady segregowane z posesji. W związku z tym, że niektóre 
firmy już obecnie świadczą takie usługi, zapotrzebowanie na korzystanie ze zbiornicy będzie 
sukcesywnie malało i dlatego jej funkcjonowanie zostanie ograniczone prawdopodobnie do 
dwóch dni w tygodniu. Gmina wystąpi również do firm, które jeszcze nie odbierają odpadów 
segregowanych  aby  wywiązywały  się  z  tego  obowiązku  lub  partycypowały  w  kosztach 
wywozu odpadów ze zbiornicy. W przyszłości, kiedy odpady segregowane będą odbierane  
z posesji od wszystkich mieszkańców, firma, która wygra przetarg na to zadanie będzie nadal 
prowadziła  zbiornicę  gdzie  będzie  można  dostarczać  odpady  niebezpieczne  oraz,  
w wyjątkowych przypadkach, również odpady segregowane.

Radny E. Kłos uważa, że  skoro zbiornica będzie nadal funkcjonowała należy sprostować 
informację zamieszczoną w Biuletynie Kobiórskim. 

Radny  L.  Pawłowski  zapytał,  czy  w  sytuacji  podziału  województwa  śląskiego  na  cztery 
regiony,  koszty  związane  z  gospodarką  odpadami  komunalnymi  zostaną  podzielone  na 
wszystkie gminy należące do danego regionu.   

Wójt odpowiedział, że na razie nie wiadomo jaki będzie ostateczny podział województwa na 
regiony. Należy to do decyzji Marszałka Województwa. Regiony zostają utworzone po to aby 
nie  wywozić  odpadów w odległe  miejsca  lecz  przekazywać  je  do  regionalnych  instalacji 
przetwarzania odpadów komunalnych na danym terenie. 

16. Interpelacje, zapytania i wnioski.

Przewodniczący Rady podziękował za współpracę  radnym i pracownikom samorządowym 
oraz złożył wszystkim życzenia pomyślności w Nowym Roku.  

17. Zakończenie obrad. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął sesję.

Protokołowała Jolanta Niemiec. 
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