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Chcąc dotrzeć z informacjami do jak najszerszej grupy mieszkańców począwszy od 2013
roku planuje się wydawać w odstępach miesięcznych Informator Gminy Kobiór w nowej szacie graficznej. Informator będzie udostępniany bezpłatnie. Gorąco zachęcam
wszystkich do przeglądania i czytania informatora, odwiedzania oficjalnej strony Urzędu
Gminy Kobiór www.kobior.pl oraz dzielenia
się spostrzeżeniami i uwagami wysyłając je na
e-mail gmina@kobior.pl.
Stefan Ryt Wójt Gminy Kobiór

Zebranie mieszkańców w sprawie nowych
zasad gospodarki odpadami
Wójt Gminy informuje, że w związku z trwającymi pracami legislacyjnymi nad nowelizacją Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, przewidziany wstępnie na styczeń 2013r. termin zebrania z mieszkańcami w sprawie nowych zasad działania gospodarki
odpadami (które zaczną obowiązywać od 01.07.2013r.), ulega przesunięciu na miesiąc marzec br. O miejscu i terminie w/w zebrania
mieszkańcy zostaną powiadomieni poprzez ogłoszenia na tablicach
informacyjnych, stronę internetową oraz Informator Gminy Kobiór.
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dróg jest bardzo utrudnione z powodu wykluczenia ze stosowania
na drogach gminnych środków chemicznych. Ponadto w interesie całej
lokalnej wspólnoty, leży zaakceptowanie konieczności racjonalnego
wydawania środków finansowych
gdyż będą one bardzo potrzebne
wraz nastaniem wiosny.
Kierownik Ref GK J.Mazur

Zimowe utrzymanie dróg
Jak co roku, po pierwszych opadach śniegu rozdzwoniły się telefony z interwencjami mieszkańców, w sprawie utrzymania zimowego lokalnych dróg. Część z nich,
to rzetelna informacja o miejscach
wymagających pilnej interwencji,
ale niestety, przeważają te świadczące o niezrozumieniu celów i zasad zimowego utrzymania. Wyjaśniamy więc że celem utrzymania
zimowego dróg, nie jest zwalczanie zimy, lecz łagodzenie jej skutków. Najważniejsze jest zapewnienie dojazdu do posesji w określonym czasie, po ustaniu warunków
atmosferycznych, jakie go uniemożliwiły (opady śniegu, gołoledź,
śliskość). Firma, która wygrała
przetarg na zimowe utrzymanie
dróg, winna stworzyć takie warunki
do 8 godzin na drogach gminnych i
do 5 godzin na drogach powiatowych. Czy w Kobiórze, w ostatnich
latach doszło do tak długiego oczekiwania na możliwość wyjazdu z
posesji na drogi publiczne? Nie pamiętamy takiej sytuacji, stąd przykro słuchać zarzutów pod adresem
wykonawcy, czy nadzoru o to, że
droga jest „śliska” , lub za wąsko
odśnieżona. Niestety najwięcej pretensji mają ci, którzy nie potrafią
dostosować szybkości jazdy do aktualnych warunków drogowych. Informujemy, że zimowe utrzymanie

Zimowe ferie 2013
Gminny Dom Kultury zaprasza w
każdy poniedziałek, środę i piątek
na zajęcia sportowo-rekreacyjne w
godzinach od 9:00 - 13:00. We
wtorki i czwartki organizowane
będą wyjazdy: do Szczyrku na kulig, na basen, do Aquaparku w Rudzie Śląskiej oraz do kina. Na zajęcia stałe obowiązują wcześniejsze
zapisy. Formularze zgłoszenia dostępne są w GDK, Szkole Podstawowej oraz na stronach internetowych tych jednostek.
Ferie można także spędzić w Gminnej Bibliotece Publicznej, która
przygotowała następujący program: ferie z językiem angielskim
9:00 - 13:00; zajęcia komputerowe
w godzinach pracy biblioteki; gry i
zabawy świetlicowe 9:00 - 13:00;
głośne czytanie bajek w każdy
czwartek od 14 - 16:00.
Miłośnicy łyżwiarstwa przy odpowiednich warunkach atmosferycznych będą mogli skorzystać z lodowiska przy oczyszczalni ścieków.
2

Będzie ono oświetlone do godziny
20:00, a w przypadku dużej frekwencji do godziny 21:00.

będą musieli określić m.in. pojemność zbiornika, technologię jego
wykonania, częstotliwość wywozu
ścieków itp. Wypełnione i podpisane zgłoszenia będą musiały być
przekazane do Referatu Gospodarki
Przestrzennej, w terminie 14 dni od
daty doręczenia. Niezależnie od powyższego sposób prowadzenia gospodarki wodno – ściekowej,
dla posesji nie przyłączonych do
gminnej sieci kanalizacji sanitarnej
w każdym czasie może być objęty
kontrolą służb ochrony środowiska.
Ponadto właściciele nieruchomości
przyłączonych do sieci kanalizacyjnej będą zobligowani przedstawić,
w formie oświadczenia, sposób utylizacji lub zagospodarowania nieczynnego szamba.
Z-ca Wójta E.Lubański

Zjazd rodziny szkół im. Jana
Pawła II
Dnia 22 października 2012 r. nasze
gimnazjum otrzymało imię Jana
Pawła II. Tym samym dołączyliśmy do grona Rodziny Szkół im.
Jana Pawła II. W dniu 17 stycznia
2013r. na zaproszenie Dyrektora
Gimnazjum nr 2 w Chorzowie reprezentacja naszego gimnazjum
brała udział w Zjeździe Rodziny
Szkół im. Jana Pawła II archidiecezji katowickiej. W spotkaniu
uczestniczyły delegacje z 22 szkół
noszących imię naszego wspólnego
Patrona. Więcej informacji na temat uroczystości na stronie
www.gimkobior.pl.
Dyr. Gimnazjum J.Orlikowski

Zapisy do przedszkola na rok
szkolny 2013/14
Od 1 do 29 marca 2013r. trwać będą
zapisy dzieci 3-4-5-6-letnich na rok
szkolny 2013/14. Zapisu dziecka
można dokonać w Gminnym
Przedszkolu w Kobiórze, ul. Rodzinna 1 w godz. 8:00 do 15:30. W
dniu 1 marca zapisy od godz. 7:00.
Warunkiem przyjęcia dziecka do
przedszkola jest poprawnie wypełniona Karta zgłoszenia dziecka do
przedszkola (do pobrania na
www.gpkobior.szkolnastona.pl w
zakładce Rekrutacja, pliki do pobrania). Do Karty zgłoszenia należy

Ewidencja zbiorników bezodpływowych na ścieki (szamb)
W związku z nowelizacją Ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w
gminach z dnia 13 września 1996 r.,
od miesiąca lutego zostaną podjęte
działania, związane ze sporządzeniem ewidencji zbiorników bezodpływowych na ścieki, tzw. szamb
oraz przydomowych oczyszczalni
ścieków. W związku z powyższym
mieszkańcom zostaną dostarczone
stosowne druki zgłoszenia do ewidencji w/w urządzeń, w których
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dołączyć Oświadczenie o zatrudnieniu rodziców. O przyjęciu
dziecka nie decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń. W pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci 5
i 6 - letnie odbywające obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.
Dyr. Przedszkola K.Kozyra

wstecz, wraz z odsetkami, od niewykazanych w deklaracji powierzchni będących podstawą opodatkowania.
Skarbnik Gminy M.Tetla
Nowe władze kobiórskiego Koła
nr 113 PZW
W dniu 20 stycznia 2013 r. odbyło
się walne zebranie sprawozdawcze
Kobiórskiego Koła Polskiego
Związku Wędkarskiego. Zebrani
wyłonili nowe władze Koła nr 113,
w skład których weszli: Piotr Józef
Kłakus (prezes), Stanisław Kotrys
(w-ce prezes ds. organizacyjnych),
Benedykt Kempka (w-ce prezes ds.
gospodarczych), Piotr Henryk
Kłakus (skarbnik), Henryk Niemiec
(sekretarz), Sebastian Kuźnik
(członek zarządu odpowiedzialny
za sport i młodzież), Stanisław
Gruszka (członek zarządu), Jan
Jaromin (przewodniczący komisji
rewizyjnej), Jacek Tyczka (przewodniczący Sądu Koleżeńskiego),
Marcin Krzyżowski (komendant
Społecznej Straży Wędkarskiej).
Ustępującemu prezesowi dwóch
ostatnich
kadencji,
Janowi
Targielowi, członkowie Koła składają serdeczne podziękowania za
dotychczasową działalność.
Prezes Zarządu P.Kłakus

Informacja podatkowa
Referat Finansowo – Budżetowy
informuje, że kontrola deklaracji
podatkowych wykazała występujące rozbieżności pomiędzy powierzchniami
zadeklarowanymi
przez właścicieli a danymi z ewidencji gruntów i budynków zawartymi w kartach obiektów. Aby zlikwidować w/w rozbieżności do decyzji podatkowych za rok 2013 zostały dołączone druki IN-1 - informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych, którą po wypełnieniu i podpisaniu wszyscy właściciele nieruchomości winni złożyć w Urzędzie Gminy Kobiór do
dnia 31 marca 2013r. Zgodnie z
ustawą o podatkach i opłatach lokalnych obowiązek składania
i aktualizowania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych spoczywa na właścicielu nieruchomości. Jednocześnie informujemy, że przepisy ordynacji podatkowej przewidują karę porządkową
oraz naliczenie podatku 5 lat
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aby nie doszło do wygaśnięcia ostatecznych decyzji o pozwoleniu na
budowę. Ponadto wspólnie z Powiatem Pszczyńskim planuje się
kontynuację rozpoczętych zadań na
drogach powiatowych (dalszy odcinek chodnika przy ul. Kobiórskiej).
Gmina zmuszona będzie również
ponieść wydatki inwestycyjne (zakup programu komputerowego) w
związku z wdrożeniem nowego
systemu gospodarki odpadami. Dużym ograniczeniem w podejmowaniu nowych zadań inwestycyjnych
jest konieczność spłaty zaciągniętych zobowiązań na inwestycje zrealizowane w latach ubiegłych (rozbudowa Szkoły, Przedszkola,
oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnej oraz dróg gminnych), jak
również określony ustawą o finansach publicznych tzw. maksymalny
wskaźnik obsługi zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego.
Skarbnik Gminy M.Tetla

Budżet Gminy Kobiór na 2013
rok
Uchwałą Nr XX/139/2012 z dnia
28 grudnia Rada Gminy Kobiór
przyjęła budżet Gminy Kobiór na
rok 2013. Ustalono dochody w
łącznej kwocie 12.498.655,06 zł.
(na porównywalnym poziomie z
roku 2012), oraz wydatki w wysokości 12.430.531,34 zł (spadek o
3,42% w stosunku do roku 2012).
Przychody zaplanowano w kwocie
468.894,09 zł, natomiast rozchody
zaplanowano w kwocie 537.017.81
zł. Głównymi zadaniami inwestycyjnymi przeznaczonymi do realizacji w roku 2013 są:
1. Termomodernizacja budynku
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kobiórze (etap I)
w kwocie 342.174,36 zł
2. Budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych (wniesienie wkładu do
Spółki Master) w kwocie
289.172,09 zł.
3. Realizacja zadania „Maluchy na
start” prowadzonego przez
Gminne Przedszkole w Kobiórze w kwocie 16.500,00 zł,
współfinansowanego ze środków unijnych.
W roku bieżącym przewiduje się
również wykonanie niewielkich odcinków sieci kanalizacji sanitarnej
w rejonie Zagrodników i Kątów,

Informacja dla rolników – obowiązek ubezpieczenia
Przypominamy, że na podstawie
art. 4 ustawy z dnia 22 maja 2003r
o ubezpieczeniach obowiązkowych
Ubezpieczeniowym
Funduszu
Gwarancyjnym i Polskim Biurze
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
(Dz. U z 2003r. Nr 124 poz. 1152 z
późniejszymi zmianami) rolnicy są
zobowiązani do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) z
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tytułu posiadania gospodarstwa rolnego oraz ubezpieczenia budynków
wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych. Na podstawie art.
84 tej ustawy wójt jest obowiązany
do kontroli spełnienia obowiązku
zawarcia umów ubezpieczenia,
w związku z czym w najbliższym
czasie zostanie przeprowadzona
kontrola posiadania stosownych
umów. O terminie i sposobie przeprowadzenia kontroli wytypowani
rolnicy zostaną powiadomieni
osobnym pismem.

zwrotu podatku jest zależna od powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie oraz od ilości litrów
faktycznie zakupionego paliwa
(0,95 zł/litr) jednak nie może być
większa niż kwota rocznego limitu
zwrotu: w 2013 r. maksymalnie
81,70 zł/ha. Wzór wniosku jest dostępny na stronach Urzędu Gminy,
a także w komórce ochrony środowiska Urzędu Gminy w pok. 16 (II
piętro) Szersze informacje można
uzyskać pod nr telefonu 32/
2188182.
Wycinka drzew i krzewów z prywatnej posesji.
W związku z częstymi zapytaniami
ze strony mieszkańców, informujemy, że w dalszym ciągu obowiązuje konieczność uzyskania zgody
Wójta w formie decyzji na wycinkę
drzew i krzewów, za wyjątkiem
przypadków gdy:
 wiek drzew, lub krzewów nie
przekroczył 10 lat,
 są to drzewa owocowe, (z wyjątkiem rosnących na terenach
objętych ochroną konserwatorską, posiadające jadalne
owoce, wyłączając odmiany
ozdobne, jak np. „rajskie jabłuszko”),
 rosną na plantacjach drzew i
krzewów.
Wycinka drzew i krzewów bez stosownego zezwolenia podlega dotkliwej karze przewidzianej w

Zwrot podatku akcyzowego
Urząd Gminy przypomina, że w
dniach od 1 do 28 lutego 2013r.
producenci rolni mogą składać
wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolniczej za okres od 1
sierpnia 2012r. do 31 stycznia
2013r. W celu otrzymania zwrotu
podatku należy w w/w terminie złożyć do tut. Urzędu wniosek wraz z
fakturami VAT lub ich kopiami
wydanymi na nazwisko wnioskodawcy lub współwłaściciela gospodarstwa za zakup oleju napędowego
(od
01.08.2012
do
31.01.2013r.) oraz odpis z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku gdy producent podlega wpisaniu do tego rejestru. Kwota
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Ustawie o ochronie przyrody. Z
pełną procedurą i warunkami uzyskania w/w decyzji, można zapoznać się w Referacie Gospodarki
Przestrzennej Urzędu Gminy w Kobiórze, lub na stronie internetowej
www.bip.kobior.pl

wykonano poszerzenie ul. Rodzinnej na odcinku od kościoła do posesji nr 54. Przyczyniło się to znacznie do poprawy bezpieczeństwa w
tym rejonie. Niestety ze względów
finansowych sprawa nie została doprowadzona do końca. Poszerzenia
wymaga dalszy odcinek od posesji
nr 54 do zjazdu na ul. Rzeczną. Zadanie będzie realizowane w trzech
etapach. Pierwszym etapem, przewidzianym na rok bieżący, jest
uzgodnienie z mieszkańcami w
związku z czym wczesną wiosną
zostanie zorganizowane spotkanie z
właścicielami terenu w przedmiotowej sprawie. Następnym krokiem
będzie zawarcie stosownego porozumienia z Powiatem Pszczyńskim
w sprawie współfinansowania zadania. Po zawarciu porozumienia
Wójt Gminy może wszcząć postępowanie podziałowe na wniosek
właścicieli w trybie art. 98 ustawy
o gospodarce nieruchomościami
oraz zlecenie przez gminę robót
geodezyjnych. Zgodnie z wymienionym wyżej artykułem działki
gruntu wydzielone pod drogę powiatową z nieruchomości, której
podział zostanie dokonany na
wniosek właścicieli przejdą z mocy
prawa na własność Powiatu
Pszczyńskiego z dniem, w którym
decyzje zatwierdzające podział
staną się ostateczne. Drugim etapem, przewidzianym na rok przy-

Nowa wiata przystankowa przy
ul. Kobiórskiej
Dopiero w drugiej połowie grudnia
ubiegłego roku, doszło do montażu
przeszklonej wiaty, na przystanku
autobusowym przy ul. Kobiórskiej.
Obiekt ten został zakupiony z środków budżetowych gminy. Liczymy, że wiata nie będzie przedmiotem dewastacji, jak miało to
miejsce w przeszłości. Budowa zatoki przystankowej, oraz chodnika
dla pieszych łączącego ul. Wróblewskiego z granicą lasu, jest realizowana od kilku lat. Inwestorem
jest Powiat Pszczyński, wspierany
finansowo z budżetu gminy. W
2013r. powstanie kolejny odcinek
ciągu chodnika.
Kierownik Ref GK J.Mazur
Kontynuacja poszerzenia ul. Rodzinnej
W latach ubiegłych wspólnym staraniem Gminy Kobiór i Powiatu
Pszczyńskiego wykonano chodnik
dla pieszych po północnej stronie
ul. Rodzinnej, kończący się na
skrzyżowaniu z ul. Rolną. Ponadto
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szły, będzie wyszacowanie i wypłata przysługującego właścicielom
odszkodowania, jak również ujawnienie własności powiatu w księgach wieczystych, co pozostaje w
gestii Starostwa Powiatowego w
Pszczynie. Etap trzeci to realizacja
inwestycji, która musi być poprzedzona sporządzeniem projektu i
uzyskaniem stosownych pozwoleń.
Zdajemy sobie sprawę, że również
wiele innych dróg wymaga poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodników. Główną
barierą w ich realizacji jest bardzo
ograniczona ilość środków na remonty i utrzymanie dróg, w
związku z czym w pierwszej kolejności realizuje się zadania, na które
można pozyskać środki zewnętrzne
poprzez partycypację w budowie
lub w formie dotacji.
Z-ca Wójta E.Lubański

bów instytucji. Oczekiwanym skutkiem połączenia instytucji kultury
jest przede wszystkim zmniejszenie
ponoszonych obecnie kosztów dotacji dla tych instytucji, których
znaczna część przeznaczona jest na
koszty administracyjne. Połączenie
umożliwi przeznaczenie tych środków na działalność merytoryczną.
Korzyścią wynikającą z połączenia
obydwu instytucji będzie możliwość opracowania wspólnego kierunku działania. Połączenie nie
ograniczy działalności merytorycznej biblioteki wchodzącej w skład
nowego podmiotu.
Wójt Gminy
Tablica interaktywna w Szkole
Podstawowej
Do Szkoły Podstawowej została zakupiona pierwsza tablica interaktywna – dotykowa. Będzie z pewnością doskonałym środkiem dydaktycznym, którego wykorzystanie na lekcjach sprawi naszym uczniom poznawanie wiadomości w
sposób bardziej atrakcyjny. Środki
na zakup tablicy pochodziły z zysków wypracowanych przez Spółdzielnię Uczniowską „Jutrzenka”
oraz środków zgromadzonych na
koncie Rady Rodziców.
Dyr. Szkoły Podstawowej
B.Witańska

Ogłoszenie zamiaru połączenia
instytucji kultury
Rada Gminy przyjęła Uchwałę Nr
XIX/130/12 z dnia 26 listopada
2012r. w sprawie wyrażenia intencji o połączeniu Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego
Domu Kultury w Kobiórze w
jedną instytucję kultury. Połączenie wyżej wymienionych podmiotów w jedną instytucję umożliwi
Gminie lepsze wykorzystanie potencjału zatrudnionych osób i zaso8

