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Mała Gmina Z Wielkim Sercem
ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW DOTYCZĄCE
NOWYCH ZASAD GOSPODARKI ODPADAMI
W dniu 15 marca 2013 r. (piątek) o godzinie 19:00 w sali
widowiskowej Gminnego Domu Kultury przy ul. Centralnej 16 w Kobiórze odbędzie się zebranie informacyjne dotyczące nowych zasad gospodarki odpadami,
które będą obowiązywać od 1 lipca br., na które serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców. Z uwagi na
rangę omawianych problemów proszę o przybycie.
Wójt Gminy
Stefan Ryt

KONIECZNOŚĆ WYPOWIEDZENIA UMÓW
NA WYWÓZ ODPADÓW !
Przetarg na zbycie
Począwszy od 1 lipca 2013r. właściciel zamieszkałej
nieruchomości.
nieruchomości zostanie objęty systemem gospodarowania odpadami przez gminę i będzie zobowiązany
Str.11
uiszczać opłaty na rzecz gminy. Aby uniknąć podwójnego płacenia należy z odpowiednim wyprzedzeniem wypowiedzieć umowę z
firmą wywozową – tak, aby wygasła ona z dniem 30 czerwca 2013 r. W przeciwnym wypadku może zdarzyć się tak, że właściciel obowiązany będzie do
płacenia za wywóz odpadów firmie wywozowej – na podstawie dotychczasowej
(niewypowiedzianej) umowy, oraz opłatę na rzecz gminy – w wysokości wskazanej w deklaracji (albo w decyzji wójta) w formie tzw. „podatku śmieciowego”. Wzór oświadczenia o wypowiedzeniu umowy zamieszczamy na stronie
12, a ponadto na stronie internetowej www.kobior.pl.
E.Lubański
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wiatu, moduł turysty, moduł inwestora, ewidencję, mapę zasadniczą,
mapę komunikacji i zabytków.
Program jest w trakcie wdrażania i
sukcesywnie będzie uzupełniany we
współpracy z gminami i powiatem.
Prosi się wszystkich odwiedzających
o zgłaszanie błędów lub nieaktualnych informacji dotyczących Gminy
Kobiór na adres informatyk@kobior.pl.
Wójt Gminy
Stefan Ryt

ELEKTRONICZNE WROTA
DLA POWIATU PSZCZYŃSKIEGO
Końcem lutego bieżącego roku oficjalnie rozpoczął działalność projekt
Elektroniczne Wrota dla Powiatu
Pszczyńskiego. Przedsięwzięcie realizowane jest wspólnie przez gminy
Goczałkowice-Zdrój, Kobiór, Suszec,
Pawłowice, Pszczyna, Miedźna oraz
Powiat Pszczyński. Głównym jego
celem jest stworzenie warunków do
rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie poprzez wdrożenie
sytemu informatycznego, umożliwiającego dostęp do informacji i usług z
zakresu m.in. oświaty, kultury,
sportu, turystyki i zdrowia drogą elektroniczną. Odbiorcami usług są
przede wszystkim mieszkańcy powiatu pszczyńskiego oraz podmioty
sektora prywatnego i publicznego.
Budżet projektu na ogólną kwotę ponad 3,2 mln zł współfinansowany jest
w 85% przez Unię Europejską.
Gmina Kobiór ze środków własnych
przeznaczyła na ten cel kwotę około
21 tysięcy złotych.
Po wejściu na stronę internetową
www.wrotapszczynskie.pl użytkownik ma do dyspozycji katalog usług
opisujący między innymi urzędy,
pocztę, apteki, obiekty zabytkowe,
oświatę, służbę zdrowia, kulturę,
miejsca noclegowe i parkingowe, restauracje, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, działki,
ścieżki rowerowe i dostęp do internetu na terenie powiatu pszczyńskiego.
Ponadto możliwy jest dostęp do mapy
powiatu pszczyńskiego zawierającej
moduły interaktywnego planu po-

STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W
2012 ROKU
Opinia Komisji Samorządności, Promocji i Rozwoju Rady Powiatu
Pszczyńskiego w przedmiocie analizy
stanu
bezpieczeństwa
Powiatu
Pszczyńskiego w 2012r., przedstawiona na sesji Rady Powiatu w dniu
27 lutego 2013r.
Bezpieczeństwo to stan bądź proces,
gwarantujący istnienie podmiotu oraz
możliwość jego rozwoju. Bezpieczeństwo to stan, który daje poczucie
pewności istnienia i gwarancje jego
zachowania oraz szanse na doskonalenie. Jest to jedna z podstawowych
potrzeb człowieka. Odznacza się brakiem ryzyka utraty czegoś dla podmiotu szczególnie cennego – życia,
zdrowia, pracy, szacunku, uczuć,
dóbr materialnych i dóbr niematerialnych. Bezpieczeństwo jest naczelną
potrzebą człowieka i grup społecznych, jest także podstawową potrzebą
państw i systemów międzynarodowych; jego brak wywołuje niepokój i
poczucie zagrożenia. Człowiek,
grupa społeczna, państwo, organizacja międzynarodowa starają się od2

działywać na swoje otoczenie zewnętrzne i sferę wewnętrzną, by usuwać, a przynajmniej oddalać zagrożenia, eliminując własny lęk, obawy,
niepokój i niepewność. Zagrożenia
mogą być skierowane na zewnątrz i
do wewnątrz; tak samo powinny być
skierowane działania w celu ich likwidowania.
Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej
uznaje obowiązki państwa w dziedzinie ochrony bezpieczeństwa obywateli jako pryncypialne zadania jego
organów. W art. 5 stanowi:
Art. 5.
Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i
prawa człowieka i obywatela oraz
bezpieczeństwo obywateli, strzeże
dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się
zasadą zrównoważonego rozwoju.
Ponadto w art. 31 ustawy zasadniczej
czytamy, że
Art. 31.
1. Wolność człowieka podlega ochronie prawnej.
2. Każdy jest obowiązany szanować
wolności i prawa innych. Nikogo nie
wolno zmuszać do czynienia tego,
czego prawo mu nie nakazuje.
3. (1) Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i
praw mogą być ustanawiane tylko w
ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie
dla jego bezpieczeństwa lub porządku
publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych
osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
Można jednoznacznie stwierdzić, że
ustawodawca docenił z jednej strony

wolność obywateli, poddanie się
przez nich ograniczeniom wypływającym z poszanowania wolności innych członków społeczeństwa, jednocześnie wskazując na dopuszczalny
zakres ograniczenia przynależnych
im wolności. Nie mogą stanowić
ograniczenia tych wolności bezprawne zachowania się osób łamiących obowiązujący porządek prawny.
Ustawodawca dostrzegł, że poczucie
bezpieczeństwa jako decydujące o
godności ludzkiej musi spotkać się ze
zdecydowanym działaniem organów
powołanych do zapewnienia tego
bezpieczeństwa.
Przedstawione informacje odnośnie
działalności instytucji i służb powołanych do działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu, skłaniają do następujących wniosków:
-w porównaniu do sytuacji na terenie
innych jednostek stan bezpieczeństwa
w naszym powiecie można ocenić
jako dobry,
-zanotowano znaczny spadek przestępstw stwierdzonych, a poziom zagrożenia był w 2012r znacznie niższy
aniżeli w 2011r., a w stosunku do którego zanotowano ich spadek o 76 przy
jednoczesnym wzroście wykrywalności o 6,5%. Pozytywnym symptomem
jest również spadek przestępstw kryminalnych oraz wzrost ich wykrywalności o 9,3%;
Niestety negatywnie trzeba ocenić, że
w strukturze przestępczości kryminalnej przewodzą tak jak i w latach
poprzednich przestępstwa uciążliwe
społecznie tj. kradzież w różnych postaciach, które stanowią , aż 59%
wszystkich
popełnionych
przestępstw. Spadła ilość kradzieży pojazdów, zaś przestępstwa z ustawy o
3

przeciwdziałaniu narkomanii stanowiły 7% ogółu. Niestety należy podkreślić, że co prawda ilość przestępstw z użyciem siły tj. rozbój, kradzież rozbójnicza występowały na
tym samym poziomie co w roku ubiegłym, to aż w 10 przypadkach na 33,
sprawcami tych przestępstw były
osoby nieletnie.
Niepokojącym zjawiskiem pozostaje
zwiększona konieczność podejmowania interwencji domowych, których
najczęstszą przyczyną jest alkohol.
Odnotowano wzrost interwencji policyjnych co można uznać za przejaw
większej aktywności społeczeństwa
w upominaniu się o poszanowanie
porządku, a także jako bardziej zdecydowaną reakcję policji na nieprawidłowe zachowanie się osób nie szanujących porządku. Pozytywnym akcentem jest spadek ilości zatrzymanych nietrzeźwych kierowców, a
także spadek ilości wypadków drogowych.
Łącznie na terenie powiatu pszczyńskiego odnotowano 2324 przestępstwa oraz 10543 wykroczenia.
Mieszkańcy Powiatu mogą liczyć na
pomoc 73 funkcjonariuszy oraz 5 pracowników cywilnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Pszczyna oraz strażaków z 16
OSP wchodzących w skład Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego oraz 10 jednostek OSP pozostających poza tym systemem, a także
strażaków dwóch straży zakładowych.
Przeprowadzono łącznie 643 interwencje, w tym 266 razy w związku z
zaistniałymi pożarami, 350 razy przy
usuwaniu skutków miejscowych zagrożeń. Niestety zdarzyły się 27 fałszywe alarmy, do czego przyczyniły

się instalacje pożarowe w obiektach
nie zawsze działające, jak się okazuje
niezawodnie. Ilość interwencji w
2012r. w stosunku do 2011r. spadła z
684 do 643.
Jako źródło przyczyn powstawania
pożarów prym wiodą podpalenia suchych traw, co na pewno nie może napawać optymizmem. Wysoko należy
ocenić działalność szkoleniową Komendy Powiatowej PSP oraz OSP,
których członkowie bardzo licznie
uczestniczą w szkoleniach, dążąc do
jak najlepszego przygotowania się do
swoich obowiązków. Coraz większe
znaczenie dla stanu bezpieczeństwa
pożarowego ma działalność kontrolno- rozpoznawcza prowadzona
przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Straży Pożarnej.
Na szczególne podkreślenie zasługuje
udział finansowy samorządów w
utrzymaniu zarówno zawodowej
straży jak i ochotniczych straży pożarnych, a także policji. Za to należą
się powiatowi i gminom szczególne
podziękowania. Trudno oprzeć się
wrażeniu, że na stosunkowo wysokie
poczucie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu, obok sprawnie i skutecznie działających, dobrze wyszkolonych służb, mają również wpływ
pozytywne prawidła w zachowaniu
samych mieszkańców, reagujących
na zagrożenia i nie przechodzących
obojętnie obok sytuacji je powodujących.
Dziękujemy Prokuratorom Rejonowym w Pszczynie, Jastrzębiu Zdroju
oraz w Tychach za wyczerpujące i
wnikliwe przygotowane informacje o
podejmowanych działaniach jednocześnie życzymy im dalszych sukcesów w ich pracy.
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Należy podziękować funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Policji
oraz strażakom Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz
członkom ochotniczych i zawodowych straży pożarnych z terenu Powiatu Pszczyńskiego za niesioną nam
pomoc z narażeniem własnego życia,
jednocześnie życzymy im wysokiej
skuteczności w działaniach oraz bezpiecznych powrotów.
Przewodniczący Komisji
Bronisław Gembalczyk

Liczba zabitych – 2
Liczba rannych – 8
Liczba wypadków – 6
Liczba kolizji – 62
Działania interwencyjne w latach
2011-2012 na terenie Gminy Kobiór:
1.Kategoria - Interwencje ogółem
2011rok – 158
2012rok – 194
2.Kategoria – Interwencje domowe
2011rok – 76
2012rok – 65
3.Kategoria – Interwencje publiczne
2011rok – 27
2012rok – 33
4.Kategoria – Interwencje inne
2011rok – 55
2012rok – 96

Wyciąg z informacji Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie „O stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz działaniach Policji na
terenie podległym Komendzie Powiatowej Policji w Pszczynie w 2012
roku„ – dotyczy Gminy Kobiór
Przestępczość w sześciu podstawowych kategoriach na terenie Gminy
Kobiór :
1.Kategoria – Kradzież z włamaniem
2011rok – 19
2012rok – 15
2.Kategoria – Kradzież mienia
2011rok – 18
2012rok – 24
3.Kategoria – Kradzież pojazdu
2011rok – 1
2012rok – 3
4.Kategoria – Rozbój, wymuszenie
2011rok – 1
2012rok – 1
5.Kategoria – Uszkodzenie mienia
2011rok – 6
2012rok – 7
6.Kategoria – Uszkodzenie ciała
2011rok – 3
2012rok – 3

Wyciąg ze sprawozdania „Ochrona
przeciwpożarowa
w
powiecie
pszczyńskim w 2012r” Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie dotyczący Gminy
Kobiór
Ilość pożarów:
Razem 12, w tym małe 12, średnie 0,
duże 0, bardzo duże 0.
Ilość miejscowych zagrożeń:
Razem 19 w tym : małe 5, lokalne 14
Ilość alarmów fałszywych: 0
Ilość interwencji:
2011rok – 43
2012rok – 31
Ilość zdarzeń w stosunku do roku
ubiegłego:
Ogółem zdarzeń :
2011rok – 43
2012rok – 31
w tym pożary:
2011rok – 10
2012rok – 12
miejscowe zagrożenia:
2011rok – 30

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym
na terenie Gminy Kobiór w 2012
roku:
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2012rok – 19
alarmy fałszywe:
2011rok – 3
2012rok – 0

forma działalności była najmniej
kosztowna.
Sekretarz Gminy
Bronisław Gembalczyk

POŁĄCZENIE
INSTYTUCJI
KULTURY – PRACA W TOKU
W związku z ogłoszeniem zamiaru
połączenia instytucji kultury prowadzonych przez Gminę Kobiór tj.
Gminnego Domu Kultury i Gminnej
Biblioteki Publicznej w Kobiórze w
jedną instytucję, w dniu 22 lutego br.
w Urzędzie Gminy Kobiór odbyło się
spotkanie z przedstawicielami Biblioteki Śląskiej w Katowicach prof. Janem Malickim i panią Marią Gutowską, a Wójtem Gminy Kobiór – Stefanem Rytem oraz Sekretarzem Gminy
– Bronisławem Gembalczykiem.
Bezpośrednio przed spotkaniem
przedstawiciele Biblioteki Śląskiej
odwiedzili Gminną Bibliotekę Publiczną w Kobiórze chcąc zapoznać
się z warunkami jej pracy i stanem
księgozbioru. W toku spotkania starano się wyjaśnić wątpliwości, które
pojawiły się wokół ogłoszonego
przez Gminę zamiaru. Spotkanie było
okazją do tego, aby przedstawić okoliczności przedsięwzięcia i wyjaśnić,
że nie wpłynie ono na poziom i zakres
obowiązków Biblioteki, a nawet pozwoli na lepsze organizacyjne wykonywanie działalności przez Bibliotekę. To robocze spotkanie pozwoli
dyrektorowi Biblioteki Śląskiej na
ostateczne sformułowanie opinii w
sprawie połączenia instytucji kultury
prowadzonych przez Gminę Kobiór.
W toku spotkania przypomniano, że
jeszcze parę lat temu obsługę finansową i administracyjną zarówno Biblioteki jak i Domu Kultury zapewniał Urząd Gminy Kobiór. Taka

I TY MOŻESZ MIEĆ WPŁYW,
NA ROZWÓJ NASZEJ GMINY
Jak co roku, nadchodzi czas rozliczeń
podatku dochodowego z Urzędem
Skarbowym. Część podatków trafi z
Ministerstwa Finansów do budżetu
Gminy Kobiór, i wraz z innymi dochodami, będzie wydatkowana na potrzeby naszej wspólnoty. Kluczem do
udziału Gminy w podatkach, jest
liczba osób deklarujących miejsce zamieszkania na terenie Kobióra. Druki
zeznań rocznych - PIT, wyraźnie
wskazują na obowiązek wpisywania
miejsca zamieszkania, czyli miejsca
faktycznego przebywania osoby, a
nie miejsca zameldowania. Konsekwencją niezgodnego z prawdą wpisania miejsca zamieszkania innego
niż Kobiór, jest pozbawienie nas należnej nam części dochodu, a w tym
samym zmniejszenie możliwości zaspakajania potrzeb lokalnej społeczności. Czy można przechodzić dłużej
obojętnie wokół tych, którzy nie utożsamiają się z miejscem w którym
mieszkają? Paradoksalnie, najczęściej to właśnie z ich strony, są wysuwane liczne wnioski o nowe wydatki
i pomysły inwestycyjne. Utracone
środki finansowe, powodują ograniczenia w realizacji niezbędnych w naszej gminie inwestycji drogowych,
oświetleniowych, gospodarki ściekowej, rozbudowy i modernizacji bazy
oświatowej oraz sportowej itp.
Zmniejsza też szansę na finansowanie
wielu cennych inicjatyw, zgłaszanych przez liczne i aktywne lokalne
środowiska. Kolejne zmiany ustaw i
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przepisów wykonawczych wskazują
jednoznacznie, na tendencję odchodzenia od „wiązania” osób z zameldowaniem, na rzecz deklarowania
miejsca zamieszkania. Jest to zresztą
całkowicie uzasadnione. Tam gdzie
dom i rodzina, tam powstają potrzeby, na zaspokojenie których, powinny wpływać przewidziane prawem dochody, a w szczególności podatek PIT (podatek dochodowy od
osób fizycznych), będący częścią wynagrodzenia każdego pracownika,
emeryta i rencisty, odprowadzany do
Urzędu Skarbowego, właściwego dla
miejsca zamieszkania.
Jak przestać być „pasażerem na
gapę”? Wystarczy aby osoby niezameldowane w Kobiórze (niezależnie
od przyczyn), do zeznania podatkowego składanego w Urzędzie Skarbowym, dołączyły jednostronicowy
formularz NIP3, wpisując adres zamieszkania w Kobiórze.
Wójt Gminy
Stefan Ryt

art. 18 ustawy o Systemie Oświaty
prosi Rodziców, których dzieci rozpoczną naukę w kl. I w roku szkolnym 2013/2014 o potwierdzenie realizacji obowiązku szkolnego w tejże
szkole.
Potwierdzenia realizacji obowiązku
szkolnego dokonać należy w dniach
od 01 – 25 marca 2013 r. w sekretariacie szkoły codziennie w godzinach
od 8:00 do 15:30. Spotkanie informacyjne dla Rodziców dzieci, które podejmą naukę w klasie I zostanie zorganizowane w miesiącu maju. W dniu
spotkania Rodzice będą mogli zapoznać się z warunkami, jakie proponuje szkoła.
Dyrektor Szkoły Podstawowej
B.Witańska

ZMIANA GODZIN PRACY
GMINNEJ BIBLIOTEKI
Uprzejmie informujemy czytelników,
że biblioteka od dnia 6 do 29 marca
2013 r. będzie otwarta trzy dni w tygodniu :
poniedziałek
11:00 – 19:00
czwartek
11:00 – 15:00
piątek
11:00 – 19:00
Za wszelkie niedogodności przepraszamy.
Dyrektor Gminnej Biblioteki
J.Kumor

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

MALUCHY NA START

Od listopada 2012r. w naszym Przedszkolu został otworzony kolejny oddział, tym razem dla dzieci 3-letnich.
Uruchomienie dodatkowej grupy
było możliwe dzięki pozyskaniu pomieszczenia po mieszkaniu komunalnym oraz otrzymanemu wsparciu ze
środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt nosi nazwę „Maluchy
na start”. Otrzymane dofinansowanie
to 662 148,42 zł (tj. 85 % środki
unijne, 15% wkład własny). Pozwo-

POTWIERDZENIE REALIZACJI OBOWIĄZKU SZKOLNEGO
Dyrektor Szkoły Podstawowej im.
Jana Brzechwy w Kobiórze zgodnie z
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liło to na zatrudnienie kadry pedagogicznej – 2 nauczycieli oraz 2 pracowników obsługi. Ponadto przeprowadzono adaptację pomieszczenia na
salę przedszkolną (m.in. dostosowano
instalację wodno-kanalizacyjną i
elektryczną; wyburzono niektóre
ściany tak, aby powstało jedno pomieszczenie oraz postawiono inne;
wyodrębniono łazienkę dla dzieci;
wygładzono ściany i nałożono kolorystykę ostateczną; zakupiono wykładzinę, listwy podłogowe i dywan; w
łazience położono glazurę, zamontowano sanitariaty dostosowane do
wieku dzieci przedszkolnych oraz
wykonano kabiny, zakupiono drzwi
łazienkowe). Oprócz tego salę wyposażono w meble, stoliki i krzesełka,
tablice, zabawki, kąciki zabaw, pomoce
dydaktyczne,
materiały
szkolno-biurowe (farby, kredki, papier do rysowania, mazaki, nożyczki,
i wiele innych), zakupiono radiomagnetofon, dziecięcą zastawę stołową i
sztućce, garnki, ręczniki i pościel oraz
odkurzacz i środki czystości.

tryczny. Wykorzystanie nowoczesnego sprzętu, na pewno przyczyni
się do urozmaicenia i wzbogacenia
zajęć dydaktycznych.
Poza tym zostały wydłużone godziny
pracy przedszkola do 17:00. Realizacja projektu oraz pozyskanie nowej
sali poprawiło sytuację lokalową placówki - mogliśmy przyjąć więcej
dzieci i odpowiedzieć na oczekiwania
mieszkańców. Projekt będzie trwał do
30.09.2014r.
Obecnie w naszym przedszkolu realizowany jest także inny projekt unijny
z działania 9.5. pn. „Z językiem angielskim na Ty i nie tylko”. Wartość
projektu to 41 017,00 zł. Projekt ma
100% dofinansowanie. W ramach
tego przedsięwzięcia wszystkie dzieci
uczestniczą w zajęciach dodatkowych: języku angielskim i rytmice, a
dzieci z problemami z zakresu rozwoju mowy (40 przedszkolaków)
uczestniczą w zajęciach logopedycznych. Zakupiono pomoce dydaktyczne, szafki i materiały szkolnobiurowe do zajęć oraz karty pracy dla
5-latków. Projekt trwać będzie do
sierpnia 2013r. Od 1 września 2013r.
zajęcia dodatkowe zostaną współfinansowane z projektu Maluchy na
start. Cieszymy się, że wszystkie
dzieci będą miały równy start w edukację szkolną.
Dyrektor Gminnego Przedszkola
K.Kozyra

W lutym 2013 zostały wymienione
okna, a na przełomie marca i kwietnia
zostaną zamontowane urządzenia na
placu zabaw. Ostatnio został również
zakupiony sprzęt multimedialny tj.
laptop, projektor oraz ekran elek-

ŚRODKI UNIJNE – STARA I NOWA PERSPEKTYWA
Dobiega końca realizacja projektów
finansowanych ze środków unijnych
w ramach perspektywy na lata 20072013. Prawie wszystkie środki unijne
przewidziane do zainwestowania w
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tym okresie zostały już rozdysponowane. Gminie Kobiór udało się
uszczknąć znaczny kawałek „tego
tortu”. Udział pozyskanych środków
unijnych stanowił w tym okresie
około 54% wszystkich wydatków inwestycyjnych Gminy Kobiór. Dzięki
temu w rankingu przeprowadzonym
przez Uniwersytet Warszawski zajęliśmy 1 miejsce w województwie śląskim, a 13 w kraju w kategorii gmin
wiejskich, o czym pisaliśmy szerzej w
grudniowym numerze Biuletynu Kobiórskiego.
Od 1 stycznia 2014 rusza nowa perspektywa finansowa na lata 20142020. W związku z tym w ostatnich
tygodniach trwają intensywne prace
przedstawicieli gmin i miast zrzeszonych w subregionach dotyczące doboru zadań i zasad ich finansowania
w ramach Programu Rozwoju Subregionów. Środki PRS planuje się przydzielić poszczególnym gminom według pozakonkursowego tzw. klucza
ludnościowego. Jeżeli plany te zostaną zatwierdzone przez Marszałka
nasza gmina w tym okresie będzie
mogła się starać o dofinansowanie zadań lokalnych w ramach PRS na
łączną kwotę około 2 mln zł. W
związku z tym, że priorytetowymi
będą tutaj projekty z zakresu gospodarki niskoemisyjnej, ochrony środowiska, włączenia społecznego i rewitalizacji oraz wzmocnienia potencjału
edukacyjnego wstępnie do realizacji
wytypowano następujące zadania:
1.Ograniczenie niskiej emisji poprzez termomodernizację i modernizację źródeł energii w budynkach
użyteczności publicznej w Kobiórze,
a w szczególności wymianę instalacji

C.O. i modernizacji kotłowni w budynku szkoły oraz docieplenie ścian i
dachu budynku urzędu gminy.
2.Wykonanie kolejnego odcinka kanalizacji sanitarnej w Kobiórze.
3.Przebudowa Gminnego Domu Kultury w Kobiórze na potrzeby Gminnego Centrum Kultury i Integracji
Społecznej (etap I) – adaptacja części
budynku dla celów utworzenia biblioteki publicznej.
4.Stworzenie możliwości edukacji
dla dzieci 6-cio letnich poprzez rozbudowę budynku szkoły o dwie sale
lekcyjne. W ramach projektu 6-cio
latki z przedszkola zostaną przeniesione do rozbudowanego obiektu
szkolnego przez co zwiększy się dostępność miejsc w przedszkolu dla
dzieci 3 i 4 letnich.
E.Lubański
W LEŚNIKU NOWE ROZDANIE
W sobotni wieczór, 2 marca 2013 na
drugiej części walnego zgromadzenia
członków Stowarzyszenia sportowego „Leśnik” zostały wybrane nowe
władze. Prezesem zarządu został
Krzysztof Kocur, były piłkarz, wieloletni działacz klubowy i pasjonat
sportu. Do zarządu trafili także Adrian Cebula, Kazimierz Kulisz, Dawid Szromek, Dariusz Panek i
Krzysztof Trela. Nowo wybranym
władzom klubu życzymy odwrócenia
niekorzystnej sytuacji w tabeli rozgrywek A klasy oraz napływu młodych i zdolnych piłkarzy. Sytuacja
klubu jest trudna, wynika to głównie
z faktu, że głównym sponsorem klubu
stała się Gmina Kobiór. Dlatego jednym z podstawowych zadań i celów
nowego zarządu powinno stać się
znalezienie kilku sponsorów którzy w
znacznym stopniu poprawią sytuację
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finansową stowarzyszenia. Pierwsze
spotkanie robocze zarządu i przedstawiciela Urzędu Gminy ds. sportu odbędzie się w najbliższy czwartek. Poniżej przedstawimy wkład finansowy
samorządu kobiórskiego ponoszony
w ostatnich latach na działalność
sportową Stowarzyszenia „Leśnik.
A.Grolik

Wynagrodzenia
trenerów
Opłaty sędziowskie
Utrzymanie czystości
Sprzęto sportowy
Badania lekarskie
Środki medyczne

2011r (zł)

2012r (zł)

17 300,00

21 060,00

11 554,00

7 275,00

2 172,00

2 009,00

878,00

2 500,00

1 500,00

1 600,00

197,00

470,00

17 766,00

18 468,00

3 200,00

2 100,00

Materiały do
bieżącego
utrzymania
obiektu

10 828,00

5 545,00

Usługi zewnętrzne w
tym wykaszanie
boisk i odprowadzanie ścieków

12 098,00

17 009,00

2 575,00

12 809,00

Transport
Opłaty startowe

Remonty
Woda, gaz,
energia elektryczna

11 820,00

12 925,00

RAZEM :

91 888,00

103 770,00

Źródło: Sprawozdania
Gminy Kobiór

finansowe

TARYFA DLA ZBIOROWEGO
ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
BEZ ZMIAN
Działając na podstawie Ustawy z dnia
7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Kobiórski Zakład
Komunalny w Kobiórze ogłasza, że
na terenie Gminy Kobiór od dnia 01
marca 2013r. do 28 lutego 2014r. dla
wszystkich grup odbiorców obowiązywać będzie taryfa za ścieki odprowadzane do gminnej kanalizacji sanitarnej zgodnie z Uchwałą nr
XXI/154/13 Rady Gminy Kobiór z
dnia 07 lutego 2013r. w dotychczasowej wysokości:
7,10 zł + VAT za 1m3 oraz opłata
abonamentowa w wysokości:
6,00 zł + VAT od odbiorcy za m-c
Dyrektor KZK
Ewa Moryś
INFORMACJA DYREKTORA
GIMNAZJUM
Dyrektor Gimnazjum informuje o terminach rekrutacji uczniów do klas
pierwszych Gimnazjum im. Jana
Pawła II w Kobiórze na rok szkolny
2013/2014:
1) od 16 kwietnia 2013r. do 23 maja
2013r. – kandydat składa podanie
wraz z kwestionariuszem osobowym;
2) do 2 lipca 2013r. do godz. 15.00 kandydat dostarcza oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
oryginał zaświadczenia OKE o wynikach sprawdzianu oraz zdjęcia legitymacyjne i kartę zdrowia;
3) 5 lipca 2013r. godz.10.00 – ogłoszenie listy uczniów przyjętych do
klas pierwszych.
Dyrektor Gimnazjum
J.Orlikowski

Urzędu
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WÓJT GMINY KOBIÓR
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI

1.Działka pod zabudowę mieszkaniowo-pensjonatową nr 1928/1, obręb Kobiór,
k.m. 1, o pow. 0,1265 ha, położona na tzw. Kątach w Kobiórze
Walorem działki jest dobre nasłonecznienie, bliskość lasów, pomników przyrody (aleja
dębów szypułkowych przy ul. Na Kąty) oraz zbiorników wodnych małej retencji przy ul.
Leśników. Dojazd od drogi wojewódzkiej nr 928 (ul. Centralna) lub od drogi powiatowej
ul. Leśników poprzez drogę gminną – ul. Na Kąty o nawierzchni szutrowej. Teren działki
płaski nieznacznie nachylony na południe, w kształcie zbliżonym do prostokąta o wymiarach: długość ok. 54 m, szerokość ok. 24m, nieogrodzony. Działka uzbrojona w energię elektryczną i gaz. Możliwość uzbrojenia w wodę poprzez wydłużone przyłącze. Brak
sieci kanalizacyjnej.
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
Jedn. strukturalna „E” – 3MP
przeznaczenie podstawowe pod zabudowę mieszkaniowo-pensjonatową
Cena wywoławcza:
150 000,00 zł netto
Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
2.Działka pod zabudowę mieszkaniową nr 1931/37, obręb Kobiór, k.m. 1, o pow.
0,0740 ha, położona przy ul. Tuwima w Kobiórze,
Działka budowlana położona w drugiej linii zabudowy. Walorem działki jest położenie
w centrum gminy, w sąsiedztwie szkoły podstawowej i gimnazjum oraz innych obiektów
użyteczności publicznej. Działka jest dobrze nasłoneczniona i ogrodzona z trzech stron.
Bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Tuwima poprzez służebność drogi ustanowionej na działce komunalnej nr 1931/37. Teren działki płaski w kształcie zbliżonym do
prostokąta o wymiarach: długość ok. 36 m, szerokość ok. 20,5 m, Możliwość pełnego
uzbrojenia w wodę, energię elektryczną, gaz i sieć kanalizacyjną znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie działki.
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
Jedn. strukturalna „A” – 1MNU
przeznaczenie podstawowe pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z nieuciążliwymi usługami
Cena wywoławcza:
100 000,00 zł netto
Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
3.Działka rolna nr 705/28, obręb Kobiór, k.m. 1 i 4, o pow. 0,2650 ha,
położona w rejonie ul. Jasnej w Kobiórze
Działka rolna położona w strefie zagrożonej powodzią. Dojazd do działki od ul. Jasnej
120-to metrowym pasem nieutwardzonej drogi biegnącej wzdłuż ściany lasu. Działka ma
kształt wielokąta długości około 97 m i szerokości 24-34 m. W południowej części znajduje się staw wielkości ok. 120 m². W osi północ-południe przebiega niewielki ciek
wodny. Nad południową częścią działki przebiega linia energetyczna średniego napięcia,
które nie wpływa na możliwość jej zagospodarowania.
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
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Jedn. strukturalna „D” - 4ZZ (obszary zagrożone powodzią)
Cena wywoławcza:
31 500,00 zł
Zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004
r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zmianami)
W Dziale III księgi wieczystej nr KA1T/00020032/9 SR Tychy widnieją liczne służebności nie dotyczące bezpośrednio przedmiotowych działek, Dział IV wolny od wpisów.
Szczegółowy opis planu znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy Kobiór
www.bip.kobior.pl
Licytacje odbędą się w dniu 5 kwietnia 2013 r. i będą przeprowadzane kolejno od godz.
10:00 w sali narad budynku Urzędu Gminy w Kobiórze, ul. Kobiórska 5. Oferenci przystępujący do przetargu powinni wnieść wadia w wysokości 5% ceny wywoławczej przelewem na konto Gminy Kobiór: Bank Spółdzielczy Pszczyna nr 19 8448 0004 0017 6154
2024 0235 do dnia 2 kwietnia 2013 r.
Szczegółowych informacji można zasięgnąć w Referacie Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Gminy Kobiór, ul. Kobiórska 5, pokoje nr 17-18 lub pod numerami telefonów:
32-218-81-82, 32-218-82-88, 32-218-85-29 wew. 31 lub 32 w godzinach pracy urzędu
(poniedziałek-środa 7:30-15:30, czwartek 7:30-17:00, piątek 7:30-14:00) lub na stronie
internetowej www.bip.kobior.pl w zakładce przetargi urzędu
Wójt Gminy
Stefan Ryt

WZÓR OŚWIADCZENIA O WYPOWIEDZENIU UMOWY NA WYWÓZ
ODPADÓW
- WZÓR ….…………………….

….…………………….

(imię i nazwisko)

(miejscowość, data)

………………………..
(adres)

…………………………
(telefon)

NAZWA I ADRES FIRMY WYWOZOWEJ
OŚWIADCZENIE
o wypowiedzeniu umowy na wywóz odpadów
W związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2013 r. nowego systemu
odbioru odpadów komunalnych i przejęcia tego obowiązku przez Gminę Kobiór oświadczam, że wypowiadam umowę nr …………………. z dnia ……………………. na wywóz odpadów
z nieruchomości …………………………. ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2013 r.
……………………….
(podpis właściciela nieruchomości)
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