
PROTOKÓŁ Nr RG.0002.5.2015
z  V SESJI RADY GMINY KOBIÓR

z dnia 12 marca 2015r.

Obrady  prowadził  Przewodniczący  Rady  Przemysław  Sawicki.  Otworzył  on  sesję,
przywitał  zebranych i  stwierdził   prawomocność obrad – obecnych 13 radnych (  nieobecny  
T.  Szczotka).  W  posiedzeniu  uczestniczyli  również  Sekretarz  Gminy,  Skarbnik  Gminy  
i Kierownik GOPS – 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 05.02.2015r.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały  w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2015r. 
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG.0007.11.2014 Rady

Gminy Kobiór z dnia 30.12.2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Kobiór na lata 2015-2027.

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/260/14 Rady
Gminy Kobiór z dnia 13.11.2014r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w 2015r.

8. Rozpatrzenie  i  podjęcie  uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia  pożyczki  w  Banku
Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

9. Rozpatrzenie  i  podjęcie  uchwały  w  sprawie  określenia  kryteriów  w  drugim  etapie
postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego. 

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na
lata 2015 – 2017. 

11. Rozpatrzenie  i  podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  fragmentu  miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Kobiór.

12. Rozpatrzenie  i  podjęcie  uchwały  w  sprawie  opinii  o  zmianie  przebiegu  granicy  
z Gminą Orzesze. 

13. Rozpatrzenie  i  podjęcie  uchwały  w sprawie  określenia  warunków rozwoju  sportu  na
terenie Gminy Kobiór i trybu ich finansowania. 

14. Rozpatrzenie  i  podjęcie  uchwały  w  sprawie  najmu  lokalu  użytkowego  przy  
ul Kobiórskiej 5 w Kobiórze. 

15. Rozpatrzenie  i  podjęcie  uchwały  w  sprawie  uchylenia  uchwały  Nr  RG.0007.14.2014
Rady  Gminy  Kobiór  z  dnia  30  grudnia  2014r.,  w  sprawie   powołania  Komisji
Inwentaryzacyjnej w celu komunalizacji mienia.

16. Rozpatrzenie  i  podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały,  w  sprawie  Programu
współpracy  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na 2015 rok. 

17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kobiór w roku 2015.

18. Sprawy bieżące.
19. Interpelacje, zapytania i wnioski.
20. Zakończenie obrad. 



Przewodniczący Rady zaproponował wprowadzenie do porządku obrad dodatkowej uchwały –
w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  wynajęcie  lokalu  użytkowego  w  budynku  położonym  
w Kobiórze przy ulicy Centralnej 117 wraz z wydzierżawieniem przyległego gruntu niezbędnego
do jego funkcjonowania. 
Propozycja zmiany porządku obrad została przyjęta jednogłośnie. 
Przewodniczący zaproponował rozpatrzenie tej uchwały w punkcie 10 i przesunięcie kolejnych 
punktów na dalszą kolejność. 

3. Przyjęcie protokołu z sesji, z dnia 05.02.2015r.

Protokół został przyjęty jednogłośnie, bez uwag. 

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

W związku z nieobecnością Wójta sprawozdanie nie zostało przedstawione. 

5. Rozpatrzenie  i  podjęcie  uchwały   w sprawie  zmiany  budżetu  Gminy  Kobiór  na
2015r. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – A. Danek przedstawił pozytywną opinię Komisji
w sprawie przedmiotowej uchwały.

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

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG.0007.11.2014
Rady  Gminy  Kobiór  z  dnia  30.12.2014r.  w  sprawie  Wieloletniej  Prognozy
Finansowej Gminy Kobiór na lata 2015-2027.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów przedstawił pozytywną opinię Komisji w sprawie
przedmiotowej uchwały.

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

7. Rozpatrzenie  i  podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  XXXVI/260/14
Rady  Gminy  Kobiór  z  dnia  13.11.2014r.  w  sprawie  zaciągnięcia  pożyczki  
z  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  
w Katowicach w 2015r.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów przedstawił pozytywną opinię Komisji w sprawie
przedmiotowej uchwały.

W  wyniku  głosowania  przeprowadzonego  przez  Przewodniczącego  Rady  uchwała  została
przyjęta jednogłośnie. 
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8. Rozpatrzenie  i  podjęcie  uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia  pożyczki  w  Banku
Gospodarstwa  Krajowego  na  wyprzedzające  finansowanie  działań  w  ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – A. Danek przedstawił pozytywną opinię Komisji
w sprawie przedmiotowej uchwały.

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

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów w drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego. 

Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia – B. Morawiec poinformowała, że Komisja
zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały i jednocześnie proponuje uzupełnienie zapisu w § 1
pkt  1)  „rodzice  lub  opiekunowie  prawni  dziecka  są  zatrudnieni  na  podstawie  umowy
cywilnoprawnej”… o dodanie po wyrazie umowy zwrotu „o pracę lub”…

Radca Prawny stwierdził, że umowa o pracę nie wyczerpuje wszystkich form zatrudnienia. Może
być również umowa o pracę nakładczą, powołanie, mianowanie. W związku z tym proponuje
zapis  „rodzice  lub opiekunowie  prawni dziecka  są zatrudnieni,  w tym na  podstawie  umowy
cywilnoprawnej”…

Na pytania radnych:
 co w sytuacji,  kiedy rodzice w czasie  rekrutacji  do przedszkola,  będą zatrudnieni  na

krótkotrwałą umowę zlecenie, 
 utracą zatrudnienie w czasie roku szkolnego,
 czy na podstawie omawianej uchwały prowadzona jest już rekrutacja do przedszkola, 

odpowiedział Radca Prawny.
Nabór do przedszkola obejmuje rok szkolny,  wobec czego rodzice powinni się legitymować
zatrudnieniem na cały ten okres. W § 2 uchwały zostały określone dokumenty potwierdzające
spełnienie  kryteriów  w  postępowaniu  rekrutacyjnym.  Zgodnie  z  tym  rodzice  składają
oświadczenie o zatrudnieniu.  W przypadku zaprzestania  świadczenia  pracy,  powinni zmienić
oświadczenie.  Jeżeli  sytuacja  taka  ma  miejsce  w  czasie  roku  szkolnego,  nie  powoduje  to
relegowania dziecka z przedszkola. 
Obecnie  został  ogłoszony  pierwszy  etap  rekrutacji  do  przedszkola.  W  pierwszej  kolejności
rodzice składają deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego swoich dzieci gdyż
nie podlegają one rekrutacji. Następnie odbywa się nabór na wolne miejsca, według kryteriów
ustawowych.  Drugi  etap  rekrutacji  zostaje  przeprowadzony,  na  zasadach  określonych  
w omawianej uchwale, w przypadku gdyby nadal pozostawały wolne miejsca w przedszkolu lub
jeżeli w pierwszym etapie dzieci uzyskają tę samą liczbę punktów, a nie ma wystarczającej ilości
miejsc  w  przedszkolu.  Jeżeli  po  dwóch  etapach  pozostają  wolne  miejsca  w  przedszkolu,  
w trzecim etapie rekrutacji możliwy jest nabór dzieci spoza obwodu przedszkolnego, czyli nie
zamieszkujących na terenie Kobióra. 

Przewodniczący  Rady  przeprowadził  następnie  głosowanie  w  sprawie  przyjęcia  omawianej
uchwały.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
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10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu
użytkowego w budynku położonym w Kobiórze przy ulicy Centralnej  117 wraz  
z wydzierżawieniem przyległego gruntu niezbędnego do jego funkcjonowania. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przypomniał, że na posiedzeniu połączonych
komisji Rady wyrażono intencję wydzierżawienia lokalu na Gminnym Obiekcie Sportowym. 

Przewodnicząca Komisji Kultury,  Oświaty i Zdrowia – B. Morawiec przedstawiła pozytywną
opinię Komisji w sprawie przedmiotowego projektu uchwały

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

11. Rozpatrzenie  i  podjęcie  uchwały  w  sprawie  Gminnego  Programu  Wspierania
Rodziny na lata 2015 – 2017. 

Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia przedstawiła pozytywna opinię Komisji  
w sprawie projektu uchwały

W  wyniku  głosowania  przeprowadzonego  przez  Przewodniczącego  Rady  uchwała  została
przyjęta 12 głosami, 2 wstrzymujące.  

12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Kobiór.

Przewodnicząca Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnictwa – B. Zawierucha
przedstawiła pozytywną opinię Komisji w sprawie projektu uchwały. 

Radny J. Mazurczyk zapytał, czy zostanie zrealizowane planowane poszerzenie ul. Tuwima na
dzierżawionym  terenie,  objętym  zmianą  planu.  Poniesienie  nakładów  na  ten  cel  mogłoby
korzystnie wpłynąć na decyzję wojewody w sprawie komunalizacji. 

Sekretarz Gminy odpowiedział, że plan zagospodarowania przestrzennego określa, co na danym
terenie  może  być  zrealizowane.  Inną  sprawą  jest  natomiast  zagospodarowanie  terenu,  który
Gmina chce  pozyskać.  Działania  w sprawie  komunalizacji  zostały podjęte  i  Wójt pozostaje  
w kontakcie ze służbami wojewody odnośnie ustalenia, czy ewentualne nakłady poniesione na
teren Skarbu Państwa będą przemawiały na korzyść Gminy. Istnieje też możliwość skorzystania
z przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji drogowych.
Zgodnie  z  tą  ustawą,  decyzja  zezwalająca  na  budowę  drogi  rozstrzyga  o  granicach
nieruchomości  oraz  o przejściu  praw własności  tych  nieruchomości.  Należy jednak mieć  na
uwadze,  że  omawiany  teren  pozostaje  w  zarządzie  Nadleśnictwa,  które  nie  jest  pozytywnie
ustosunkowane do przekazania nieruchomości.

W  wyniku  głosowania  przeprowadzonego  przez  Przewodniczącego  Rady,  uchwała  została
przyjęta jednogłośnie. 
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13. Rozpatrzenie  i  podjęcie  uchwały  w sprawie  opinii  o  zmianie  przebiegu  granicy  
z Gminą Orzesze. 

Przewodniczący  Rady  odczytał  pismo  Burmistrza  Miasta  Orzesze  w  sprawie  negocjacji
wysokości utraconych korzyści przez Gminę Kobiór, w związku z planowaną zmianą granicy
administracyjnej. Zaakceptowano zaproponowaną przez Gminę Kobiór kwotę odszkodowania  
w wysokości 50.000 zł. Przekazanie tych środków nastąpi po wydaniu przez Radę Ministrów
rozporządzenia dotyczącego zmiany granic.  

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

14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków rozwoju sportu na
terenie Gminy Kobiór i trybu ich finansowania. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – A. Danek przedstawił pozytywną opinię Komisji
w sprawie projektu uchwały.

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

15. Rozpatrzenie  i  podjęcie  uchwały  w  sprawie  najmu  lokalu  użytkowego  przy  
ul Kobiórskiej 5 w Kobiórze. 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja G.P. rozpatrywała projekt uchwały, w którym
okres najmu lokalu został  określony na 6 lat,  natomiast obecnie został  Radzie przedstawiony
projekt uchwały w sprawie wynajęcia lokalu, na okres powyżej 5 lat. 

Radca Prawny poinformował, że zgodnie z uchwałą Rady Gminy z 2010 r. w sprawie zasad
wydzierżawiania  lub  wynajmowania  nieruchomości,  Wójt  może  zawrzeć  kolejną  umowę  
z  dotychczasowym najemcą  na okres  powyżej  pięciu  lat,  po  wyrażeniu  zgody przez  Radę.  
W jednym z rozstrzygnięć nadzorczych Wojewody został postawiony zarzut, że Rada określiła
okres najmu, co należy do kompetencji Wójta. W związku z tym wprowadzono poprawkę do
projektu uchwały. 

Przewodnicząca  Komisji  Gospodarki  Przestrzennej,  Komunalnej  i  Rolnictwa  przedstawiła
pozytywną opinię Komisji w sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały,  a  następnie  przeprowadził  głosowanie  
w sprawie jej przyjęcia. 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
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16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr RG.0007.14.2014
Rady  Gminy  Kobiór  z  dnia  30  grudnia  2014r.,  w  sprawie  powołania  Komisji
Inwentaryzacyjnej w celu komunalizacji mienia.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.

Radca  Prawny  przypomniał,  że  na  poprzedniej  sesji  została  przedstawiona  informacja  
o  zakwestionowaniu  przez  Wojewodę  Śląskiego  uchwały  w  sprawie  powołania  Komisji
Inwentaryzacyjnej w celu komunalizacji mienia. 
Komisja  inwentaryzacyjna,  powoływana  na  podstawie  przepisów  wprowadzających  ustawę  
o samorządzie terytorialnym z 1990r., miała za zadanie sporządzenie spisu inwentaryzacyjnego
gruntów,  co  spełniało  wymóg  decydujący  o  komunalizacji  mienia  Skarbu  Państwa na  rzecz
gminy. Obecnie nie ma możliwości takiego uproszczonego trybu komunalizacji. Gminy muszą
występować  do  wojewodów  z  wnioskami  o  komunalizację  i  udowadniać,  że  np.  poniosły
nakłady  na  danym  terenie.  W  związku  z  tym,  że  nie  ma  potrzeby  działania  Komisji
Inwentaryzacyjnej, proponuje się uchylenie przedmiotowej uchwały. 

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

17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały, w sprawie Programu
współpracy  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok. 

Przewodniczący  Rady  przypomniał,  że  Wojewoda  Śląski  wszczął  postępowanie  nadzorcze  
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr RG.0007.13.2014 Rady Gminy Kobiór z dnia
30.12.2014r.,  w sprawie  Programu  współpracy z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok. 

Radca Prawny poinformował, że w związku z uwagami nadzoru prawnego do naszej uchwały,
proponuje się wprowadzenie następujących zmian:

1) w §  5  skreśla  się  ust.  3  w brzmieniu  „Dotacje  wymienione  w ust.  2  nie  mogą  być
wykorzystywane  na:  działalność  gospodarczą,  działalność  polityczną,  nabywanie
nieruchomości, pokrywanie kosztów remontu budynków”, 

gdyż nie można wprowadzać ograniczeń przy wykorzystaniu dotacji przyznanej  na realizację
zadania publicznego.

2) dotychczasowa treść § 8 otrzymuje brzmienie: pkt 1 - Planuje się wstępnie na realizację
Programu przeznaczyć 15.000 zł,  pkt 2 - Ostateczną wysokość środków na realizację
Programu określa uchwała budżetowa”;

wpisano kwotę przyjętą w budżecie Gminy na realizację Programu.
3) w § 11 ust. 2 skreśla się pkt 1 o brzmieniu „w ocenie oferty nie mogą uczestniczyć osoby

powiązane z  podmiotem składającym ofertę,  co do których  mogą istnieć  wątpliwości
odnośnie ich bezstronności i bezinteresowności”,

tryb  powoływania  i  zasady  działania  komisji  konkursowej  zostały  określone  ustawowo,  
w  związku  z  czym  zakwestionowano  wkraczanie  Rady  w  ustawowo  oznaczoną  sferę
członkostwa w komisji konkursowej. 

W  wyniku  głosowania  przeprowadzonego  przez  Przewodniczącego  Rady  uchwała  została
przyjęta jednogłośnie. 
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18. Rozpatrzenie  i  podjęcie  uchwały w sprawie opieki  nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kobiór w roku 2015.

Przewodnicząca  Komisji  Gospodarki  Przestrzennej,  Komunalnej  i  Rolnictwa  przedstawiła
pozytywną opinię Komisji w sprawie projektu uchwały. 

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

19. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Rady odczytał zawiadomienie Wojewody Śląskiego o wszczęciu postępowania
nadzorczego w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr RG.0007.19.2015 Rady Gminy
Kobiór z dnia 5.02.2015r., w sprawie w sprawie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
odbiorców na terenie Gminy Kobiór w okresie 12.03.2015r. - 11.03.2016r.

Radca  Prawny poinformował,  że  Wojewoda zakwestionował  wszystkie  taryfy  przedstawione
przez RPWiK Tychy, za wyjątkiem taryfy przyjętej przez Miasto Lędziny, mimo, że była ona tej
samej  treści,  co  pozostałe.  W tym  przypadku  Wojewoda  zasygnalizował  jednak,  że  sprawa
zostanie skierowana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.  
Zakwestionowano nie przypisanie opłaty abonamentowej oddzielnie dla każdej taryfowej grupy
odbiorców, z czym nie zgadza się RPWiK. Nadzór prawny nie zgadza się z kolei na uchylenie
przez Radę Gminy, niezgodnej z prawem uchwały. Mimo tego można by zaryzykować i uchylić
tę  uchwałę,  lecz  w  przypadku  stwierdzenia  nieważności  taryfy,  przedłuża  się  o  90  dni
obowiązywanie dotychczasowej taryfy, co  będzie korzystne dla mieszkańców.
Gminy,  którym  zakwestionowano  uchwały  w  sprawie  taryf,  wystąpią  ze  skargą  do
Wojewódzkiego  Sądu  Administracyjnego.  Gmina  Kobiór  prawdopodobnie  zostanie  również
poproszona o złożenie takiej skargi. Sytuacja jest dość dziwna, gdyż taryfa była podejmowana
od kilkunastu lat w niezmienionej formie i nigdy nie zgłaszano do niej zastrzeżeń. 

Radny  J.  Mazurczyk  zwrócił  uwagę,  że  złożenie  skargi  do  Wojewódzkiego  Sądu
Administracyjnego  może  się  wiązać  z  poniesieniem  przez  Gminę  kosztów  prowadzonego
postępowania, w przypadku przegranej sprawy.

Radca Prawny odpowiedział,  że najbardziej  zainteresowane obaleniem stanowiska Wojewody
jest  RPWiK,  które  powinno  wnieść  skargę  w  pierwszej  kolejności.  Gmina  może  odmówić
wystąpienia ze skargą do WSA i poprosić o przedstawienie propozycji prawidłowej taryfy.

Przewodniczący Rady przedstawił następujące sprawy:
- zaproszenie  Archidiecezji  Katowickiej  do  udziału  w  Dniu  Skupienia  dla

Samorządowców,  który  odbędzie  się  28.03.br.  o  godz.  1000 w  parafii  Św.  Marii
Magdaleny w Tychach.

- poinformował,  że  została  utworzona  platforma  elektroniczna,  na  której  będą
zamieszczane  materiały  dla  radnych.  Zapytał,  kto  chce  nadal  otrzymywać  wersję
papierową  tych  materiałów.  Zgłosili  się  radni:  K.  Grolik,  Z.  Jaromin,  B.  Szpak,  
B. Morawiec, B. Zaremba, G. Szczotka. 

- poinformował,  że  zostały  powołane  dwie  podkomisje  –  ds.  przeglądu  stanu  dróg
gminnych oraz ds. wypracowania stanowiska odnośnie gospodarki odpadami.
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Radny  Z.  Jaromin  odczytał  protokół  z  objazdu  dróg  gminnych  przeprowadzony  w  dniu
11.03.2015r.,  w którym komisja  wskazała  kolejność przeprowadzenia  robót  remontowych  na
drogach. 
Wiceprzewodniczący Rady – C. Świerkot zapytał,  czy zwrócono również uwagę na potrzebę
bieżącego remontu ul. Rodzinnej.
Radny  Powiatowy  –  B.  Gembalczyk  odpowiedział,  że  w  przypadku  drogi  powiatowej  –  
ul.  Rodzinnej,  należy  interweniować  w  Powiatowym  Zarządzie  Dróg.  Dodał,  że  zostanie
przekazana informacja do PZD w tej sprawie. 
Zwrócił  również  uwagę  na  zapis  odczytanego  wcześniej  protokołu,  odnośnie  przebudowy  
ul. Rolnej w 2015r. Według posiadanej wiedzy, ustalono z Powiatem, że przebudowa ul. Rolnej
ma  nastąpić  w  2016r.,  łącznie  z  przebudową  ul.  Rodzinnej.  Porozumienie  w  tym  zakresie
zwiększy szansę Powiatu na pozyskanie dofinansowania z  Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych. 

Przewodniczący  Rady  przypomniał,  że  na  posiedzeniu  Komisji  Budżetu  i  Finansów
dyskutowano  na  temat  podwyższenia  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  
w systemie liniowym. Rozważano również wprowadzenie opłat w systemie degresywnym, co
według informacji kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, może być ryzykowne, gdyż są
przypadki  uchylenia,  przez  nadzór  prawny,  uchwał  wprowadzających  ten  system.
Rozstrzygnięcia  nadzorcze  są obecnie  rozpatrywane  przez  sąd administracyjny.  W związku  
z  tym  zachodzi  obawa,  że  podjęta  przez  Radę  Gminy  uchwała  w  tej  sprawie  może  zostać
również uchylona. Ze strony Urzędu Gminy są przygotowywane dodatkowe materiały dotyczące
gospodarki odpadami. Po ich otrzymaniu, zostanie zwołane posiedzenie podkomisji zajmującej
się tym zagadnieniem. 

Radna G. Szczotka poinformowała, że w rejon przejazdu przez tory kolejowe, urządzony na czas
budowy wiaduktu, nie został uporządkowany po zakończeniu budowy, na co zwracają uwagę
przedsiębiorcy prowadzący tam działalność gospodarczą. Zapytała do kogo należy ten teren i kto
jest odpowiedzialny za doprowadzenie go do odpowiedniego stanu. 

Sekretarz Gminy odpowiedział,  że droga – ul. Żelazna pozostaje w zarządzie PKP, natomiast
teren  w  obrębie  wiaduktu  należy  do  Zarządu  Dróg  Wojewódzkich.  W  odbiorze  budowy
wiaduktu uczestniczyli  przedstawiciele wszystkich zainteresowanych stron i podpisali się pod
protokołem odbioru, nie zgłaszając zastrzeżeń. Aby podjąć jakieś działania w tej sprawie trzeba
dokładnie określić miejsce gdzie istnieją niedogodności. 

Wiceprzewodniczący Rady zwrócił uwagę, że plac przyległy do wiaduktu od dawna jest w złym
stanie i wymaga przeprowadzenia remontu.   

20 Interpelacje, zapytania i wnioski.

Nie zgłoszono.

21. Zakończenie obrad. 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął sesję. 

Protokołowała Jolanta Niemiec.
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