PROTOKÓŁ Nr RG.0002.2.2014
z II SESJI RADY GMINY KOBIÓR
z dnia 8 grudnia 2014r.
Obrady prowadził Przewodniczący Rady Przemysław Sawicki. Otworzył on sesję,
przywitał zebranych i stwierdził prawomocność obrad – obecnych 15 radnych – lista
obecności w załączeniu – zał. nr 1.
Przedstawił następnie porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otwarcie obrad i stwierdzenie wymaganego kworum.
Przedstawienie porządku obrad.
Wręczenie zaświadczeń o wyborze radnego i wójta.
Ślubowania radnego i wójta.
Wybór wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kobiór.
Wybór komisji stałych.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2014r.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie odprawy emerytalnej Wójta Gminy
Kobiór.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Kobiór.
10. Sprawy bieżące.
11. Interpelacje, zapytania i wnioski.
12. Zakończenie obrad.
3. Wręczenie zaświadczeń o wyborze radnego i wójta.
Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Krystyna Kurpas wręczyła Panu Eugeniuszowi
Lubańskiemu zaświadczenie o wyborze na Wójta Gminy Kobiór w kadencji 2014-18.
Wręczyła również Panu Hieronimowi Staszakowi zaświadczenie o wyborze na Radnego Rady
Gminy Kobiór w kadencji 2014-18.
4. Ślubowania radnego i wójta.
Przewodniczący Rady Przemysław Sawicki poprosił obecnych o powstanie i przyjęcie
ślubowania Wójta.
Pan Eugeniusz Lubański złożył ślubowanie o następującej treści:
„Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu,
a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności
mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg”.
Wójt Stefan Ryt pogratulował Panu Eugeniuszowi Lubańskiemu wyboru na Wójta Gminy
Kobiór. Złożył również życzenia dobrej współpracy z Radą Gminy oraz sukcesów
zawodowych.
Wójt Eugeniusz Lubański podziękował Panu Stefanowi Rytowi za wieloletnią współpracę.
W ciągu minionych 23 lat, kiedy Stefan Ryt pełnił funkcję Wójta, w Kobiórze nastąpiły liczne
zmiany, co zostaje zauważone zwłaszcza przez mieszkańców powracających tu po wielu
latach. Doceniła to również komisja konkursowa Urzędu Marszałkowskiego, przyznając
naszej Gminie w 2012r. II miejsce w konkursie "Najpiękniejsza wieś województwa
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śląskiego". Kobiór zauważono również w ostatnim dwutygodniku samorządu terytorialnego
„Wspólnota”. Opublikowano tam ranking z wykorzystania środków unijnych w perspektywie
finansowania lat 2004 – 2013, w którym z 1323 miejsca w roku 2009, Kobiór zajął 8 miejsce
w roku 2013, gdzie udział środków unijnych w wydatkach majątkowych sięga 68,5% .
E. Lubański złożył ustępującemu Wójtowi życzenia zdrowia i sukcesów w pracach Rady
Powiatu.
Podziękował następnie wszystkim wyborcom za poparcie w wyborach i okazaną życzliwość.
Mimo, że w obecnym składzie Rady są osoby z czterech różnych komitetów wyborczych,
prezentowane przez nich programy niewiele się różnią. Jest natomiast wiele punktów
wspólnych, które przy dobrej współpracy będzie można zrealizować.
Podstawową misją Kobióra, która była zawarta w programie wyborczym Społecznego
Komitetu jest zachowanie dotychczasowego charakteru gminy, jako miejscowości zielonej,
czystej, spokojnej, szanującej własne tradycje i przywiązanie do wiary chrześcijańskiej oraz
otwartość i życzliwość wobec wszystkich, którzy się w Kobiórze osiedlają.
Rozwój Kobióra powinien być zrównoważony, oparty na naszych możliwościach
finansowych, wspartych o środki zewnętrzne, a w szczególności o dotacje unijne. Chciałby,
aby podejmowane przez niego decyzje były bardziej przejrzyste. W związku z tym należałoby
wypracować pewne zasady i kolejność realizacji inwestycji. Należałoby również wspólnie
opracować plan zadań na całą kadencję, ustalając równocześnie hierarchię ich ważności,
według zasad efektywności ekonomicznej, czy zasad efektywności ekologicznej. Byłoby to
dużym ułatwieniem w przygotowaniu inwestycji i tworzeniu budżetów na kolejne lata.
Korzystne byłoby też podjęcie działań mających na celu uzyskanie oszczędności na
zwiększeniu efektywności energetycznej, poprzez docieplenie budynków gminnych, wymianę
opraw i zainstalowanie reduktorów oświetlenia ulicznego. Istotną sprawą w tej kadencji
będzie zwiększenie dochodów własnych Gminy poprzez aktywację i wspieranie aktywności
podmiotów gospodarczych. Zamierza również dążyć do poprawy funkcjonalności Urzędu
i jednostek gminnych w kierunku lepszej obsługi klientów i lepszego wykorzystania
pracowników na poszczególnych stanowiskach.
Dla zacieśnienia kontaktu pomiędzy Wójtem, a Radą Gminy, będzie się starał, w miarę
możliwości, uczestniczyć w posiedzeniach komisji, na których będą omawiane istotne
zagadnienia finansowe lub z zakresu gospodarki przestrzennej.
Przewodniczący Rady, w imieniu swoim, jak i Rady Gminy, złożył Wójtowi Eugeniuszowi
Lubańskiemu życzenia sukcesów w jego pracy na rzecz społeczności naszej Gminy.
Przewodniczący Rady poprosił następnie radnego Hieronima Staszaka, który nie mógł być
obecny na pierwszej sesji, o złożenie ślubowania. Odczytał rotę ślubowania:
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki
radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy
i mieszkańców”, po czym radny Staszak wypowiedział słowo „ślubuję”.
5. Wybór wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kobiór.
Radny K. Grolik zgłosił radną Grażynę Szczotkę na stanowisko Wiceprzewodniczącej Rady.
Poinformował, że posiada ona doświadczenie w działalności publicznej. Jako przedstawiciel
strony społecznej brała aktywny udział w obronie Szpitala Powiatowego w Pszczynie przed
przejęciem go w kapitał prywatny. Wybór kobiety na stanowisko Wiceprzewodniczącej
będzie ukłonem w stronę kobiet. W obecnej Radzie zasiada pięć kobiet, które mają prawo do
parytetu, jak w poprzedniej kadencji Rady, gdzie Wiceprzewodniczącą była również kobieta.
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Pani Grażyna jest osobą niezwiązaną żadnymi układami, otwartą na ludzi i ich problemy,
potrafi łączyć, a nie dzielić.
Radna G. Szczotka wyraziła zgodę na kandydowanie.
Przewodniczący Rady zgłosił kandydaturę Czesława Świerkota – doświadczonego radnego,
który uczestniczył w pracach Rady Gminy I i IV kadencji. Jest on osobą niezwykle
zaangażowaną w sprawy społeczności lokalnej, jest kreatywny, energiczny i niejednokrotnie
dawał dowód tego, że leżą mu na sercu sprawy Gminy. Był jedną z nielicznych osób, które
brały udział w staraniach o odtworzenie samorządności Gminy Kobiór. Niewątpliwie będzie
służył pomocą Przewodniczącemu wypełniając pewne obowiązki związane z pełnieniem
powierzonej mu funkcji.
Radny C. Świerkot wyraził zgodę na kandydowanie.
Radna B. Zawierucha zgłosiła kandydaturę radnej Beaty Morawiec, która posiada
doświadczenie w sprawach finansowych i budżetu Gminy.
Radna B. Morawiec wyraziła zgodę na kandydowanie.
Radca Prawny przypomniał, że w celu przeprowadzenia głosowania należy powołać Komisję
Skrutacyjną. W przypadku gdyby żaden z kandydatów na Wiceprzewodniczącego nie uzyskał
bezwzględnej większości głosów, głosowanie powtarza się, ograniczając się do dwóch
kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu uzyskali największą liczbę głosów. Jeżeli
w drugim głosowaniu żaden z kandydatów nie otrzyma bezwzględnej większości głosów,
Rada Gminy podejmuje uchwałę określającą dalszy tryb wyboru.
Do Komisji Skrutacyjnej zaproponowano następujących radnych: Bronisławę Zarembę,
Krzysztofa Grolika i Tomasza Szczotkę.
Wszystkie osoby wyraziły zgodę na udział w pracach Komisji.
W wyniku głosowania przeprowadzonego przez Przewodniczącego Rady, w/w skład Komisji
został przyjęty 11 głosami, 4 głosy wstrzymujące.
Po przeprowadzeniu głosowania przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Bronisława Zaremba
odczytała protokół z przeprowadzonego głosowania. Stwierdziła, że oddano 11 ważnych
głosów, 4 głosy bez dokonania wyboru, w tym:
 3 głosy za kandydaturą Grażyny Szczotki
 7 głosów za kandydaturą Czesława Świerkota
 1 głos za kandydaturą Beaty Morawiec
Komisja stwierdziła, że nie dokonano wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
Protokół Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzonego głosowania stanowi załącznik nr 2 do
niniejszego protokołu.
W związku z powyższym Komisja Skrutacyjna przeprowadziła drugie głosowanie pomiędzy
kandydatami, którzy uzyskali największą liczbę głosów, po czym przewodnicząca Komisji
odczytała protokół z tego głosowania. Stwierdziła, że oddano 12 ważnych głosów, 3 głosy
bez dokonania wyboru, w tym:
 4 głosy za kandydaturą Grażyny Szczotki
 8 głosów za kandydaturą Czesława Świerkota
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Protokół Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzonego głosowania stanowi załącznik nr 3 do
niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady odczytał uchwałę w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady
Gminy Kobiór, którym został Czesław Świerkot.
6. Wybór komisji stałych.
Komisja Rewizyjna
Przewodniczący Rady przypomniał, że Komisja Rewizyjna liczy czterech członków
i wybierana jest w tajnym głosowaniu. Przewodniczącym i wiceprzewodniczącym Komisji
zostają osoby, które otrzymają kolejno największą liczbę głosów.
Do składu Komisji Rewizyjnej zaproponowano następujące kandydatury:
 Grażyna Szczotka – wyraziła zgodę na kandydowanie,
 Magdalena Pękała – wyraziła zgodę na kandydowanie,
 Witold Spychała – wyraził zgodę na kandydowanie,
 Bronisława Zaremba – nie wyraziła zgody na kandydowanie,
 Krzysztof Grolik – wyraził zgodę na kandydowanie.
Do Komisji Skrutacyjnej zaproponowano następujących radnych: Bronisławę Zarembę,
Tomasza Szczotkę i Zygmunta Jaromina.
Wszystkie osoby wyraziły zgodę na udział w pracach Komisji.
Po przeprowadzeniu głosowania przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Bronisława Zaremba
odczytała protokół z przeprowadzonego głosowania. Stwierdziła, że oddano 15 ważnych
głosów. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą ilość głosów:
 Grażyna Szczotka 9
 Magdalena Pękała 8
 Witold Spychała
8
 Krzysztof Grolik
5
Protokół Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzonego głosowania stanowi załącznik nr 4 do
niniejszego protokołu.
Radna Grażyna Szczotka wyraziła zgodę na przewodniczenie Komisji. W związku z tym, że
tę samą ilość głosów otrzymali dwaj kolejni kandydaci, Przewodniczący Rady zapytał
Magdalenę Pękałę, czy wyraża zgodę na pełnienie funkcji wiceprzewodniczącej Komisji.
Odpowiedziała ona, że tak. Radny Witold Spychała nie wyraził natomiast zgody na objęcie tej
funkcji.
Wobec powyższego przewodniczącą Komisji Rewizyjnej została Grażyna Szczotka,
a wiceprzewodniczącą Magdalena Pękała.
Przewodniczący Rady odczytał uchwałę w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej.
Przed przystąpieniem do powołania kolejnych komisji, Przewodniczący Rady zaapelował aby
ich składy nie przekraczały 8 – 9 osób. Zaproponował również ograniczenie wypłacania diet
tylko za dwa posiedzenia komisji, za wyjątkiem Komisji Rewizyjnej. Zapytał radcę
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prawnego, czy w celu wprowadzenia takiego ograniczenia należy zmienić Regulamin Rady
Gminy, czy też podjąć stosowną uchwałę.
Radca Prawny B. Gembalczyk odpowiedział, że zgodnie z ustawą radny może otrzymywać
diety tylko za dwa posiedzenia komisji.
Przewodniczący Rady zaproponował aby radni zgłaszali się do składu komisji, których chcą
być członkami.
Komisja Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnictwa
1. Krzysztof Grolik
2. Zygmunt Jaromin
3. Józef Mazurczyk
4. Beata Morawiec
5. Magdalena Pękała
6. Witold Spychała
7. Tomasz Szczotka
8. Bogdan Szpak
9. Czesław Świerkot
10. Bronisława Zaremba
11. Beata Zawierucha
Członkowie Komisji wybrali spośród siebie przewodniczącą, została nią Beata Zawierucha.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania komisji stałej –
Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnictwa, w składzie jak wyżej.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Komisja Budżetu i Finansów
1. Andrzej Danek
2. Krzysztof Grolik
3. Zygmunt Jaromin
4. Józef Mazurczyk
5. Beata Morawiec
6. Magdalena Pękała
7. Przemysław Sawicki
8. Hieronim Staszak
9. Grażyna Szczotka
10.Bogdan Szpak
Członkowie Komisji wybrali spośród siebie przewodniczącego, został nim Andrzej Danek.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania komisji stałej –
Komisji Budżetu i Finansów, w składzie jak wyżej.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
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Komisja Kultury, Oświaty i Zdrowia
1. Zygmunt Jaromin
2. Józef Mazurczyk
3. Beata Morawiec
4. Hieronim Staszak
5. Witold Spychała
6. Grażyna Szczotka
7. Tomasz Szczotka
8. Bogdan Szpak
9. Czesław Świerkot
10. Bronisława Zaremba
11. Beata Zawierucha
Członkowie Komisji wybrali spośród siebie przewodniczącą, została nią Beata Morawiec.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania komisji stałej –
Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia, w składzie jak wyżej.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Radca Prawny poinformował, że jeżeli ktoś z radnych zapisał się do więcej, niż dwóch
komisji, musi dokonać wyboru, za posiedzenia których komisji będzie pobierał diety.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na
2014r.
Skarbnik Gminy Gabriela Zając omówiła proponowane zmiany w budżecie.
W ramach środków pozabudżetowych, jednostki oświatowe mogą prowadzić rachunki
dochodów oświatowych i wydatków nimi finansowanych. Szkoła Podstawowa prowadzi taki
rachunek i zgłosiła ponadplanowe dochody z tytułu odsetek zgromadzonych na rachunku
bankowym w wysokości 150 zł. Kwota ta została omyłkowo dwukrotnie wpisana
w załączniku do uchwały Nr XXXVI/254/14 Rady Gminy Kobiór z dnia 30 października
2014r. W związku z tym proponuje się dokonanie korekty poprzez wykreślenie pozycji
„Dochody bieżące - wpływy z różnych opłat - kwota 150,00 zł”.
Kolejne zmiany dotyczą bieżącego funkcjonowania Gminy. Istnieje potrzeba zwiększenia
planu wydatków na:
 pokrycie kosztów za obsługę i zagospodarowanie odpadów komunalnych
o dodatkową kwotę 108.300 zł.,
 zwiększenie dotacji na działalność Gminnej Biblioteki o 2.100 zł.
W budżecie na 2014r. nie przewidziano znacznego wzrostu ilości odpadów odbieranych od
mieszkańców. Według danych na koniec października br. ilość ta przekroczyła 57%, w
stosunku do planowanej. Spowodowało to równocześnie wzrost kosztów zagospodarowania
odpadów. W związku z tym, że wiadomo już jaką kwotę trzeba będzie zapłacić z tego tytułu
do końca br., zamierza się pokryć tę należność z oszczędności na wydatkach w Urzędzie
Gminy oraz w pozostałych jednostkach.
Gminna Biblioteka wystąpiła natomiast o zwiększenie dotacji o kwotę 2.100zł,
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii. Plany finansowe na 2014r., zarówno
Biblioteki, jak i innych jednostek gminnych zostały zmniejszone, co spowodowało brak
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środków na koniec roku . Aby nie pozostawiać zobowiązań wymagalnych na przyszły rok,
proponuje się zwiększenie dotacji.
W przypadku zwiększenia dotacji, konieczna jest również zmiana załącznika nr 6 –
„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kobiór na 2014 rok”
do uchwały w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2014 rok.
Wójt E. Lubański poinformował, że stawka opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi nie pokrywa faktycznych kosztów. Wpływy z opłat są o 1/3 niższe, niż
wydatki. Ponadto nastąpił znaczny wzrost ilości odbieranych odpadów. Aby nie dopłacać do
gospodarki odpadami z budżetu Gminy, konieczne jest jak najszybsze urealnienie stawki
opłat.
Wójt S. Ryt poinformował, że w celu obniżenia kosztów zamierzano połączyć instytucje
kultury, co nie doszło jednak do skutku. Dotacja udzielana Bibliotece przeznaczona jest na jej
statutową działalność oraz opłatę za media, co pozwala na zobrazowanie pełnych kosztów
funkcjonowania tej instytucji.
Odnośnie odpadów, nie spodziewano się, że będzie ich aż tak dużo, a dotyczy to zwłaszcza
odpadów zielonych. Niestety stawka opłaty jest niedoszacowana, co powoduje konieczność
dopłaty do gospodarki odpadami z budżetu Gminy. Wójt sugerował podwyższenie stawki
opłaty, co nie spotkało się jednak z aprobatą poprzedniej Rady. Podobna sytuacja miała
miejsce w przypadku ścieków, kiedy to przez kilka lat, na skutek zaniżonej stawki, dopłacano
z budżetu Gminy ok. 200.000 zł.
Przewodniczący Rady odczytał projekt przedmiotowej uchwały i przeprowadził głosowanie
w sprawie jej podjęcia.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
W związku z tym, że Wójt Stefan Ryt zamierzał opuścić już sesję, Przewodniczący Rady
i Wójt Eugeniusz Lubański podziękowali mu jeszcze raz za współpracę i wręczyli wiązankę
kwiatów.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie odprawy emerytalnej Wójta Gminy
Kobiór.
Przewodniczący Rady poinformował, że wójtowi, podobnie jak każdemu pracownikowi,
który przepracował konkretną ilość lat, należy się odprawa emerytalna. Naczelny Sąd
Administracyjny, rozpatrując odwołanie jednej z gmin, której uchwała w sprawie odprawy
emerytalnej wójta została wcześniej uchylona, uznał, że odprawa emerytalna jest składnikiem
wynagrodzenia. Wynagrodzenie wójta uchwala rada gminy, w związku z czym ma również
obowiązek przyjęcia uchwały w sprawie odprawy emerytalnej.
Radca Prawny poinformował, że zgodnie z przepisami, kompetencje pracodawcy w stosunku
do wójta, w zakresie ustalenia wynagrodzenia, należą do wyłącznej właściwości rady gminy.
Zostało to potwierdzone wyrokami zarówno Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Gliwicach, jak i Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie. W związku z tym rada
gminy może podjąć uchwałę o przyznaniu odprawy emerytalnej. Po dwudziestu latach pracy
przysługuje odprawa w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia.
Wójtowi przysługuje również odprawa ze względu na upływ kadencji, która stanowi
rekompensatę za fakt zaprzestania pełnienia tej funkcji. Odprawa ta nie jest zaliczana do
wynagrodzenia.
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Przewodniczący Rady odczytał projekt przedmiotowej uchwały i przeprowadził głosowanie
w sprawie jej podjęcia.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Kobiór.
Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym do
wyłącznej właściwości rady gminy należy ustalanie wynagrodzenia wójta. W związku z tym
został przygotowany projekt uchwały określający poszczególne składniki wynagrodzenia,
a Rada powinna określić ich wysokość.
Radny Z. Jaromin zapytał, jakie było wynagrodzenie poprzedniego Wójta.
Przewodniczący Rady przedstawił składniki tego wynagrodzenia brutto:
1) wynagrodzenie zasadnicze - 5.156 zł
2) dodatek funkcyjny - 1.747 zł
3) dodatek specjalny - 20% poz. 1 i 2 - 1.380,60 zł.
Odczytał następnie z uzasadnienia do projektu uchwały przedział stawek poszczególnych
składników wynagrodzenia wójta, w gminach do 15.000 mieszkańców.
Zaproponował również aby ustalić wynagrodzenie Wójta na poziomie wynagrodzenia
poprzedniego Wójta. W uzasadnieniu stwierdził, że jest to bardzo odpowiedzialna,
najważniejsza funkcja w gminie. W związku z tym wynagrodzenie to powinno być wyższe,
niż kierowników jednostek organizacyjnych gminy. Należy zauważyć, że Wójt Eugeniusz
Lubański jest bardzo zaangażowany w sprawach dotyczących rozwoju Kobióra.
Wiceprzewodniczący Rady dodał, że Eugeniusz Lubański był bardzo skuteczny
w pozyskiwaniu środków unijnych, o czym świadczy wysokie miejsce naszej Gminy
w rankingu ogólnopolskim. Jako Wójt, na pewno będzie się nadal angażował w tym zakresie.
Ponadto pełnił funkcję Zastępcy Wójta, co pozwoliło mu na zdobycie pewnych doświadczeń
w kierowaniu Urzędem. Propozycja Przewodniczącego Rady pozostawienia wynagrodzenia
Wójta na niezmienionym poziomie jest jak najbardziej uzasadniona.
Wobec nie zgłaszania innych propozycji Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały
uwzględniający następujące wysokości składników wynagrodzenia brutto:
1) wynagrodzenie zasadnicze - 5.156 zł
2) dodatek funkcyjny - 1.747 zł
3) dodatek specjalny - 20% poz. 1 i 2 - 1.380,60 zł.
W wyniku głosowania przeprowadzonego przez Przewodniczącego Rady uchwała została
podjęta jednogłośnie.
10. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Rady poprosił aby w najbliższym czasie odbyły się posiedzenia komisji
poświęcone analizie projektu budżetu Gminy na 2015 rok. Jeżeli komisje wyrażą pozytywne
opinie, wówczas uchwalenie budżetu będzie możliwe jeszcze w bieżącym roku.
Poprosił również o przygotowanie planów pracy komisji.
Przypomniał o konieczności złożenia przez radnych oświadczeń majątkowych w terminie do
28.12.br. Jeśli radni zgłoszą taką potrzebę, istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia
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przez pracownika Urzędu Skarbowego w Pszczynie, w zakresie wypełniania oświadczeń
majątkowych.
Radny Z. Jaromin poinformował, że istnieje również możliwość uzyskania indywidualnej
porady na temat wypełniania oświadczeń majątkowych w Urzędzie Skarbowym.
11. Interpelacje, zapytania i wnioski.
Radny Z. Jaromin zapytał o wysokość diet przysługujących za udział w pracach Rady oraz za
ile posiedzeń komisji radny otrzyma dietę.
Przewodniczący Rady odpowiedział, że zgodnie z informacją przedstawioną przez Radcę
Prawnego, radnemu ustawowo przysługują diety za udział w dwóch posiedzeniach komisji.
Dieta za udział w sesji wynosi 150 zł, za udział w komisji 110 zł, a dla przewodniczącego
komisji 140 zł.
Radca Prawny dodał, że w przypadku członkostwa w więcej, niż dwóch komisjach, należy
zadeklarować, za udział w których komisjach radny chce otrzymywać diety.
Radny K. Grolik poinformował, że Przewodniczący Rady otrzymuje ryczałt w wysokości
700zł.
Radny Z. Jaromin nawiązał do sprawy rozpoczynania posiedzeń Rady w późnych godzinach
popołudniowych. Uważa on, że omawiane sprawy zostaną potraktowane pobieżnie, gdyż
osoby pracujące zawodowo przybędą na posiedzenia już zmęczone. Ponadto, jak wynika
z informacji poprzednich radnych, mieszkańcy nie są zainteresowani uczestnictwem
w posiedzeniach Rady, a był to główny argument rozpoczynania posiedzeń popołudniu.
Zaproponował, aby posiedzenia rozpoczynać wcześniej.
Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że nie wszyscy radni mogą uzyskać zwolnienia z pracy
w celu uczestnictwa w pracach Rady, mimo, że gwarantują to odpowiednie przepisy.
Pracodawcy często nie wyrażają zgody na takie zwolnienia. W sytuacjach, kiedy będzie do
omówienia dużo tematów, posiedzenia zostaną zwołane na wcześniejsze godziny.
Radny B. Szpak zaproponował aby sesje odbywały się w czwartki, kiedy Urząd Gminy jest
czynny do godz. 1700, aby pracownicy Urzędu uczestniczący w sesjach nie musieli
pozostawać dłużej w pracy.
Przewodniczący Rady poinformował, że sesje będą się odbywały w czwartki. Dzisiejszy
termin sesji wyniknął z konieczności zwołania jej w ciągu 7 dni od ogłoszenia oficjalnych
wyników wyborów na wójta. Dodał, że zamierza pełnić dyżury i przyjmować mieszkańców,
podobnie jak jego poprzednicy, w czwartki od godz. 1600- 1700.
12. Zakończenie obrad.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady zakończył obrady sesji.
Protokołowała Jolanta Niemiec.

