
PROTOKÓŁ Nr RG.0002.11.2015 

z  XI SESJI RADY GMINY KOBIÓR 

z dnia 30 grudnia 2015r. 

 

Obrady prowadził Przewodniczący Rady Przemysław Sawicki. Otworzył on sesję, 

przywitał zebranych i stwierdził  prawomocność obrad – obecnych 15 radnych.  

W posiedzeniu uczestniczyli również Wójt – Eugeniusz Lubański, Skarbnik Gminy – Gabriela 

Zając, Sekretarz Gminy – Bronisław Gembalczyk, Kierownik Referatu G.K – Janusz  Mazur, 

Kierownik Referatu G.P. – Marcin Kędzior – lista obecności w załączeniu – zał. nr 1. 

Przewodniczący przedstawił porządek obrad: 
 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie wymaganego kworum.    

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z sesji, z dnia 3.12.2015r. 

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

5. 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. 

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Kobiór na lata 2016-2026. 

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2016 rok 

8. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok. 

10. Rozpatrzenie i podjecie uchwały w sprawie współdziałania z Powiatem Pszczyńskim na 

podstawie porozumienia. 

11. Sprawy bieżące. 

12. Interpelacje, zapytania i wnioski. 

13. Zakończenie obrad.  

 

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

wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego znajdującego się w piwnicy budynku przy 

ulicy Centralnej 57, w Kobiórze. 

Przewodniczący zaproponował rozpatrzenie dodatkowego projektu uchwały w punkcie 11 

porządku obrad i przesunięcie pozostałych punktów na dalszą kolejność. 

Propozycję zmiany porządku obrad przyjęto jednogłośnie – 13 głosów za (nieobecni   

B. Zawierucha i W. Spychała). 

 

3. Przyjęcie protokołu z sesji, z dnia 3.12.2015r. 

 

Protokół został przyjęty jednogłośnie, bez uwag – 13 głosów za (nieobecni B. Zawierucha  

i W. Spychała). 

 

Na posiedzenie przybyła radna B. Zawierucha – obecnych 14. 
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4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 

2015r. 

 

Skarbnik Gminy poinformowała, że Zmiana planu finansowego związana jest  

z przyporządkowaniem niektórych działalności prowadzonych przez Gminę do odpowiednich 

działów klasyfikacji budżetowej. Wydatki związane z funkcjonowaniem brygady komunalnej 

proponuje się przenieść z działu 750 - Administracja publiczna do działu 900 - Gospodarka 

komunalna i ochrona środowiska – rozdz. 90095 – Pozostała działalność. Podobnie 

wynagrodzenia osób zajmujących się gospodarką odpadami komunalnymi powinny zostać 

sklasyfikowane, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, w rozdz. 90002 – Gospodarka 

odpadami.  

Ponadto proponuje się zwiększenie dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej o kwotę 1.373 zł 

ze środków GOPS pozostałych w rozdz. 85206 dzięki uzyskanej dotacji.   

Ze względu na zwiększenie dotacji dla biblioteki ulega zmianie załącznik nr 6 –  zestawienie 

planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy. 
 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – A. Danek przedstawił pozytywną opinię 

Komisji w sprawie projektu uchwały.  

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przeprowadził głosowanie w sprawie jej 

podjęcia. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie – 14 obecnych.  

  

5. 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. 
 

Skarbnik Gminy poinformowała, że istnieje konieczność urealnienia planu dochodów  

i wydatków budżetu Gminy Kobiór wynikających ze zmian wprowadzonych zarządzeniami 

Wójta na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego oraz Dyrektora Krajowego Biura 

Wyborczego. 

Do wykazu przedsięwzięć dopisano zadanie inwestycyjne „Instalacja klimatyzacji w budynku 

Urzędu Gminy Kobiór”. Wydatek ten nie był uwzględniony w budżecie na 2015 rok. Mając 

jednak na uwadze fakt korzystnej ceny, w stosunku do pierwotnie szacowanej, w grudniu br. 

rozpoczęto realizację inwestycji i zamierza się ją kontynuować w 2016 roku. Wobec tego 

zadanie to wprowadzono do WPF na łączną kwotę 106.194 zł, z tego: w 2015r. – 81.194 zł,  

a w 2016r. – 25.000 zł.  

W związku z koniecznością podpisania przez Wójta, w bieżącym roku, umowy na odbiór  

i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na okres od 

1.01.2016r. do 30.06.2017r., musi ulec zmianie upoważnienie Wójta odnośnie kwoty  

zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy. Wobec tego w § 2. pkt 2 kwotę 

„1.500.000,00” zastępuje się kwotą „ 2.663.727,00" 
 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów przedstawił pozytywną opinię Komisji  

w sprawie projektu uchwały.  

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przeprowadził głosowanie w sprawie jej 

podjęcia. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie – 14 obecnych.  

 

 



 3 

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Kobiór na lata 2016-2026. 

 

Skarbnik Gminy poinformowała, że na skutek wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania 

„Instalacja klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Kobiór” ulega zmianie zał. nr 1 – 

przeniesienie kwoty 25.000 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe oraz zał. 2 – wykaz 

przedsięwzięć.  

 

Na posiedzenie przybył radny W. Spychała – obecnych 15.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów przedstawił pozytywną opinię Komisji  

w sprawie projektu uchwały.  

 

Przewodniczący Rady odczytał: 

- uchwałę Nr 4200/II/231/2015 z dnia 9 grudnia 2015r. II Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie pozytywnej opinii  

o przedłożonym przez Wójta Gminy Kobiór projekcie uchwały w sprawie wieloletniej 

prognozy finansowej, 

- projekt uchwały w sprawie WPF Gminy Kobiór na lata 2016-2026 i przeprowadził 

głosowanie w sprawie jej podjęcia. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie – 15 obecnych.  

 

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2016 rok 

 

Przewodniczący Rady odczytał uchwałę Nr 4200/II/230/2015 z dnia 9 grudnia 2015r. II Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie pozytywnej opinii  

o przedłożonym przez Wójta Gminy Kobiór projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok. 

 

Skarbnik Gminy poinformowała, że do projektu budżetu proponowana jest autopoprawka 

polegająca na wprowadzeniu dodatkowego zadania inwestycyjnego – dokończenie instalacji 

klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy – wydatki bieżące zostaną pomniejszone o 25.000 zł  

i o tę kwotę zwiększą się wydatki majątkowe. Spowoduje to również zmianę WPF na lata  

2016-2026.   

Uwzględniono również uwagi Regionalnej Izby Obrachunkowej do uchwały budżetowej: 

§ 9 zakwestionowano 

kwotę 2.742.636 zł na potencjalne zaciągnięcie kredytów,  

kwotę 2.500.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu 

budżetowego, 

kwotę 242.636 zł na spłatę otrzymanych pożyczek . 

W związku z tym w § 9 kwotę 2.742.636 zł zastępuje się kwotą 2.500.000 zł, natomiast pkt 2 

zostaje skreślony. 

§ 10 – skreśla się pkt 4, a pkt 5 otrzymuje nr 4.  

 

Wójt poinformował, że w związku z planowaną realizacją inwestycji przy udziale środków 

unijnych, po rozstrzygnięciu konkursów, być może zajdzie potrzeba dokonania korekty budżetu. 

W przypadku wystąpienia nadwyżki budżetowej będzie natomiast możliwość realizacji zadań 

nie uwzględnionych w budżecie, których lista została sporządzona na etapie projektu budżetu.  
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Przewodniczący komisji:  

- Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnictwa,  

- Kultury, Oświaty i Zdrowia, 

- Budżetu i Finansów  

przedstawili kolejno pozytywne opinie tych komisji w sprawie projektu budżetu.  

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przeprowadził głosowanie w sprawie jej 

podjęcia. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie – 15 obecnych.  

 

W związku z chwilową nieobecnością Wójta, Przewodniczący Rady zaproponował zmianę 

porządku obrad i rozpatrzenie kolejnych punktów porządku obrad.  

Propozycja zmiany porządku obrad została przyjęta jednogłośnie.   

 

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok. 

 

Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia – B. Morawiec przedstawiła pozytywną 

opinię Komisji w sprawie przedmiotowej uchwały. 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przeprowadził głosowanie w sprawie jej 

podjęcia. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie – 15 obecnych.  

 

10. Rozpatrzenie i podjecie uchwały w sprawie współdziałania z Powiatem 

Pszczyńskim na podstawie porozumienia. 

 

Radca prawny poinformował, że przedmiotowy projekt uchwały jest potrzebny celem złożenia 

przez Powiat Pszczyński wniosku do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, o dotację na 

przebudowę ul. Rodzinnej w Kobiórze. Za współpracę przy realizacji inwestycji z innym 

samorządem przyznawane są dodatkowe punkty w postępowaniu konkursowym. Uchwała 

umożliwi Wójtowi podpisanie porozumienia dotyczącego szczegółów współpracy z Powiatem 

Pszczyńskim. 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przeprowadził głosowanie w sprawie jej 

podjęcia. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie – 15 obecnych.  

 

11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu 

użytkowego znajdującego się w piwnicy budynku przy ulicy Centralnej 57 

w Kobiórze. 

 

Wójt poinformował, że dotychczasowemu wieloletniemu najemcy kończy się umowa dzierżawy 

lokalu i wystąpił on o przedłużenie tej umowy. Do wyrażenia zgody na dalszą dzierżawę 

upoważniona jest Rada Gminy. 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przeprowadził głosowanie w sprawie jej 

podjęcia. 

Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Radny T. Szczotka nie uczestniczył  

w głosowaniu.  
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W związku z obecnością Wójta, Przewodniczący Rady zaproponował przystąpienie do punktu 8 

porządku obrad.  

 

8. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

12. Sprawy bieżące. 
 

Przewodniczący Rady podziękował wszystkim zaangażowanym w organizację imprezy 

„Mikołaje z Łąki” – pomysłodawcy tego wydarzenia Wiceprzewodniczącemu Rady Czesławowi 

Świerkotowi, który oprócz swojego wkładu pracy był jednym ze sponsorów, radnej Magdalenie 

Pękale, dzięki której impreza ta została uatrakcyjniona obecnością koni, a także radnym, 

Urzędowi Gminy, proboszczowi naszej parafii, Stowarzyszeniu Charytatywnemu oraz 

Gminnemu Domowi Kultury.  
 

Przewodniczący poprosił o opracowanie planów pracy komisji na 2016 rok i przedstawienie ich 

na najbliższej sesji.  

 

13. Interpelacje, zapytania i wnioski. 
 

Radna B. Morawiec zapytała kiedy zostanie dostarczony mieszkańcom nowy harmonogram 

wywozu odpadów. Poruszyła także kwestię możliwości odbioru i zagospodarowania przez 

Gminę nadmiaru kompostu, z prywatnych posesji.  

Wójt odpowiedział, że w dniu dzisiejszym zostanie podpisana umowa na świadczenie usług 

odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych. Dopiero po tym można opublikować 

harmonogram. Uzgodniono już terminy wywozów na styczeń, co zostanie niezwłocznie 

opublikowane, natomiast całoroczny harmonogram ukaże się w nieco późniejszym terminie. 

Odnośnie odbierania kompostu, zostanie rozważona możliwość pomocy mieszkańcom.  

Kierownik Referatu G.K. dodał, że istnieje możliwość zagospodarowania kompostu lecz  

w związku z tym należałoby zakupić odpowiednie sita do jego przesiewania.   
 

Radny J. Mazurczyk poinformował, na podstawie uwag zgłaszanych przez mieszkańców, że 

firma odbierająca odpady załadowuje do jednego samochodu odpady zmieszane łącznie  

z popiołem.  

Kierownik Referatu G.K. odpowiedział, że taka sytuacja może mieć miejsce tylko w przypadku, 

kiedy mieszkańcy składują popiół wraz z odpadami zmieszanymi. Nie jest możliwe natomiast 

aby pracownicy firmy umyślnie odbierali te odpady z dwóch oddzielnych pojemników. 
 

Radna B. Zaremba podziękowała za wydanie Informatora Gminy Kobiór w nowej formie, co 

spotkało się z zadowoleniem mieszkańców.  

Wójt poinformował, że wydawanie Informatora będzie kontynuowane. Ze względu na koszty, 

być może rzadziej i w nieco skromniejszej oprawie, niż wydanie świąteczne. 
 

Radny Z. Jaromin zapytał, czy od nowego roku będzie można składować popiół w dużych 

pojemnikach. Na niektórych posesjach pojemniki 120 l są niewystarczające i mieszkańcy 

korzystają dodatkowo z worków na popiół, które jednak często rozrywają się.  

Kierownik Referatu G.K. poinformował, że pojemniki na popiół dostarczone nieodpłatnie przez 

firmę wywozową muszą być wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem. Być może po 

upływie trwałości projektu unijnego, dzięki któremu pojemniki te zostały pozyskane, będzie 

możliwe przeznaczenie ich na inny rodzaj odpadów. Można natomiast zakupić sobie 

indywidualnie dodatkowy pojemnik na popiół.  
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Radna G. Szczotka poinformowała, że mieszkańcy ul. Składowej skarżą się na uciążliwości 

powodowane ruchem samochodów ciężarowych i rozjeżdżanie przez te samochody drogi, której 

nawierzchnia jest już i tak w bardzo złym stanie.   

Wójt poinformował, że ul. Składowa przebiega od wiaduktu do włączenia z ul. Zachodnią. 

Część drogi, od ul. Leśników do posesji Państwa Goździk jest w nie najgorszym stanie.  

W dalszej części – do dworca kolejowego, istnieje problem prawny gdyż część gruntów należy 

do Nadleśnictwa. Gmina czasami dowozi tą drogą, na plac dzierżawiony od Nadleśnictwa, 

destrukt asfaltowy, nadmiar humusu i materiały budowlane, które są następnie przewożone  

w inne miejsca, na skutek czego tworzą się koleiny. Działania te niewątpliwie stanowią 

uciążliwość. Był zamiar urządzenia tej drogi i należałoby rozważyć przeprowadzenie remontu 

we własnym zakresie, z wykorzystaniem materiałów zgromadzonych na placu składowym. Taki 

plac jest potrzebny, choć nie koniecznie musi on być w tym miejscu. Najlepiej byłoby 

zrezygnować z dzierżawy i przenieść składowisko na własną działkę np. przy ul. Plichtowickiej 

lecz jest tam problem z dojazdem ze względu na ograniczenie tonażu do 3,5 tony. Dojazd będzie 

możliwy po przejęciu drogi na terenie byłego tartaku.  

Sprawę poprawy nawierzchni drogi na ul. Składowej należałoby omówić na posiedzeniu 

Komisji G.P.  
 

Kierownik Referatu G.K. dodał, że w ostatnim czasie ruch samochodów na ul. Składowej był 

bardziej natężony, ponieważ PKP gromadziło na składowisku tłuczeń wykorzystywany do 

remontu torowiska. Sytuacja ta ulegnie poprawie gdyż remont został zakończony.   
 

Radny C. Świerkot zwrócił uwagę na fatalny wygląd otoczenia dworca PKP w Kobiórze. 

Uważa, że należy interweniować o uporządkowanie tego terenu gdyż jest to niechlubny obraz 

naszej miejscowości.  

Wójt odpowiedział, że można wystosować do PKP pismo w tej sprawie lecz nie należy się 

spodziewać pozytywnej reakcji. Gmina od wielu lat bezskutecznie  próbuje wymóc na PKP 

remont ul. Żelaznej i uregulować własność tej drogi. Mimo przeprowadzanych rozmów  

z dyrekcją i licznej korespondencji, sprawy te nadal pozostają nie załatwione. Podobnie, przez 

kilka lat interweniowano o rozbiórkę ubikacji na dworcu.   
 

Radny J. Mazurczyk poinformował, że na placu dzierżawionym przez Gminę do Nadleśnictwa, 

przy ul. Tuwima, od dłuższego czasu zaparkowane są stare samochody. Zapytał, czy jest to 

uzgodnione z Gminą. 

Wójt odpowiedział, że sytuacja taka miała miejsce już wcześniej i po interwencji samochody 

zostały usunięte. Trzeba na nowo zająć się tą sprawą.  
 

Przewodniczący Rady poinformował, że złoży pisemne zapytania do Wójta w sprawach 

zgłaszanych mu przez mieszkańców: 

- melioracji rzeki Korzeniec, 

- melioracji rowów odwadniających na Kajzerowcu, 

- ekspertyzy stanu dębu – pomnika przyrody przy ul. Centralnej, 

- możliwości zatrudnienia osoby do przeprowadzania dzieci przez jezdnię na  

ul. Centralnej, 

- możliwości poprawy wyjazdu z posesji przy ul. Centralnej 15 na jezdnię. 

 

14. Zakończenie obrad.  

 

Wobec nie zgłaszania dalszych głosów, Przewodniczący zamknął obrady sesji. 

                                                                                                                                                                                    

 

Protokołowała Jolanta Niemiec.                                                                

 


