PROTOKÓŁ
z XXX SESJI RADY GMINY KOBIÓR
z dnia 27 marca 2014r.
Obrady prowadził Przewodniczący Rady Jerzy Mazur. Otworzył on sesję, przywitał
zebranych i stwierdził prawomocność obrad – obecnych 15 radnych. W posiedzeniu
uczestniczyli również Wójt, Zastępca Wójta, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy i Kierownik
Referatu G.K. – lista obecności w załączeniu.
Porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie obrad i stwierdzenie wymaganego kworum.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z sesji, z dnia 30 stycznia 2014r.
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Kobiór na 2014 rok.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2014 – 2021.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały, w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Kobiór.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie gminy Kobiór.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług
świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości w zamian za uiszczoną opłatę dodatkową.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/164/13 Rady
Gminy Kobiór z dnia 7 marca 2013r. w sprawie górnej stawki opłaty ponoszonej przez
właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości
ciekłych.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na lata 2014 – 15.
13. Sprawy bieżące.
14. Interpelacje, zapytania i wnioski.
15. Zakończenie obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji, z dnia 30 stycznia 2014r.
Protokół został przyjęty jednogłośnie, bez uwag.
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4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
Wójt Stefan Ryt przedstawił najważniejsze sprawy, jakie miały miejsce w czasie od
poprzedniej sesji.
W Starostwie Pszczyńskim odbył się Konwent Starosty, Burmistrza i Wójtów Gmin Powiatu
Pszczyńskiego. Jednym z omawianych tematów były sprawy komunikacji na terenie Powiatu.
Jest to problem nie rozwiązany od wielu lat, głównie z powodu stanowiska władz Miasta
Pszczyna, które nie widzą potrzeby dofinansowania komunikacji. Jest szansa, że z inicjatywy
Starosty zostanie utworzone centrum przesiadkowe, które najprawdopodobniej będzie
zlokalizowane w okolicach dworca PKP w Pszczynie.
Odbyły się dwa spotkania z lokatorami bloków w Kobiórze. W dniu 5 lutego, lokatorów
poinformowano o zamiarze i zasadach sprzedaży mieszkań – 60% upustu ceny, zapłata
w gotówce i warunek, że zostanie sprzedanych 51% mieszkań. Na 55 lokatorów, 50 wyraziło
zainteresowanie wykupem, przy czym zaproponowali udzielenie większego upustu ceny,
uzależnionego również od lat zamieszkania. Propozycja ta została pozytywnie rozpatrzona
przez komisje Rady Gminy. Na spotkaniu w dniu 25 marca przedstawiono lokatorom
zmienione warunki sprzedaży – upust 50% + 1% za każdy rok zamieszkania, lecz nie więcej
niż 80%. Upust nie będzie przysługiwał za lata, w których najemcy pobierali dodatek
mieszkaniowy, w przypadku zadłużenia czynszowego oraz jeśli posiadają inne mieszkanie,
własny dom lub rozpoczętą budowę budynku mieszkalnego. Na dzień 7 kwietnia wyznaczono
termin składania deklaracji wykupu. Jeżeli będzie zainteresowanie przynajmniej 51%
lokatorów, wówczas należy wszcząć procedurę sprzedaży. W pierwszej kolejności konieczne
jest podjęcie uchwały Rady Gminy w tej sprawie oraz zmiana Programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Kobiór uwzględniająca zadania, jakie zamierza się
zrealizować za środki uzyskane ze sprzedaży. Jest to głównie budowa mieszkań socjalnych
oraz poprawa stanu pozostałych budynków. Po podjęciu uchwał, lokatorzy zostaną
poproszeni o wpłatę 800 zł kaucji, na pokrycie kosztów wyceny mieszkań i dokumentacji.
Kaucja będzie zwracana po podpisaniu aktu notarialnego. Zwrotu nie otrzymają osoby, które
odstąpią od wykupu. Koszty notarialne pokrywa kupujący.
Mieszkańcy postulują o wykonanie pewnych remontów jeszcze przed sprzedażą. Gmina
zobowiązała się jedynie do wymiany okien, tam gdzie dotychczas tego nie zrobiono. Jeśli
dojdzie do sprzedaży, wówczas zostanie powołana wspólnota mieszkaniowa z udziałem
Gminy, reprezentującej mieszkańców, którzy nie wykupią mieszkań.
W Stajniach Książęcych w Pszczynie odbyło się podsumowanie sześciu edycji konkursu
organizowanego dla kół gospodyń wiejskich – prezentacji potraw regionalnych. Celem
konkursu było propagowanie kulinarnego dziedzictwa oraz tradycji regionu pszczyńskiego.
Wójt wyraził podziękowania paniom z kobiórskiego Koła Gospodyń Wiejskich za dobrą
reprezentację w konkursie.
Wójt uczestniczył w Konwencie Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin
i Powiatów. Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele ministerstw, którzy omówili kwestie
dotyczące wsparcia ze środków unijnych Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2013 – 17. Dyrektor Wydziału Prawnego Śląskiego Urzędu
Wojewódzkiego przedstawił natomiast uwagi dotyczące zwolnień z opłat za gospodarowanie
odpadami, jakich udzielają rady gmin w swoich uchwałach. Jest to niezgodne z prawem
i uchwały takie zostaną zakwestionowane. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach
poinformował o zmianach, jakie zostaną wprowadzane do 2017r. w administracji podatkowej.
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Miał miejsce również wykład redaktora Krzysztofa Kosińskiego z Radia Plus, na temat
polityki informacyjnej samorządów.
Został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego – Wydział Europejskiego Funduszu
Społecznego na realizację projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup
o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”
na lata 2014 – 15. Wartość projektu 229.000 zł, wkład własny 6.000 zł. Projekt skierowany
jest dla uczniów klas V i VI szkoły podstawowej, głównie na realizację dodatkowych zajęć
pozalekcyjnych i pozaszkolnych. Po wstępnej weryfikacji wniosek ten został pozytywnie
oceniony.
Jak co roku, został złożony wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy o dotację na realizację
prace społeczno użytecznych, na okres od maja do listopada br., dla 10 osób. Będą one
zatrudnione 40 godzin w miesiącu, głównie do wykonywania prac porządkowych. Stawka
wynagrodzenia wynosi 8 zł/ godz.
Wójt podpisał akt notarialny w sprawie regulacji własności przy ul. Stobika. Część gruntów
zajętych na drogę przekazano nieodpłatnie, a część została wykupiona przez Gminę.
W przyszłości będzie można połączyć tę drogę, z drogą równoległą, którą właściciele zgodzili
się przekazać nieodpłatnie.
Na spotkaniu z dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg ustalono zakres zadań, jakie Gmina
zrealizuje wspólnie z Powiatem, na drogach powiatowych. Będzie to dokończenie budowy
chodnika przy ul. Przelotowej oraz opracowanie projektu modernizacji części ul. Rodzinnej,
co związane jest również z wykupem gruntów przez Powiat. Środki finansowe na te zadania
są zagwarantowane. Powiat planuje natomiast wystąpić z wnioskiem o środki unijne na
wykonanie modernizacji. Gmina mogłaby przystąpić do tego projektu zgłaszając drogi
nieutwardzone, stanowiące objazd ul. Rodzinnej. Wstępnie zgłoszono ul. Rolną, Błękitną
i Wróblewskiego. Realizacja tego zadania planowana jest na rok 2016.
Wójt spotkał się w Urzędzie Gminy z nowym komendantem Policji Powiatowej w Pszczynie
Czesławem Polakiem, który zwrócił się z prośbą o dofinansowanie w wysokości 10.000 zł na
zakup samochodu. Jeżeli Policja uzyska na ten cel wsparcie finansowe od samorządów,
wówczas Minister Spraw Wewnętrznych przekazuje pozostałe środki. Zakup nie jest jednak
dokonywany przez poszczególne komendy lecz przez Komendę Główną Policji. Kupowany
jest najtańszy tabor, często nie najlepszej jakości.
Zdaniem Wójta, większy wpływ na działalność Policji powinny mieć starostwa lub rady
powiatów.
Odbyło się zgromadzenie wspólników RPWiK dotyczące spraw własnościowych. RPWiK
zamierza wykupić akcje GPW od osób prywatnych.
Wójt, jako jeden z trzech delegatów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, uczestniczył
w posiedzeniu Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych, które odbyło się
w Poznaniu. W spotkaniu, oprócz samorządowców, udział wzięli: Minister Kancelarii
Prezydenta RP - Olgierd Dziekoński oraz senatorowie – członkowie Komisji Samorządu
Terytorialnego i Administracji Państwowej. Dyskutowano o poprawkach do prezydenckiego
projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego.
Zakłada on m.in. wprowadzenie referendum bez progu frekwencji i bez określenia zakresu
przedmiotowego. Ma ono być ważne niezależnie od tego, ile osób weźmie udział
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w głosowaniu. Oznaczałoby to, że niewielki odsetek mieszkańców będzie mógł podejmować
merytoryczne decyzje wiążące dla całej wspólnoty i jej organów. Uczestnicy spotkania
wyrazili negatywną opinię, zarówno w tej, jak i innych sprawach mających destabilizować
działalność rad gmin i organów wykonawczych.
Delegacja naszego samorządu wraz z Wójtem uczestniczyła w obchodach Dni Przyjaźni
Polsko-Węgierskiej, które odbyły się w Egerze. Święto to zostało ustanowione w 2007 roku,
zarówno przez węgierski, jak i polski parlament. W bieżącym roku wzięli w nim udział
prezydenci Węgier - János Áder i Polski - Bronisław Komorowski, wraz z małżonkami oraz
ambasadorowie obydwu państw. W przyszłym roku Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej
odbędą się w Katowicach.
Na wniosek Wójta, Zarząd Śląskiego Związku Gmin i Powiatów przyjął stanowisko
w sprawie nowelizacji ustawy o lasach.
Ustawa ta ma głównie na celu stworzenie możliwości prawnych przekazywania przez Lasy
Państwowe wpłat do budżetu państwa. Uzyskane środki mają być przeznaczone na budowę
i przebudowę dróg lokalnych.
W przyjętym stanowisku wnioskuje się natomiast o ponowne podjęcie prac nad tym
dokumentem, mające na celu rozwiązania również innych problemów, zarówno jednostek
samorządu terytorialnego, jak i osób prywatnych. Są to m.in. regulacje spraw gruntowych
oraz przyznanie rekompensaty gminom, na terenie których występują lasy ochronne, z tytułu
utraconych dochodów podatkowych.
W dniach 16 – 18 maja br. w Dobšinie na Słowacji, odbędzie się kolejna Międzynarodowa
Spartakiada Młodzieży miast partnerskich Šternberk, Sajószentpéter, Kobiór i Dobšiná.
Program spartakiady jest podobny, jak w latach ubiegłych.
Wójt przypomniał, że do końca kwietnia br. można zgłaszać kandydatury do nagrody Pro
Publico Bono.
Od ubiegłego tygodnia Regionalna Izba Obrachunkowa przeprowadza w Urzędzie Gminy
kompleksową kontrolę gospodarki finansowej, za okres czterech lat.
Pan Eryk Kłos, od 19 lat Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobiórze, w ubiegłym
tygodniu złożył rezygnację z pełnienia tej funkcji. Kiedy, w 1995 roku, podjął się pracy na
rzecz OSP, w Kobiórze było tylko trzech strażaków. Obecnie OSP działa bardzo dobrze,
skupiając grupę młodych ludzi. OSP uczestniczy w wielu interwencjach i najczęściej jest na
miejscu zdarzenia jeszcze przed przyjazdem straży zawodowej.
Wójt wraz z Przewodniczącym Rady podziękowali E. Kłosowi za minione lata trudnej pracy
na rzecz OSP, a tym samym na rzecz naszej Gminy.
Radny E. Tomaszczyk, pełniący równocześnie funkcję Komendanta OSP, podziękował
Erykowi Kłosowi, w imieniu wszystkich strażaków, za 19 lat pracy społecznej w OSP.
Stwierdził, że były Prezes prowadził sprawy OSP bardzo dobrze. Taka też była współpraca
z nim.
Dodał, że nowym Prezesem został wybrany Dariusz Pudełko, który, po Eryku Kłosie, jest
najstarszym członkiem OSP.
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5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Kobiór na 2014
rok.
Wiceprzewodnicząca Rady K. Goździk odczytała projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów przedstawiła pozytywną opinię Komisji
w sprawie projektu uchwały.
W wyniku głosowania przeprowadzonego przez Przewodniczącego Rady uchwała została
przyjęta jednogłośnie.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2014 – 2021.
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 zmiany uchwały, w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentów miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Kobiór.
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
przyjęta jednogłośnie.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy Kobiór.
Wiceprzewodnicząca Rady odczytała pozytywną opinię Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Tychach w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie gminy Kobiór, a następnie odczytała projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji G.P. przedstawił 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 szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji G.P. przedstawił pozytywną opinię Komisji w sprawie projektu
uchwały.
W wyniku głosowania przeprowadzonego przez Przewodniczącego Rady uchwała została
przyjęta jednogłośnie.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług
świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną opłatę dodatkową.
Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji G.P. przedstawił pozytywną opinię Komisji w sprawie projektu
uchwały.
Radny P. Kłakus zapytał, w jaki sposób będzie prowadzona sprzedaż dodatkowych worków
na odpady.
Kierownik Referatu G. K. odpowiedział, że sprzedaż worków będzie się odbywała
w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy. Dodał, że spodziewa się sporadycznego
zainteresowania kupnem worków przez właścicieli prywatnych nieruchomości. Ponieważ
problem dotyczy głównie nadmiaru odpadów biodegradowalnych, właściciele dużych działek
prawdopodobnie będą kompostowali te odpady.
W wyniku głosowania przeprowadzonego przez Przewodniczącego Rady uchwała została
przyjęta jednogłośnie.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/164/13 Rady
Gminy Kobiór z dnia 7 marca 2013r. w sprawie górnej stawki opłaty ponoszonej
przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości
nieczystości ciekłych.
Radca prawny B. Gembalczyk wyjaśnił, że konieczne jest sprostowanie błędnego zapisu w
uchwale dotyczącego utraty mocy uchwały. Błąd polegał na ponownym uchyleniu uchwały,
która została już wcześniej uchylona.
W wyniku głosowania przeprowadzonego przez Przewodniczącego Rady uchwała została
przyjęta 14 głosami, 1 wstrzymujący.
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12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na lata 2014 – 15.
Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji G.P. przedstawił pozytywną opinię Komisji w sprawie projektu
uchwały.
W wyniku głosowania przeprowadzonego przez Przewodniczącego Rady uchwała została
przyjęta jednogłośnie.
13. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Rady przypomniał o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych za 2013
rok, do dnia 30 kwietnia br.
Odczytał następnie pismo Wójta skierowane do Rady Gminy w sprawie dofinansowania,
z dodatkowych środków, zakupu sprzętu transportowego dla Komendy Powiatowej Policji
w Pszczynie, w kwocie 10.000 zł.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów poinformowała, że Komisja nie wniosła
o zmiany w budżecie na dofinansowanie Policji, gdyż obecnie nie ma środków na ten cel.
Wójt poprosił o zabranie głosu w tej sprawie B. Gembalczyka – Przewodniczącego Komisji
Samorządności, Promocji i Rozwoju Powiatu Pszczyńskiego.
B. Gembalczyk poinformował, że tematem jednego z posiedzeń Komisji była analiza stanu
bezpieczeństwa Powiatu Pszczyńskiego za 2013 rok. Bulwersujące jest to, że skarb państwa
przeznacza tylko 50% na zakup sprzętu dla Policji. Pozostałe 50% mają dofinansować
powiaty i gminy. Jeżeli samorządy lokalne nie przejawią inicjatywy w tej sprawie, wówczas
Policja nie otrzyma nowego taboru. Pewnym pocieszeniem może być to, że tegoroczny zakup,
dla całego kraju, organizuje Śląska Komenda Policji. Powiat już w ubiegłym roku przekazał
środki na zakup pojazdu, z uwagi na fakt, że aż pięć samochodów zostało wycofanych
z eksploatacji, ze względu na ich uszkodzenia w zdarzeniach drogowych, a procedura wypłaty
odszkodowań z tytułu ubezpieczenia jest długotrwała. W roku 1999, kiedy zaczął
funkcjonować Powiat Pszczyński, nastąpiło odnowienie taboru samochodowego przez
samorząd powiatowy i samorządy gminne, które przekazały 50% środków na ten cel. Można
mieć zastrzeżenia, co do polityki zakupów gdyż w kolejnych przetargach zakupywane są
samochody różnych marek, nie zawsze najwyższej jakości. Rada Powiatu stoi jednak na
stanowisku, że trzeba wesprzeć działania Komendy Powiatowej Policji. W ubiegłym roku
wszystkie samorządy, za wyjątkiem gminy Kobiór, udzieliły wsparcia finansowego, zarówno
Policji, jak i Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Jest zatem okazja aby
obecnie, solidarnie z pozostałymi samorządami, uczestniczyć w tym przedsięwzięciu. Jeżeli
tego nie zrobimy, wówczas dofinansowanie z ministerstwa otrzymają te jednostki, które
uzyskają wsparcie samorządu.
Podczas prac Komisji okazało się, że problemem Komendy Powiatowej Policji jest nie tylko
tabor, ale także warunki lokalowe. Na ostatniej kondygnacji budynku, od maja do września,
temperatura osiąga 40 – 50o C, a w pokojach o powierzchni 10 m2 pracują po trzy osoby.
Jeżeli chodzi o straż pożarną, Komisja wskazała, że istnieje konieczność rozszerzenia
Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego o OSP z Kobióra oraz OSP z Goczałkowic. Taki
wniosek został przekazany Radzie Powiatu. W Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym
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nie ma również OSP z Pszczyny, lecz nie jest to aż tak istotne, gdyż Komenda Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej znajduje się na terenie Pszczyny.
Utrzymanie Policji i Straży Pożarnej spoczywa na Skarbie Państwa. Niestety jest to kolejny
przykład jak administracja rządowa realizuje swoje obowiązki, z premedytacją oczekując
środków finansowych ze strony samorządu.
W związku z nie zgłaszaniem głosów do dyskusji, Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie stanowisko Komisji Budżetu i Finansów w sprawie dofinansowania Policji.
Stanowisko zostało przyjęte jednogłośnie.
Przewodniczący Rady odczytał zaproszenie Kurii Metropolitalnej w Katowicach do
uczestnictwa w Dniu Skupienia dla samorządowców, które odbędzie się 12.04.2014r.
Radny P. Kłakus zapytał, czy w związku z uzyskaniem przez firmę koncesji na badania złóż
węgla w Kobiórze, Gmina może się zabezpieczyć przed ewentualnym ich wydobywaniem.
Zastępca Wójta odpowiedział, że zostało wydanych kilka koncesji na poszukiwanie złóż gazu
i węgla. Cztery z nich dotyczą poszukiwań na obrzeżach Kobióra – na terenach przyległych
do Świerczyńca i Orzesza – Zgonia, natomiast jedna obejmuje również obszar gminy Kobiór.
Badania w tym zakresie były prowadzone już od lat sześćdziesiątych. Wykazały one, że na
terenie Kobióra węgiel znajduje się bardzo głęboko i są to wąskie pokłady. Prowadzenie
badań nie oznacza, że nastąpi eksploatacja złóż.
Radny E. Kłos przypomniał, że po zakończeniu obecnej sesji, zespół powołany do prac nad
Programem gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy, przeprowadzi wizję lokalną
strychu w budynku przy ul. Centralnej 57, który ma zostać zaadaptowany na mieszkania
socjalne. Zainteresowani radni mogą również wziąć udział w tej wizji.
Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z ustaleniami na poprzedniej sesji, zostało
skierowane pismo do Wójta o wystąpienie do Starosty Pszczyńskiego z zapytaniem, na jakiej
podstawie prowadzona jest działalność składowania i przetwarzania odpadów na działce
nr 1616/1 przy ul. Leśników 8 przez Przedsiębiorstwo Spedycyjno Usługowe TRANS-MAR.
Na wystąpienie Wójta, Starostwo Powiatowe w Pszczynie udzieliło odpowiedzi, że firma ta
uzyskała zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów na działce
1616/1, nie ma natomiast zezwolenia na ich przetwarzanie. W z pomyłką Starostwa dotyczącą
numeracji działek w powyższym piśmie, nadesłano korektę, w której poinformowano, że
decyzja Starosty Pszczyńskiego zezwalająca na zbieranie odpadów, została wydana na
nieruchomość położoną przy ul. Leśników 8, dla działki o nr 1615/1. Dla działki 1616/1 nie
została wydana żadna decyzja z zakresu gospodarki odpadami. Ponadto, w związku z pismem
okolicznych mieszkańców dotyczącym uchylenia decyzji – zezwolenia na zbieranie odpadów
oraz pismem Wójta o ponowne przeanalizowanie zasadności wydanej decyzji, pod kątem
zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego, sprawa została skierowana do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku – Białej.
Przewodniczący poinformował, że SKO przesłało zainteresowanym mieszkańcom informację,
iż nie są oni stroną w prowadzonym postępowaniu.
Dodał, że firma TRANS-MAR w dalszym ciągu prowadzi przetwarzanie odpadów.
Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia – K. Myszor poinformowała, że
uczestniczyła w posiedzeniu Komisji Samorządności, Promocji i Rozwoju Powiatu
Pszczyńskiego, poświęconemu spawom bezpieczeństwa Powiatu w 2013 roku. Jak wynika ze
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statystyki przedstawionej przez Komendanta Komendy Powiatowej Policji, przestępczość na
terenie Kobióra zmniejszyła się o 100%. Kobiór jest gminą bezpieczną lecz zdarzają się
przypadki wykroczeń, czy wandalizmu, które nie są zgłaszane Policji. Zaapelowała aby nie
pozostawać obojętnym i reagować na takie sytuacje. Komendant Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej również przedstawił dane statystyczne za ubiegły rok. Zwrócił szczególną
uwagę na niebezpieczeństwo pożarów, na skutek wiosennego wypalania traw.
Zostały również przedstawione potrzeby obydwu jednostek w zakresie zakupu sprzętu
i szkoda, że nasza Gmina nie ma możliwości dofinansowana wydatków na ten cel. Poza
gminą Mieźna, która nie zamierza dofinansować zakupu samochodu dla Policji, ze względu
na likwidację tam posterunku i gminą Kobiór, pozostałe gminy Powiatu zadeklarowały swój
udział finansowy.
Radny L. Pawłowski zwrócił się z prośbą o naprawę nawierzchni drogi bocznej od
ul. Ołtuszewskiego, od jego posesji do posesji Państwa Kopiec.
Radny K. Grolik zwrócił się z prośbą o przyspieszenie remontów cząstkowych dróg
gminnych. W najgorszym stanie, zagrażającym bezpieczeństwu kierowców, jak i pieszych,
jest droga na ul. Wróblewskiego.
14. Interpelacje, zapytania i wnioski.
Radny E. Tomaszczyk zapytał, czy w Kobiórze wyznaczony jest przewoźnik, który w razie
potrzeby, bez względu na porę, szybko dostarczy piasek w celach przeciwpowodziowych.
Wójt odpowiedział, że piasek zabezpiecza Pan Kubiński.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów – I. Cuber poinformowała, że na posiedzeniu
w dniu 25.03.br. Komisja zapoznała się uchwałą Rady Powiatu w Tarnowskich Górach
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 przez Przewodniczącego Rady
Powiatu do wszystkich organów stanowiących gmin i powiatów województw śląskiego
i opolskiego.
Komisja wnioskuje o przygotowanie projektu uchwały popierającej stanowisko Rady Powiatu
w Tarnowskich Górach.
W wyniku głosowania przeprowadzonego przez Przewodniczącego Rady, wniosek Komisji
Budżetu i Finansów został przyjęty jednogłośnie.
15. Zakończenie obrad.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął sesję.
Protokołowała Jolanta Niemiec.

