PROTOKÓŁ Nr XXII/2016
z przebiegu sesji zwyczajnej Rady Gminy Bojszowy
w dniu 29 grudnia 2016r.
Obecni zgodnie z załączoną listą obecności.
Porządek posiedzenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
Przedstawienie i przyjęcie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana B.J. na
działalność Wójta Gminy Bojszowy.
Przedstawienie projektów uchwał, w tym uchwały budżetowej na 2017 rok.
Przyjęcie uchwał.
Zapytania i interpelacje radnych oraz sprawy bieżące.
Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
Zakończenie sesji.

Przebieg sesji:
Ad. 1-3
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kumor otworzył sesję, powitał radnych, zaproszonych gości oraz
stwierdził prawomocność sesji – obecnych 13 radnych (nieobecna/y Paweł Kumor, Urszula Uszok ).
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 XXI/2016.
Radny Janusz Gwóźdź wniósł zmianę w pkt. 7 Zapytania i interpelacje radnych oraz sprawy bieżące.
Poprosił, aby uzupełnić jego wypowiedź w następujący sposób: Moim zdaniem w tamtym dniu
wykazał się pan daleko idącą arogancją w moim kierunku. Odniosłem wrażenie że ktoś jest już za
długo na tym stanowisku i potrzebna już jest zmiana.
Wniosek o zmianę w Protokole nr XXI/2016 został poddany pod głosownie:
9 głosów - za (radny J.Gwóźdź)
1 głos - przeciw
2 głosy - wstrzymujące się
Protokół z sesji Nr XXI/2016 z dnia 28 listopada 2016r. po zmianach został poddany pod głosowanie:
11 głosów – za (radny J.Gwóźdź)
1 głosów – przeciw
1 głosów – wstrzymujących się
Po przyjęciu protokołu Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Kumor poinformował, że ponieważ nie
mamy możliwości nagrywania przyjmujemy zasadę, że protokół nie jest stenogramem. Wpisywane do
niego będą sprecyzowane zapytania i interpelacje wraz z ustnymi odpowiedziami.
Ad. 4 Przedstawienie i przyjęcie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana B.J. na
działalność Wójta Gminy Bojszowy
1. Projekt uchwały Nr XXII/140/2016 Rady Gminy Bojszowy z dnia 29.12.2016r. w sprawie
rozpatrzenia skargi Pana B.J. na działalność Wójta Gminy Bojszowy. - przedstawił
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Radny Krzysztof Ścierski .
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Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Radny Krzysztof Ścierski przedstawił stanowisko Komisji
Rewizyjnej oraz uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana B.J. na
działalność Wójta Gminy Bojszowy.
Uwagi radnych: Brak
Uchwała Nr XXII/140/2016 Rady Gminy Bojszowy z dnia 29.12.2016r. w sprawie rozpatrzenia skargi
Pana B.J. na działalność Wójta Gminy Bojszowy (nieobecna/y: Paweł Kumor, Urszula Uszok)
13 głosów – za
0 głosów - przeciw
0 głosów - wstrzymujących się
Ad. 5 Przedstawienie projektów uchwał, w tym uchwały budżetowej na 2017 rok.
1. Projekt uchwały Nr XXII/141/2016 Rady Gminy Bojszowy z dnia 29.12.2016r. w sprawie
przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2024r.
2. Projekt uchwały XXII/142/2016 Rady Gminy Bojszowy z dnia 29.12.2016r. w sprawie przyjęcia
projektu budżetu na 2017r. - przestawił Wójt Gminy Bojszowy Henryk Utrata
Projekty uchwał zostały przedstawione i pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Budżetu i Rozwoju
Gminy. Wójt wspomniał również, że projekty w/w uchwał zostały pozytywnie zaopiniowane przez
Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach, z zastrzeżeniami związanymi z wydatkami bieżącymi terminowa realizacja.
Wójt zaczął swoją wypowiedź od omówienia projektu w sprawie przyjęci budżetu na 2017 rok. Zmiany,
które zaszły pomiędzy projektem budżetu złożonym w listopadzie do biura rady, a projektem
przedstawionym radzie w dniu dzisiejszym są następujące:
- zmieniły się dochody - pierwotnie planowany dochód: 33 473 495,87 zł, a jest: 34 044 234,05 zł.
Powód: druga transza dotacji środków pomocowych z Unii Europejskiej na rozbudowę przedszkola,
w wysokości 570 738,18 zł nie zostanie przekazana w roku 2016 lecz w roku 2017;
- powstała nadwyżka budżetowa, której nie było jej w projekcie budżetu (tam wydatki były
zrównoważone z dochodami). W przedstawionym projekcie budżetu nadwyżka budżetowa wynosi
1 120 738,18 zł, kwota ta jest przeznaczona na spłatę zobowiązań. W listopadowym projekcie budżetu
były zaplanowane środki na budowę przedszkola - wydatki inwestycyjne- które nie zostaną
poniesione, ponieważ zostały uregulowane w roku 2016;
- zmieniła się rezerwa ogólna - w pierwotnym projekcie była to kwota 157 320,15 zł, a teraz to będzie
145 320,15 zł - zmniejszenie spowodowane przesunięciem środków na obsługę bankową;
- zmiana wielkości kredytu bieżącego - 1 500 000,00 zł ;
- dział 600 rozdział 60016 - inwestycje drogowe - w stosunku do pierwotnego projektu budżetu
zwiększamy o 50 000 nakłady na inwestycje, po zmianach będzie to kwota 1 210 000,00 zł - powód:
w projekcie budżetu inwestycje planowane z tych środków to przebudowa ul. Bliskiej i ul. Korzenicka
(dokończenie finansowania) oraz projekt na ul. Krętą, natomiast te 50 000 zł zostało dołożone, aby
także zrealizować zadanie pn. projekt i pozwolenie na budowę na ul. Gromadzką w Międzyrzeczu.
Dla dochodów bieżących w latach 2018-2025 założono wzrost o około 2,5-3%, natomiast dla roku
2017 przyjęto wielkości dochodów bieżących zgodnie z uchwałą budżetową. W zakresie dochodów
majątkowych nie wykazano w roku 2017 sprzedaży majątku, natomiast wykazano dotacje na
inwestycje ze środków europejskich i z budżetu państwa. W roku 2018 i latach następnych nie planuje
się sprzedaży mienia ze względu na brak oferentów. Zwiększony został również udział gminy
w podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do roku 2016. Opłaty za korzystanie ze
środowiska to kolejny wzrost dochodu gminy - kwota 1 000 000,00 zł.
Zestawienie dochodów własnych jednostek (kwota 675 660,00 zł) rozpisywany na plany
poszczególnych jednostek.
Wydatki:
 Oświata wraz ze świetlicami - to ponad 36% budżetu .
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Pomoc społeczna - ponad 23% budżetu - głownie program 500+
Inwestycje - 11% budżetu - w większości współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. A
są to m.in. (przebudowa ul. Bliskiej w Bojszowach; termomodernizacja strażnicy w
Bojszowach; e-urząd - zostanie zmodernizowany sprzęt i oprogramowanie w urzędzie,
jednocześnie poprawiając jakość i zakres świadczonych usług dla mieszkańców; budowa
placu zabaw i siłowni w Bojszowach Nowych, oświetlenie alei Marcisza w Świerczyńcu)
 Gospodarka komunalna - 7,5% budżetu
Zagrożenia:
 nie da się oszacować kosztów, jakie zostaną poniesione na oświatę. Dopiero po zakończonym
naborze do przedszkola okaże się ilu 3-latków skorzysta z ustawowego prawa do miejsca
w przedszkolu - prawie 110 3-latków i teoretycznie każdy z nich powinien mieć zapewnione
miejsce. Ustawodawca nie mówi, czy to musi być miejsce w gminie, bo jeżeli nie będzie
w naszym przedszkolu to obowiązkiem wójta jest wskazać to miejsce rodzicowi poza terenem
gminy i ponosić koszty zgodnie z ustawą pobytu tego 3-latka w przedszkolu;
 odpady - po przeprowadzonych analizach wiadomo ile w każdym miesiącu odbierano
odpadów, znamy faktury, znamy jest tez przychód od mieszkańców (116 000 maksymalnie
w danym miesiącu, gdyby wszyscy mieszkańcy zapłacili za odpady) średnia FA miesięczna to
160 tys. W tym roku braknie ok 500 000 zł wpływów na pokrycie kosztów zagospodarowania
i wywozu, co powodowało problemy z wykonaniem budżetu w 2016 roku, ale także będzie
miało przełożenie na budżet 2017. Kwota po stronie wydatków nie pokrywa, nie jest do końca
doszacowana, w którym momencie będzie trzeba ja zwiększyć. Po przetargu w lutym
dowiemy się dokładnie ile tona będzie kosztować, co pozwoli dokładniej doszacować koszty
związane z gospodarką odpadami;
 dowóz dzieci do szkół - przy niekorzystnej sytuacji ilości dowożonych dzieci do szkół może
spowodować, że aktualny przewoźnik może stracić dofinansowanie marszałka - zagrożenie:
koszty mogą zostać podniesione nawet do 100%.
Pierwsze półrocze 2017 będzie porządkujące stronę wydatkową, monitorujące dochody i zagrożenia
pojawiające się m.in. w oświacie.
W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2025 dla roku 2017 przyjęto dochody i wydatki
ogółem na poziomie uchwały budżetowej.
Uwagi:
Radny Janusz Gwóźdź: zapytał o wydatki w dziale 900 - 9005 - Ochrona powietrza atmosferycznego
i klimatu - czy w kwocie 110 000 rozpocznie się program ograniczenia niskiej emisji, czy będą wymieniane
w 2017 roku kotły, czy są to tylko środki przeznaczone tylko na opracowanie dokumentacji programu?

Wójt: Chcemy sięgnąć po środki w zakresie niskiej emisji w roku 2018, aby móc to zrobić to należy
przygotować całą dokumentacją (analizy, bilans energetyczny, projekty itd.) i właśnie na ten cel
przeznaczone są środki.
Rady Janusz Gwóźdź: poprosił o odczytanie opinii RIO dotyczącej projektu budżetu.
Skarbnik Gminy Elżbieta Kubeczko: na prośbę radnego odczytała opinię wraz z uzasadnieniem RIO
do projektu budżetu na 2017 rok. oraz poinformowała radnych, że w/w opinia została opublikowana
w BIP Bojszowy.
Uchwała XXII/141/2016 Rady Gminy Bojszowy z dnia 29.12.2016r. w sprawie przyjęcia wieloletniej
prognozy finansowej na lata 2017-2024r (nieobecna/y: Paweł Kumor, Urszula Uszok )
12 głosów – za
0 głosów - przeciw
1 głos - wstrzymujący się (radny J. Gwóźdź)
Uchwała XXII/142/2016 Rady Gminy Bojszowy z dnia 29.12.2016r. w sprawie przyjęcia projektu
budżetu na 2017r. (nieobecna/y: Paweł Kumor, Urszula Uszok )
12 głosów – za
0 głosów - przeciw
1 głos - wstrzymujący się (radny J. Gwóźdź)
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3. Projekt uchwały XXII/143/2016 Rady Gminy Bojszowy z dnia 29.12.2016r. w sprawie
określenia kryteriów, liczby punktów za kryteria oraz dokumentów niezbędnych do
potwierdzenia tych kryteriów, obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
do Gminnego Przedszkola w Bojszowach na rok szkolny 2017 – 2018.
4. Projekt uchwały Nr XXII/144/2016 Rady Gminy Bojszowy z dnia 29.12.2016r. w sprawie
określenia kryteriów, liczby punktów za kryteria oraz dokumentów niezbędnych do
potwierdzenia tych kryteriów, obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów
do klas pierwszych szkół podstawowych zlokalizowanych w Gminie Bojszowy, zamieszkałych
poza obwodami szkół na rok szkolny 2017 – 2018.
Wyżej wymienione projekty uchwał przedstawiła Sekretarz Gminy Longina Giedwiłło. Komisja
Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty i Kultury pozytywnie zaopiniowała w/w projekty uchwał.
Ustawa o systemie oświaty nakłada na organy prowadzące przedszkola oraz szkoły podstawowe
obowiązek określenia kryteriów oraz wartości dla tych kryteriów w naborze na nowy rok szkolny.
W przypadku naboru do przedszkoli kryteria są wykorzystywane, gdy jest większa liczba kandydatów
niż miejsc w przedszkolu lub kandydaci uzyskali równorzędną ilość punktów w I etapie rekrutacji.
W I etapie rekrutacji wykorzystuje się tzw. „kryteria ustawowe” określone w ustawie o systemie
oświaty. tj. wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność
jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, samotne
wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą. Kryteria ustawowe mają
jednakową wartość. W przypadku naboru do szkół podstawowych kryteria są wykorzystywane
w przypadku rekrutacji kandydatów spoza obwodu danej szkoły.
Uwagi: brak
5. Projekt uchwały Nr XXII/145/2016 Rady Gminy Bojszowy z dnia 29.12.2016r. w sprawie
określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym
przedszkolu prowadzonym przez Gminę Bojszowy - przedstawiła Sekretarz Gminy Longina
Giedwiłło
Projekt uchwały rodził się bardzo szybko, ponieważ zostaliśmy zaskoczeni ustawą o zmianach
dochodów gmin, czyli niby ustawą zupełnie nie wiążącą się z oświatą w pkt. 2 został wprowadzony
bardzo drobny szczegół, gdzie ustawodawca wprowadził odpłatność, tą maksymalnie złotówkową
odpłatność za godziny przekraczające podstawę programową, te minimum programowe 5 godzinne
w przedszkolu, określił, że tą odpłatność wnoszą dzieci do lat 5. Do tej pory w ustawie było do lat 6
i taką uchwałę mieliśmy podjętą w ubiegłym roku, w tej chwili tą uchwałę uchylamy i wprowadzamy
zgodnie z obowiązującym zapisem ustawowym. Proponujemy utrzymać 1,00 zł od jednego dziecka za
1 godzinę, ale od dzieci do lat 5, w związku z tym od 1 stycznie dochody jednostek własnych się
zmniejszą, ponieważ nie będzie 1,00 od dzieci do lat 6. W zamian za to obiecano subwencję. Uchwała
podlega publikacji w Dzienniku Województwa Śląskiego, ale dodajemy zapis, że obowiązuje od
1 stycznia 2017 roku. Asekuracyjnie w podstawie prawnej wpisano art. 5 ustawy o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych aktów prawnych, który mówi, że w uzasadnionych wypadkach termin
14 dniowy może zostać skrócony.
Uwagi:
Radny Andrzej Rokowski: zapytał, czy zostaje dopisany §5?
Sekretarz Gminy Longina Giedwiłło: nie, § 4 brzmi: "Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2017
roku".
Radny Roman Horst: przedstawił artykuł, który ukazał się w Dzienniku Zachodnim "od stycznia 6-latek
w przedszkolu będzie płacił za posiłki", gdzie jest mowa o wycofaniu 1,00 zł. Radny odczytał treść
artykułu dotyczącego wielkości subwencji.
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6. Projekt uchwały Nr XXII/146/2016 Rady Gminy Bojszowy z dnia 29.12.2016r. w sprawie
zmiany uchwały Nr XV/84/2012 Rady Gminy Bojszowy z dnia 29 maja 2012r. w sprawie
nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bojszowach - przedstawiła
Sekretarz Gminy Longina Giedwiłło
Statut doczekał się juz kilku zmian, po wejściu w życie uchwały, która dziś zostanie podjęta, przyjęty
będzie tekst jednolity w formie obwieszczenia. Rada Gminy przyjmie go na następnym posiedzeniu.
Zmiany biorą się z tego, że co jakiś czas GOPS dostaje kolejne zadania. Teraz takim nowym
zadaniem jest jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka posiadającego
zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu, albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej
życiu, które powstały w okresie prenatalnym rozwoju dziecka lub w czasie porodu, a także sposób
finansowania zadań wynikającej z tej ustawy. Aby GOPS mógł wypłacać świadczenie kierownik
GOPSu musi dostać stosowne upoważnienie. Aby Pani Kierownik mogła je dostać w Statucie GOPSu
musi być zapisane poprzez dopisanie w § 3 (gdzie dodawane są kolejne zadania) ustępu 18
w brzmieniu:
„18) ustawa z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” , w tym:
ustalanie prawa i wypłacanie jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka”.
Uwagi:
Radny Stanisław Biela: w projekcie jest zapis "ustalanie prawa i wypłacanie jednorazowego
świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka" czyli rozumiem zdrowego?
Sekretarz Gminy Longina Giedwiłło: jest to dziecko żywe, ale chore. W ustawie pisze wyraźnie, że jest
to dziecko urodzone żywo i posiadające zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu.
Radny Stanisław Biela: zapytał, czy jeśli ten pkt. wejdzie do Statutu, to będzie czytelny, tak jak
przedstawiła to p. Sekretarz?
Sekretarz Gminy Longina Giedwiłło: tak się nazywa ta ustawa, a z niej wynika, że dziecko musi
uzyskać zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu i to wynika z ustawy.
Radny Stanisław Biela: każdy obywatel jak przeczyta, że dostanie środki na urodzenie dziecka to nie
bierze pod uwagę, że będzie upośledzone czy nieupośledzone, tylko żywe i dostanie pieniążki bo się
urodziło żywe dziecko. Bo dopiero z ustawy wynika kto może starać się o te świadczenie. Prośba, aby
dopisać do tego pkt. "które musi uzyskać zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu".
Wójt: nie patrzymy na to z pozycji mieszkańca, tylko z pozycji instytucji, statutu dla GOPSu. Kierownik
na podstawie tego zapisy wie dla kogo są te świadczenia.
Sekretarz Gminy Longina Giedwiłło: Wójt daje uprawnienie z tej ustawy o wsparciu kobiet w ciąży,
w tym tylko do ustalania prawa i wypłacenia jednorazowego świadczenia.
Radny Stanisław Biela: czy nie lepiej byłby zostawić tylko zapis " ustawa z dnia 4 listopada 2016r.
o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”".
Sekretarz Gminy Longina Giedwiłło: w tej ustawie jest dużo więcej zadań, których GOPS nie będzie
realizował. Wójt tylko powierza ten wspomniany wyżej pkt. Jest to jedno z zadań wynikających
z ustawy. GOPS przyjmuje tylko to wypłacanie jednorazowego świadczenia.
Radny Stanisław Biela: Pani Sekretarz powiedziała, że tekst jednolity będzie na tablicy ogłoszeń, ktoś
kto to przeczyta i stwierdzi, że ma prawo do świadczenia z tytułu urodzenia dziecka.
Sekretarz Gminy Longina Giedwiłło: tak samo ustala się inne zadania, np. posiłku i nie pisze się, że
dla rodzin, w których jest 516 zł. Każdy wie, że jest prawo, ale musi podejść i zapytać czy mu te prawo
przysługuje.
Radny Andrzej Rokowski: czy to są środki z budżetu państwa?
Sekretarz Gminy Longina Giedwiłło: tak z budżetu państwa.
Sekretarz Gminy Longina Giedwiłło: odczytała treść §3 Statutu GOPS.
7. Projekt uchwały Nr XXII/147/2016 Rady Gminy Bojszowy z dnia 29.12.2016r. w sprawie
ustalania zasad zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, posiłki, zasiłki okresowe, zasiłki
celowe, z wyłączeniem zasiłków celowych na ekonomiczne usamodzielnienie - przedstawiła
Sekretarz Gminy Longina Giedwiłło
Uchwała XV/91/2016 Rady Gminy Bojszowy z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia zasad
zwrotu wydatków na zasiłki celowe i okresowe oraz pomoc rzeczową z wyłączeniem pomocy na
ekonomiczne usamodzielnienie nie wyczerpywała delegacji ustawowej art. 96 ust. 2 ustawy o pomocy
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społecznej. Brak regulacji dotyczącej świadczeń z pomocy społecznej w postaci posiłków i zasiłków
na ekonomiczne usamodzielnienie spowodował konieczność uzupełnienia tego zadania poprzez nową
uchwałę porządkującą zasady zwrotu kompleksowo - w jednym akcie prawa miejscowego
W dalszej kolejności miały zostać przyjęte te zasady na ekonomiczne usamodzielnienie, ponieważ
taka sytuacja w naszej gminie ani razu nie miała miejsca w ciągu roku, nie zdarzyła się taka sytuacja
aby zwracał się o taką pomoc, ktoś komu dochód przekraczał 100% kryterium dochodowego. W tabeli
podane są tylko 3 grupy od 100% do 150% kryterium dochodowego, od 150% do 200% kryterium
dochodowego i powyżej 200% kryterium dochodowego. W takich sytuacjach, przy takich
świadczeniobiorcach GOPS byłby zobowiązany żądać zwrotu 50, 80 lub 100% udzielonej pomocy.
Ponieważ takiej sytuacji nie było, i nie było przyjętych kolejnych uchwał, należy to jakoś wszystko
uporządkować. W związku z tym jest propozycja, aby w tej chwili przyjąć uchwałę w sprawie ustalania
zasad zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, posiłki, zasiłki okresowe, zasiłki celowe,
z wyłączeniem zasiłków celowych na ekonomiczne usamodzielnienie. W jednej uchwale mamy
wszystkie zasady uregulowane. Środki przyjmuje i wydatkuje GOPS, jest to zadanie GOPSu
w związku z czym nie powinien nikt się upominać o odrębnie funkcjonującą uchwałę.
Uwagi: Brak
8. Projekt uchwały Nr XXII/148/2016 Rady Gminy Bojszowy z dnia 29.12.2016r. w sprawie zmian
w budżecie na 2016 rok - przestawił Wójt Gminy Bojszowy Henryk Utrata
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Rozwoju Gminy.
Ostatnia zmiana w budżecie na rok 2016 porządkująca już najbardziej potrzebne wydatki, niejako też
zwiększane są dochodów, które fizycznie wpłynęły do budżetu i jest to opłata za wydawanie zezwoleń
na sprzedaż alkoholu.
Zmniejszenia wydatków:
 w dziale 600 - Transport i łączność - Lokalny transport zbiorowy - zmniejszenie w kwocie
94 000,00 - komunikacja zbiorowa, dotacja - autobusy, które u jeżdżą w gminie są płacone
w formie dotacji dla miasta Tychy i okazało się, że przy końcowym rozliczeniu dotacja może
być mniejsza właśnie o tą kwotę.
 w dziale 852 - Pomoc społeczna - z różnych paragrafów - zmniejszenie w kwocie 25 600,00 zł
Zwiększenie wydatków:
 w dziale 750 - Administracja publiczna - 21 715,00 zł - realizacja zadań statutowych środki,
które potrzebne są na opłacenie ekspertyz, opracowań prawnych, które są przygotowywane
w zakresie zwrotu podatku VAT, zaplanowana kwota na te zadanie - 21 715,00 zł,
a potrzebna kwota wynosi 44 715,00 zł;
 w dziale 801 - Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe - 78 658,00 - wynagrodzenia
 w dziale 801 - Oświata i wychowanie - Przedszkola - 19 227,00 - wynagrodzenia
 w dziale 851 - Ochrona zdrowia - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 17 900,00 zł - na
wynagrodzenia (opiekunowie świetlic) i obsługę świetlic socjoterapeutycznych.
Uwagi:
Radny Janusz Gwóźdź: czy są dane za rok 2016 - ile firma odzyskała VAT, a ile zapłaciła gmina za
usługi firmy Deloitte?
Skarbnik Gminy Elżbieta Kubeczko: w tym roku gmina odzyskała w granicach 57 000 zł, a zapłacono
ok 21 000 zł, firma odzyskuje ok 30% VAT.
Radny Stanisław Biela: zgłosił autopoprawkę w § 2 poprzez dopisanie "Wykonanie uchwały powierzyć
Wójtowi Gminy Bojszowy".
9. Projekt uchwały Nr XXII/149/2016 Rady Gminy Bojszowy z dnia 29.12.2016r. w sprawie
wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnych w trybie bezprzetargowym przestawił Wójt Gminy Bojszowy Henryk Utrata
Nieruchomości wymienione w załączniku są nieruchomościami dzierżawionymi przez
dotychczasowych dzierżawców, w związku z czym, zawarcie kolejnych umów wymaga wyrażenia
zgody Rady Gminy na wydzierżawienie tychże nieruchomości gminnych w trybie bezprzetargowym.
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Uwagi:
Radny Stanisław Biela: Wójt pierwszą umowę może podpisać do 3 lat?
Wójt: pierwszą umowę może zawrzeć Wójt do 3 lat, następne można wydzierżawić za zgodą Rady
Gminy.
Ad. 6 Przyjęcie uchwał.
Przyjęcie uchwał:
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych (nieobecna/y: Paweł Kumor, Urszula Uszok)
1. Uchwała nr XXII/143/2016 Rady Gminy Bojszowy z dnia 29.12.2016r. w sprawie określenia
kryteriów, liczby punktów za kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych
kryteriów, obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Gminnego
Przedszkola w Bojszowach na rok szkolny 2017 – 2018.
13 głosów – za
0 głosów - przeciw
0 głosów - wstrzymujących się
2. Uchwała nr XXII/144/2016 Rady Gminy Bojszowy z dnia 29.12.2016r. w sprawie określenia
kryteriów, liczby punktów za kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych
kryteriów, obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do klas pierwszych
szkół podstawowych zlokalizowanych w Gminie Bojszowy, zamieszkałych poza obwodami
szkół na rok szkolny 2017 – 2018.
13 głosów – za
0 głosów - przeciw
0 głosów - wstrzymujących się
3. Uchwała nr XXII/145/2016 Rady Gminy Bojszowy z dnia 29.12.2016r. w sprawie określenia
wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu
prowadzonym przez Gminę Bojszowy
13 głosów – za
0 głosów - przeciw
0 głosów - wstrzymujących się
4. Uchwała nr XXII/146/2016 Rady Gminy Bojszowy z dnia 29.12.2016r. w sprawie zmiany
uchwały Nr XV/84/2012 Rady Gminy Bojszowy z dnia 29 maja 2012r. w sprawie nadania
statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bojszowach.
12 głosów – za (radny J.Gwóźdź)
0 głosów - przeciw
1 głos - wstrzymujący się
5. Uchwała nr XXII/147/2016 Rady Gminy Bojszowy z dnia 29.12.2016r. w sprawie ustalania
zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe, zasiłki celowe, z wyłączeniem
zasiłków celowych na ekonomiczne usamodzielnienie
12 głosów – za (radny J.Gwóźdź)
0 głosów - przeciw
1 głos - wstrzymujący się
6. Uchwała nr XXII/148/2016 Rady Gminy Bojszowy z dnia 29.12.2016r. w sprawie zmian
w budżecie na 2016 rok
13 głosów – za
0 głosów - przeciw
0 głosów - wstrzymujących się
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7. Uchwała nr XXII/149/2016 Rady Gminy Bojszowy z dnia 29.12.2016r. w sprawie wyrażenia
zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnych w trybie bezprzetargowym
13 głosów – za
0 głosów - przeciw
0 głosów - wstrzymujących się
Po przyjęciu uchwał Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 7 min przerwy, po czym ponownie wznowił
posiedzenie sesji Rady Gminy.
Ad. 7 Zapytania i interpelacje radnych oraz sprawy bieżące.
Przewodniczący Marek Kumor przedstawił sprawozdanie z pracy Rady Gminy w okresie
międzysesyjnym:
Na wstępie Przewodniczący poinformował radnych, że Radca Prawny pan Radosław Wtorek –
pełnomocnik pana B.J. został zawiadomiony o terminie sesji Rady Gminy.
Do Przewodniczącego Rady Gminy wpłynęło pismo w prośbą o wskazanie dwóch radnych do składu
komisji do spraw przeprowadzania konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczania
obszaru zdegradowanego, obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Bojszowy.
W odpowiedzi z dnia 20 grudnia 2016r. Przewodniczący Rady do składu komisji do spraw
przeprowadzania konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczania obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Bojszowy wstępnie wskazał radnego
Antoniego Wilczka i radnego Piotra Wróbel, jednocześnie zaznaczając, że ostateczna akceptacja
kandydatur zostanie zaakceptowana na najbliższej Sesji Rady Gminy, tj. 29 grudnia 2016r.
Przewodniczący poinformował, że kandydaci, tj. radny Antoni Wilczek i rady Piotr Wróbel wrazili
zgodę na kandydowanie i pracę w tej komisji. Przewodniczący zapytał, czy radni mają jakieś inne
propozycje kandydatur, czy akceptują przedstawione kandydatury. Nikt nie zgłosił uwag.
1. "Niezłomni" - udział w konferencji w związku z 35 rocznicą stanu wojennego.
2. Udział w pracach Komisji stałych RG.
3. Spotkania wigilijno - opłatkowe (stowarzyszenia, instytucje powiatowe i gminne, jednostki
oświatowe).
4. Uroczystość jubileuszowa par małżeńskich.
Przewodniczący podziękował wszystkim Radnym za udział w uroczystościach instytucji Gminnych.
Do Biura Rady wpłynęły następujące pisma:
1. w sprawie wniosku o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków.
2. w sprawie o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na okres od
01.01.2017-31.12.2017.
3. Przykładowe stanowiska akcji poparcia dla apeli o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów
dot. zmiany granic Gmin - Związku Gmin Śląska Opolskiego.
4. w sprawie proponowanych zmian prawa ochrony środowiska - Prezes Zarządu WFOŚiGW
w Katowicach.
Wójt: Podziękował Radnym za przyjęcie budżetu na 2017 rok.
Nawiązując do stanowiska przewodniczącego Rady Gminy przedstawionego na początku sesji Wójt
stwierdził, że do protokołów z sesji wpisywane są konkretne pytania i interpelacje radnych, pytania
przekazane na piśmie będą miały odpowiedź pisemną odczytywaną na kolejnej sesji. Na pytanie Pana
Janusza Gwoździa, czy przygotowywać pytania na piśmie i przedłożyć Wójtowi, Wójt potwierdził
ponownie, że na doprecyzowane pisemne pytania udzieli odpowiedzi pisemnej. Może również
odpowiedzieć na konkretne pytania bezpośrednio na sesji, co zostanie zaprotokołowane.
1. Gmina współpracuje z RPWiK w Tychach w sprawie rozbudowy sieci wodociągowej w okolicy
budynku OSP w Świerczyńcu.
2. Wójt przypomniał o koncercie Noworocznym - 06.01.2017r.
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3. Statystyka za 2016 rok:
Zameldowani

Urodzenia

Zgony

Ogółem

7570

86

67 (23K,44M)

Bojszowy

3603

43

31

Bojszowy Nowe

1321

20

9

Świerczyniec

1322

10

12

Międzyrzecze

856

6

9

Jedlina

468

7

6

Zapytania i interpelacje radnych:
Radny Stanisław Biela: zapytał :
1. czy można coś z tym zrobić z wstrząsami powodowanymi przez próby Nitro-Erg?
2. dlaczego firma odbierająca odpady rozwoziła harmonogramy odbioru odpadów pustymi
ciężarowymi samochodami?
3. dlaczego nie informuje się mieszkańców o wyłączeniach prądu? Ostatnie takie zdarzenie
miało miejsce w Wigilię.
Radny Janusz Gwóźdź: zapytał „czy może Pan Panie Wójcie wyjaśnić co się dzieje w naszym
ośrodku zdrowia, ponieważ następny lekarz, jak mi się wydaje dobry lekarz, co mówią mieszkańcy
odchodzi, może tam się coś dzieje niedobrego, proszę o jakieś informację”.
Ad. 9 Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
Wybuchy Nitro-Erg: po ostatnim zapytaniu (interpelacji) do firmy zostało skierowane pismo, lecz nie
została udzielona odpowiedź. Ponowi się próbę interpelacji innymi metodami.
Harmonogramy wywozu odpadów: Wójt nie ma wpływu na sposób ich rozwożenia.
Wyłączenia prądu: w Wigilię wyłączenie było spowodowane pożarem budynku w Międzyrzeczu prośba prowadzących akcję ratowniczą.
GZOZ: odpowiedź zostanie skierowana na piśmie.
Ad. 10 Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady Gminy Bojszowy Marek Kumor formułą „Zamykam sesję Rady Gminy
Bojszowy" zakończył obrady sesji.

Protokołowała: K. Machulec
Bojszowy, dnia 29.12.2016r.
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