
PROTOKÓŁ
z XIII SESJI RADY GMINY KOBIÓR

z dnia 2 lutego 2012r.

Obrady prowadził Przewodniczący Rady Jerzy Mazur. Otworzył on sesję i stwierdził 
prawomocność obrad – obecnych 13 radnych. W posiedzeniu uczestniczyli również Wójt, 
Zastępca Wójta, Zastępca Skarbnika Gminy, Sekretarz Gminy, dyrektor Kobiórskiego 
Zakładu Komunalnego oraz kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej – lista obecności 
w załączeniu.

Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie wymaganego kworum.     
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji, z dnia 30 grudnia 2011r.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobiór na 2012r.
6. Rozpatrzenie i przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/73/11 Rady Gminy 

Kobiór z dnia 30 grudnia 2011r., w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Kobiór na lata 2012-2021.

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie taryfy za wodę dostarczaną przez RPWiK 
Tychy na teren Gminy Kobiór na okres 12.03.2012 do 11.03. 2013.

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie taryfy za odprowadzanie ścieków do sieci 
zarządzanej przez KZK na terenie Gminy Kobiór, na okres 1.03.2012r – 29.02.2013r.

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Programu likwidacji wyrobów azbestowych 
z terenu Gminy Kobiór na lata 2012 – 32. 

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego 
nauczycieli.

11. Rozpatrzenie  i  podjęcie  uchwały  w  sprawie  uchylenia  uchwały  Nr  XII/76/11  Rady 
Gminy Kobiór z dnia 30 grudnia 2011r.,  w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Kobiórze do realizacji zadań w zakresie pracy z rodziną. 

12. Rozpatrzenie i podjecie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości w trybie przetargu 
nieograniczonego.

13. Stanowisko Rady Gminy w sprawie dzierżawy nieruchomości przy ul. Leśników 3. 
14. Sprawy bieżące.
15. Interpelacje, zapytania i wnioski.
16. Zakończenie obrad. 

Wójt Stefan Ryt wniósł o wycofanie z porządku obrad punktu 12. 
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

3. Przyjęcie protokołu z sesji, z dnia 30 grudnia 2011r.

Protokół przyjęto jednogłośnie. 



4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

Wójt przedstawił najważniejsze sprawy, jakie miały miejsce w czasie od poprzedniej sesji.

Została podpisana umowa dzierżawy na czas nieokreślony trzech działek na terenie byłej bazy 
transportu  leśnego.  Jedna  z  nich  zostanie  przekazana  w  użytkowanie  Ochotniczej  Straży 
Pożarnej.  Ze  względu  na  brak  możliwości  prawnych,  wcześniejsze  wystąpienie  
o  komunalizację  tego  terenu  spotkało  się  z  odmową.  Wniosek  w  tej  sprawie  zostanie 
ponowiony dla dzierżawionych działek. Zaangażowanie większych środków finansowych na 
urządzenie terenu będzie możliwe dopiero po komunalizacji. 

Wójt uczestniczył w uroczystej XX Gali Laurów Umiejętności i Kompetencji, która odbyła 
się  w  Zabrzu.  W  1998  roku  Diamentowy  Laur  otrzymał  ks.  Prałat  Bernard  Czernecki 
duszpasterz środowisk górniczych.,  natomiast  w bieżącym roku to prestiżowe wyróżnienie 
zostało  przyznane  Jose  Manuel  Barroso  -  przewodniczącemu  Komisji  Europejskiej  oraz 
Donaldowi Tuskowi - premierowi RP.

Została  podpisana  umowa  z  Komendą  Powiatową  Policji  na  realizację  służb 
ponadnormatywnych na 2012 rok. 

Wójt  odbył  rozmowę  ze  Śląskim  Kuratorem  Oświaty  Stanisławem  Faberem  na  temat 
połączenia  Szkoły  Podstawowej  i  Gimnazjum  w  Kobiórze.  W  świetle  obowiązujących 
przepisów jest to obecnie niemożliwe. 

Odbyło  się  spotkanie  z  przedstawicielami  Rejonowego  Przedsiębiorstwa  Wodociągów  
i Kanalizacji w sprawie taryfy za wodę. W wyniku negocjacji udało się obniżyć cenę wody, 
która jest jedną z tańszych na terenie naszego województwa. 
Taryfę  za ścieki omówiono natomiast  wspólnie  z dyrektorem KZK. Po weryfikacji  taryfa 
została również obniżona.

Podpisano  porozumienie  z  miastem  Tychy  w  sprawie  współdziałania  w  zakresie  zadań 
związanych z profilaktyką  i  rozwiązywaniem problemów alkoholowych,  w odniesieniu do 
osób z terenu gminy Kobiór odprowadzanych do Izby Wytrzeźwień w Tychach. Dotacja na 
realizację tego zadania w 2012 roku wynosi 2.800 zł. 
W 2011 roku była to kwota 2.400 zł, a doprowadzono do Izby Wytrzeźwień 20 osób z terenu 
Kobióra, w tym 1 kobieta i 19 mężczyzn. Główną przyczyną doprowadzenia były awantury 
domowe. 

Wójt uczestniczył w otwarciu Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy 
w Pszczynie. Centrum powstało z ustawowego obowiązku, a jego zadaniem jest ułatwianie 
bezrobotnym powrotu na rynek pracy.  W sytuacji  braku ofert  pracy działalność ta polega 
raczej na wsparciu psychologicznym.  

Wójt  spotkał  się  z  właścicielami  części  nieruchomości  po  byłej  bazie  transportu  leśnego 
celem omówienia ewentualnych wspólnych przedsięwzięć na tym terenie.
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Odbyło się spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych dotyczące wdrożenia programu 
antykryzysowego  polegającego  na  obniżeniu  kosztów  utrzymania  i  zatrudnienia.  Próba 
ewentualnych  oszczędności  zostanie  podjęta  również  przy  zatwierdzaniu  arkuszy 
organizacyjnych  na  rok  szkolny  2012/13.  Zlecono  także  opracowanie  programów 
oszczędnościowych we wszystkich jednostkach gminnych, głównie w zakresie ogrzewania  
i zużycia energii elektrycznej gdyż są to czynniki generujące znaczne koszty. 
Wójt  zwrócił  się  do  przewodniczącego  Komisji  Gospodarki  Przestrzennej,  Komunalnej  
i  Rolnictwa o uwzględnienie  w planie pracy tematu  gospodarowania odpadami na terenie 
naszej  gminy,  w  oparciu  o  znowelizowaną  ustawę  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  
w gminach. 

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

Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały. 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów – I. Cuber poinformowała, że projekt uchwały 
Komisja zaopiniowała pozytywnie.

W wyniku głosowania przeprowadzonego przez Przewodniczącego Rady uchwałę przyjęto 
jednogłośnie. 

6. Rozpatrzenie i przyjęcie  uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/73/11 Rady 
Gminy  Kobiór  z  dnia  30  grudnia  2011r.,  w  sprawie  Wieloletniej  Prognozy 
Finansowej Gminy Kobiór na lata 2012-2021.

Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały. 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów – I. Cuber poinformowała, że projekt uchwały 
Komisja zaopiniowała pozytywnie.

W wyniku głosowania przeprowadzonego przez Przewodniczącego Rady uchwałę przyjęto 
jednogłośnie. 

7. Rozpatrzenie  i  podjęcie  uchwały  w  sprawie  taryfy  za  wodę  dostarczaną  przez 
RPWiK Tychy na teren Gminy Kobiór na okres 12.03.2012 do 11.03. 2013.

Wójt przybliżył  zasady ustalania  i  zatwierdzania taryf  za zbiorowe zaopatrzenie  w wodę  
i  zbiorowe odprowadzanie ścieków. 
Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne określa taryfę na 1 rok. 
Przedsiębiorstwo  wodociągowo-kanalizacyjne  określa  taryfę  na podstawie  niezbędnych 
przychodów po dokonaniu ich podziału na poszczególne taryfowe grupy odbiorców usług. 
Ceny i stawki opłat określone w taryfie są różnicowane dla poszczególnych taryfowych grup 
odbiorców usług na podstawie udokumentowanych różnic kosztów zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 
Taryfa może być jedno lub wieloczłonowa – cena 1m3 dostarczonej wody lub odprowadzania 
ścieków oraz stawki abonamentowej.
Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, w terminie 70 dni przed planowanym dniem 
wejścia  taryf  w życie,  przedstawia  wójtowi  wniosek  o ich  zatwierdzenie.  Do  wniosku 
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o zatwierdzenie  taryf  przedsiębiorstwo  wodociągowo-kanalizacyjne  dołącza  szczegółową 
kalkulację cen i stawek opłat oraz aktualny wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa. Wójt 
sprawdza,  czy taryfy  i plan  zostały  opracowane zgodnie  z przepisami  ustawy i weryfikuje 
koszty.
Rada gminy podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu taryf,  w terminie 45 dni od dnia złożenia 
wniosku  albo  o odmowie  zatwierdzenia  taryf,  jeżeli  zostały  one  sporządzone  niezgodnie 
z przepisami.
W razie stwierdzenia przez organ nadzoru nieważności uchwały o zatwierdzeniu taryf albo 
niestwierdzenia nieważności  uchwały o odmowie zatwierdzenia  taryf,  czas  obowiązywania 
dotychczasowych  taryf  przedłuża  się  o 90  dni  od  dnia  doręczenia  przedsiębiorstwu 
wodociągowo-kanalizacyjnemu rozstrzygnięcia nadzorczego. 
W razie stwierdzenia przez organ nadzoru nieważności  uchwały o odmowie zatwierdzenia 
taryf,  taryfy  zweryfikowane  przez  wójta  wchodzą  w życie  po  upływie  14  dni  od  dnia 
doręczenia przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu rozstrzygnięcia nadzorczego.
Rada  gminy  może  podjąć  uchwałę  o dopłacie  dla  jednej,  wybranych  lub  wszystkich 
taryfowych  grup  odbiorców  usług.  Dopłatę  gmina  przekazuje  przedsiębiorstwu 
wodociągowo-kanalizacyjnemu. 
Jeżeli  rada  gminy nie  podejmie  uchwały  w terminie  45 dni  od złożenia  wniosku,   taryfy 
zweryfikowane przez wójta wchodzą w życie po upływie 70 dni od dnia złożenia wniosku 
o zatwierdzenie taryf.
Przedsiębiorstwo  wodociągowo-kanalizacyjne  ogłasza  w miejscowej  prasie  lub  w sposób 
zwyczajowo przyjęty taryfy, w terminie co najmniej 7 dni przed dniem wejścia ich w życie.

Zaopatrzeniem naszej Gminy w wodę zajmuje się Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji w Tychach, natomiast odprowadzaniem ścieków Kobiórski Zakład Komunalny. 
Wobec tego zostały złożone dwa wnioski taryfowe.  Taryfy zweryfikowano i  sporządzono 
protokoły z weryfikacji, które następnie przekazano Radzie Gminy.  

Przewodniczący Rady przypomniał stawki cen i opłat zaproponowanych przez RPWiK:
− 5,88 zł netto, 6,35 zł z VAT za 1 m3 dostarczanej wody dla gospodarstw domowych 

oraz pozostałych odbiorców,
− 8,26  zł  netto,  8,92  zł  z  VAT opłata  abonamentowa  w rozliczeniach,  w  oparciu  

o wskazania wodomierza,  a  także w rozliczeniach  z osobą korzystającą  z  lokalu  
w budynku wielolokalowym,

− 2,70 zł  netto,  2,92 zł  z  VAT opłata  abonamentowa w rozliczeniach  na podstawie 
przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia,

− 177 zł netto, 191,16 zł z VAT za przyłączenie do urządzeń wodociągowych będących 
w posiadaniu przedsiębiorstwa.

Przewodniczący  Komisji  Gospodarki  Przestrzennej,  Komunalnej  i  Rolnictwa  –  B.  Szpak 
przedstawił wniosek Komisji o przyjęcie taryfy do wiadomości.  

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów – I. Cuber  poinformowała, że Komisja również 
wnioskuje o przyjęcie taryfy do wiadomości.  

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wnioski komisji  o przyjęcie  do wiadomości 
taryfy za wodę dostarczaną przez RPWiK Tychy na teren Gminy Kobiór na okres 12.03.2012 
do 11.03. 2013 – przyjęto jednogłośnie.
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8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie taryfy za odprowadzanie ścieków do 
sieci  zarządzanej  przez  KZK  na  terenie  Gminy  Kobiór,  na  okres  1.03.2012r  – 
29.02.2013r..

Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały. 

Wójt  S.  Ryt  poinformował,  że  Kobiórski  Zakład  Komunalny  zaproponował  we  wniosku 
taryfowym,  taryfę  za  odprowadzanie  ścieków  w  wysokości  7,40  zł/m3 oraz  opłatę 
abonamentową w wysokości 6 zł. Po weryfikacji taryfę obniżono do 7,10 zł/m3, natomiast 
opłata abonamentowa pozostała bez zmian.
Jednym z najistotniejszych składników taryfy jest energia elektryczna. W przypadku wzrostu 
ceny energii  może  zabraknąć  środków na  funkcjonowanie  oczyszczalni  i  wówczas  trzeba 
będzie dopłacić z budżetu Gminy. Prognozowana ilość ścieków uwzględnia nowe przyłącza 
kanalizacyjne  na  Osiedlu  i  należy  mieć  nadzieję,  że  wpływy  z  opłat  za  ścieki,  przy 
proponowanej cenie, zbilansują koszty.

Przewodniczący  Rady  dokonał  porównania  ceny  ścieków,  obecnie  obowiązującej,  
z proponowaną na następny okres taryfowy:  

           2011/20
12 2012/2013

− gospodarstwa domowe, 

− obiekty użyteczności publicznej, 

− podmioty prowadzące działalność gospodarczą

− stawka opłaty abonamentowej 

7,00 zł/m3

7,00 zł/m3

7,00 zł/m3

5,00 zł./m-c

7,10 zł/m3

7,10 zł/m3

7,10 zł/m3

6,00 zł/m-c

Przewodniczący komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnictwa oraz  Budżetu  
i  Finansów  poinformowali,  że  komisje  te  zaopiniowały  pozytywnie  proponowaną  cenę 
ścieków.

W  wyniku  głosowania  przeprowadzonego  przez  Przewodniczącego  Rady  proponowana 
uchwała została przyjęta 9 głosami, 2 przeciw, 2 wstrzymujące.

9. Rozpatrzenie  i  podjęcie  uchwały  w  sprawie  Programu  likwidacji  wyrobów 
azbestowych z terenu Gminy Kobiór na lata 2012 – 32. 

Inspektor ds. ochrony środowiska Agnieszka Szczyrbowska poinformowała, że ze względu na 
szkodliwość  azbestu  dla  zdrowia,  w  1997  roku  został  ustawowo  wprowadzony  zakaz 
stosowania wyrobów zawierających azbest.  W 2007 roku Rada Gminy uchwaliła  Program 
likwidacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kobiór. W ramach realizacji tego 
Programu, do końca 2010 roku usunięto 22% odpadów zawierających azbest, w stosunku do 
ilości  wówczas  zinwentaryzowanej,  przy  dofinansowaniu  z  Gminnego  Funduszu Ochrony 
Środowiska. W związku z likwidacją tego Funduszu w 2010r.,  Gmina nie  miała  dalszych 
możliwości  udzielania  dotacji osobom  fizycznym.  Obecnie  istnieje  możliwość 
dofinansowania działań objętych  Programem,  we współpracy z Wojewódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  w Katowicach.   Aby wystąpić  z  wnioskiem  
o  dofinansowanie  konieczna  jest  aktualizacja  Programu  oparta  na  bieżących  wynikach 
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inwentaryzacji stanu i ilości wyrobów azbestowych znajdujących się na terenie naszej Gminy. 
W wyniku inwentaryzacji  stwierdzono 30 nieruchomości w tym:  budynków mieszkalnych, 
gospodarczych, garaży lub wiat, na których zastosowano wyroby zawierające azbest – łącznie 
3.301 m2. Średni  ciężar  1  m2 wyrobów azbestowych  wynosi  ok.  11 kg,  co  daje  łącznie  
ok.  40  ton.  Bezzwłocznego  usunięcia  wymaga  40  %  materiałów  z  zawartością  azbestu, 
natomiast  pozostałe  60%, w kolejnych  latach  realizacji  Programu,  w  zależności  od 
możliwości  finansowych  mieszkańców  na  zastąpienie  wymienianego  pokrycia,  a  także 
uzyskania dofinansowania do utylizacji.  Obecnie można otrzymać  100% dofinansowania,  
w tym 50% ze  środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
oraz 50% w formie pożyczki z WFOŚiGW, z tym, że po spłacie połowy należności istnieje 
możliwość umorzenia 40%.

Przewodniczący Komisji G.P. – B. Szpak przedstawił pozytywną opinię Komisji w sprawie 
omawianego Programu.

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

10. Rozpatrzenie  i  podjęcie  uchwały  w  sprawie  dofinansowania  doskonalenia 
zawodowego nauczycieli.

Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały.

Przewodniczące komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia oraz Budżetu i finansów przedstawiły 
pozytywne opinie komisji w sprawie projektu uchwały.

Radca Prawny B. Gembalczyk poinformował, że powyższa uchwała nie może zostać podjęta 
bez uzgodnienia ze związkami zawodowymi. W związku z tym projekt przesłano do Związku 
Nauczycielstwa Polskiego, jako jedynego związku działającego na terenie naszych placówek 
oświatowych. ZNP wyraził pozytywne stanowisko w sprawie projektu uchwały. 

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

11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XII/76/11 Rady 
Gminy  Kobiór  z  dnia  30  grudnia  2011r.,  w  sprawie  wyznaczenia  Gminnego 
Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w Kobiórze  do realizacji  zadań  w zakresie  pracy  
z rodziną. 

Przewodniczący  Rady  odczytał  pismo  Wydziału  Nadzoru  Prawnego  Śląskiego  Urzędu 
Wojewódzkiego  w  Katowicach  zawiadamiające  o  wszczęciu  postępowania  nadzorczego 
dotyczącego stwierdzenia nieważności uchwały Nr XII/76/11 Rady Gminy Kobiór z dnia  
30  grudnia  2011r.,  w  sprawie  wyznaczenia  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  
w Kobiórze do realizacji zadań w zakresie pracy z rodziną, jako niezgodnej z art. 10  ustawy 
z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały.

Radca Prawny B. Gembalczyk poinformował, że na szkoleniach prowadzonych przez osoby 
uczestniczące  przy  tworzeniu  projektu  ustawy  o  wspieraniu  rodziny  i  systemie  pieczy 
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zastępczej  informowano  o  wymogu   podjęcia  uchwał  rad  gmin  w  sprawie  wyznaczenia 
ośrodków pomocy społecznej do realizacji zadań w zakresie pracy z rodziną. Okazało się, że 
nie  zostało  to  skonsultowane  z  nadzorem  prawnym  wojewody.  Organ  nadzorczy  stoi  na 
stanowisku, że podjęcie uchwały jest konieczne tylko w przypadku powierzenia tych zadań 
podmiotowi zewnętrznemu. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedstawiony wcześniej projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta 12 głosami, 1 wstrzymujący. 

12. Stanowisko Rady Gminy w sprawie dzierżawy nieruchomości przy ul. Leśników 3. 

Przewodniczący Komisji  G.P. – B. Szpak poinformował,  że Komisja  wyraziła  pozytywne 
stanowisko w sprawie wydzierżawienia byłej siedziby Nadleśnictwa przy ul. Leśników 3. 
Jednocześnie  Komisja  prosi  o  przedstawienie  kosztów  dzierżawy,  utrzymania  oraz 
niezbędnych remontów tej nieruchomości. 

Wójt  S.  Ryt  stwierdził,  że  oprócz  spraw  finansowych  istotny  jest  również  aspekt 
perspektywicznej polityki przestrzennej w Gminie. Nieruchomość, o której mowa składa się 
nie tylko z budynku ale również z działki wokół niego. Jeśli nie zdecydujemy się obecnie na 
dzierżawę, wówczas nieruchomość ta zostanie sprzedana. Kiedy zapadła decyzja o budowie 
siedziby nadleśnictwa w Piasku, w sierpniu 2011r. zostało wystosowane pismo do Generalnej 
Dyrekcji  Lasów Państwowych  w Warszawie  o  przekazanie  obiektów zajmowanych  przez 
Nadleśnictwo  wraz  z  działką  niezbędną  do  ich  korzystania  przy  ul.  Leśników  3  na  cele 
realizacji zadań własnych Gminy Kobiór. W listopadzie 2011r. dyrektor GDLP odpowiedział, 
że przeniesienie prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa będącej w zarządzie Lasów 
Państwowych  może  nastąpić  wyłącznie  w  formie  sprzedaży  lub  zamiany  nieruchomości. 
Sprzedaż jest możliwa w drodze przetargu, natomiast zamiana w przypadku uzasadnionych 
potrzebami  i  celami  gospodarki  leśnej,  na  wniosek  nadleśniczego,  po  uzyskaniu  zgody 
dyrektora  Regionalnej  Dyrekcji  Lasów  Państwowych.  Po  wstępnych  rozmowach  
z Nadleśniczym jest on skłonny przekazać Gminie tę nieruchomość w formie dzierżawy lub 
zamiany. Z naszej strony istotne są koszty dzierżawy oraz adaptacji na cele jakim miałyby 
służyć te obiekty. Można by rozważyć przeniesienie tam jednostek gminnych z budynku przy 
ul.  Centralnej  57,  zajmowane  przez  nie  pomieszczenia  wynająć,  a  dochód  z  czynszu 
przeznaczyć na utrzymanie dzierżawionej nieruchomości. Wójt wraz z kilkoma pracownikami 
Urzędu Gminy mieli możliwość oglądnięcia byłej siedziby Nadleśnictwa oraz zapoznania się 
z  ekspertyzą  stanu  technicznego  budynku.  Jeżeli  Rada  wyrazi  pozytywne  stanowisko  
w sprawie przejęcia nieruchomości, wówczas Wójt podejmie działania w zakresie podpisania 
umowy  dzierżawy.  W  przeciwnym  razie  nieruchomość  ta  zostanie  sprzedana, 
prawdopodobnie w połowie roku. 

Przewodniczący Rady przeprowadził  głosowanie  w sprawie  przyjęcia  stanowiska Komisji 
Gospodarki  Przestrzennej,  Komunalnej  i  Rolnictwa  przedstawionego  wcześniej  przez  jej 
przewodniczącego  w  sprawie  wydzierżawienia  byłej  siedziby  Nadleśnictwa  przy  
ul. Leśników 3.
Za stanowiskiem Komisji głosowało 11 radnych, 2 wstrzymało się od głosu. 

Zdaniem Sekretarza  Gminy – B. Gembalczyka  można by się zastanowić nad, wspólnym  
z  Nadleśnictwem,  przedsięwzięciem.  Nadleśnictwo  urządziło  w  pobliżu  swojej  siedziby 
ścieżkę  edukacyjno  -  przyrodniczą  i  być  może  ewentualne  prowadzenie  jej  przez  Gminę 
mogłoby spowodować rezygnację z opłaty za dzierżawioną nieruchomość.    
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13. Sprawy bieżące.

Zastępca  Wójta  –  E.  Lubański  poinformował,  że  powodem wycofania  z  porządku  obrad 
punktu 12 dotyczącego sprzedaży nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego było 
złożenie  pisma  przez  zainteresowaną  o  rezygnacji  z  kupna  dzierżawionej  działki  pod 
pawilonem handlowym przy ul. Tuwima.  Powodem rezygnacji jest obawa, że tryb przetargu 
nieograniczonego  stworzyłby  możliwość  kupna  pawilonu  wraz  z  gruntem,  przez  osobę 
postronną. Jest natomiast zainteresowana kupnem działki w trybie przetargu ograniczonego 
lub dzierżawą na okres nie krótszy niż 10 lat. 

Przewodniczący  Rady  zapytał,  czy  jest  już  znany  termin  remontu  wiaduktu  przy  
ul. Centralnej. 
Wójt S. Ryt odpowiedział, że nie ma informacji dotyczących rozpoczęcia remontu wiaduktu. 
Zgodnie z planem inwestycja ta ma być zrealizowana w latach 2012-13.

Przewodniczący Rady podziękował brygadzie komunalnej za wykonanie remontu poczekalni 
na  dworcu  PKP.  Pomieszczenie  to  jest  obecnie  zadbane  i  ogrzewane,  ku  zadowoleniu 
pasażerów. 

Zastępca  Wójta  poinformował,  że  w  związku  z  umieszczeniem  naszego  wniosku  
o termorenowację budynku szkoły na liście rezerwowej Urzędu Marszałkowskiego rozważana 
jest możliwość wystąpienia o częściowe dofinansowanie tego zadania, w formie pożyczki,  
z  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska.  Ze  względu  na  znaczny  koszt  całego 
projektu  –  ok.  800.000  zł,  zadanie  zostałoby  ograniczone  tylko  do  docieplenia  ścian  
i wymiany okien. Termin składania wniosków upływa z końcem lutego br. 
Ze względu na brak możliwości zaciągnięcia kredytu na remont Gminnego Domu Kultury 
zostanie  skierowane  wystąpienie  do  Urzędu  Marszałkowskiego  o  przesunięcie  terminu 
realizacji inwestycji. Zadanie to musi zostać zakończone do czerwca 2014 roku.    

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie planów pracy komisji na I półrocze 2012r.

Plany pracy przedstawili kolejno przewodniczący komisji:
− Kultury, Oświaty i Zdrowia,
− Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnictwa,
− Budżetu i Finansów
− Rewizyjnej.

Plany pracy wszystkich komisji zostały przyjęte jednogłośnie.

Radna K. Myszor podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do urządzenia ślizgawki 
przy oczyszczalni ścieków. Korzystają z niej licznie zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe. 

14. Interpelacje, zapytania i wnioski.

Radny J. Mazurczyk zapytał, czy parkowanie autobusów na asfaltowej płycie boiska odbywa 
się  za  zgodą  Urzędu  Gminy.  Asfalt  jest  tam już  w nie  najlepszym  stanie,  a  parkowanie 
autobusów jeszcze pogorszy tę sytuację.  

Kierownik Referatu G.K. – J. Mazur odpowiedział, że jest mu znany jeden przypadek, kiedy 
autobusy awaryjnie parkowały na płycie boiska.
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Radna K. Myszor poinformowała, że autobusy parkują również na trawniku przed Gminnym 
Domem Kultury.

Wójt zobowiązał się do wyjaśnienia sprawy parkowania autobusów. 

Przewodniczący Rady oddał głos mieszkańcowi Kobióra Panu Andrzejowi Dudkowi, który 
w swoim wystąpieniu zaapelował do Rady Gminy o skorzystanie z ustawowej możliwości 
zróżnicowania stawek podatków od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej. Popełniono już błąd z opłatami za sprzedaż napojów alkoholowych, które nie 
zostały obniżone,  jak zrobiono to w innych gminach.   Właściciele sklepów byli  zmuszeni 
zrezygnować ze sprzedaży niektórych rodzajów alkoholu ze względu na zbyt wysokie opłaty. 
Małe  placówki  handlowe  dotyka  kryzys  i  obciążenie  dodatkowymi  kosztami  może 
spowodować ich upadłość, co w efekcie nie przyniesie gminie żadnego dochodu. 

Przewodniczący  Rady  poprosił  Pana  Dudka  o  pisemne  wystąpienie  do  Rady  Gminy  
w przedstawionej sprawie.

15. Zakończenie obrad. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął sesję.

Protokołowała Jolanta Niemiec. 
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