PROTOKÓŁ Nr VI/2015
z przebiegu sesji zwyczajnej Rady Gminy Bojszowy
w dniu 11 maja 2015r.
Obecni zgodnie z załączoną listą obecności.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
4. Przedstawienie projektów uchwał.
5. Przyjęcie uchwał.
6. Zapytania i interpelacje radnych oraz sprawy bieżące.
7. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
8. Zakończenie sesji.
Przebieg sesji:
Ad. 1-3
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kumor otworzył sesję, powitał radnych, zaproszonych gości oraz
stwierdził prawomocność sesji – obecnych 15 radnych.
Przewodniczący odczytał porządek obrad i zapytał, czy Radni wnoszą jakieś
w proponowanym porządku obrad. Nikt nie wniósł zmian w proponowanym porządku obrad.

zmiany

Przewodniczący zapytał, czy ktoś wnosi uwagi do Protokołu Nr V/2015.
Protokół z sesji Nr V/2015 z dnia 30 marca 2015r. został poddany pod głosowanie:
15 głosów – za
0 głosów – przeciw
0 głosów – wstrzymujących się.
Ad. 4 Przedstawienie projektów uchwał
1. Projekt uchwały Nr VI/42/2015 Rady Gminy Bojszowy z dnia 11 maja 2015r. w sprawie
zmiany uchwały Nr V/32/2015 Rady Gminy Bojszowy z dnia 30.03.2015r. w sprawie przyjęcia
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Bojszowy
Projekt uchwały przedstawiła Pani Sekretarz Longina Giedwiłło. Na ostatniej sesji Rady Gminy
zmieniana uchwała została przyjęta jako prawo miejscowe, zgodnie z przepisami dotyczącymi
ogłaszania aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. W dniu 30 kwietnia 2015r.
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Wydział Nadzoru Prawnego zawiadomił pismem o numerze
NPII.4131.1.182.2015 o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały NR
V/32/2015 Rady Gminy Bojszowy z dnia 30.03.2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bojszowy w
całości - jako sprzecznej z ustawą o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych. Postępowanie nie zostało wdrożone, a Urząd otrzymał czas na naprawienie uchybienia,
jakim było uznanie tej uchwały za prawo miejscowe. Przez dwa ostatnie lata uchwała ta była prawem
miejscowym i nadzór prawny ten stan rzeczy akceptował, ale w tym roku uznano, że uchwała ta nie
jest prawem miejscowym. W związku z tym, aby uniknąć waloru prawa miejscowego, w tej uchwale
zmieniono zapis w §3 na: „Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”, czyli nie podlega publikacji w
Dzienniku Urzędowym.
Uwagi radnych:
Brak uwag
2. Projekt uchwały Nr VI/43/2015 Rady Gminy Bojszowy z dnia 11 maja 2015r. w sprawie zmian
w budżecie na 2015r.
3. Projekt uchwały Nr VI/44/2015 Rady Gminy Bojszowy z dnia 11 maja 2015r. w sprawie
zmiany wieloletniej prognozy finansowej

1

Projekty uchwał przedstawił Wójt Gminy Bojszowy Henryk Utrata. Uchwała w sprawie zmian w
budżecie na rok 2015 wymusza również zmiany w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej. Zmiany w budżecie zgodnie z załącznikiem nr 1 polegają na zwiększeniu dochodów do
budżetu Gminy. Zwiększenie nastąpiło o kwotę 176 300 zł. w dziale 900 z tytułu zwiększonych opłat
za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Do tej pory był ten dochód planowany w wysokości
520 000 zł., a w rzeczywistości wpłynęło 696 300 zł. Kwota ta została wprowadzona do budżetu,
dlatego dochód wzrósł ogółem do sumy 32 783 223,63 zł. W załączniku nr 2 podane są zmiany w
wydatkach z budżetu gminy. Zwiększenie wydatków następuje w pozycji Transport i łączność na
zadanie inwestycyjne jakim jest modernizacja ulicy Korzenickiej. Inwestycja ta miała być finansowana
w ciągu dwóch lat, z budżetu 2015 – 2016, ale okazało się, że musi być ona zakończona, zapłacona i
sfinansowana w roku 2015. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zadecydowało, że ul. Korzenicka
będzie dofinansowana z tzw. schetynówek w wysokości kosztów kwalifikowania na poziomie
1 141 157,54 zł., a z budżetu powinniśmy dopłacić 1 539 308,73 zł. Cała ta kwota musi być wypłacona
w tym roku i musi być wykazana w dniu 15 maja br. u Wojewody Śląskiego podczas podpisywania
umowy na dofinansowanie budowy ulicy Korzenickiej. Tym samym z Wieloletniej Prognozy
Finansowej na 2016 rok to dofinansowanie jest zabrane i przeniesiono tę kwotę na 2015 rok.
Dofinansowanie rozbudowy ul. Korzenickiej z budżetu zostanie pokryte z środków wolnych na
rachunku budżetu Gminy, które po zamknięciu bilansu za 2014 roku wyniosły 659 536,92zł. oraz z
zwiększonych dochodów do budżetu w kwocie 176 300zł. Wyżej wymienione zwiększenie
sfinansowane zostanie z zmniejszonych wydatków w dz. 750 o kwotę 300 000 zł. na wynagrodzenia.
Środki te były przewidziane na podwyżki i premie kwartalne uznaniowe dla pracowników Urzędu. O
70 000 zł. zmniejszone zostaną wydatki związane z realizacją zadań statutowych, czyli umowa z firmą
pozyskującą VAT dla Urzędu. Kwota 333 471,81 zł. jest pozyskana z działu 921 Kultura i Ochrona
Dziedzictwa Narodowego z dofinansowania na rozbudowę biblioteki. Środki te będą wypłacane pod
koniec roku i do tego czasu trzeba będzie je pozyskać z budżetu. Sumując przesunięcia uzyskuje się
wymaganą kwotę w wysokości 1 539 308,73 zł. na dofinansowanie rozbudowy ulicy Korzenickiej.
W uchwale budżetowej przyjmując wolne środki, zwiększają się przychody oraz rozchody i wydatki
tworzy się deficyt budżetowy w kwocie 359 536,92 zł.
W załączniku nr 3 do uchwały w sprawie zmian w budżecie w dziale 921 Biblioteki zmienia się
planowa kwota dotacji na rozbudowę biblioteki do kwoty 633 528,19 zł.
Uchwały te zostały przedstawione na Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy i uzyskały pozytywną opinię.
Uwagi radnych:
Brak uwag
Ad. 5 Przyjęcie uchwał.
Przyjęcie uchwał:
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych.
1. Uchwała Nr VI/42/2015 Rady Gminy Bojszowy z dnia 11 maja 2015r. w sprawie: zmiany
uchwały Nr V/32/2015 Rady Gminy Bojszowy z dnia 30.03.2015r. w sprawie przyjęcia
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Bojszowy
15 głosów – za
0 głosów - przeciw
0 głosów - wstrzymujących się
2. Uchwała Nr VI/43/2015 Rady Gminy Bojszowy z dnia 11 maja 2015r. w sprawie: zmian w
budżecie na 2015r.
15 głosów – za
0 głosów - przeciw
0 głosów - wstrzymujących się
3. Uchwała Nr VI/44/2015 Rady Gminy Bojszowy z dnia 11 maja 2015r. w sprawie: zmiany
wieloletniej prognozy finansowej
15 głosów – za
0 głosów - przeciw
0 głosów - wstrzymujących się
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Ad. 6 Zapytania i interpelacje radnych oraz sprawy bieżące.
Przewodniczący Marek Kumor przedstawił sprawozdanie z prac Rady Gminy w okresie
międzysesyjnym:
1. Spotkanie organizacyjne w/s festynu dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Międzyrzeczu
2. Spotkanie z seniorami Ochotniczych Straży Pożarnych z okazji święta strażaków
3. Zawody regionalne w skokach przez przeszkody o puchar Wójta Gminy Bojszowy – GROF
2015 w dniach 2-3 maja 2015r.
4. Pożegnanie odchodzącego z parafii w Międzyrzeczu ks. Tadeusza Adamczyka
5. Powiatowe obchody Dnia Strażaka w dniu 9 maja 2015r.
6. Spotkanie Komitetu Honorowego Igrzysk Osób Niepełnosprawnych
7. Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy w dniu 11 maja 2015r.
8. Premiera filmu Józefa Kłyka pn. „Śląski Szeryf” w kinie w Katowicach – 20 kwiecień 2015r.
9. Podziękowanie dla radnych: Stanisława Bieli, Krzysztofa Komandera, Kazimierza Lysko,
Pawła Kumora oraz Macieja Raja, którzy reprezentowali Urząd w Halowym Turnieju Rad
Miast i Gmin Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego w piłce nożnej o puchar Przewodniczącej Rady
Miasta Lędziny w dniu 11 kwietnia 2015r. Dyplom do wglądu w Biurze Rady.
10. Podziękowania dla radnych, którzy brali udział w minionym czasie w różnych spotkaniach, np.
strażackich, na premierze filmu Józefa Kłyka.
11. Do biura Rady wpłynęły następujące pisma:
GOPS w Bojszowach w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o
analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej z dnia 28.04.2015r., które zostało
przekazane do KZPSOiK
II Wicewojewody Śląskiego z dnia 10.03.2015r. w sprawie pomocy w repatriacji,
zgodnie z ustawą o repatriacji, które zostało przekazane do KZPSOiK
Petycja Pana M. J. z dnia 14.04.2015r. w sprawie wybudowania świateł drogowych i
fotoradaru przy przejściu dla pieszych w Międzyrzeczu przy ul. Żubrów, przekazane
do KGK i KPPŁiPP
Zaproszenie Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego na dzień 12 czerwca 2015r. do
Rybaczówki w Lędzinach na I Piknik Integracyjny Rad Gmin i Rady Powiatu
Bieruńsko-Lędzińskiego. Zostało zgłoszonych 14 radnych
Urzędu Gminy w: Lublińcu, Radziechowach oraz Rady Powiatu w Lublińcu w sprawie
poparcia starań Światowego Kongresu Kresowego o nadanie nazwy
Międzynarodowemu Portu Lotniczemu Katowice w Pyrzowicach im. Wojciecha Kilara
Urzędu Gminy Radziechowy i Rady Miasta Lędziny, Jastrzębie-Zdrój w sprawie
poparcia działań mających na celu zahamowanie wpływu środków finansowych
wypracowanych w regionie do budżetu centralnego oraz zwiększenia dochodów
jednostek samorządu terytorialnego
12. 3 czerwca o godz. 9 odbędą się Igrzyska Osób Niepełnosprawnych w Lędzinach na stadionie.
Na to wydarzenie Przewodniczący serdecznie zaprasza radnych. W razie niesprzyjającej
pogody odbędzie się piknik rodzinny dla tych osób uczestniczących w zawodach wraz z
rodzinami.
Wójt przedstawił następujące informacje:
1. Dane z I Tury Wyborów Prezydenckich w Gminie Bojszowy
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania w gminie Bojszowy – 5908 osób, a
udział wzięło 3633 osób. Frekwencja wyniosła 61,49%
Trójka kandydatów, którzy uzyskali najwięcej głosów to: Andrzej Duda, który uzyskał
1773 głosów, co wyniosło 48,8%, natomiast Paweł Kukiz uzyskał 812 głosów –
22,35%, a Bronisław Komorowski otrzymał 21,55% poparcia, czyli 783 głosy.
Bardzo wysoka postawa społeczna mieszkańców, którzy chcą decydować i wyrażać swoje
stanowisko. System informatyczny działał bez zakłóceń, szybko i sprawnie.
2. W najbliższych tygodniach odbędzie się sesja poświęcona zmianom w regulaminie utrzymania
czystości w Gminie, zmianom w wysokości opłaty za wywóz i zagospodarowanie odpadów.
Zgodnie z harmonogramem 27 kwietnia został ogłoszony przetarg na „Świadczenie usług
odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na
terenie Gminy Bojszowy”, a otwarcie ofert nastąpi 9 czerwca o godz. 12.15. Przetarg został
ogłoszony na okres półtora roku, od 1 lipca 2015r. do 31 grudnia 2015r., a obecny jest
ogłoszony na okres dwóch lat. Okres ten wynika z tego, by wszystkie Gminy, które są
udziałowcami spółki MASTER miały taki sam okres przetargu, by były w przyszłości
ogłaszane w tym samym czasie i na taki sam okres. Dwa lata temu gminy dowolnie określiły
termin obowiązywania przetargu i gminy mają inne stawki przetargowe. Dopiero teraz można
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określić faktyczne stawki odbierania i wywozu odpadów. Po rozbudowie i uruchomieniu
zakładu w pełnej mocy, MASTER ponosi pełne koszty funkcjonowania tego zakładu. To
spowodowało, że spółka ponosi inne koszty za zagospodarowanie odpadów niż dwa lata
temu. Wtedy odpady były wywożone w większości na składowisko i to generowało inną cenę
za ich składowanie. W tamtym czasie według cennika tona składowania odpadów
zmieszanych wynosiła 215 zł., a teraz tona przetwarzanych odpadów w zakładzie przeróbki z
zachowaniem wskaźników narzuconych przez Unię Europejską, a więc tego co musi być
przerobione i odzyskane, wynosi 331zł. Gminy, którym kończy się przetarg, czyli Bojszowy,
Bieruń i Wyry, muszą brać pod uwagę nową stawkę za odbiór odpadów zmieszanych przez
MASTER, do którego będzie trzeba wywozić odpady, bo jest to najbliższa Regionalna
Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Firmy, które będą startowały w przetargu
muszą wpisać cenę za wwóz odpadów do MASTER, po negocjacjach cena ta wynosiła 270 zł.
za tonę odpadów zmieszanych. Gminy, które mają jeszcze ważne przetargi to będą nadal
płacić niższe stawki. Stąd pomysł by w następnym okresie wszystkie przetargi kończyły się w
jednym czasie. Jeden jest przetarg na wywóz i zagospodarowanie odpadów by ujednolicić
ceny i nie ogłaszać dwóch przetargów. Jeśli MASTER wygrałby przetarg to będzie musiał
współpracować z swoimi partnerami, ponieważ on sam nie byłby w stanie wywozić odpadów,
z powodu małej bazy wywozowej.
W przetargu, który obowiązuje założenie w wywozie odpadów to 228 ton na miesiąc, a dzisiaj
jest to średnio 250 ton miesięcznie. Zwiększenie ilości odpadów, które wystawialiby
mieszkańcy to zwiększenie też kosztów. Jest nacisk, żeby nie ograniczać wystawiania
odpadów zielonych, ale jest ich za dużo by odbierać każdą ilość. Będzie możliwość
wywożenia nadmiaru trawy do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, ponieważ
ustawa o gospodarce odpadami zakazuje ograniczania odbioru odpadów zielonych. Teraz też
trzeba będzie odbierać gruz, którego limit zostanie określony w wysokości do 350 kilogramów
na mieszkańca, a większa ilość będzie odbierana za opłatą. Odrębnie odbierane są odpady
metalowe, ale ponieważ jest ich bardzo mało, dlatego też odpady te będą połączone z
plastikami w worku żółtym. Od 1 lipca będą też osobne pojemniki na popiół, jeśli ktoś
połączony popiół z odpadami zmieszanymi to pojemniki nie będą odbierane. Każda posesja
będzie wyposażona w pojemniki na popiół i będą one wywożone osobno, co zwiększa ilość
wozokilometrów i zwiększy koszt wywozu o ok. 160-180 tys. zł.. Popiół będzie wywożony raz
w miesiącu w sezonie grzewczym (od października do końca marca) i raz na dwa miesiące
poza sezonem. Po rozmowie z mieszkańcami zostało określone, że mieszkaniec zadecyduje,
czy potrzebuje pojemnik 120 litrowy czy 240l na popiół i firma wygrywająca przetarg będzie
musiała dostarczyć pojemnik do nieruchomości zgodnie z wolą każdego właściciela posesji.
Lepiej większe pojemniki na popiół niż częstsze wywozy, bo zmniejsza się koszty wywozu.
Od 1 lipca w regulaminach trzeba będzie wprowadzić: wywóz popiołu i jego częstotliwość,
wyposażenie mieszkańców w osobne pojemniki na popiół, zbieranie w jednym worku
plastików i metali oraz odbiór gruzu w PSZOKu. Po analizach stwierdzono, że odbieranych
odpadów na miesiąc będzie ok. 294 ton, zwiększy się ilość wozokilometrów oraz większy się
stawka za wwóz odpadów do MASTERa. To wszystko powoduje, że trzeba będzie zwiększyć
opłaty za wywóz i zagospodarowanie odpadów. Dwa lata temu inne gminy określiły stawki za
odpady na 12 zł. za mieszkańca, a u nas było to 10 zł., teraz my będziemy musieli podnieść
stawki nawet o kilka złotych.
W dniu 7 maja br. został ogłoszony przetarg na przebudowę mostu na ul. Złoty Łan w
Świerczyńcu, a otwarcie ofert nastąpi 22 maja 2015r. Jeśli procedura przebiegnie bez
zakłóceń to po 7 dniach zostanie podpisania umowa i od czerwca ruszą tam prace.
Przebudowa mostu wiąże się z zamknięciem tej ulicy do końca roku.
Ulica Korzenicka w Bojszowach Nowych – prace trwają. Rozpoczęły się prace związane z
przebudową wodociągu, który jest wymieniany na kilku odcinkach. Przekładane są również
słupy oświetleniowe. Zgodnie z aneksem roboty mają trwać do końca listopada.
Rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojszowach – prace trwają zgodnie z
harmonogramem i do końca października budynek powinien być gotowy. Trwają prace w
wewnątrz, jest również robiona elewacja budynku, wkrótce będą prowadzone prace związane
z otoczeniem. Widać już jak będzie budynek wyglądał docelowo.
Gminne Przedszkole wraz z żłobkiem – prace trwają. Dotacja z Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych – prawdopodobnie nabór wniosków będzie dopiero w trzecim kwartale i nie
wiadomo, kiedy będą środki. W najbliższych dniach zostanie zdemontowany żuraw, ponieważ
już nie będzie potrzebny.
Wykonane zostały projekty ulic: Skośnej, Słonecznej, Spacerowej i Bliskiej, firmy mogą
występować o pozwolenie na ich budowę. Pozwolenia powinny zostać uzyskane do końca
roku, co spowoduje, że gmina będzie przygotowana od strony proceduralnej do ich rozbudowy
i gdy będą ogłoszone nabory do PRDGów - Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych, będzie
można aplikować o środki.
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8. Zostało zamontowanych 12 płyt granitowych z napisami pamiątkowymi na głazach przy
„ścieżce historycznej” na alei spacerowej na Dworzysku w Bojszowach. Ścieżka ta będzie
miejscem do poznania historii Bojszów.
9. Zamontowano 10 tablic z nazwami ulic oraz uporządkowano sprawy związane z
oznakowaniem dróg.
10. Trwają prace projektowe nad wykonaniem dokumentacji i nad uzyskaniem pozwolenia na
budowę oświetlenia na ulicy Złoty Łan i alei ks. Marcisza.
11. Budowa kopalni Studzienice II – wkrótce będzie więcej informacji na ten temat, gdy
odpowiednie materiały zostaną złożone do Urzędu. Pewna firma usilnie stara się o wydanie
koncesji na jej budowę. Został złożony wniosek do Urzędu, aby do studium wprowadzić
udokumentowane złoża węgla, które zalegają na terenie Gminy Bojszowy (zgodnie z
obowiązkiem). Dokonano odwiertów na głębokość 1000 metrów i oszacowano zasoby dla
złoża Studzienice II, które sięgają miliarda ton, a będzie można wydobyć ok. 500 milionów ton.
W planowanej kopalni ma być wydajność wydobycia w wysokości 1 miliona ton na rok. Nie
będzie obszaru wydobywczego pod terenami zabudowanymi, a więc nie będzie dotyczył
części Bojszów Nowych i Świerczyńca, który jest zabudowany. Lokalizacja jest już
przesądzona, wzdłuż ulicy Żubrów i Kopalnianej w Międzyrzeczu. Transport węgla będzie
odbywał się na bocznicę do Czeczota estakadą - górnym taśmociągiem.
12. Informacja o udzieleniu koncesji na rozpoznanie złoża Kobiór. Jest to złoże przylegające od
strony Tychów i Kobióra. Są tak udokumentowane złoża i będą one poszukiwane.
13. Gmina Bojszowy jest bardzo często wyznaczana do prowadzenia spraw związanych z
wydawaniem decyzji środowiskowych i decyzji ustalających lokalizację inwestycji celu
publicznego dla miasta Tychy. Większość prowadzonych inwestycji zaczyna się od naszej
gminy i teraz jest np. prowadzone postępowanie dotyczące budowy oświetlenia ul.
Mikołowskiej i przebudowy istniejącego odwodnienia ulicy Urbanowickiej. Tych postępowań
jest kilka, co absorbuje czas i pracę Urzędu. Bardzo często współpracujemy z Tychami, a w
zamian możemy liczyć na ich pomoc, poparcie.
Zapytania radnych:
Radny Stanisław Biela poinformował, że: Kierownik Bojszowskiej orkiestry Ponticello Pan Robert
Koźbiał dziękuje radnym, którzy uczestniczyli w koncercie „Odgłosy wiosny” w dniu 26 kwietnia na hali
sportowej w Bojszowach.
Radny Krzysztof Ścierski zapytał:
na ulicy Ruchu Oporu przy posesji nr 192 brakuje asfaltu, jest podłoże, ale nie jest
wykończone.
przy alei ks. Marcisza powstaje nowa budowa, działka była sprzedana. Właściciele sąsiedniej
posesji obawiają się o swój dom, ponieważ budynek jest 30 centymetrów od alei i jeśli będzie
tamtędy dostawa betonu czy innych materiałów budowlanych od strony ulicy Barwnej to ich
dom może być uszkodzony. Czy może w warunkach budowy jest określona droga, jaką mają
być dostarczane materiały? Sugeruje się dojazd od ulicy Sierpowej.
Radny Paweł Kumor zapytał: mieszkańcy dopytują się, czy będzie organizowane czyszczenie
poboczy, ponieważ po zimie zalega tam piach i zatykają się studzienki kanalizacyjne?
Radny Roman Horst zapytał:
czy służby gminne mogłyby zainterweniować w Starostwie Powiatowym, ponieważ sprawa
dotyczy drogi powiatowej, a w szczególności oznakowania przystanku szkolnego na
skrzyżowaniu ul. Wolskiej i Skromnej, tam gdzie dzieci czekają na autobus?
czy jest coś ustalone w związku z ulicą Wolską (problem sygnalizowany na poprzedniej sesji)?
wzdłuż ulicy Bojszowskiej do ulicy Nasypowej zieleni się chodnik, a prace porządkowe idą
bardzo wolno, a trawa jest większa niż w innych miejscach.
Radny Janusz Gwóźdź zapytał:
były przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami Bojszów Nowych, co do nazwy
miejscowości. Jakie dalsze procedury, czy w związku z tym będzie podejmowana jakaś
uchwała i kiedy będzie zakończona ta sprawa?
z wiaty przystankowej na ulicy Ruchu Oporu w Bojszowach Nowych, przystanek szkoła, znikła
ławka, nie wiadomo dlaczego. Prośba o uzupełnienie tego elementu wiaty.
mieszkańcy ulicy Granicznej od strony ulicy Korzenickiej, narzekają, że tam gdzie kończy się
asfalt i droga jest utwardzona tłuczniem, po położeniu kanalizacji przez GPK miejsca te
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zostały zasypane ziemią i po deszczu tworzy się błoto. Prośba o utwardzenie drogi, np.
tłuczniem
dużo było mówione o odpadach i całej procedurze, a czy nie powinno być tak, że najpierw
spotykają się Radni i ustalają regulamin, a potem dopiero ogłasza się przetarg, a nie
odwrotnie? Czy to słuszny kierunek, że Wójt ustala a Radni muszą zatwierdzić, a czy nie
powinno być, że Radni ustalają a Wójt zatwierdza i ustalane jest jedno wspólne stanowisko, a
później dopiero przetarg?
czy jest planowany w najbliższym czasie zakup prasy dla GPK, służącej do odsączania
odpadów? Był ten temat poruszany na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej i Pan
Czesław Kłyk stwierdził, że jest to najwyższy czas by to zrobić. Koszt jest duży, bo to ok. 120
tys. zł., ale czy w najbliższym czasie można by było zakupić prasę?
ul. Korzenicka – prośba by zjazdy do posesji były wykonane łagodne oraz gdy będą
zakupywane puzzle to by były one nie fazowane, czyli takie jak na ulicy Pancerniaków,
ponieważ są wygodniejsze, lepiej się na nich jeździ i nie ma odstępów na trawę oraz lepiej
wyglądają
Radny Andrzej Rokowski poinformował i zapytał:
podziękowanie za szybka reakcję na uwagi z poprzedniej sesji, że drogi zostały zrobione
ul. Myśliwska – niedawno była tam utwardza droga i znowu pojawiły się tam dziury, prośba by
pouzupełniać, by był dojazd do nowych posesji
Radna Halina Wietrzny zapytała:
na ulicy Słonecznej trzeba by było zasypać dziury
mieszkańcy ulicy Żytniej poprosili, aby na wyjeździe z ulicy Żytniej na ulicę Marii Dąbrowskiej
zamontować lustro. Znajduje się tam zakład pracy i jest tam zwiększony ruch, a wyjazd ten
jest niebezpieczny i nic nie widać przy wyjeździe.
Ad. 7 Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
Ulica Ruchu Oporu – jest odcinek, na którym nie ma położonej warstwy ścieralnej tylko sama
wyrównawcza, firma jeszcze pracuje na tej drodze i w najbliższym czasie zostanie ta warstwa
położona. Jest to uzgodnione i zostanie sprawdzone
Budowa na ul. ks. Marcisza – będzie jutro polecenie by sprawdzić jaki tam jest dowóz i jakim
sprzętem. Jest to problem w całej gminie, gdzie trwają budowy to samochody wjeżdżają o różnej
masie, bez względu na ograniczenia tonażowe. Policja zaczęła karać za niestosowanie się do
ograniczeń i mieszkańcy się temu sprzeciwiają. Interwencje na bieżąco w miejscach, gdzie trudny
dojazd. W decyzjach o pozwoleniu na budowę nie ma sposobu na dostarczanie materiałów, ponieważ
to wynika z przepisów o ruchu drogowym i trzeba dostosować się ograniczeń tonażowych.
Czyszczenie pobocza – są one czyszczone na bieżąco, ul. Międzyrzeczna na pewno będzie
zamiatana i będzie zbierany zalegający piasek. Jest za to odpowiedzialna trzyosobowa brygada, która
ręcznie to robi. To dotyczy wszystkich dróg, przy których są krawężniki i kratki ściekowe. Bojszowy są
skończone, teraz będzie Międzyrzecze, ale musi być sucho i bez deszczu
Przystanek i przejście na ulicy Skromnej oraz ulica Wolska – są już pewne ustalenia, ponieważ
była tam wizytacja, z której powstał protokół. Sprawa jest w toku. To co może ograniczać w czasie to
sprawy finansowe, projektowe czy organizacyjne.
Trawa na chodniku – tam gdzie chodniki mało używane to trawa rośnie szybciej i jest bardziej
widoczna. Staramy się z tym walczyć. Przy drogach powiatowych chodniki powinny być utrzymywane
przez starostwo, ale Gmina czasem sprząta w ramach prac publicznych. Przed odpustem w Jedlinie
powinno być zrobione.
Konsultacje społeczne z mieszkańcami – wzięło w nich udział 147 mieszkańców. Większość była
za nazwą Bojszowy Nowe. Procedura jest w toku, należy przygotować analizę ekonomicznofinansową do tej uchwały, którą Rada Gminy podejmie. Analiza będzie dołączona do uchwały, bo taki
jest wymóg i jest to integralna część wniosku o zmianę nazwy. Jeszcze nie wiadomo, czy to będzie
jako załącznik czy to część uchwały. Wydział Komunikacji poinformował, że we wszystkich prawach
jazdy wydanych mieszkańcom jest nazwa Bojszowy Nowe, a tylko w kilku dowodach rejestracyjnych
jest użyta nazwa Nowe Bojszowy. Jeśli ta uchwała wejdzie w życie to tylko te kilka osób będzie
musiało zmienić dowody i to bez opłaty. Zmiana ta będzie musiała nastąpić także w wykazie nazw
miejscowości.
Ławka z wiaty przystankowej – nikt jeszcze nie zgłosił, że brakuje tej ławki, zostanie to sprawdzone i
załatwione.
Prace GPK na ul. Granicznej – firmy, które pracują na terenie Gminy, po zakończeniu czynności
muszą przywrócić teren do stanu pierwotnego. Zostanie to sprawdzone i zostaną podjęte działania.
Gospodarka odpadami – za dane do przetargu oraz za SIWZ - Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia jest odpowiedzialny Wójt. Po analizie jest wpisane do SIWZu to, co jest możliwe, co jest

6

zbilansowane finansowo. Dane zostaną szczegółowo przedstawione, gdyby się Rada nie zgodziła i
wprowadziłaby częstszy odbiór i większą ilość odpadów odbieranych to zgodnie ze SIWZem i jego
warunkami to do 30% w trybie bezprzetargowym można przekroczyć wartości zamawiane w
przetargu. Jeśli odbieralibyśmy do 350 ton miesięczne, w tym trawę bez limitu czy tonę gruzu od
mieszkańców to byłoby to możliwe, ale Rada musiałaby pokazać środki finansowe, z których byłoby to
pokryte, ponieważ generowałoby to większe środki.
Prasa dla GPK – jako właściciel tej spółki została podjęta decyzja o zakupie tej prasy. Procedura
zakupu jest realizowana i zostanie ona zakupiona przez Spółkę, a nie z budżetu, bo nie ma takiej
możliwości. Rada Nadzorcza zgodziła się na ten zakup. Prasa będzie oczyszczała osad, który będzie
o wiele lżejszy po przejściu przez nią.
Ulica Korzenicka – są tam prowadzone prace w oparciu o wydane pozwolenie, o dokumentację,
która została zatwierdzona. W trakcie realizacji inwestycji pewne rzeczy mogą być weryfikowane,
można wprowadzać zmiany, ale prawo określa ile w stosunku do projektu można zmieniać i co można
zmieniać. W tej chwili w Urzędzie trwa kontrola dotycząca trzech inwestycji drogowych z Śląskiego
Urzędu Wojewódzkiego. Z wszystkich zmian w stosunku do projektu trzeba się tłumaczyć i wynikają z
tego problemy. Kontrola sprawdza projekty i zastosowane rozwiązania oraz jakie zostały zatwierdzone
rozwiązania, jeśli jest coś inaczej wykonane to trzeba to wytłumaczyć.
Ulica Myśliwska oraz ulica Słoneczna – łatanie dziur jest prowadzone na bieżąco, ale teraz
oczekiwanie na frez z robót drogowych, by je mieć czym zakleić. To są wydatki bieżące, których
trzeba mocno pilnować. Najpilniejsze miejsca na pewno będą zrobione w najbliższym czasie.
Lustro na wyjeździe z ul. Żytniej na ul. M. Dąbrowskiej – jest tam wyjazd niebezpieczny, zostanie
zrobiona analiza i zostanie podjęta decyzja.
Ad. 8 Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady Gminy Bojszowy Marek Kumor formułą „Zamykam sesję Rady Gminy
Bojszowy" zakończył obrady sesji.
Protokołowała: A. Kapias
Bojszowy, dnia 11.05.2015r.
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