PROTOKÓŁ Nr XXI/2013
z przebiegu sesji zwyczajnej Rady Gminy Bojszowy
w dniu 28 stycznia 2013r.
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. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej w 2012 roku
7. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok.
8. Zapytania i interpelacje radnych oraz sprawy bieżące.
9. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
10. Zakończenie sesji.
Przebieg sesji:
Ad.1-3
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kumor otworzył sesję, powitał radnych, zaproszonych gości oraz
stwierdził prawomocność sesji – obecnych 14 radnych (nieobecny Henryk Kostyra).
Przewodniczący odczytał porządek obrad i zapytał czy Radni wnoszą jakieś zmiany w proponowanym
porządku obrad.
Przewodniczący zapytał, czy ktoś wnosi uwagi do Protokołu Nr XX/2012.
Protokół z sesji Nr XX/2012 z dnia 31.12.2012r. został poddany pod głosowanie:
13 głosów – za
0 głosy – przeciw
1 głosów – wstrzymujących się.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził minutę ciszy ku czci zmarłego Kardynała Józefa Glempa
Prymasa Polski.
Ad. 4 Przedstawienie projektów uchwał.
Uchwała Nr XXI/124/2013 w sprawie podziału Gminy Bojszowy na stałe obwody głosowania. Zgodnie z
Ustawą z dnia 5 stycznia 2011 Kodeks Wyborczy na wniosek Wójta, rada gminy dokonała podziału
gminy na okręgi wyborcze pomiędzy 1 sierpnia 2011r. a 1 listopada 2012r.
Podziału na stałe obwody głosowania należy dokonać w ciągu kolejnych trzech miesięcy od podjęcia
uchwały o podziale gminy na okręgi wyborcze – zgodnie z KW.
Podziału na 8 obwodów głosowania dokonano ze względu na 15 mandatów wyborczych oraz liczbę
wyborców w poszczególnych obwodach. W 7-miu obwodach głosowania będą obsługiwane 2 mandaty,
natomiast w 1 obwodzie głosowania będzie obsługiwany jeden mandat wyborczy.
Ilość obwodów usprawni prace komisji.
Autopoprawki: obwód 5 – ul. Kassolika, obwód 6 i 8 – ul. Korzenicka, obwód 7 – ul. Kowola.
Uwagi radnych.
Radny Grzegorz Gwóźdź – trzy komisje w Świerczyńcu to dużo. Możnaby połączyć obwód 6 i 7. Moim
zdaniem to wystarczy.
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Wójt – liczba komisji zwiększa szanse zatrudnienia w nich. Wpływa wiele wniosków ludzi młodych,
którzy chcą zdobyć doświadczenie, którzy chcą pracować przy wyborach.
Radny Grzegorz Tomala – mam propozycję: nie robić obwodu 1, 2 i 4 w różnych szkołach, tylko w
jednej placówce.
Wójt – tak ustalone obwody usprawnią prace komisji. Chodzi tu głównie o warunki lokalowe – lepsza
komunikacja i organizacja.
Radny G. Tomala – każda zmiana miejsca do głosowania powoduje dezorientację mieszkańców,
zwłaszcza u ludzi starszych.
Wójt – nigdy nie robiliśmy takich zmian. Będziemy w odpowiedni sposób informować mieszkańców.
Radny G. Tomala – podejście, że wybory to dobre zajęcie dla młodych do mnie nie trafia. Na zachodzie
zajmują się takimi sprawami osoby doświadczone. Pierwszeństwo dla młodych nie jest dobre.
Wójt – nie mówiłem o pierwszeństwie dla młodych. Zgłasza się dużo młodych ludzi do pracy w
komisjach. Przewodniczącym komisji zawsze jest osoba odpowiedzialna i z doświadczeniem.
Radny Stanisław Biela – członkiem komisji musi być osoba pełnoletnia?
Wójt – tak.
Uchwała Nr XXI/125/2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bieruńsko –
Lędzińskiemu na realizację zadań w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych. Przekazujemy
Powiatowi 8 tys. zł na realizację zadań w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych. Głównie chodzi
tu o działalność Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość Życia”, którego
podopiecznymi są mieszkańcy Gminy Bojszowy (obecnie jest 18 członków z naszej gminy).
Brak uwag.
Uchwała Nr XXI/126/2013 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnych.
Nieruchomości wymienione w załączniku Nr 1 do niniejszej umowy są nieruchomościami
dzierżawionymi przez dotychczasowych dzierżawców nieprzerwanie od 2001r., w związku z czym,
zawarcie kolejnych umów następowałoby w drodze przetargu zgodnie z art. 37 ust. 4 ustawy o
gospodarce nieruchomościami. Rada gminy może wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia tych umów. Grunty są utrzymywane w kulturze rolnej.
Brak uwag.
Pakiet uchwał od numeru XXI/127/2013 do XXI/133/2013 jest podejmowany na podstawie ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminie. Jest to swoista rewolucja w gospodarce odpadami. Do tej pory
osoby fizyczne zawierały umowę na wywóz śmieci z wybraną przez siebie firmą. Od 1 lipca, to gmina
podpisze umowę w imieniu mieszkańca z firmą, która wygra przetarg. Gminy muszą realizować
Narodowy Plan Gospodarki Odpadami w zakresie Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami. Do 16
lipca br. gmina musi wykazać, że osiągnęła wskaźnik lokacji odpadów biodegradowalnych na
składowisku odpadów na poziomie nie większym niż 50%. Wskaźnik ten realizujemy w ramach spółki
MASTER.
Uchwały były omawiana na Komisji Gospodarki Komunalnej. Projekty uchwał nr XXI/127/2013,
XXI/129/2013 – XXI/133/2013 w terminie od 18.01.2013 do 24.01.2013r. zostały poddane konsultacjom
społecznym. W określonym terminie nie wpłynęły żadne wnioski. Uchwały były też opiniowane przez
Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
W najbliższym numerze „Naszej Rodni” ukaże się już pierwsza część informacji na temat gospodarki
odpadami komunalnymi.
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Uchwała Nr XXI/127/2013 w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy Bojszowy”. Część zapisów w Regulaminie jest przeniesiona z poprzedniej uchwały. Nowością sa
tu przepisy dotyczące gospodarki odpadami.
Właściciele nieruchomości eksploatujący zbiorniki bezodpływowe zobowiązani są do dokonania
zgłoszenia posiadanego urządzenia do ewidencji prowadzonej przez gminę. W gminie musi powstać
ewidencja wszystkich zbiorników bezodpływowych, czyli szamb. Pojemniki służące do gromadzenia
odpadów komunalnych winny mieć minimalną pojemność 120 litrów, a kontenery 3 m3. Istotny jest § 5
ust. 7 - rzeczywista ilość pojemników na odpady zmieszane ustawionych na terenie nieruchomości
zamieszkałej stanowi iloczyn liczby osób zamieszkujących nieruchomość i obowiązującej normatywnej
ilości wytwarzanych odpadów wynoszącej 60 l/osobę/miesiąc (w przypadku zbierania odpadów w sposób
selektywny) lub 120l/osobę/miesiąc (w przypadku zbierania odpadów w sposób zmieszany) oraz
częstotliwości odbierania odpadów. Ta krotność jest normą statystyczną. W ramach opłaty, domostwa,
które będą segregować odpady, zostaną zaopatrzone w worki. Nieruchomości nie zamieszkałe, na których
powstają odpady komunalne winny być wyposażone w odpowiednią ilość pojemników wynikającą z
potrzeb właściciela nieruchomości przy uwzględnieniu częstotliwości odbierania oraz tygodniowych
wskaźników wytwarzania odpadów – dokładnie określa to tabela w § 5 ust. 8. Paragraf 6 wymienia
rodzaje worków oraz rodzaje odpadów, które mogą być w nich gromadzone. Częstotliwość opróżniania
pojemników nie może być mniejsza niż: z nieruchomości zamieszkałych – dwa razy w miesiącu (co 2
tygodnie); z nieruchomości nie zamieszkałych – minimum jeden raz w miesiącu. Worki z odpadami
zbieranymi w sposób selektywny zawierające: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, odpady
komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji będą
odbierane co najmniej jeden raz na miesiąc; odpady biodegradowalne i zielone (trawa, liście, gałęzie)
winny być odbierane co najmniej dwa razy na miesiąc w okresie od 01 kwietnia do 30 listopada. Zbiórka
odpadów wielkogabarytowych i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będzie odbierany sprzed posesji
1 raz w roku. Odpady komunalne za wyjątkiem komunalnych zmieszanych, mogą być dostarczane we
własnym zakresie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – tzw. PSZOK-u na
zasadach określonych w odrębnej uchwale. PSZOK musi być zorganizowany na terenie gminy. Odpady
budowlane i remontowe powstające w wyniku remontu lokalu lub budynku powinny być gromadzone w
kontenerach ustawionych w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości oraz zagospodarowane przez
firmę świadczącą usługę remontową. Odpady te odbierane będą po dokonaniu zgłoszenia – za dodatkową
opłatą. Dotyczy to również właścicieli nieruchomości prowadzących remonty we własnym zakresie.
Wnoszę też autopoprawkę – dotychczasowy § 23 będzie paragrafem 24, a § 23 otrzymuje brzmienie
„Traci moc uchwała Nr XLIII/233/2006 Rady Gminy Bojszowy z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie
szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bojszowy.”
Uwagi radnych.
Radny Antoni Wilczek – przy cmentarzach nie ma określonych ilości dni przy świętach
Wójt – to jest 10 l na miejsce na tydzień – miesięcznie 40 l.
Radny A. Wilczek – ale jak długo ten okres trwa?
Wójt – 1 tydzień
Radny Szymon Gruszka – do koszy nie można wrzucać odpadów biodegradowalnych? Co z odpadami
tzw. „kuchennymi”? Tu jest okres od kwietnia do listopada
Wójt – w tym okresie są 2 worki przeznaczone na odpady zielone. W pozostałym okresie jest to 1 worek.
Radny Sz. Gruszka - § 9 ust. 3 – jak to będzie sprawdzane i egzekwowane?
Wójt – jest to wymóg ustawowy. Nadzorować będą pracownicy. Będzie to doprecyzowane.
Radna Maria Odrobińska – rozdział 3 § 13 ust. 2 – czy indywidualnie mogę zawieźć odpady do
PSZOK-u i czy będą za to dodatkowe opłaty?
Wójt – można zamówić kontener i wtedy będzie określona opłata. My to odbieramy.
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Radny G. Tomala – nie uwzględniono domów ekologicznych. Ja na przykład nie wytwarzam popiołu.
Wytwarzam 120 l odpadów zmieszanych i odpady segregowane. W tej chwili „zmusza się” domowników
do wytworzenia 300 l. Te wszystkie wyliczenia nie są adekwatne do pór roku – w lecie nie wszyscy
wytworzą tyle odpadów.
Wójt – przeliczniki były najtrudniejszym tematem. Zwróciłem uwagę na statystykę. Wynika to z
doświadczeń firm. W okresach zimowych odpadów będzie więcej, a w letnich mniej. W ciągu roku
gmina oddaje na wysypisko 1650 ton odpadów. Zakładam, że tych odpadów będzie ok 2080 ton dla
gminy. Te wyliczenia sa realne. Nie da się podzielić, kiedy będzie mniej, a kiedy więcej odpadów.
Musielibyśmy indywidualnie określić każde domostwo. Ze względów sanitarnych musi być odbiór śmieci
dwa razy w miesiącu.
Radny G. Tomala – to się zgadza. Ale ja chcę płacić za swoje śmieci, a nie za czyjeś. Wynika z tego, ze
muszę zacząć wytwarzać popiół. Wiem, że statystycznie jest prościej. Mam dylemat – mamy coś przyjąć,
a jest to sprzeczne z moją rodzinną polityką ekologiczną. Może będę skupował te odpady.
Wójt – gdzie tu nie ma ekologii? My „wyciśniemy” z rodziny wszelkie odpady – one nigdzie indziej nie
trafią.
Radny G. Tomala – wójt mnie obraża, że wywożę śmieci.
Wójt – nie – ja mówię czysto hipotetycznie.
Radny G. Tomala – a ja mówię o konkretnie o moim domu. Ani gram odpadów nie trafia poza kubeł.
Wójt - System jest samofinansujący. Nie da się zróżnicować indywidualnie. Oczywiście, że jeden ma
więcej odpadów, a drugi mniej. Może będzie trzeba zmienić te 60 l – życie to zweryfikuje.
Radny G. Tomala – czy ja mając 5 osób w domu muszę mieć 2 kubły po 120 l?
Wójt – będę o tym mówił przy kolejnej uchwale
Radny S. Biela – najlepiej będzie, jak Wójt omówi opłaty.
Wójt – będę je omawiał przy dalszej uchwale.
Wójt zaproponował zmianę w kolejności uchwał. Projekt z numerem XXI/128/2013 zmieniłby numer na
XXI/132/2013, a projekt z numerem XXI/132/2013 na nr XXI/128/2013.
Uchwała Nr XXI/128/2013 w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Zgodnie z art.6c
ust. 2 ustawy, gminy mogą także postanowić o odbieraniu odpadów komunalnych z nieruchomości ,na
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Ponieważ odbieranie odpadów z
nieruchomości niezamieszkałych pozwoli na pełną kontrolę nad całym strumieniem wytwarzanych w
gminie odpadów komunalnych, objęto systemem również te nieruchomości i określono stawki opłat za
pojemniki o określonej pojemności.
Uwagi radnych.
Radny Sz. Gruszka – załóżmy, że obok domu buduję drugi dom. Czy na budowie musze mieć kosz?
Wójt – tak. Musi być deklaracja. Wywóz według potrzeb. Minimum 120l/ 1 miesiąc.
Radna J. Czarnynoga – jest dom, ale nikt w nim nie mieszka. Jakie oświadczenie musi złożyć
właściciel?
Wójt – musimy dotrzeć do każdej posesji. Właściciel może wszystko „wyzerować”.
Radna J. Czarnynoga – ale jakaś deklaracja musi jednak być – że nikt nie mieszka i nie powstają
odpady.
Wójt – indywidualnie będziemy docierać. Przy ustaleniu właściciela, właściciel określi.
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Radna J. Czarnynoga – brakuje w deklaracji okienka „pustostan”. Znam taki przypadek i na pewno nie
jest on jedyny w gminie.
Wójt – każdy ma otrzymać deklarację. Może w niej określić, że nie ma mieszkańców i nie wytwarza się
odpadów.
Radny S. Biela – w § 1 zasadne byłoby wyrzucić słowo „postanawia się”. Mogłoby być „Rada Gminy
Bojszowy uchwala: Obowiązkowo z dniem lub obowiązkowy odbiór”. A tu jest: Rada Gminy uchwala –
postanawia.
Wójt – czyli „postanawia” wyrzucamy.
Radny A. Wilczek – jaka jest podstawa do wyliczenia 10 l na 1 miejsce pochówku tygodniowo? To za
dużo. Skąd ten wskaźnik?
Wójt – jest to norma ściągnięta od zarządców cmentarzy komunalnych
Radny A. Wilczek – jest to 4-krotnie za dużo. Należy się nad tym zastanowić.
Wójt – proszę się zapoznać z kosztami za wywóz odpadów za zeszły rok u proboszcza.
Radny A. Wilczek – już się zapoznałem. Jest to za dużo.
Wójt – rozmawiałem z proboszczem. Arcybiskup zaproponował partycypowanie gminy w kosztach.
Mogę jedynie powiedzieć, że proboszcz nie zostanie z tym sam. Przyjmijmy zatem autopoprawkę w
uchwale Nr XXI/127/2013 w § 5 ust. 8 w tabeli zmniejszamy litraż dla cmentarzy o połowę –
odpowiednio będzie to 5 l i 10 l.
Mecenas Mirosław Nosalik – autopoprawka w tytule: „w sprawie odbierania odpadów...” oraz w
brzmieniu § 1 „Wprowadza się z dniem 1.07.2013r. odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, które nie są zamieszkiwane przez mieszkańców gminy, a powstają w nich odpady
komunalne.”
Wójt – literalnie zacytowaliśmy ustawę. Pierwotny zapis był prawidłowy. Zapis ustawowy: „rada gminy
może postanowić”
Mecenas M. Nosalik – czyli nie „uchwalić” tylko „postanowić”.
Radny S. Biela – moją intencją było, żeby nie było „uchwala – postanawia”, może być „Rada Gminy
Bojszowy postanawia”.
Wójt – tak. I to będzie zgodne z zapisem ustawowym. Tytuł „w sprawie postanowienia” też jest
prawidłowy. „Rada Gminy Bojszowy postanawia” i tytułu nie zmieniajmy.
Mecenas M. Nosalik – tytuł należałoby zmienić.
Wójt – czyli § 1 „postanawia” – wyczerpujemy zapis ustawowy. Ostateczna wersja: „w sprawie
odbierania odpadów...” i „Rada Gminy Bojszowy postanawia...”. Wracam do cmentarza – jest to
wyliczona tylko objętość pojemników czy kontenerów. W momencie kiedy źle trafimy z objętością i
życie pokaże, że trzeba będzie opróżniać co 3 dni/ co 1 tydzień/ co 2 tygodnie, to opłata zgodnie z
uchwałą i tak będzie wnoszona – tutaj nic się nie zmieni.. To dopiero ilość faktycznie zapełnionych i
zgłoszonych do odbioru kontenerów decyduje jakie będą koszty.
Radny S. Biela – tu Wójt ma rację, ale w następnych uchwałach będzie zapis, że jeżeli ktoś
przekroczy niesegregowane ponad zadeklarowaną ilość, to będzie musiał dodatkowo zapłacić. I tu jest
niebezpieczeństwo.
Wójt – nie do końca to dotyczy tej uchwały. Omówmy resztę projektów – to powinno wyjaśnić sytuację.
Uchwała Nr XXI/129/2013 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona
będzie przez właścicieli nieruchomości bez wezwania, za każdy miesiąc kalendarzowy, do 15 dnia
danego miesiąca. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi może być również wnoszona przez
właścicieli nieruchomości z góry za kwartał. Termin wniesienia pierwszej opłaty za gospodarowanie
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odpadami upływa dnia 15 lipca 2013 r. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele
nieruchomości uiszczać mogą gotówką w kasie Urzędu Gminy Bojszowy lub na numer rachunku
bankowego podany do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty. Ustawodawca dopuszcza
też wnoszenie opłaty w formie inkasa – my jej nie wprowadzamy.
Uwagi radnych.
Radny M. Kumor – czy można zapłacić za 2 kwartały?
Wójt – prawdopodobnie tak.
Radny G. Tomala – czy będzie utworzone jakieś osobne subkonto?
Skarbnik – nie może być takiego subkonta.
Radny G. Tomala – jak gmina będzie się rozliczać? Czy będzie to czytelne? Co z tymi, którzy nie
zapłącą?
Wójt – obowiązuje tu system podobny do podatkowego. Każdy kto złoży deklarację, będzie miał swój
przypis. Każdy będzie widoczny indywidualnie. Będzie wdrażana procedura – do egzekucji włącznie,
przeprowadzanej przez wójta, ale z procedurami komorniczymi.
Mecenas M. Nosalik – egzekucja administracyjna na podstawie tytułu – tytuł na podstawie deklaracji.
Upomnienie, tytuł – z tym się wiążą koszty dla dłużnika. Egzekutor gminny – nowa instytucja w gminie.
Musi być kolejne stanowisko pracy.
Radny G. Tomala – ktoś się zadeklarował, ale wyjeżdża na kilka miesięcy. Czy musi to zgłosić?
Wójt – deklaracja przewiduje takie zawieszenie.
Radny G. Tomala – czy środki będą przeznaczane tylko na gospodarkę odpadami, czy na inne cele?
Wójt – to jest dochód i wydatek budżetowy. W ostatecznym rozliczeniu dochody muszą się równać
wydatkom.
Radny S. Biela – prosze jeszcze o skorygowanie podstawy prawnej w uchwale XXI/127/2013 –
posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej odbyło się z Komisją Przestrzegania Prawa, Ładu i
Porządku Publicznego, a nie z Komisją Rolnictwa.
Uchwała Nr XXI/130/2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. Pierwszą deklarację właściciel
nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy Bojszowy w terminie do dnia 31 marca 2013 r.
Każdą następną deklarację - do 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź
wygaśnięcie obowiązku uiszczania opłaty lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opłaty.
Uwagi radnych
Radny G. Tomala – mam nadzieję, że deklaracja nie trafi w takiej formie do mieszkańców, tzn, że
pozycja F w tabeli nie będzie podzielona na strony.
Wójt – oczywiście wszystko będzie czytelne.
Radna J. Czarnynoga – pozycja E pkt 2 – gdzie wpisac te dane o które pytałam?
Wójt – 0 osób i nie wypełniać.
Uchwała Nr XXI/131/2013 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Bojszowy i
zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę. Wójt
przytoczył zapis §1.
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Uwagi radnych
Radny Sz. Gruszka – czyją własnością są pojemniki na odpady?
Wójt – mieszkańca.
Radny Sz. Gruszka – z co z uszkodzeniami pojemników? Gdzie zgłaszać?
Wójt – egzekwować w firmie.
Radny S. Biela przedstawił nowe wyliczenia dotyczące liczby pojemników na odpady przypadające na
rodziny o konkretnej liczbie osób. Po długiej dyskusji uzgodniono, że dotychczasowe brzmienie uchwały
jest prawidłowe.
Radny S. Biela zwrócił się z wnioskiem o 10 minut przerwy.
Wójt omówił pozostałe paragrafy uchwały, w tym zasady funkcjonowania i organizacji PSZOK-u, który
będzie działał w ramach opłat wnoszonych przez mieszkańców.
Uchwała Nr XXI/132/2013 dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. Ustawodawca opuścił kilka metod. My w §1 przyjęliśmy,
że wysokość opłaty zależy od liczby mieszkańców. Zwracam uwagę, że zamieszkujący nie musi być
zameldowany, z tym że jeżeli ktoś zadeklaruje mniej osób zamieszkałych niż zameldowanych, będzie to
skontrolowane. Będziemy wymagać, aby firma odbierajaca odpady, na bieżąco rejestrowała, jakie
pojemniki odbiera z danej posesji.
Jeżeli odpady będą zbierane/odbierane selektywnie, opłata wynosi 10 zł od osoby miesięcznie. W ramach
opłaty stałej, wyliczonej ilości worków i pojemności kubłów, jest odbiór śmieci, jest zbiórka odpadów
wielkogabarytowych i „elektrośmieci”, jest wstęp z odpadami do PSZOK-u i worki.
Jeżeli odpady nie będą segregowane, opłata wynosi 18 zł od osoby na miesiąc.
Załozylismy, że zadeklaruje się 7000 mieszkańców. Analizując koszty firm wywozących odpady,
wynoszą one ok. 32-38 % w tonie opłacone na wysypisku. Aby pokryć koszty firmy i odbiór na
wysypisku, należy uzyskać 550 tysiecy zł. Do tego trzeba doliczyć koszt 2 etatów w Urzedzie,
organizację PSZOK-u, koszty wywozu odpadów z PSZOK-u, zbiórkę odpadów wielkogabarytowych i
„elektrośmieci”, oprogramowanie komputerowe. W ostateczności potrzebny jest 1 milion zł przychodu.
Jeżeli podzielimy to przez 7000 osób, wychodzi koszt 11,20-11,40 zl/osobę.
Ustala się też stawki dla nieruchomości niezamieszkałych produkujących odpady w sposób selektywny:
1 pojemnik 120 l – 22 zł
1 pojemnik 240 l – 36 zł
1 pojemnik 1100 l – 76 zł
1 kontener KP 7 – 500 zł
1 worek – 4 zł.
Dla nieruchomości niezamieszkałych produkujących odpady w sposób zmieszany stawki wynoszą:
1 pojemnik 120 l – 30 zł
1 pojemnik 240 l – 50 zł
1 pojemnik 1100 l – 150 zł
1 kontener KP 7 – 750 zł.
Pytania radnych:
Radny S. Biela – jaką trzeba przyjąć stawkę VAT?
Wójt – nie ma stawki VAT. To jest opłata – podatek.
Radny A. Wilczek – ktoś prowadzi działalność gospodarczą usługi malarskie. Nie prowadzi jej na
miejscu, jeździ po domach. Jaki powinien mieć pojemnik i czy może segregować? Też prowadzę
działalność gospodarczą w większości wyjazdową i nie zatrudniam pracowników.
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Wójt – zgodnie z uchwałami – minimum 1 pojemnik o pojemności 120 l za 22 zł. Można segregować –
trzeba kupić worek za 4 zł. Każdy przedsiębiorca musi mieć minimum 1 kubeł.
Radny A. Rokowski – wszędzie operujemy terminologią - odpady segregowane i niesegregowane, tzn.
zmieszane. W § 2 mamy z kolei odpady zbierane w sposób selektywny i nieselektywny. Czy to wynika z
ustawy?
Wójt – odpady zbierane selektywnie, tzn. są odpady w workach i reszta w kuble. Terminologia jest
rózna.
Radny Henryk Kostyra – dlaczego przedsiębiorca za segregację musi płacić 4 zł za worek? Inni nic nie
płacą.
Wójt – bo, gdyby nie segregował, płaciłby 22 zł za tą samą objętość
Radny H. Kostyra – przy dużych ilościach to się nie opłaca.
Wójt – przy dużych ilościach nie. To co większe firmy zapłacą za pracownika, obniża koszty dla
zwykłego mieszkańca.
Radny Krzysztof Ścierski – jest problem z mieszkańcami zameldowanymi i zamieszkałymi.
Powiedzmy, ze jest zamieszkałych w posesji 6 ludzi, zameldowanych jest 2 i nie ma koszy. Nie
wiadomo, czy tam będzie cokolwiek zgłoszone.
Wójt – z deklaracją trzeba dotrzeć do każdej nieruchomości. Jeżeli w domu mieszka 6 osób, a nie oddają
odpadów, to są 2 możliwości: nie kupią pojemników i będą te odpady dalej gromadzić – wtedy z innych
przepisów wchodzi się na posesję – egzekucja; drugą rzeczą, która się może dziać, to podrzucanie komuś
śmieci, ale wtedy każdy będzie sobie tego pilnował. Jeżeli ktoś nie zawrze umowy, będzie postępowanie
egzekucyjne. Teraz też można by wydać decyzję zastępczą, ale gmina by to płaciła, a możliwości
egzekucji są praktycznie zerowe.
Radny K. Ścierski – oni to zlekceważą.
Mecenas M. Nosalik – nie. Zwracam uwagę, że ta opłata jest formą podatku.
Wójt – jest egzekucja wprost z ustawy, czyli wchodzimy na posesję, tak jak komornik. Natomiast,
gdybym wydał decyzję zastępczą, dopiero na drodze cywilno-prawnej dochodzę kosztów, które ponoszę.
Radny K. Ścierski – jest ten problem, że na posesji nie ma ani jednego kosza i tam nie ma sterty śmieci,
a z komina się dymi czy lato czy zima.
Wójt – zobaczymy, co ci ludzie w deklaracji napiszą.
Radny A. Wilczek – nadal nie rozumiem – jest działalność gospodarcza nauka jazdy i też musi mieć
kosz 120 l? Pytam, bo ludzie będą pytać nas.
Radny Józef Fuchs – jest dużo takich działalności, np. renowacja gaśnic, gdzie tez jeździ się po domach.
Wójt - jeżeli ktoś zadeklaruje, że nie wytwarza odpadów, to te odpady się nie pojawia. Jeśli ktoś
wytworzy 3 kg śmieci i jest w stanie dołożyć je do odpadów domowych, to nikt tego nie zaneguje.
Radny Eugeniusz Rogalski – opłata nie może być ani za duża ani za mała. Nie może być za duża ze
względu na firmy, które obsługują naszą gminę i już „przebierają nogami”. Ustawa nie jest dla gmin, w
których pali się węglem. W miastach, gdzie są centralne kotłownie, odpady są głównie segregowane, a
zmieszanych jest mniej. Natomiast u nas jest to prawie 90%. Przedstawię to na przykładzie 2 gospodarstw
domowych, które przeanalizowałem na podstawie rachunków za 2012 rok. Oba sa 3-osobowe. W
pierwszym było zużycie – praktycznie tylko popiół się dawało do pojemnika, więc 12 x 22,60 = 271,20 zł
i segregowane odpady, to było 6 worków, czyli 30 zł; razem 301,20 zł. Jeżeli podzielimy to przez 3
osoby, wychodzi 8,36 zł na miesiąc oraz segregowane odpady, to ok. 9,90 zł całości. Trzeba dodać, że
większa część mieszkańców odpady biodegradowalne kompostuje. Drugie mieszkanie – tylko 7 kubłów z
popiołem. I tu wartość wyniosła 210,80 zł, dzieląc wychodzi 5,85 zł na osobę miesięcznie. Wiele gmin
już to stosuje, np. Pszczyna, Jastrzębie i tam mniej płacili ci w systemie od mieszkańca niż kubłowym.
Uważam, że te 10 zł to za dużo i dlatego zgłaszam wniosek, aby opłata wynosiła 8 zł.
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Radny G. Tomala – najlepszym przykładem dla mnie jest miasto Pszczyna, która nie wprowadza tego
systemu.
Wójt – kazda gmina musi go wprowadzić.
Radny G. Tomala – wiem, ale od lat tam to funkcjonuje i podejrzewam, że niewiele tam…
Wójt – i miasto dopłaca. Zwracam uwagę: od 1 lipca system będzie samofinansujący bez możliwości
dopłaty. Obecnie Pszczyna miesięcznie dopłaca 8,70 zł. Wszystkie gminy od 1 lipca mają ten sam system
– bez dopłaty.
Radny G. Tomala – wiadomo, że możemy zawsze podwyższyć stawki opłaty, ale wydaje mi się, że
zaczynamy od wysokiej wartości i jest to zachęta dla firm na założenie, że ten dochód będzie znaczny.
Stajemy się niewolnikami firm obsługujących różne podmioty. Niestety straciliśmy swoje zakłady, nawet
nasz wewnętrzny zakład nie jest jednostką tylko spółką z o.o., zakład GPK, tego już nie odwrócimy.
Natomiast jakby to był typowy nasz gminny podmiot, byłyby większe możliwości w obsłudze tego
systemu. Przypuszczam, że wszyscy w jak najszybszym czasie powinniśmy zakupić pojemniki, bo za
kilka miesięcy będą o 100% droższe. Podobnie było z piecami c.o.
Wójt – 90% mieszkańców posiada pojemniki i ma zawarte umowę. Nikt tych pojemników nie wyrzuci.
Nie będzie szaleństwa, należy tylko zastąpić pojemniki metalowe. Koszty, które przedstawiłem nie sa
abstrakcyjne, są wyliczalne. To nie sa wyliczenia pod jakąś firmę. Licze na to, że firmy zastosują ceny
dumpingowe, bo za kilka lat zostanie na rynku tylko kilka podmiotów. Zgadzam się, że odpady, ścieki i
woda mają być w rękach samorządu – taka była moja polityka. To jest pełna kontrola nad kosztami i
ewentualnymi zyskami. Podkreślam – GPK, jako nasza spółka w roku 2012, na podwyżkę na ściekach
dostało zgodę na 0,17%. Gdyby to był podmiot prywatny, to nie ma możliwości kontroli. RPWiK dostał
zgodę na 1,6% podwyżki. W zakresie odpadów mamy wysypisko, mamy zakład, ale nie mamy firmy
odbierającej. Należy wszystko zrobić, aby ten odbiór „należał” do samorządu.
Radny A. Wilczek – nie było pana Rogalskiego na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej – tam
była ostra dyskusja. Wynegocjowaliśmy u Wójta 10 zł – Wójt nie chciał na to przystać. Jeżeli Pan
przedstawił nam tu te wyliczenia, w 90% ja w to nie wierzę. Ja mam 6-osobową rodzinę i minimum na
miesiąc mam 2 worki plastiku. Czyli ta rodzina, którą pan przedstawił minimum 1 worek powinna mieć –
to jest niewiarygodne. To jest moje zdanie. Nakłaniałem Wójta do tych 10 zł i będę teraz przeciwko pana
wnioskowi.
Radny G. Tomala – ile nas kosztuje 1 t czy 1000 l odpadów w Masterze?
Wójt – zmieszane 195zł/t, w zależności od frakcji, gruz np. 350 zł, meble 220 zł, segregowane za darmo
sa odbierane.
Radny A. Rokowski – chcę dodać, że dużym plusem, jest brak opłat za worki. Większa część zapłci
mniej.
Radny G. Tomala – ja po przeliczeniach będę płacił 100% więcej. Płacę więcej za ochronę środowiska,
bo płacę więcej za paliwo, nie wytwarzam odpadu. Teraz będę płacił 100% więcej. Czuję się w tej gminie
dyskryminowany.
Wójt – to jest system, gdzie jedni dopłacą, a inni zyskają. Nikt nie stworzył algorytmu pozwalającego
policzyć te koszty indywidualnie.
Głosowanie nad wnioskiem radnego E. Rogalskiego, w sprawie wysokości opłaty za odbieranie odpadów
na poziomie 8 zł. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
3 głosy – za (E. Rogalski, G. Tomala)
9 głosów - przeciw
3 głosy - wstrzymujące się.
Wniosek nie uzyskał akceptacji Rady Gminy Bojszowy.
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Uchwała Nr XXI/133/2013 w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez
gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi. Uchwała ta dotyczy przypadku, gdy wytworzy się więcej
odpadów niż to zadeklarowano. Wójt przytoczył paragraf 2 i 3 określające dodatkową wysokość opłaty za
usługę.
Uwagi radnych
Radny A. Wilczek – czy gmina wystawi fakturę na życzenie? Kto wystawi fakturę, żeby przedsiębiorca
mógł sobie to wpuścić w koszty?
Wójt – firma, która będzie odbierać odpady.
Radny A. Wilczek – ale ja płacę do gminy.
Wójt – ale to nie podlega VAT-owi. To jest forma podatku. To jest tak, jak podatek od nieruchomości.
Radny S. Biela – jak określić gruz czysty i zmieszany?
Wójt – każdy kod odpadów jest opisany. Odbierający odpady to zakwalifikuje. Jeżeli będzie z gruzem
ziemia, piasek itp., to będzie to gruz zmieszany.
Uchwała Nr XXI/134/2013 w sprawie utworzenia Klubu Integracji Społecznej w Bojszowach. Klub
działa już w ramach GOPS. Środki finansowe pozyskujemy w ramach projektów. W związku ze zmianą
przepisów, aby móc sięgać po środki zewnętrzne konieczne jest usamodzielnienie tej instytucji.
Autopoprawka w § 15 – „zarządzeniem Kierownika” należy zmienić na „uchwałą Rady Gminy
Bojszowy”.
Uwagi radnych.
Radny G. Tomala – jaki jest adres Klubu?
Wójt – ul. Świętego Jana 33.
Radny A. Wilczek – a czy klub działający w Bojszowach Nowych to ta sama działalność?
Wójt – tych klubów jest więcej, ale adres jest jeden. Musimy podać adres, aby sięgać po środki
zewnętrzne, natomiast zajęcia są prowadzone w zależności od potrzeb.
Radny A. Rokowski – czy to nas coś dodatkowo kosztuje?
Wójt – nie. Wykorzystamy środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz środki z EFS-u.
Ad.5 Przyjęcie uchwał.
Przyjęcie uchwał:
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych.
Uchwała Nr XXI/124/2013 w sprawie podziału Gminy Bojszowy na stałe obwody głosowania.
12 głosów - za
2 głosy - przeciw
1 głos - wstrzymujące się (E. Rogalski)
Uchwała Nr XXI/125/2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bieruńsko –
Lędzińskiemu na realizację zadań w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych.
15 głosów - za
0 głosów – przeciw
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0 głosów - wstrzymujące się.
Uchwała Nr XXI/126/2013 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnych.
15 głosów - za
0 głosów - przeciw
0 głosów - wstrzymujące się
Uchwała Nr XXI/127/2013 w sprawie w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie gminy Bojszowy”
13 głosów - za
0 głosów – przeciw
2 głosy - wstrzymujące się (E. Rogalski)
Uchwała Nr XXI/128/2013 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
15 głosów - za
0 głosów - przeciw
0 głosów - wstrzymujących się
Uchwała Nr XXI/129/2013 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
14 głosów - za
0 głosów - przeciw
1 głos - wstrzymujących się (E. Rogalski)
Uchwała Nr XXI/130/2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
15 głosów - za
0 głosów – przeciw
0 głosów - wstrzymujące się
Uchwała Nr XXI/131/2013 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Bojszowy i
zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
14 głosów - za
0 głosów - przeciw
1 głos - wstrzymujących się
Uchwała Nr XXI/132/2013 w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
11 głosów - za
3 głosy – przeciw (E. Rogalski, G. Tomala)
1 głos - wstrzymujących się.
Uchwała Nr XXI/133/2013 w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez
gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
13 głosów - za
0 głosów - przeciw
2 głosy - wstrzymujących się (E. Rogalski)
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Uchwała Nr XXI/134/2013 w sprawie utworzenia Klubu Integracji Społecznej w Bojszowach
9 głosów - za
0 głosów - przeciw
6 głosów - wstrzymujących się (E. Rogalski).
Ad 6 Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej w 2012 roku
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Biela przedstawił sprawozdanie z prac Komisji w 2012 r.
(załącznik Nr 1 do Protokołu).
Ad 7 Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Biela przedstawił plan pracy Komisji na 2013 r.
(załącznik Nr 2 do Protokołu).
Głosowanie nad przyjęciem planu pracy – w głosowaniu wzięło udział 14 radnych (nieobecny E.
Rogalski):
14 głosów - za
0 głosów - przeciw
0 głosów - wstrzymujących się.
Rada Gminy Bojszowy przyjęła plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 r.
Ad 8 Zapytania i interpelacje radnych oraz sprawy bieżące.
Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy Bojszowy w okresie międzysesyjnym:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Spotkanie z seniorami gminy
Koncert Orkiestry Ponticello
Kolędowanie z uczniami Szkoły Podstawowej w Bojszowach
Spotkanie z emerytami
Przygotowanie i przeprowadzenie Memoriału im. H. Jasińskiego
Posiedzenia komisji Rady Gminy
Przegląd kolędowy – Bojszowy Nowe
Uroczyste otwarcie magazynów przeciwpowodziowych w Bieruniu Nowym.

Podziękowanie dla radnych za udział w uroczystościach.
Do Biura Rady wpłynęły następujące pisma:
- pisma w sprawie realizacji ustaleń zawartych w protokole z dnia 02.07.2012r. – bezpieczeństwo
powodziowe Gminy Bojszowy
- Pisma dotyczące awaryjnej konserwacji – odbudowy cieku Łękawka w Jedlinie
- apel w sprawie Fiata
- pismo dot. wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na okres od 01.03.2013r.
do 28.02.2014r. złożonego przez RPWiK S.A.
- pismo dot. dokończenia przebudowy rowu odwadniającego – odcinka kanalizacji deszczowej od ul.
Świętego Jana do ul. Gaikowej
- informacja o najważniejszych zadaniach systemu ratowniczo – gaśniczego realizowanych w 2012 roku
na terenie miasta Tychy i powiatu bieruńsko-lędzińskiego.
Wójt przedstawił następujące informacje:
• 15 stycznia Zarząd Województwa Śląskiego przyznał dotację w wysokości 3,9 mln zł na
przebudowę ul. Świętego Jana. Zakończenie inwestycji przewiduję na październik 2013r.
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Trwa procedura wyboru wykonawcy remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg
lokalnych na terenie Gminy Bojszowy w roku 2013 (przetarg nieograniczony). Otwarcie ofert
nastąpiło w dniu 24 stycznia br. Trwa ich weryfikacja. Oferta z najwyższą ceną: 120,54 PLN
brutto.
W przyszłym tygodniu zostanie ogłoszony przetarg na rozbudowę GZOZ-u.
Trwa realizacja projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Bojszowy”.
Podpisano aneks do umowy, który wprowadza nowe preferencyjne zasady finansowania projektu,
czyli zwolnienie z obowiązku 15% wkładu własnego w projekcie. Całkowita wartość projektu:
811.776,36 PLN.
Oczyszczaniem oraz utrzymaniem zieleni w miejscach publicznych na terenie Gminy Bojszowy w
okresie od 01.02.2013r do 31.01.2014r. zajmie się GPK Sp. z o.o.
Zimowe utrzymanie dróg. Koszt brutto za IV kw. 2012 – 75.857 zł
Zawarto umowę na kompleksową usługę w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami na
terenie Gminy Bojszowy w roku 2013. Wykonawca – Gabriel Klaja Bieruń. Koszt brutto w roku
2013 – do 28.650,- zł.
GPK Sp. z o.o. Bojszowy powierzono administrowanie komunalnymi obiektami użytkowymi i
mieszkalnymi. Koszt brutto w roku 2013 – 31.278,- zł.
Zawarto umowę na obsługę komunikacji zbiorowej dla mieszkańców Gminy Bojszowy w roku
2013. Wykonawca – PKSiS Oświęcim S.A. Sumaryczna ilość wozokilometrów do wykonania –
212.000. Wartość brutto dopłaty do jednego wozokilometra – 3,77 zł. Wartość brutto całej umowy
– 799.070,40 zł.
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi
wojewódzkiej DW 931 (ul. Gościnna) z drogą gminną 670060S (ul. Dąbrowskiej) w
Bojszowach”.
Wykonanie opracowania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Świerczyniec
wraz ze wskazaniem preferowanego kierunku zagospodarowania ujmowanych ścieków oraz
analizą techniczno-ekonomiczną”. Termin wykonania – do 31.01.2013r.
Wpłynął wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy przy skrzyżowaniu ul. Dąbrowskiej i
ul. Gościnnej. Wnioskodawca chce wybudować pawilon handlowo-usługowy.
Przygotowanie DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY jako Gmina zastępcza dla miasta
Tychy.
Rozpatrywane są wnioski w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w
gminie Bojszowy”. Sześć wniosków nie spełnia warunków formalnych.

Zapytania radnych:
Radny G. Tomala – bardzo zła jakość odśnieżania w rejonie Bojszów Dolnych. Na jakim etapie jest
projekt związany z siecią światłowodową.
Radna J. Czarnynoga – jak rozumieć punkt 2 w § 2 „Regulaminu...”
Radna M. Odrobińska – proszę o zwrócenie uwagi na odśnieżanie na ul. Grycmana. Do tej pory
mieszkańcy sami muszą odśnieżać ulicę.
Radny J. Fuchs – co z gazyfikacją gminy? Czy firma się odzywała?
Radny Sz. Gruszka – na jakim etapie jest sprawa parkingu przy kościele w Bojszowach Nowych.
Podobno były rozmowy z osobami i umowa, że gmina ureguluje stan prawny tego terenu.
- jakie jest zapatrywanie Wójta na grę GTS-u w IV lidze?
- wiele organizacji używa w nazewnictwie słowa „ gminne”. Prośba o wyjaśnienie zależności z urzędem,
Wójtem czy Radą Gminy.
- na dużych odcinkach nie jest odśnieżany chodnik przy ul. Barwnej.
- w listopadzie zgłaszałem awarię lampy, która nie została usunięta. Ponowiłem zgłoszenie i do tej pory
sprawa nie została załatwiona.
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Ad.9 Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
Odśnieżanie – wezwałem RSP do wyjaśnień. Okazało się, że pług odśnieżający nie ma już gum.
Obiecano, że jakość odśnieżania się poprawi.
Światłowód – w marcu mają być pierwsze podłączenia.
Chodnik –regulamin – chodniki przy posesjach powinny być odśnieżane przez właścicieli. Regulamin
mówi o tym, że nie można tego śniegu spychać na jezdnię. W ekstremalnych sytuacjach śnieg będzie
wywożony. Za czystość na drogach odpowiada zarządca.
ul. Grycmana – temat podobny do odśnieżania w Bojszowach. Sprawdzę to.
Gazyfikacja – zbyt małe zainteresowanie mieszkańców.
Parking – pewne rzeczy były uzgadniane z właścicielami tych nieruchomości. Wchodząc na te działki i
robiąc tam parking, pozwolenie było i zobowiązałem się do pewnych rzeczy, np. przekształcić działki
budowlane, przeprowadzić podział i pozwolić sprzedać. Natomiast kolejnym porządkowym etapem było
to, że w przypadku zbycia przez innych tych działek, gdzie jest parking, gwarantowałem, że nowy
nabywca z parkingu automatycznie będzie miał wjazd do posesji. W chwili obecnej nie przewiduję
wykupu.
GTS – chciałbym, aby Klub dalej grał w IV lidze. Jest to wartość wypracowana przez wszystkich.
Nazewnictwo – nie można zabronić podmiotom używania w nazwie wyrazu gminny/gminna. Zwłaszcza,
jeśli działają na terenie gminy.
Chodnik ul. Barwna – nie odśnieżamy tego chodnika na bieżąco. Są to duże koszty. Obserwujemy, jaki
tam jest ruch. W razie potrzeby robią to 2 pracownicy porządkowi.
Lampy – sprawdzę to zgłoszenie.

Ad. 10 Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady Gminy Bojszowy Marek Kumor formułą „Zamykam sesję Rady Gminy
Bojszowy" zakończył obrady sesji.
Protokołowała: B.Wrobel
Bojszowy, dnia 28.01.2013r.
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