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Mija kolejny rok szkolny, rok wytężonej nauki i pracy oraz wielu cennych inicjatyw. Jest to doskonała okazja, by podziękować wszystkim Uczniom, Gronu
Pedagogicznemu oraz Pracownikom za rzetelność i wytrwałość, za zaangażowanie i sumienną pracę.
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Z okazji wyczekiwanych przez wszystkie dzieci i młodzież wakacji życzę
Wam, drodzy uczniowie, udanego wypoczynku w gronie rodziny i najbliższych
przyjaciół, niezapomnianych wrażeń oraz wspaniałej pogody. Cieszcie się z każdego słonecznego dnia, bawcie się bezpiecznie w przydomowych ogródkach, na
złocistych plażach, w górach i nad jeziorami. Wierzę, że spotkacie się wszyscy
zdrowi, wypoczęci i w doskonałych humorach w nowym roku szkolnym. Wszystkim, którzy ukończyli gimnazjum życzę jak najlepszego wyboru na dalszej drodze edukacji.
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Również rodzicom życzę udanego wypoczynku. Wykorzystajcie ten okres urlopowy jak najlepiej, wraz ze swoimi pociechami, odpocznijcie od trudów pracy i
nabierzcie sił do podejmowania kolejnych wyzwań.
Wójt Gminy
Stefan Ryt
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wyraziły pozytywną opinię w sprawie wniosku Komisji
Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium.
Następnie odczytano opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, która również była pozytywna. Kolejnym etapem było głosowanie radnych nad wnioskiem
- Rada Gminy jednogłośnie udzieliła Wójtowi Gminy absolutorium.

UDZIELENIE ABSOLUTORIUM
WÓJTOWI GMINY
Rada Gminy Kobiór kontroluje działalność Wójta oraz
gminnych jednostek organizacyjnych. Powołuje w tym
celu Komisję Rewizyjną, w skład, której wchodzą radni.
Komisja ta opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia
lub nieudzielenia Wójtowi absolutorium. Wniosek w
sprawie absolutorium podlega również zaopiniowaniu
przez regionalną izbę obrachunkową.
Nie później niż dnia 30 czerwca roku następującego po
roku budżetowym, rada gminy podejmuje uchwałę w
sprawie absolutorium dla wójta po zapoznaniu się z:
- sprawozdaniem z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- sprawozdaniem finansowym;
- opinią regionalnej izby obrachunkowej o rocznym sprawozdaniu budżetowym gminy;
- informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego;
- stanowiskiem komisji rewizyjnej.
Sesja Rady Gminy Kobiór, na której jednym z punktów
było rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2013 rok odbyła się
w Kobiórze w dniu 27 czerwca. Wójt Gminy Stefan Ryt,
przedstawił w terminie (do dnia 31 marca) sprawozdanie
za poprzedni rok dotyczące budżetu oraz stanu mienia.
Zaś na sesji Rady Wójt przedstawił najważniejsze fakty z
2013 roku:
- modernizacja ul. Rzecznej;
- organizacja Międzynarodowej Spartakiady Młodzieży
Miast Partnerskich;
- podpisanie umowę na wywóz i zagospodarowanie odpadów;
- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i
Gimnazjum;
- rozpoczęto rozbiórkę i budowę nowego wiaduktu nad
torami PKP;
- wybudowano kanalizację do Restauracji Tatrzańska;
- doszło do podtopień przy ul. Ołtuszewskiego, Rzecznej
i Łukowej;
- wpłynęły koncesje Ministra Środowiska na poszukiwanie złóż węgla kamiennego wokół Kobióra;
- ufundowano przez samorząd Gminy Kobiór figurę Św.
Jacka;
- odbyły się obchody 50-lecia Koła pszczelarzy;
- odbyły się obchody 50 lecie Koła łowieckiego Leśnik;
- otwarto pawilon handlowy Biedronka.
Uchwałę w sprawie absolutorium Rada Gminy podejmuje
bezwzględną większością głosów ustawowego składu
rady gminy, – co oznacza, że przy 15-osobowej radzie, co
najmniej 8 głosów musi być „za” udzieleniem absolutorium, lub 8 „przeciw”. W takiej bowiem sytuacji mamy
ważną uchwałę absolutoryjną.
Na sesji Komisje:
- Budżetu i Finansów,
- Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnictwa,
- Kultury, Oświaty i Zdrowia,

WIZYTA PRZEDSZKOLAKÓW
W URZĘDZIE GMINY
Już w wieku przedszkolnym można przejawiać zainteresowanie samorządem gminy, której jest się uczestnikiem.
Dały tego dowód starszaki z grupy ,,Jagódki”, które zapoznały się z funkcjonowaniem Urzędu Gminy Kobiór, a
także organizacją samorządu gminnego. Zasiadając na
sali obrad Rady Gminy Kobiór żywo reagowały na przekazywane im przez Sekretarza Gminy Pana Bronisława
Gembalczyka informacje.

W trakcie spotkania obejrzały wyświetlane zdjęcia obrazujące Kobiór dawniej i dziś i wykazały się przy tym bezbłędną znajomością miejsc, a także zaistniałych zmian.
Na pamiątkę swojej obecności otrzymały kolorowanki
herbu Kobióra i budynku Urzędu Gminy. Wizytę zakończyło pamiątkowe zdjęcie z figurą św. Urbana w tle w
holu Urzędu. Bogate wrażenia zostały ugruntowane przekazanymi dzieciom słodyczami.
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PESEL, dowodów osobistych i stanu cywilnego. Dodatkowo będzie umożliwiała realizację zadań Systemu Odznaczeń Państwowych oraz Centralnego Rejestru Sprzeciwów. W lipcu br. rozpoczynają się pierwsze szkolenia
z obsługi aplikacji ŹRÓDŁO, w których wezmą udział
pracownicy tut. Urzędu Gminy prowadzący sprawy ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu
cywilnego.
Więcej informacji na temat planowanych zmian można
znaleźć na stronie: www.obywatel.gov.pl

KARTA DUŻEJ RODZINY
Informujemy, że Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej podjęło Uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego
programu dla rodzin wielodzietnych tzw. Karta Dużej Rodziny.
Program zakłada przyznanie specjalnych uprawnień
członkom rodzin wielodzietnych, którzy będą z nich korzystać na podstawie Karty Dużej Rodziny wydawanej
przez gminy.
Celem programu jest podjęcie działań na rzecz rodzin
wielodzietnych, zarówno przez właściwych ministrów,
jak i przez inne podmioty, w tym niepubliczne, które
mogą zapewnić rodzinom wielodzietnym szczególne
uprawnienia w ramach prowadzonej działalności. Należy
podkreślić, że program ma zasięg ogólnokrajowy, zatem
adresowany jest do członków rodzin wielodzietnych bez
względu na ich miejsce zamieszkania.

SEGREGACJA ODPADÓW
Przypominamy, iż od 1 kwietnia 2014r., każda posesja zamieszkała objęta systemem odpadowym, winna przy odbiorze odpadów segregowanych otrzymać nowe worki
LDPE w ilości, w jakiej je przekazała do odbioru, wg zasady „worek za worek”, lecz nie więcej niż 5 sztuk dla
każdego rodzaju odpadów. W związku ze skargami
mieszkańców posesji „zamieszkałych” dotyczących wydawania niewłaściwej ilości worków przez pracowników
firmy wywozowej, informujemy, iż każdy taki przypadek
należy zgłaszać w Referacie Gospodarki Komunalnej
Urzędu Gminy Kobiór, II piętro, pokój nr 14, lub telefonicznie (32) 218 81 82, w. 42. Tutaj również można uzupełnić brakującą ilość worków, w przypadku uzasadnionej konieczności.

Dokumentem identyfikującym członków rodziny wielodzietnej jest Karta Dużej Rodziny, zwana dalej „Kartą”,
wydawana bezpłatnie na wniosek członka rodziny wielodzietnej przez wójta właściwego ze względu na miejsce
zamieszkania członka rodziny wielodzietnej. Oznacza to,
że na wójta nałożony został obowiązek weryfikacji, czy
danej rodzinie przysługują uprawnienia.
Szczegółowe informacje wraz z wnioskiem o przyznanie
Karty Dużej Rodziny znajdują się na stronie internetowej www.rodzina.gov.pl
Sprawy prowadzone są w Urzędzie Gminy Kobiór, ul.
Kobiórska 5, I piętro, pokój nr 8.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów (PSZOK) nie
wydaje worków na odpady. Obowiązek ten należy do brygad wywozowych.
Ponadto informujemy, iż odbiorowi podlegają tylko odpady segregowane zgromadzone w workach oznakowanych logiem firmy wywozowej „Master”, zawierające odpady, do których dany worek jest przeznaczony pod
względem kolorystycznym. Odpady zbierane w sposób
selektywny odbierane są wyłącznie z posesji. Uprasza się
mieszkańców o ich nie podrzucanie do PSZOK-u, przy
ulicy Centralnej.

APLIKACJA "ŹRÓDŁO"
W dniu 1 stycznia 2015r. planuje się wdrożenie Systemu
Rejestrów Państwowych w ramach projektu pl.ID. Będzie
on służył gromadzeniu informacji z zakresu ewidencji
ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego. Ponieważ tworzona wcześniej w ramach projektu
pl.ID aplikacja ZMOKU nie spełniła oczekiwań jej odbiorców i w efekcie nigdy nie zostanie uruchomiona,
stworzono nową aplikację ŹRÓDŁ.

LIKWIDACJA ZACHWASZCZEŃ
Wiosną i latem, jak co roku występuje problem z szybko
rosnąca trawą. Na niektórych działkach można już zauważyć występujące duże zachwaszczenie. Niejednokrotnie sytuacja utrzymuje się jeszcze od poprzedniego (lub
wcześniejszych) sezonów wegetacyjnych.

Nowa bezpłatna aplikacja będzie obsługiwała wszystkie
wymagane polskim prawem działania w zakresie rejestru
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Należy przypomnieć, właścicielom terenów, że dbałość o
nie należy do ich obowiązków. Zachwaszczone działki
stanowią zagrożenie dla upraw rolniczych, ogrodniczych
oraz dla nas samych. Ponadto wysiew chwastów z zaniedbanych terenów stanowi dużą uciążliwość dla gruntów
sąsiednich, powodują zagrożenie rozsiewania się nasion
chwastów (m.in. pokrzywy, osty) na tereny przyległe.
Nieskoszona działka stanowi także siedlisko uciążliwych
dla sąsiadów ślimaków, gryzoni, a nawet występujących
na naszym terenie żmij. Gady te znajdują w trawie i posuszu doskonałe siedlisko i pojawiają się na przyległych
nieruchomościach. Zdarzały się przypadki ukąszenia
przez żmiją zwierząt domowych, a zagrożenie może obejmować również małe dzieci.
Niewykoszona działka, z wysoką i częściowo obumarłą
trawą bardzo negatywnie wpływa na wygląd i estetykę
działki, przyległych domów oraz całego otoczenia.
Powinniśmy również zwrócić uwagę, iż niewykoszona
trawa lub pozostawiona na działce sucha trawa może
stwarzać poważne zagrożenie pożarowe obejmujące nie
tylko obszar działki, ale również tereny przyległe, budynki i lasy. W sytuacji, gdy zachwaszczona i zarośnięta
działka przyczyni się do zwiększenia zagrożenia pożarowego, zaniechanie obowiązku wykoszenia działki może
również rodzić odpowiedzialność karną na podstawie art.
82 Kodeksu Wykroczeń, jak również być podstawą nałożenia mandatu karnego.
Wzywamy wszystkich do niezwłocznego wykoszenia i likwidacji zachwaszczeń w obrębie własnej nieruchomości. Jednocześnie przypominamy, że o likwidację chwastów należy dbać przez cały rok, wykaszając je systematycznie od wiosny do wczesnej jesieni.

stanowi nowo wyremontowana utwardzona droga. Korzystanie ze stacji zlewnej położonej na terenie gminy pozwoli na oszczędności zarówno czasu jak i kosztów przejazdu, a co za tym idzie możliwość przedstawienia korzystniejszej oferty świadczenia usług dla mieszkańców.
W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących
odbioru nieczystości, zapraszamy o kontakt z administratorem oczyszczalni, Kobiórskim Zakładem Komunalnym
ul. Centralna 57, Kobiór (tel. 323288476).

ZMIANA PODMIOTU
REALIZUJĄCEGO ZADANIE W ZAKRESIE
POMOCY MATERIALNEJ
DLA UCZNIÓW
O CHARAKTERZE SOCJALNYM
Z dniem 30 czerwca br. Urząd Gminy przestaje realizować zadanie w zakresie pomocy materialnej dla uczniów
o charakterze socjalnym. Od dnia 1 lipca br. w/w zadanie
będzie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobiórze przy ul. Centralnej 57.
W sprawie nowych wniosków tj. na rok szkolny
2014/2015 o przyznanie pomocy należy kontaktować się
z GOPS.
ZMIANY W ŚWIADCZENIACH
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobiórze informuje, iż w dniu 30 kwietnia 2014 roku opublikowano w
Dzienniku Ustaw z 2014r. (pozycja 567) ustawę z dnia 4
kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych. W związku z
powyższym, przywrócone zostanie wsparcie finansowe
udzielane osobom, które utraciły prawo do świadczenia
pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013r.
Zgodnie z Art. 2 niniejszej ustawy zasiłek dla opiekuna
przysługuje osobie, która spełnienia warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego na zasadach obowiązujących w ustawie z dnia 28 listopada 200 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992, z
późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012r. Zasiłek ten przyznawany jest za okresy od dnia
1 lipca 2013r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w
życie ustawy. Zasiłek nie będzie natomiast przysługiwał
za te okresy, w których opiekunowie osób niepełnosprawnych otrzymywali specjalny zasiłek opiekuńczy lub
świadczenie pielęgnacyjne lub gdy na osobę wymagającą
opieki przyznano prawo do specjalnego zasiłku lub
świadczenia innej osobie.
Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób. Osoby
posiadające prawo do zasiłku dla opiekuna muszą złożyć
wniosek o przyznanie pomocy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobiórze nie później niż w terminie
4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Zgodnie z
przepisami miesięczna wysokość zasiłku dla opiekuna
osoby niepełnosprawnej wynosi 520 zł bez względu na
wysokość dochodu w rodzinie. Osobom tym przysługuje
również wyrównanie wraz z odsetkami za miesiące, w

URUCHOMIENIE STACJI ZLEWNEJ
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW „WSCHÓD”
Uprzejmie informujemy, o uruchomieniu stacji zlewnej
do odbioru nieczystości ciekłych na Oczyszczalni Ścieków „Wschód” przy ul. Rzecznej w Kobiórze, w związku
z powyższym zapraszamy do skorzystania z przedmiotowej instalacji w celu usprawnienia świadczenia usług w
zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i
transportu nieczystości ciekłych, od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kobiór.

Oczyszczalnia ścieków „Wschód” położona jest w dogodnym terenie, w pobliżu nieruchomości nieobjętych
systemem kanalizacji sanitarnej. Dojazd do oczyszczalni
4

których świadczenia nie były pobierane. W/w ustawa
wejdzie w życie 15 maja 2014r. tj. po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia.
Zgodnie z ustawą, kwoty zasiłków dla opiekunów będą
podlegały weryfikacji podobnie jak świadczenia rodzinne
oraz zasiłek rodzinny i tzw. becikowe. Ponadto Sejm zdecydował, ze od 2015r. o specjalny zasiłek opiekuńczy
będą mogły ubiegać się także osoby, które z powodu sprawowania stałej opieki nad osobą niepełnosprawną nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Dotychczas uprawnienie to przysługiwało wyłącznie osobom, które w celu sprawowania takiej opieki zrezygnowały z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.
Ustawa umożliwi także rolnikom, ich małżonkom lub domownikom ubieganie się o zasiłek dla opiekunów, świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy.
Przyznano również prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego osobom, które do końca 2012r. pobierały
świadczenie pielęgnacyjne, a później nie zostały objęte
uprawnieniem do otrzymywania specjalnego zasiłku
opiekuńczego ze względu na to, że z końcem 2012r. wygasły czasowe orzeczenia o niepełnosprawności.
Natomiast Ustawa z dnia 24 kwietnia 2014r. o zmianie
ustawy o świadczeniach rodzinnych zawiera harmonogram podwyższania świadczenia pielęgnacyjnego począwszy od maja 2014r. Zmianie ulega wysokość świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w art. 17 ustawy
z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych
(Dz. U. z 2013r. poz. 1456, 1623 i 1650) to jest świadczenia przysługującego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub
innej pracy zarobkowej w związku z opieką nad niepełnosprawnym członkiem rodziny.
Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą świadczenie pielęgnacyjne będzie wynosić:
- od dnia 1 maja 2014r. do dnia 31 grudnia 2014r. - 800
zł miesięcznie,
- od dnia 1 stycznia 2015r. do dnia 31 grudnia 2015r. 1.200 zł miesięcznie,
- od dnia 1 stycznia 2016r. - 1.300 zł miesięcznie.
Ponadto ustawa wprowadza coroczną waloryzację świadczenia. Pierwsza waloryzacja świadczenia pielęgnacyjnego przeprowadzona będzie w styczniu 2017r.

REGULAMIN:
- książki można odkładać na przygotowanym regale lub
przynieść do Biblioteki
- można zostawiać książki o każdej tematyce i w dobrym
stanie
- przejrzyj książki, które zostawili czytelnicy, jeśli znajdziesz pozycje wartościowe dla siebie, możesz je zabrać
- pamiętaj! "Podaj dalej" to akcja całkowicie bezpłatna
- nie można żądać od organizatora zwrotu pozostawionych przez siebie książek

WYCIECZKA DO ZAKOPANEGO
DOLINA CHOCHOŁOWSKA
Gminna Biblioteka Publiczna w Kobiórze dnia 17 lipca
2014 r. organizuje wycieczkę do Zakopanego - Dolina
Chochołowska.
Koszt wycieczki 65,00zł obejmuje: przejazd, ubezpieczenie, wstęp to Tatrzańskiego Parku Narodowego.
W programie wycieczki: spacer Dolina Chochołowską,
czas wolny w Zakopanem.
Zapisy w bibliotece do dnia 14 lipca. Wyjazd o godz. 6:00
spod Restauracji "Sikorka". Więcej informacji można
uzyskać w bibliotece lub pod tel. 32 2188636.
TYDZIEŃ BIBLIOTEK
Z okazji tegorocznego Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek pod hasłem "Czytanie łączy pokolenia", Biblioteka zorganizowała cykl spotkań z przedszkolakami i
uczniami kl. I szkoły podstawowej. Odwiedziły nas dzieci
z Kobiórskiego przedszkola - Jagódki i Biedronki, dla
niektórych z nich była to pierwsza wizyta w Bibliotece.
Dzieci zapoznały się z zasadami korzystania z Biblioteki,
oraz z księgozbiorem, jaki Biblioteka dla nich proponuje.
Przyjemnym momentem każdego spotkania było słuchanie bajek czytanych przez panie bibliotekarki. Odwiedziłyśmy także dzieci w przedszkolu, które wysłuchały
książki Stanisława Kowalskiego pt. „Opowiadania babuni”.

Postępowania w sprawie zmiany wysokości świadczenia
pielęgnacyjnego będą podejmowane z urzędu, a więc nie
ma konieczności ponownego składania wniosków.

PODAJ DALEJ
Gminna Biblioteka Publiczna w Kobiórze, włączyła się
do akcji "PODAJ DALEJ...". Przed wejściem do Biblioteki przygotowano regał, na który można odkładać
książki. Akcja ta polega na bezpłatnej wymianie książek.
Pomysłodawcami i organizatorami akcji jest Młodzież
pszczyńska. Patronat nad akcją objęła Miejsko-Powiatowa Biblioteka w Pszczynie.

Gościłyśmy także dzieci klas pierwszych Szkoły Podstawowej, dla których przygotowałyśmy krotką historię pisma pt. „Od piktogramu do alfabetu”, a potem dzieci wysłuchały bajek i zapoznawały się z księgozbiorem.
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położona na tzw. Kątach w Kobiórze, stanowiąca własność Gminy Kobiór zapisaną w Księdze Wieczystej
nr KA1T/00020032/9 SR Tychy

ZAJĘCIA SPORTOWE
W miesiącu sierpniu zapraszamy na zajęcia sportowe,
które będą odbywać się na Gminnym Ośrodku Sportowym przy ulicy Centralnej 117 w Kobiórze:
4 sierpnia 9:00-12:00 – mini tenis ziemny, gry i zabawy
ogólnorozwojowe, siatkówka plażowa
6 sierpnia 9:00-12:00 - mini tenis ziemny, gry i zabawy
ogólnorozwojowe, piłka nożna
11 sierpnia 9:00-12:00 - mini tenis ziemny, gry i zabawy
ogólnorozwojowe, siatkówka
13 sierpnia 9:00-12:00 - mini tenis ziemny, gry i zabawy
ogólnorozwojowe, koszykówka
18 sierpnia 9:00-12:00 - mini tenis ziemny, gry i zabawy
ogólnorozwojowe, piłka nożna
20 sierpnia 9:00-12:00 - mini tenis ziemny, gry i zabawy
ogólnorozwojowe, siatkówka plażowa
25 sierpnia 9:00-12:00 - mini tenis ziemny, gry i zabawy
ogólnorozwojowe, siatkówka
27 sierpnia 9:00-12:00 - mini tenis ziemny, gry i zabawy
ogólnorozwojowe, koszykówka.
Zajęcia poprowadzi wykfalifikowany instruktor tenisa
ziemnego. Zapisy do 20 lipca pod adresem mailowym:
franz31@vp.pl oraz w Urzędzie Gminy pokój 13 (2 piętro). Serdecznie zapraszamy!!!

Cena wywoławcza: 135 895,00 zł netto
Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT
w wysokości 23%.
Wysokość wadium: 6 794,75 zł (5% ceny wywoławczej)

(3)
Działka pod zabudowę mieszkaniową nr 1931/37, obręb Kobiór, k.m. 1, o pow. 0,0740 ha, położona przy
ul. Tuwima w Kobiórze, stanowiąca własność Gminy
Kobiór zapisaną w Księdze Wieczystej nr
KA1T/00020032/9 SR Tychy
Cena wywoławcza: 89 500,00 zł netto
Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT
w wysokości 23%.
Wysokość wadium: 4 475,00 zł (5% ceny wywoławczej)
W Dziale III księgi wieczystej nr KA1T/00020032/9
SR Tychy widnieją liczne służebności niedotyczące
bezpośrednio przedmiotowych działek, Dział IV
wolny od wpisów.

OGŁOSZENIE
(WYCIĄG)
na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2, 39 ust. 1
i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami
(tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 518)

Licytacje odbędą się w dniu 17 lipca 2014r. i będą
przeprowadzane kolejno od godz. 10:00 w sali narad
budynku Urzędu Gminy w Kobiórze, ul. Kobiórska 5.
Oferenci chcący przystąpić do przetargu powinni
wnieść wadia do dnia 11 lipca 2014r. w formie pieniężnej przelewem na konto Gminy Kobiór:
Bank Spółdzielczy Pszczyna
nr 19 8448 0004 0017 6154 2024 0235

WÓJT GMINY KOBIÓR
OGŁASZA
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
STANOWIĄCYCH MIENIE KOMUNALNE
GMINY KOBIÓR

Pełna treść ogłoszenia została wywieszona na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kobiór, 43210 Kobiór, ul. Kobiórska 5 oraz opublikowana na
stronach tutejszego Urzędu www.kobior.pl oraz
www.bip.kobior.pl

(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, stanowiąca własność Gminy Kobiór zapisaną w Księdze Wieczystej
nr KA1T/00020032/9 SR Tychy.
Cena wywoławcza: 131 000,00 zł netto
Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT
w wysokości 23%.
Wysokość wadium: 6 550,00 zł (5% ceny wywoławczej)

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu
można zasięgnąć w Referacie Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Kobiór, II piętro, pokoje nr 17-18
lub pod numerami telefonów:
32-218-81-82, 32-218-82-88, 32-218-85-29
wewnętrzny 31 lub 32, w godzinach pracy:
poniedziałek-środa 7:30-15:30,
czwartek 7:30-17:00,
piątek 7:30-14:00
Wójt Gminy Kobiór
mgr Stefan Ryt

(2)
Działka pod zabudowę mieszkaniowo-pensjonatową
nr 1929/1, obręb Kobiór, k.m. 1, o pow. 0,1271 ha,
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