PROTOKÓŁ Nr XXII/2013
z przebiegu sesji zwyczajnej Rady Gminy Bojszowy
w dniu 13 marca 2013r.
Obecni zgodnie z załączoną listą obecności.
Porządek posiedzenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
Przedstawienie projektów uchwał w tym uchwały budżetowej na 2013 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 14 radnych (nieobecny Henryk
Kostyra).
Przewodniczący odczytał porządek obrad i zapytał, czy Radni wnoszą jakieś zmiany w
proponowanym porządku obrad. Nikt nie wniósł zmian w proponowanym porządku obrad.
Przewodniczący zapytał, czy ktoś wnosi uwagi do Protokołu Nr XXI/2013.
Protokół z sesji Nr XXI/2013 z dnia 28.01.2013r. został poddany pod głosowanie:
14 głosów – za
0 głosy – przeciw
0 głosów – wstrzymujących się.
Ad. 4 Przedstawienie projektów uchwał.
Uchwała Nr XXII/135/2013 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/164/2005 Rady Gminy
Bojszowy z dnia 30 maja 2005r. w sprawie upoważnienia Pani Anny Młocek Kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojszowach do wydawania decyzji
potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorców
W związku ze zmianą przepisów prawa uchwała Nr XXXI/164/2005 Rady Gminy Bojszowy
z dnia 30 maja 2005r. stała się bezprzedmiotowa, gdyż zgodnie z aktualnym brzmieniu art. 54
ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze świadczeń publicznych
wydawanie decyzji należy do kompetencji Wójta Gminy właściwej ze względu na miejsce
zamieszkania świadczeniobiorcy (Zarządzenie Wójta).

Brak uwag.
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Uchwała Nr XXII/136/2013 Rady Gminy Bojszowy z dnia 13.03.2013 r. w sprawie przyjęcia
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Bojszowy.
Zgodnie z art. 11a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr
106, poz. 1002 z późn. zm.), Rada Gminy zobowiązana jest do określania w drodze uchwały,
corocznie do dnia 31 marca, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt.
W związku z powyższym przygotowany został Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bojszowy w 2013 roku, który
stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Obejmuje on swoim zakresem realizację takich
zadań jak:
1. zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2. opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3. odławianie bezdomnych zwierząt;
4. obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;
5. poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6. usypianie ślepych miotów;
7. wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt
gospodarskich;
8. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt. Projekt programu został zaopiniowany przez powiatowego lekarza
weterynarii oraz zarządcę obwodów łowieckich, działających na obszarze Gminy Bojszowy.
Uwagi radnych
Radny Stanisław Biela – uwaga, aby zmienić zapis "koty miejskie" na "koty wiejskie"
Radna Maria Odrobińska - jaki jest koszt tego programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bojszowy?
Wójt - odpowiedź zostanie udzielona w pkt. 6 "Zapytania i interpelacje radnych oraz sprawy
bieżące"
Uchwała Nr XXII/137/2013 Rady Gminy Bojszowy z dnia 13.03.2013r. w sprawie
wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnych w trybie bezprzetargowym.
Nieruchomości wymienione w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały są nieruchomościami
dzierżawionymi przez dotychczasowych dzierżawców nieprzerwanie od 2001r. , w związku z
czym, zawarcie kolejnej umowy 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 tej umowy. Grunty te na chwilę obecną nie są
potrzebne gminie a dzięki dzierżawie utrzymywane będą rolniczo.
Uwagi radnych
Radny Antoni Wilczek - działka nr 725/7 w Bojszowach Nowe, gdzie dokładnie znajduje
się ta nieruchomość?
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Wójt - działka znajduje się przy ul. Korzenickiej.
Uchwała Nr XXII/138/2013 Rady Gminy Bojszowy z dnia 13.03.2013 w sprawie: zmiany
wieloletniej prognozy finansowej
Uchwała niniejsza podejmowana jest w związku z koniecznością dostosowania załącznika nr
1 i 2 do wzorów określonych w Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r.
(dz. U. z 2013 poz. 86). Przepis wszedł w życie 1 lutego 2013r. Termin dostosowania WPF do
nowych przepisów upływa 31 marca 2013r. Ponadto w załączniku nr 2 uwzględnione zostało
nowe przedsięwzięcie dotyczące zadań z zakresu pomocy społecznej tj. program EFS 7.2.1.
o wartości 202 809,00zł. z okresem realizacji w latach 2013-2014.
Brak uwag.
Uchwała Nr XXII/139/2013 Rady Gminy Bojszowy z dnia 13 marca 2013r. w sprawie
udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Bojszowy na rzecz samorządu Powiatu
Bieruńsko – Lędzińskiego.
Ulica Skromna w Jedlinie jest drogą powiatową o dużym znaczeniu również dla mieszkańców
Gminy Bojszowy. Na drodze występuje duży ruch pojazdów. Udzielenie pomocy finansowej
pozwoli na rozpoczęcie przez Powiat pracy drogowych mających na celu poszerzenie
istniejącego chodnika o 2mb (remont) oraz wykonanie w dalszego ciągu układu pieszego.
Będzie to korzystne dla podniesienia bezpieczeństwa ruchu pojazdów, pieszych oraz
rowerzystów.
Uwagi radnych:
Radna Maria Odrobińska - dlaczego istnieje zapis: „Remont chodnika wzdłuż drogi
powiatowej 4137S ul. Skromnej w Bojszowach” skoro ul. Skromna znajduje się w Jedlinie?,
Wójt - zapis musi być identyczny jak w projekcie Starostwa.
Radny Eugeniusz Rogalski - w jaki sposób została przeprowadzona poprzednia inwestycja,
że trzeba remontować chodnik?
Wójt - budowany jest dalszy ciąg układu pieszego. „Remont chodnika wzdłuż drogi
powiatowej 4137S ul. Skromnej w Bojszowach” - tak brzmi nazwa zadania realizowanego
przez powiat.
Uchwała Nr XXII/140/2013 Rady Gminy Bojszowy z dnia 13.03. 2013r. w sprawie przyjęcia
„Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bojszowy”
W dniu 5 marca 2013r. weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach oraz niektórych innych ustaw Regulamin należało zmienić i dostosować do
wprowadzonych przepisów. Zmieniony Regulamin zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy może być
uchwalony przez Radę gminy po zasięgnięciu opinii powiatowego inspektora sanitarnego.
Pozytywna opinię sanitarną do projektu Regulaminu Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny.

3

Zmianie uległ:
− § 5 ust. 8 pkt. 8 otóż 8: "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: Cmentarze - 2 litry na każde
miejsce pochówku"
− § 6 ust. 3 pkt. 2: "tworzywa sztuczne (pojemnik żółty) odpadów takich jak: butelki
plastikowe po napojach, opakowania po chemii gospodarczej, opakowania po
produktach spożywczych oraz kosmetykach, folie"
W § 17 został wykreślony ust. 2, natomiast § 18 uzyskał następujące brzmienie " Podmiot
odbierający odpady komunalne zmieszane, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania
odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania od właścicieli nieruchomości winien
przekazać odpady do najbliżej położonej instalacji regionalnej wyznaczonej dla Regionu 4 w
„Planie gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014". W przypadku braku
możliwości przetworzenia odpadów w instalacji regionalnej, odpady należy przekazywać do
najbliżej położonej instalacji zastępczej. W każdym przypadku odpady należy przekazać do
instalacji o mocy przerobowej zapewniającej pełne przetworzenie odpadów wytworzonych na
terenie gminy Bojszowy". Traci moc Uchwała Nr XXI/127/2013 Rady Gminy Bojszowy z
dnia 28.01.2013 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie gminy Bojszowy”
Uwagi radnych:
Radna Joanna Czarnynoga - jakie kolor będzie miał pojemnik na odpady zmieszane?
Wójt - kolor jest nieistotny, istotna jest pojemność pojemnika. Odpady biodegradowalne worek o kolorze brązowym.
Radny Piotr Wróbel - a co ze styropianem?
Wójt - jest to odpad budowlany.
Uchwała Nr XXII/141/2013 Rady Gminy Bojszowy z dnia 13.03.2013r. w sprawie wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właściciela nieruchomości.
Nowy zapis w art. 6 jest ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz
niektórych innych ustaw daje właścicielom nieruchomości możliwość składania deklaracji o
wysokości opłaty za odbiór odpadów komunalnych za pomocą środków komunikacji
elektronicznej za potwierdzeniem dokumentu elektronicznego. Zmianie uległa również szata
wzoru deklaracji. Termin złożenia deklaracji został ustalony do dnia 30 kwietnia 2013r. Traci
moc Uchwała Nr XXI/130/2013 Rady Gminy Bojszowy z dnia 28.01.2013r. w sprawie wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właściciela nieruchomości.
Uwagi radnych:
Radny Grzegorz Tomala - co jeśli nie zbiorę w ciągu miesiąca danego pojemnika?
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Wójt - pojemność pojemnika zostanie obliczona zgodnie z danymi statystycznymi. Na
bieżąco będą monitorowane odbiory odpadów. Firma, która będzie zbierała odpady na terenie
gminy przyjedzie po wypełniony pojemnik.
Rady Stanisław Biela - czy deklaracje będą rozprowadzane? Gdzie można będzie je pobrać?
Wójt - deklaracje będą udostępnione w miejscu publicznym, czyli w Urzędzie Gminy,
Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym oraz w najbliższym wydaniu "Naszej Rodni".
Dodatkowo do deklaracji będzie dołączana instrukcja wypełnienia.
Uchwała Nr XXII/ 142 /2013 Rady Gmin Bojszowy z dnia 13.03.2013r. 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.
Uchwała szczegółowo określa rodzaj usług, które będą świadczone przez gminę w ramach
przewidzianej opłaty za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zgodnie z określoną częstotliwością, a także sposób świadczenia tych usług przez punkt
selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Do tego punktu mieszkańcy będą mogli
bezpłatnie przekazywać odpady segregowane w każdej ilości. Zakres świadczonych przez
gminę usług został tak zaplanowany, aby środki uzyskane z tytułu wnoszonej przez
właścicieli nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sposób jak
najbardziej efektywny przeznaczyć na organizację i realizację systemu gospodarki odpadami
komunalnymi przystępnego dla mieszkańców.
Zmianie uległ § 5 ust. 1:
− pkt. b, który otrzymał następujące brzmienie: " przetwarzanie zmieszanych odpadów
komunalnych obejmowało będzie procesy mechanicznego przetwarzania odpadów i
biologicznego przetwarzania odpadów, połączone w jeden zintegrowany proces
technologiczny w celu przygotowania ich do odzysku, w tym recyklingu, odzysku
energii, termicznego przekształcania lub składowania",
− pkt. e o brzmieniu " odpady biodegradowalne pochodzące ze strumienia odpadów
komunalnych zmieszanych powinny być poddane odzyskowi, który umożliwi
osiągnięcie poziomów odzysku, o których mowa we właściwych przepisach prawa. W
przypadku, gdy odpady biodegradowalne pochodzące ze strumienia odpadów
komunalnych zmieszanych nie zostaną poddane odzyskowi lub dla których nie
osiągnięto wymaganych poziomów odzysku, należy je poddać unieszkodliwieniu na
składowisku wyposażonym w instalację odgazowania".
Został również zmieniony ust. 5 w § 5, gdzie słowo "biodegradowalne" zastąpiono słowem
"odpady zielone". Traci moc Uchwała Nr XXI/131/2013 Rady Gminy Bojszowy z dnia
28.01.2013 r. 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.
Brak uwag.
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Uchwała Nr XXII/ 143 / 2013 Rady Gminy Bojszowy z dnia 13.03.2013r. w sprawie
wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnych na okres 10 lat.
W dniu 04.03.2013r. wpłynął wniosek p. Jakuba Madej o możliwość zawarcia umowy
dzierżawy na nieruchomości rolne na okres do 10 lat ze względu na ubieganie się o dotację
dla „Młodych Rolników”.
Warunkiem uzyskania dotacji jest posiadanie średniej wielkości gospodarstwa tj. 10.1500 ha.
Zgodnie z § 9 załącznika do uchwały Nr XII/58/2003 Rady Gminy Bojszowy z dnia 10
września 2003r., Wójt może wydzierżawić nieruchomości rolne na okres do 10 lat w drodze
przetargowej lub bezprzetargowej. Rada Gminy może wyrazić zgodę na odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.
Brak uwag
Uchwała Nr XXII/144/2013 Rady Gminy Bojszowy z dnia 13.03.2013r. w sprawie przyjęcia
do realizacji projektu pn. „MŁODZIEŻOWY KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Projekt pn. „Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej” współfinansowany jest ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i
wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i
społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Łączna wartość projektu na lata
2013 – 2014 wynosić będzie 202 808,81 zł. Projekt przeznaczony jest dla 15 mieszkańców
gminy Bojszowy w wieku od 15 do 25 lat. Projekt realizowany będzie od dnia 01 lutego
2013r. do 30 września 2014r.
Uwagi radnych:
Radna Maria Odrobińska - jaki jest wklad własny Gminy?
Wójt - jest to kwota w wysokości 6 084,26 zł
Radny Antoni Wilczek - gdzie będzie siedziba Klubu Młodzieżowego?
Wójt - w miejscowości Jedlina
Radna Maria Odrobińska - jakie kryteria należało spełnić, aby móc wziąć udział w
projekcie?
Wójt - osoby te przede wszystkim musiały spełniać wymogi określone w projekcie,
odpowiedni wiek, są to osoby, które korzystają z pomocy GOPS.
Ad.5 Przyjęcie uchwał.
Przyjęcie uchwał:
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych (obecny Henryk Kostyra).
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Uchwała Nr XXII/135/2013 Rady Gminy Bojszowy z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie
uchylenia uchwały Nr XXXI/164/2005 Rady Gminy Bojszowy z dnia 30 maja 2005r. w
sprawie upoważnienia Pani Anny Młocek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Bojszowach do wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń
opieki zdrowotnej świadczeniobiorców
15 głosów - za
0 głosów - przeciw
0 głosów - wstrzymujących się
Uchwała Nr XXII/136/2013 Rady Gminy Bojszowy z dnia 13.03.2013 r. 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
Uchwała Nr XXII/137/2013 Rady Gminy Bojszowy z dnia 13.03.2013r. w sprawie
wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnych w trybie bezprzetargowym.
15 głosów - za
0 głosów - przeciw
0 głosów - wstrzymujących się
Uchwała Nr XXII/138/2013 Rady Gminy Bojszowy z dnia 13.03.2013 w sprawie: zmiany
wieloletniej prognozy finansowej
15 głosów - za
0 głos – przeciw
0 głosów - wstrzymujących się
Uchwała Nr XXII/139/2013 Rady Gminy Bojszowy z dnia 13 marca 2013r. w sprawie
udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Bojszowy na rzecz samorządu Powiatu
Bieruńsko – Lędzińskiego.
15 głosów - za
0 głos – przeciw
0 głosów - wstrzymujących się
Uchwała Nr XXII/140/2013 Rady Gminy Bojszowy z dnia 13.03. 2013r. w sprawie przyjęcia
„Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bojszowy”
13 głosów - za
0 głosów - przeciw
2 głosy - wstrzymujących się (E. Rogalski)
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Uchwała Nr XXII/141/2013 Rady Gminy Bojszowy z dnia 13.03.2013r. w sprawie wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właściciela nieruchomości.
15 głosów - za
0 głos – przeciw
0 głosów - wstrzymujących się
Uchwała Nr XXII/142/2013 Rady Gmin Bojszowy z dnia 13.03.2013r. 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
13 głosów - za
0 głosów - przeciw
2 głosy - wstrzymujących się (E. Rogalski)
Uchwała Nr XXII/ 143 / 2013 Rady Gminy Bojszowy z dnia 13.03.2013r. w sprawie
wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnych na okres 10 lat.
15 głosów - za
0 głos – przeciw
0 głosów - wstrzymujących się
Uchwała Nr XXII/144/2013 Rady Gminy Bojszowy z dnia 13.03.2013r. w sprawie przyjęcia
do realizacji projektu pn. „MŁODZIEŻOWY KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.
12 głosów - za
0 głosów - przeciw
3 głosy - wstrzymujących się (E. Rogalski)
Ad 6 Zapytania i interpelacje radnych oraz sprawy bieżące.
Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy Bojszowy w okresie
międzysesyjnym:
1. Organizacja Turnieju o PWGB dla dzieci z powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego
2. Udział w spotkaniach środowiskowych.
3. Dzień skupienia dla samorządowców - 23.03.2013r.
4. Turniej piłkarskie w Lędzinach - 06.04.2013r.
Wójt przedstawił następujące informacje:
1. Przetargi:
− "Dostawa sprzętu dla Beneficjentów Ostatecznych projektu pn.
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Bojszowy" - projekt w
całości finansowany z budżetu państwa.
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− "Przebudowa istniejącego budynku Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Bojszowach" - najniższa oferta: Przedsiębiorstwo Budowlane „ROBUD” Sp. z
o.o., kwota: 510.336,31
PLN; najwyższa oferta: Firma Budowlana
„MAZUR” Sławomir Mazur, kwota: 789.701,57.
− " Przebudowa ulicy Świętego Jana w Bojszowach wraz z budową chodnika i
kanalizacji deszczowej" - ofertę złożyło 10 firm.
− ”Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg lokalnych na terenie
Gminy Bojszowy w roku 2013” - najkorzystniejsza oferta: "DROGRÓD”
Szymon Tetla; Cena remontu 1m2 nawierzchni brutto: 61,44 zł.
2. Prace przy montażu bram w OSP Bojszowy Nowe.
3. Trwają regulacja gruntów zajętych pod drogi gminne.
4. 15 marca br. odbędzie się spotkanie rolników z Zespołem Doradztwa Rolniczego.
5. Został rozstrzygnięty przetarg na utrzymanie i oczyszczanie miejsc publicznych w
roku 2013-2014 - najkorzystniejsza oferta została złożona przez Gminne
Przedsiębiorstwo Komunalne Bojszowach.
6. Na terenie Gminy zostało usuniętych 29 drzew. Został również ogłoszony przetarg na
sprzedaż drewna. Minimalna cena za drewno wynosi – 5865,69 zł (netto).
7. "Bezpańskie psy" - zostały złapane 2 psy w miejscowości Jedlina oraz 6 psów w
miejscowości Bojszowy. Koszt dotychczas wykorzystany na łapanie psów wynosi ok.
17 200,00 zł.
8. Zakończono prace odwodnienia ul. Skromnej w Jedlinie, został odnowiony również
rów melioracyjny.
9. 30 stycznia br. odbyły się Powiatowe Zawody w Koszykówce Dziewcząt i Chłopców
organizowane przez Szkołę Podstawową w Bojszowach
10. 9 lutego br. miał miejsce Koncert Walentynowy w Gminnej szkole Podstawowej w
Świerczyńcu.
11. 23 lutego br. - halowy Turniej Trampkarzy
12. 27 luty br. - podpisanie umów na prowadzenie zajęć od 01 marca do 30 listopada
2013r. na obiekcie Orlik w Bojszowach
Zapytania radnych:
Radny Antoni Wilczek – zwrócił się z prośbą, aby:
− na ul. Korzenickiej (na przeciw działki nr 725/7) została wykonana wycinka zarośli;
− w Świerczyńcu na zakręcie obok p. Mańdy zrobiono barierkę;
− podciąć drzewa między ul. Cichy Kącik a Dąbrowa;
− naprawić dziurę w nawierzchni na Al. Popiełuszki
Radny Stanisław Biela - zapytał, czy miały miejsce negocjacje w przetargu na "Przebudowę
istniejącego budynku Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojszowach" oraz na
"Przebudowę ulicy Świętego Jana w Bojszowach wraz z budową chodnika i kanalizacji
deszczowej". Radny zapytał, czy to prawda, że w Bojszowach ma zostać wybudowany
supermarket oraz czy można by było pomóc mieszkańcom podczas wybuchów nitro ergu.
Ad.7 Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
Ul. Korzenicka - sprawa do załatwienia.
Barierka przy p. Mańda - będą zakładane bariery energochłonne.
Podcięcie drzew przy ul Cichy Kącik i Dąbrowej - sprawa zostanie załatwiona.
Al. Popiełuszki - dziura zostanie naprawiona.
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Negocjacje w przetargach - zgodnie z Ustawą o zamówieniach publicznych nie mogą mieć
miejsce negocjacje.
Supermarket - toczy się procedura o wydanie decyzji o warunkach zabudowy na budowę
marketu Dino przy ul. Dąbrowskiej i ul. Gościnnej. Działa ma przeznaczenie mieszkaniowo usługowe.
Drugim market, gdzie również toczy sie procedura o wydanie decyzji o warunkach
zabudowy jest Lewiatan przy ul. Gościnnej i Gaikowej.
Wybuchy z ERG-u - sprawa zostanie zgłoszona do Prezesa Spółki
Po wypowiedzi Wójta głos został przekazany Radcy Prawnemu Panu Mirosławowi
Nosalikowi, który wyraził swoje zdanie na temat pisma firmy REMONDIS o usunięcie
naruszenia prawa. Odpowiedź, która została przekazana uwzględniała okoliczności, otóż
uwagi firmy REMONDIS są nieskuteczne, ponieważ zaskarżane uchwały straciły moc, co
powoduje, że skarga stała się bezprzedmiotowa.
Ad. 8 Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady Gminy Bojszowy Marek Kumor formułą „Zamykam sesję Rady
Gminy Bojszowy" zakończył obrady sesji.
Protokołowała: K. Machulec
Bojszowy, dnia 13.03.2013r.
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