
PROTOKÓŁ
z XIX SESJI RADY GMINY KOBIÓR

z dnia 26 listopada 2012r.

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,  Skarbnik  Gminy,  Kierownik  Referatu 
Gospodarki Komunalnej – lista obecności w załączeniu. 

Przewodniczący przedstawił następnie porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie wymaganego kworum.     
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji, z dnia 22 października 2012r.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
5. Rozpatrzenie  i  podjęcie  uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia  zobowiązania 

długoterminowego  na  realizację  zadania  pod  nazwą  „Termomodernizacja  budynku 
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kobiórze (etap I)”.

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobiór na 2012r.
7. Rozpatrzenie i  podjęcie  uchwały w sprawie udzielenia  pomocy finansowej w postaci 

dotacji  celowej  dla  Miasta  Bielska-Białej  na  dofinansowanie  działalności  Ośrodka 
Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej.  

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia intencji  o połączeniu Gminnej 
Biblioteki Publicznej i Gminnego Domu Kultury w Kobiórze w jedną instytucję kultury. 

9. Rozpatrzenie  i  podjęcie  uchwały  w  sprawie  Programu  współpracy  z  organizacjami 
pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku 
publicznego na 2013 rok. 

10. Sprawy bieżące.
11. Interpelacje, zapytania i wnioski.
12. Zakończenie obrad. 

Wójt Stefan Ryt wniósł o zmianę porządku obrad w zakresie:
wprowadzenia dodatkowo uchwał

− w  sprawie  zmian  w  budżecie  Gminy  Kobiór  na  2012r.  –  doprecyzowanie  kwot 
zaciągniętych pożyczek i kredytów – wniosek przyjęto jednogłośnie,

− w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  XVII/120/12  Rady  Gminy  Kobiór  z  dnia
22  października  2012r.  w  sprawie  stawek  podatku  od  nieruchomości  –  wniosek 
przyjęto jednogłośnie, 

wycofania  pkt  9  –  projektu  uchwały  w  sprawie  Programu  współpracy  z  organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 
2013 rok – uchwała ta została poddana konsultacjom społecznym, które zakończą się w dniu 
dzisiejszym, w związku z czym uchwała może zostać podjęta dopiero na następnej sesji – 
wniosek przyjęto jednogłośnie.

3. Przyjęcie protokołu z sesji, z dnia 22 października 2012r.

Protokół został przyjęty jednogłośnie, bez uwag. 



4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

Wójt Stefan Ryt poinformował o najważniejszych sprawach, jakie miały miejsce w czasie od 
poprzedniej sesji.

Przedstawił  nowego  dyrektora  Kobiórskiego  Zakładu  Komunalnego  Panią  mgr  inż.  Ewę 
Moryś,  która  wcześniej  pracowała  w  Referacie  Gospodarki  Przestrzennej.  Jest  ona 
doświadczonym pracownikiem i z pewnością poradzi sobie z powierzonymi jej obowiązkami. 

Odbyła  się uroczystość nadania imienia Jana Pawła II  Gimnazjum w Kobiórze.  W czasie 
Mszy  Świętej  odprawionej  z  tej  okazji  przez  Arcybiskupa  Wiktora  Skworca  został 
poświęcony sztandar Gimnazjum. 

Wójt uczestniczył w spotkaniu udziałowców Spółki RPWiK Tychy w sprawie wystąpienia 
gminy Czechowice Dziedzice z tej Spółki. 

W  Brzeźcach  odbyła  się  kolejna  prezentacja  potraw  z  regionalnych  ziemi  pszczyńskiej. 
Tematem  tegorocznej  imprezy  był  „Kapuściany  zawrót  głowy”.  Dania  z  kapusty 
zaprezentowały wszystkie koła gospodyń wiejskich z Pszczyny oraz koło z Kobióra. 

W  dniu  dzisiejszym,  w  Mikołowie,  odbędzie  się  kolejne  spotkanie  przedstawicieli 
samorządów zrzeszonych  w Subregionie  Centralnym Województwa Śląskiego poświęcone 
sprawom pozyskiwania środków unijnych w latach 2014 – 20. 

W  bieżącym  roku  zimowe  utrzymanie  dróg  na  terenie  Kobióra  prowadzić  będą  firmy 
wyłonione  w  przetargu  –  Usługi  Transportowo-Sprzętowe  Jan  Romanko  na  drogach 
powiatowych oraz Usługi Transportowe Marek Zembok ze Studzienic na drogach gminnych. 
Chodniki i przystanki autobusowe będzie natomiast odśnieżać brygada komunalna. 

W dniu 5.11.br. nastąpiło otwarcie nowego oddziału przedszkolnego dla dzieci trzyletnich.  
Przed  dwoma dniami  wpłynęła  również informacja,  że  po złożeniu  odwołania  do Urzędu 
Marszałkowskiego  została  nam  przyznana  dotacja  w  wysokości  508.000  zł  na  projekt 
„Maluchy na start”, który będzie realizowany przez Przedszkole w ciągu dwóch lat. Wkład 
własny  wynosi  89.000  zł.  W  ramach  projektu  będzie  można  odliczyć  część  kosztów 
poniesionych na adaptację pomieszczeń. Projekt ten został pomniejszony o kwotę jaka została 
przyznana na realizację drugiego projektu „Z językiem angielskim na ty i nie tylko”.  

Zespół Pieśni Kobiórzanie otrzymał wyróżnienie w IX Turnieju Zespołów Ludowych Ziemi 
Pszczyńskiej im. M. Cieśli „Jak ze Suszca powędruję”. 

Wójt spotkał się z przedstawicielami kilu firm, które zamierzają startować w przetargu na 
kompleksowy zakup energii  elektrycznej  dla  Kobióra.  Istnieje  możliwość  stworzenia  tzw. 
grupy  zakupowej  i  negocjacji  ceny  energii  na  dwa,  trzy  lata.  Rozważa  się  również 
przystąpienie do takiej grupy wspólnie z gminami Powiatu Pszczyńskiego.

W  Suszcu  odbył  się  Konwent  Starosty,  Burmistrza  Pszczyny  oraz.  wójtów  Powiatu 
Pszczyńskiego. Na spotkaniu omawiano kwestie związane z tworzeniem gminnych ewidencji 
zabytków,  które  będą  częścią  ewidencji  wojewódzkiej.  Istnieje  ustawowy  obowiązek 
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realizacji  takiego  opracowania.  Firma  ABAKUS  zaproponowała  wykonanie  ewidencji  za 
kwotę ok. 15 – 20.000 zł. 
Poruszono również sprawy:

− stanu sieci telekomunikacyjnej na terenie Powiatu Pszczyńskiego,
− naliczania opłaty adiacenckiej, 
− wykorzystania  środków w kwocie  ok.  3  mln  zł  na  projekty  w ramach  programu 

„Odnowa Wsi”,
− zgłoszenia  do  realizacji  tzw.  "projektów  kluczowych"  w  przyszłym  okresie 

finansowania (2014-2020). Starosta zaproponował zgłoszenie inwestycji drogowych 
polegających na przebudowie skrzyżowań w ciągu dróg krajowych.

Z okazji Dnia Niepodległości została odprawiona Msza Święta w intencji Ojczyzny. Odbył 
się również koncert w Gminnym Domu Kultury, na którym wystąpiły kobiórskie zespoły.

W  Urzędzie  Gminy  odbył  się  wojewódzki  trening  obrony  cywilnej  w  zakresie  stałych 
dyżurów na wypadek zagrożenia.

Wójt uczestniczył w posiedzeniu Zarządu oraz Zgromadzenia Ogólnego Śląskiego Związku 
Gmin i Powiatów, które odbyło się w Rudzie Śląskiej. Zarząd przyjął stanowiska w sprawach 
nurtujących samorządy:

− wdrażania  nowego  systemu  gospodarki  odpadami –  niespójności  prawnych 
związanych chociażby z ustaleniem stawki odpłatności przed ogłoszeniem przetargu.  

− finansowania przez gminy oświetlenia dróg krajowych usytuowanych na ich terenie. 
Zgodnie z zapowiedziami koszty oświetlenia przejmie Skarb Państwa. 

− prowadzonej  przez  Górnośląskie  Przedsiębiorstwo  Wodociągów  S.A.  polityki 
dotyczącej  cen  hurtowych  wody.  GPW jako  monopolista  podwyższa  cenę  wody,  
z czego osiąga znaczne zyski, lecz w związku z tym znacząco wzrastają ceny wody 
dla odbiorców zaopatrywanych przez rejonowe przedsiębiorstwa.

− pogarszającej się sytuacji pacjentów i szpitali,
− potrzeby pilnych zmian dot. finansowania i organizacji systemu oświaty.

Przeprowadzono  rozmowy  z  Nadleśniczym  Nadleśnictwa  Kobiór  w  sprawie  umowy 
dzierżawy  oraz  wysokości  czynszu  za  dzierżawiony  obiekt  byłej  siedziby  Nadleśnictwa. 
Nadleśniczy  nie  jest  zainteresowany  ewentualnym  wspólnym  użytkowaniem  obiektu  
w związku z czym Gmina musiałaby samodzielnie ponosić koszty jego utrzymania. Wobec 
tego,  że  koszty  te  przekraczają  pierwotne  szacunki  proponuje  się  rozwiązanie  umowy 
dzierżawy.
Wójt odczytał pismo do Nadleśnictwa w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy. Jeśli Rada 
zaakceptuje treść tego pisma, umowa zostanie rozwiązana. 

W Urzędzie Gminy odbyła się uroczystość wręczenia medali przyznanych przez Prezydenta 
RP  dwunastu  parom  obchodzącym  jubileusz  50  –  lecia  małżeństwa.  Zaproszona  została 
również para małżonków obchodząca 60 – lecie małżeństwa. 

W dniu 22.11.br., w Sali Sejmu Śląskiego, Wójt odebrał nagrodę za II miejsce w konkursie 
„Piękna wieś województwa śląskiego". I miejsce zdobyła gmina Turza Śląska. W konkursie 
oceniano następujące kryteria: 

− estetyka i dbałość o zachowanie krajobrazu kulturowego i przyrodniczego,
− zorganizowanie i zaangażowanie społeczności lokalnej na rzecz Kobióra,
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− zachowanie  i  rozwój  tożsamości  wsi  (historia,  kultura,  tradycje,  kształtowanie 
indywidualnego wizerunku wsi).

Równocześnie można było podziwiać przewiezioną tam wystawę na temat Kobióra. Druga 
część  uroczystości  –  prezentacja  pokonkursowa,  odbyła  się  w  Szczyrku  gdzie  został 
wyświetlony krótki film promujący Kobiór. Został on przyjęty entuzjastycznie. 
Wójt  podziękował  wszystkim  organizacjom  i  osobom,  które  były  zaangażowane  
w przygotowanie  materiałów konkursowych  i  prezentacji  Gminy,  a  szczególnie  Zastępcy 
Wójta  Eugeniuszowi  Lubańskiemu  oraz  Wiceprzewodniczącej  Rady  Gminy  Katarzynie 
Goździk.  

W dniu  dzisiejszym dobywa się  XV Ogólnopolski  Konkurs  Krasomówczy im Wojciecha 
Korfantego. Eliminacje i warsztaty do konkursu, którego finał odbędzie się na Sali  Sejmu 
Śląskiego,  przeprowadzane  są  Brzesku,  Wadowicach,  Warszawie,  Katowicach,  Krakowie, 
Częstochowie, Opolu oraz w Muzeum Regionalnym w Kobiórze. Tematem konkursu jest „Do 
tych, co mają tak za tak – nie za nie – Bez światło-cienia… Tęskno mi, Panie!” Cypriana 
Kamila Norwida. 

Wójt  poinformował,  że  od  bieżącego  roku  podatek  dochodowy można  płacić  w  miejscu 
zamieszkania, a nie zameldowania. Ponieważ w Kobiórze mieszkają osoby nie zameldowane, 
wystarczy aby do końca roku wypełniły one druk ZAP – 3, wskazały miejsce zamieszkania 
i  zadeklarowały  odprowadzenie  podatku  do  Urzędu  Skarbowego  w  Pszczynie,  wówczas 
podatek ten będzie wpływał do budżetu Gminy. Wójt zwrócił się do radnych o informowanie 
mieszkańców na temat takiej możliwości. Obliczono, że dochód Gminy mógłby wzrosnąć  
z tego tytułu nawet o 200.000 zł. 

Zakończyły się prace nad projektem budżetu Gminy na 2013 rok. Aby w 2014 roku osiągnąć 
odpowiednie  wskaźniki  finansowe,  wymagane  ustawą  o  finansach  publicznych  należy 
odpowiednio  dostosować  budżet  już  w 2013 roku.  W związku  z  tym budżet  jest  bardzo 
okrojony  w  zakresie  remontów  i  inwestycji.  Jeśli  na  2014  rok  nie  uda  się  osiągnąć 
wymaganych wskaźników, wówczas budżet Gminy zostanie opracowany przez Regionalną 
Izbę Obrachunkową. 

Wójt  poinformował,  że  niestety  trzeba  zrezygnować  z  umowy  o  przyznanie  pomocy  na 
realizację zadania „Przebudowa Gminnego Domu Kultury w Kobiórze na potrzeby Gminnego 
Centrum Kultury i Integracji Społecznej”. Odczytał pismo w tej sprawie. 
Poinformował również, że w rankingu zamieszczonym przez tygodnik „Wspólnota” gmina 
Kobiór  znajduje  się  na  13  miejscu  wśród gmin  wiejskich  w całej  Polsce  pod względem 
wydatków majątkowych realizowanych ze środków unijnych. 

5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobiór na 
2012r.

1) Wiceprzewodnicząca Rady K. Goździk odczytała projekt uchwały w sprawie zmian 
w budżecie Gminy Kobiór na 2012r. dotyczący deficytu budżetowego.

Skarbnik  Gminy  Monika  Tetla  poinformowała,  że  w  związku  z  zamiarem  zaciągnięcia 
pożyczki na termomodernizację szkoły zwiększyła się ogólna kwota pożyczek, a zmniejszyła 
kwota kredytów. Deficyt budżetowy pozostaje bez zmian, w wysokości 332.281,73 zł. 
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W wyniku  głosowania  przeprowadzonego  przez  Przewodniczącego  Rady uchwała  została 
przyjęta 14 głosami, 1 wstrzymujący.  

2) Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie 
Gminy Kobiór na 2012r., na kwotę 75.546,09 zł.

Skarbnik Gminy poinformowała, że projekt ten został zmieniony, w stosunku do przesłanego 
radnym i omówionego na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów o następujące pozycje:

− rozdz. 75023 – przeniesienie kwoty 9.000 zł z wydatków majątkowych na wydatki 
inwestycyjne, z przeznaczeniem na zakup centrali telefonicznej,

− rozdz. 75075 – przyjęcie do budżetu kwoty 10.000 zł – nagroda za udział w konkursie 
„Piękna wieś województwa śląskiego”, 

− zmniejszenie  wydatków  w  rozdz.  85404  o  kwotę  1.358  zł,  z  przeznaczeniem  na 
pomoc  materialną  dla  uczniów  –  rozdz.  85415.  Zmiana  ta  ma  również 
odzwierciedlenie w zał. nr 3.

Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały

Przewodnicząca Komisji  Budżetu i  Finansów – I.  Cuber  przedstawiła pozytywną opinię  
w sprawie zmian w budżecie, w zakresie, jaki został przedstawiony Komisji.  

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

6. Rozpatrzenie  i  podjęcie  uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia  zobowiązania 
długoterminowego na realizację zadania pod nazwą „Termomodernizacja budynku 
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kobiórze (etap I)”.

Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały.
  
Przewodnicząca  Komisji  Budżetu  i  Finansów – I.  Cuber   przedstawiła  pozytywną  opinię 
Komisji w sprawie proponowanej uchwały.

W wyniku  głosowania  przeprowadzonego  przez  Przewodniczącego  Rady uchwała  została 
przyjęta 14 głosami, 1 wstrzymujący.  

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/120/12 Rady 
Gminy  Kobiór  z  dnia  22  października  2012r.  w  sprawie  stawek  podatku  od 
nieruchomości.

Skarbnik Gminy poinformowała, że Regionalna Izba Obrachunkowa uchyliła zapisy uchwały 
dotyczące zwolnień od podatku od nieruchomości w § 2: 

− pkt 1 lit c –  „budynki, budowle oraz grunty wykorzystywane na cele odprowadzania 
i oczyszczania ścieków, odprowadzania wód deszczowych – pozostające własnością 
komunalną” – zakwestionowano zwrot „pozostające własnością komunalną”

− pkt  3 – „ grunty lub ich części  stanowiące  mienie  komunalne,  oddane odpłatnie  
w  posiadanie  zależne  osobom  trzecim,  zajęte  pod  garaże  nie  związane  trwale  
z gruntem i niewykorzystywane na cele prowadzenia działalności gospodarczej”

W związku z powyższym proponuje się zmianę zapisu w pkt 1 lit c polegającą na usunięciu 
zwrotu  „pozostające  własnością  komunalną”.  Ponadto  w  §  1  pkt  2  omyłkowo  podano 
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jednostkę powierzchni gruntów jako „1 h”, a powinno być „1ha”, co również wymaga zmiany 
zapisu. 
Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały.
Wójt zwrócił uwagę, że gdyby nie wprowadzić zwolnienia dotyczącego budynków, budowli 
oraz  gruntów  wykorzystywanych  na  cele  odprowadzania  i  oczyszczania  ścieków, 
odprowadzania wód deszczowych, wówczas Kobiórski Zakład Komunalny musiałby wpłacić 
do budżety Gminy kwotę ok. 300.000 zł, co spowodowałoby wzrost taryfy za odprowadzanie 
ścieków o ok. 3 zł. Należy podkreślić, że jest to kolejna pomoc dla mieszkańców. 

W wyniku  głosowania  przeprowadzonego  przez  Przewodniczącego  Rady uchwała  została 
przyjęta 14 głosami, 1 wstrzymujący.  

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci 
dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka 
Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej.  

Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały.

Przewodnicząca  Komisji  Budżetu  i  Finansów  –  I.  Cuber  przedstawiła  pozytywną  opinię 
Komisji w sprawie proponowanej uchwały.
Wójt  poinformował,  że  w  związku  z  wypowiedzeniem  przez  Miasto  Tychy  umowy   na 
korzystanie z Izby Wytrzeźwień, proponuje się zawarcie nowej umowy na świadczenie tych 
usług przez Izbę Wytrzeźwień w Bielsku – Białej. 

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

9. Rozpatrzenie  i  podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  intencji  o  połączeniu 
Gminnej  Biblioteki  Publicznej  i  Gminnego  Domu Kultury  w Kobiórze  w jedną 
instytucję kultury.  

Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały.

Przewodniczący  Rady  przypomniał,  że  projekt  uchwały  został  opracowany  na  wniosek 
Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia, a celem połączenia instytucji kultury jest ograniczenie 
kosztów administracyjnych.

Wójt  poinformował,  że  obecne  przepisy  prawne  umożliwiają  łączenie  instytucji  kultury.  
W  naszych  warunkach  będzie  to  korzystne  ze  względów  organizacyjnych.  Na  razie  nie 
zdecydowano, czy biblioteka zostanie przeniesiona do domu kultury lecz nie ma to znaczenia 
dla połączenia tych instytucji gdyż mogą one mieć oddzielne siedziby. 
Uchwała  ta  wymaga  opinii  Krajowej  Rady  Bibliotecznej,  Biblioteki  Wojewódzkiej  oraz 
Ministerstwa  Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego.  Po  uzyskaniu  tych  opinii,  połączenie 
instytucji kultury będzie możliwe prawdopodobnie od drugiego półrocza przyszłego roku. 

Radny L. Pawłowski zapytał jakie będą oszczędności z tytułu połączenia instytucji kultury.

Wójt  odpowiedział,  że  na  skutek  połączenia  instytucji  kultury  będzie  można  ograniczyć 
zatrudnienie o jeden lub półtora etatu poprzez połączenie m.in. księgowości i kadr. Pozwoli to 
na uzyskanie dość znacznych oszczędności.
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W wyniku  głosowania  przeprowadzonego  przez  Przewodniczącego  Rady uchwała  została 
przyjęta 14 głosami, 1 wstrzymujący.  
10. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Rady zapytał, czy są jakieś uwagi odnośnie rozwiązania umowy dzierżawy 
nieruchomości po byłej siedzibie Nadleśnictwa Kobiór.

Wiceprzewodnicząca  Rady  uważa,  że  należałoby  wystosować  pismo  do  Rady  Ministrów 
wyrażające  nasze  niezadowolenie  z  braku  możliwości  przejmowania  przez  gminy  mienia 
Skarbu Państwa będącego w zarządzie Lasów Państwowych. Być może takie wystąpienia, 
również innych gmin, spowodowałyby dostrzeżenie tego problemu.   

Wójt  poinformował,  że  na  nasze  wystąpienie  do  ministerstwa  w  sprawie  przekazania 
nieruchomości byłej siedziby Nadleśnictwa, przesłano mam odpowiedź, że w świetle obecnie 
obowiązujących  przepisów  nie  jest  to  możliwe.  Gmina  mogłaby  jedynie  zakupić  tę 
nieruchomość.  Obecny  Nadleśniczy  na  razie  nie  zamierza  jej  sprzedawać  lecz 
zagospodarować na mieszkania dla pracowników leśnych. 
Rozwiązanie  umowy  dzierżawy  w  obecnym  kształcie  nie  oznacza,  że  w  przyszłości  nie 
zostaną  podjęte  negocjacje  w  sprawie  wydzierżawienia  części  nieruchomości  
np. pomieszczenia na archiwum oraz budynku, który zajmuje obecnie nasz poddzierżawca 
pełniący obowiązki gospodarza. 

Radny J. Mazurczyk wyraził obawę, że rezygnacja z dzierżawy uniemożliwi Gminie starania 
o  przejęcie  nieruchomości  po  Nadleśnictwie  w  sytuacji,  gdyby  zmieniły  się  przepisy 
pozwalające  na  przejmowanie  przez  samorządy  mienia  Skarbu  Państwa  będącego  się  
w  zarządzie  Lasów  Państwowych.  Nie  wykluczone  jest  również,  że  do  tego  czasu 
nieruchomość ta zostanie sprzedana. 

Przewodniczący  Rady uważa,  że  obecnie  Gminy nie  stać  na  utrzymywanie  tego obiektu, 
zwłaszcza,  że  wymaga  on   przeprowadzenia  remontów.  Gdyby  ewentualna  możliwość 
komunalizacji nastąpiła za kilka lat, mogłoby się okazać, że poniesione nakłady przekroczą 
wartość obiektu.  
Wobec  nie  zgłaszania  dalszych  głosów  do  dyskusji  Przewodniczący  przeprowadził 
głosowanie w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy z Nadleśnictwem Kobiór. 
12 głosów za, 2 przeciw, 1 wstrzymujący. 

Przewodniczący  Rady  nawiązał  do  pisma  przedstawionego  przez  Wójta  w  sprawie 
rozwiązania  umowy o  przyznanie  pomocy  na  realizację  zadania  „Przebudowa  Gminnego 
Domu Kultury w Kobiórze na potrzeby Gminnego Centrum Kultury i Integracji Społecznej”. 
Porosił o dodatkowe informacje w tej sprawie. 

Zastępca Wójta przypomniał, że na sfinansowanie tego zadania potrzebne są środki własne. 
W związku z tym konieczne byłoby zaciągnięcie kredytu w wysokości ok. 1 mln zł na całość 
zadania.  Dopiero  po  zakończeniu  i  zapłaceniu  kolejnych  etapów  robót  można  przesyłać 
wnioski  o  refundację.  Niestety  algorytm  wynikający  z  ustawy  o  finansach  publicznych 
uniemożliwia nam zaciągnięcie takiego kredytu. 

Radny L. Pawłowski zapytał o ile wzrósłby wskaźnik zadłużenia po zaciągnięciu kredytu  
w wysokości 1 mln. zł. 

7



Wójt odpowiedział,  że zgodnie z nową ustawą o finansach publicznych Gmina nie ma już 
możliwości zaciągnięcia nowego kredytu. 
Wiceprzewodnicząca Rady przypomniała, że we wrześniu br. rozważano realizację projektu 
w ograniczonym zakresie, za kwotę ok. 460.000 zł. Czy przynajmniej za tę kwotę można by 
wykonać  remont  domu  kultury.  Jeśli  obecnie  nie  skorzystamy  z  możliwości  otrzymania 
dotacji na to zadanie, może się okazać, że w przyszłości nie będzie już takiej szansy. 

Zastępca Wójta odpowiedział, że nie realizując zadania Gmina blokuje dotację. Została ona 
nam przyznana przez Lokalną Grupę Działania „Ziemia Pszczyńska”. Maksymalna dotacja 
przypadająca na każdą wieś wynosi 500.000 zł. Rezygnacja z dotacji spowoduje zwiększenie 
alokacji środków na konkursy ogłoszone w I kwartale przyszłego roku. 
Zgodnie  z  zawartą  umową  Gmina  powinna  złożyć,  do  końca  grudnia,  w  Urzędzie 
Marszałkowskim wniosek  o  płatność   za  realizację  I  etapu  robót.  Jeśli  taki  wniosek  nie 
wpłynie,  wówczas umowa automatycznie wygasa.  Przesłanie pisma o rozwiązanie umowy 
przyspieszy jedynie tę procedurę. Byłoby dobrze gdyby środki te zostały wykorzystane przez 
jakąś organizację z Kobióra. W latach 2014-20 będzie nowa pula środków unijnych i nadal 
będzie  możliwe  uzyskanie  dofinansowania  w  ramach  Programu  Rozwoju  Obszarów 
Wiejskich.   
Radna I. Cuber uważa, że w obecnej sytuacji finansowej Gminy zasadne jest odstąpienie od 
modernizacji  domu  kultury.  Być  może  w  późniejszym  czasie  pojawią  się  możliwości 
pozyskania środków zewnętrznych na realizację tego projektu. 

Radny  J.  Mazurczyk  wyraził  obawę,  że  dofinansowanie  może  nam nie  zostać  ponownie 
udzielone, skoro w ciągu trzech lat nie było możliwości wykorzystania przyznanej dotacji.

Zastępca Wójta zwrócił się do radnych aby przekazywali oni mieszkańcom faktyczny powód 
rezygnacji z dofinansowania. 

Wójt stwierdził, że można by wykorzystać znacznie więcej środków unijnych gdyby Gmina 
posiadała środki finansowe na wkład własny. W przypadku Domu Kultury, wydatki związane 
z  jego  modernizacją  prawdopodobnie  przekroczyłyby  środki  przewidziane  w  ramach 
projektu. Ponadto nie ma środków na wyposażenie oraz zwiększenie zakresu działalności.  
W tej sytuacji chyba lepiej będzie sukcesywnie wykonywać tam niezbędne prace za własne 
środki. Nie wykluczone również, że w następnych latach uda się pozyskać na ten cel dotację 
na  lepszych  warunkach,  niż  oferowane  obecnie,  czyli  50%.  W ubiegłym roku wykonano 
poważne  zadanie  inwestycyjne  –  rozbudowa  oczyszczalni  ścieków  i  budowa  kanalizacji 
sanitarnej.  Z  tego  tytułu  trzeba  będzie  jednak  przez  następne  lata  spłacać  kredyt  wraz  
z  odsetkami.  Zaciągnięcie  nowego  kredytu  w  wysokości  miliona  zł  doprowadziłoby  do 
katastrofalnej sytuacji finansowej Gminy w 2014 roku.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie w sprawie rozwiązania umowy o przyznanie 
pomocy  na  realizację  zadania  „Przebudowa  Gminnego  Domu  Kultury  w  Kobiórze  na 
potrzeby Gminnego Centrum Kultury i Integracji Społecznej”.
10 głosów za, 2 przeciw, 3 wstrzymujące. 

Wójt  zaprosił  radych  na  prezentację  filmu  promującego  Kobiór,  który  został  nagrany  na 
pokaz przy okazji konkursu „Piękna wieś województwa śląskiego". Dodał również , że oprócz 
osób, które wymienił wcześniej, znaczy udział w przygotowaniu materiałów konkursowych 
mieli również Państwo Katarzyna i Bogusław Myszorowie oraz Koło Gospodyń Wiejskich. 
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Rady  J.  Mazurczyk  poprosił  o  przybliżenie  tematu  kompleksowego  zakupu  energii 
elektrycznej dla Kobióra.
Zastępca  Wójta  odpowiedział,  że  w  tej  sprawie  odbyło  się  jedno  spotkanie  z  firmą  
z  Mikołowa,  która  przedstawiła  swoją ofertę.  Gdyby  zdecydowano  na  zatrudnienie  takiej 
firmy,  należałoby  wyłonić  ją  w drodze  przetargu.  Oszczędności  z  tytułu  kompleksowego 
zakupu energii są obecnie trudne do oszacowania gdyż jest to uzależnione od zakresu jakim 
ten zakup zostanie objęty. W przypadku złego oszacowania, za zużycie większej ilości energii 
ceny są dużo wyższe.  Rozważany jest  również zakup energii  wspólnie z innymi gminami 
Powiatu Pszczyńskiego. 

Radny K.  Grolik  zapytał,  czy  zostanie  zakupiona  wiata  autobusowa na  przystanek  przy  
ul. Kobiórskiej.
Zastępca Wójta odpowiedział, że tak.     

Rady E. Kłos zapytał, czy w bieżącym roku będą jeszcze środki finansowe na łatanie dziur na 
drogach gdyż jest pilna potrzeba poprawy nawierzchni drogi na końcówce ul. Zachodniej. 

Zastępca Wójta odpowiedział, że można jedynie wykonać te prace we własnym zakresie gdyż 
nie ma środków na zlecenie tego zadania firmie. 

11. Interpelacje, zapytania i wnioski.

Nie zgłoszono.

12. Zakończenie obrad. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady sesji.

Protokołowała Jolanta Niemiec. 

9


