
PROTOKÓŁ Nr RG.0002.12.2019 

z  XII SESJI RADY GMINY KOBIÓR 

z dnia 28 listopada 2019r. 

 

 

Obrady prowadził Przewodniczący Rady Przemysław Sawicki. Otworzył on sesję, 

przywitał zebranych i stwierdził  prawomocność obrad – obecnych 15 radnych.  

W posiedzeniu uczestniczyli również Eugeniusz Lubański – Wójt. Gabriela Zając – Skarbnik 

– lista obecności w załączeniu. 

 

Przewodniczący przedstawił porządek obrad: 

 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie wymaganego kworum.    

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 31.10.2019r.  

4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym. 

5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok. 

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania 

nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych  

w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Kobiór. 

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Domu Kultury  

w Kobiórze. 

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad 

Zabytkami położonymi na terenie gminy Kobiór na lata 2020-2023. 

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty  

i wysokości jej stawek procentowych przy sprzedaży nieruchomości mieszkalnych 

stanowiących własność gminy Kobiór przy ul. Centralnej. 

10. Sprawy bieżące. 

11. Interpelacje, zapytania i wnioski. 

12. Zakończenie obrad.  

 

Wójt wniósł o uzupełnienie porządku obrad o rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany 

uchwały Nr RG.0007.54.2019 Rady Gminy Kobiór z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia 

zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności 

zabudowy drogi ul. Żelazna w Kobiórze. 

 

Porządek obrad, wraz z wniesionym przez Wójta projektem uchwały, przyjęto jednogłośnie. 

 

Przewodniczący zaproponował rozpatrzenie wniesionej uchwały w punkcie 10 i przesunięcie 

pozostałych punków na dalszą kolejność.  

 

3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 31.10.2019r.  

 

Protokół został przyjęty jednogłośnie, bez uwag.  

 

4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym. 

 

Wójt przedstawił najważniejsze sprawy, jakie miały miejsce w czasie od 1 – 28.11.br.  
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5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2020 rok. 

 

Przewodniczący odczytał informację Wójta o zakończeniu konsultacji społecznych w/w 

projektu uchwały, do którego nie zostały wniesione żadne pisemne opinie.  

 

Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia – Dariusz Cuber  przedstawił pozytywną 

opinię Komisji w sprawie projektu uchwały. 

 

W wyniku głosowania przeprowadzonego przez Przewodniczącego Rady uchwała została 

podjęta jednogłośnie.  

 

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania 

nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych  

w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Kobiór. 

 

Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia przedstawił pozytywną opinię Komisji  

w sprawie projektu uchwały. 

 

W wyniku głosowania przeprowadzonego przez Przewodniczącego Rady uchwała została 

podjęta jednogłośnie.  

 

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Domu 

Kultury w Kobiórze. 

 

Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia przedstawił pozytywną opinię Komisji  

w sprawie projektu uchwały. 

 

W wyniku głosowania przeprowadzonego przez Przewodniczącego Rady uchwała została 

podjęta jednogłośnie.  

 

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki 

nad Zabytkami położonymi na terenie gminy Kobiór na lata 2020-2023. 

 

Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnictwa – Bogdan Szpak 

przedstawił pozytywną opinię Komisji w sprawie projektu uchwały. 

 

W wyniku głosowania przeprowadzonego przez Przewodniczącego Rady uchwała została 

podjęta 12 głosami, 3 wstrzymujące.  

 

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków udzielania 

bonifikaty i wysokości jej stawek procentowych przy sprzedaży nieruchomości 

mieszkalnych stanowiących własność gminy Kobiór przy ul. Centralnej. 

 

Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnictwa przedstawił 

pozytywną opinię Komisji w sprawie projektu uchwały. 

 

W wyniku głosowania przeprowadzonego przez Przewodniczącego Rady uchwała została 

podjęta 14 głosami, 1 wstrzymujący.  
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10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG.0007.54.2019 

Rady Gminy Kobiór z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne 

nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności 

zabudowy drogi ul. Żelazna w Kobiórze. 

 

Wójt poinformował, że Polskie Koleje Państwowe S.A. wystąpiły z wnioskiem o uzupełnienie 

podjętej wcześniej uchwały o zapis, w którym Rada Gminy upoważni Wójta do zapłaty 

równowartości przekazanej gminie Kobiór nieruchomości, w przypadku jej zbycia. 

 

W wyniku głosowania przeprowadzonego przez Przewodniczącego Rady uchwała została 

podjęta jednogłośnie.  

 

11. Sprawy bieżące. 

 

Nie zgłoszono. 

 

12. Interpelacje, zapytania i wnioski. 

 

Przewodniczący Rady zwrócił uwagę na niewykaszanie traw przez niektórych właścicieli 

nieruchomości. 

Zapytał o możliwość wyposażenia PSZOK w kontener, do którego mieszkańcy mogliby 

dowozić obcięte gałęzie drzew. 

Zasugerował również skierowanie do PGW Wody Polskie pisma w sprawie melioracji rzeki 

Korzeniec. 

 

Wójt odpowiedział, że co roku dokonywane są przeglądy nieruchomości pod kątem koszenia 

traw. Do właścicieli, którzy nie realizują tego obowiązku wysyłane są upomnienia. Największy 

problem jest z nieruchomościami zakupionymi jako lokata kapitału, których właściciele 

mieszkają poza Kobiórem, często zagranicą i nie reagują na wezwania. W bieżącym roku 

zlecono wykoszenie jednej posesji i staramy się o refundację poniesionych kosztów.  

Odnośnie kontenera na PSZOK, nie mamy takiego zapisu w regulaminie, ani w umowie  

z wykonawcą. Do tego tematu można powrócić przy zmianie regulaminu, co musi nastąpić do 

5.09.2020r. Rozważa się również wyznaczenie innego miejsca na czasowe składowanie gałęzi 

i zakup rozdrabniarki. Po odparowaniu wody, zmniejszyłaby się objętość oraz ciężar tych 

odpadów i wówczas byłyby wywożone na składowisko.  

Co do wystąpienia do GPW Wody Polskie, możemy się zwrócić z wnioskiem lecz do tej pory 

ciągle nie było środków, nawet na wykaszanie rzeki Korzeniec. Ostatnio wystąpiliśmy do tej 

instytucji o wydanie zgody na usunięcie tam powstałych na Korzeńcu. 

 

13. Zakończenie obrad.  

  

 Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął sesję.  

 

Protokołowała Jolanta Niemiec 


