PROTOKÓŁ Nr XXIII/2013
z przebiegu sesji zwyczajnej Rady Gminy Bojszowy
w dniu 4 kwietnia 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 Andrzej Rokowski).
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 XXII/2013.
Protokół z sesji Nr XXII/2013 z dnia 13.03.2013r. został poddany pod głosowanie:
14 głosów – za
0 głosy – przeciw
0 głosów – wstrzymujących się.
Ad. 4 Przedstawienie projektów uchwał.
Uchwała Nr XXIII/145/2013 zmieniająca uchwałę Nr XXII/140/2013 Rady Gminy Bojszowy z dnia 13
marca 2013 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Bojszowy”
Ostatnia zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach pozwoliła na przejęcie przez
gminę obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów
komunalnych oraz utrzymywania tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i
technicznym, który ciążył na właścicielach nieruchomości.
Przejęcie przez gminę w/w obowiązku wymaga zmiany zapisów „Regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie gminy Bojszowy”, który przed proponowaną zmianą w § 9 pkt 3 miał następujące
brzmienie:
„Pojemniki na odpady komunalne zmieszane właściciele nieruchomości poddają zabiegom sanitarnym
(mycie) co najmniej 2 razy w roku”. Po uchwaleniu w/w uchwały § 9 pkt 3 będzie miał następujące
brzmienie: „Przedsiębiorca świadczący usługę odbioru odpadów podda pojemniki na odpady
komunalne zmieszane zabiegom sanitarnym (mycie) co najmniej 2 razy w roku”.
Uwagi radnych:
Brak uwag.
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Uchwała Nr XXIII/146/2013 Rady Gminy Bojszowy z dnia 13.03.2013 r. zmieniająca uchwałę Nr
XXII/142/2013 Rady Gminy Bojszowy z dnia 13 marca 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
Ostatnia zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach pozwoliła na przejęcie przez
gminę obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów
komunalnych oraz utrzymywania tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i
technicznym, który ciążył na właścicielach nieruchomości.
Przejęcie przez gminę w/w obowiązku wymaga zmiany zapisów uchwały 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.
Wcześniejszy zapis § 4 brzmiący „W zamian za uiszczaną opłatę przedsiębiorca zobowiązany jest do
dostarczenia właścicielom nieruchomości worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów
oraz do odebrania worków wypełnionych w co najmniej 50% ich pojemności.” mówił wyłącznie o
wyposażaniu nieruchomości w worki.
Po uchwaleniu w/w uchwały § 4 będzie miał następujące brzmienie: „1. W zamian za uiszczoną przez
właściciela opłatę Gmina Bojszowy zapewni wyposażenie nieruchomości w pojemniki na odpady
zmieszane i worki na odpady zbierane w sposób selektywny oraz utrzymywanie pojemników w
odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
2. Przedsiębiorca zobowiązany jest do odebrania worków na odpady zbierane w sposób selektywny
wypełnionych w co najmniej 50% ich pojemności”.
Uwagi radnych
Radny Stanisław Biela – zapytał, czy pojemniki na odpady zmieszane będą odbierane, gdy będą
wypełnione w co najmniej 50% ich pojemności? Czy będzie można składać 2 deklaracje na jeden
budynek, lecz na 2 rodziny?
Wójt - odpady będą odbierane 2 razy w miesiącu. Firma będzie opróżniać pojemniki o każdej
pojemności. Deklarację składa się na samodzielnie prowadzone gospodarstwo domowe. Każdy z tych
rodzin ma prawo do złożenia deklaracji.
Uchwała Nr XXIII/147/2013 Rady Gminy Bojszowy z dnia 13.03.2013r. 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
Wydział Nadzoru Prawnego zwrócił uwagę, aby w/w uchwała była prawem miejscowym, w związku z
tym uchyla się Uchwałę Nr XXII/135/2013 Rady Gminy Bojszowy z dnia 13 marca 2013r. 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.
Treść uchwały pozostała bez zmian, dodano § 4 "Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego".
Uwagi radnych
Brak uwag.
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Ad.5 Przyjęcie uchwał.
Przyjęcie uchwał:
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych (nieobecny Andrzej Rokowski).
Uchwała Nr XXIII/145/2013 zmieniająca uchwałę Nr XXII/140/2013 Rady Gminy Bojszowy z dnia 13
marca 2013 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Bojszowy”
12 głosów - za
0 głosów - przeciw
2 głosy - wstrzymujące się (E. Rogalski)
Uchwała Nr XXIII/146/2013 Rady Gminy Bojszowy z dnia 13.03.2013 r. zmieniająca uchwałę Nr
XXII/142/2013 Rady Gminy Bojszowy z dnia 13 marca 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
12 głosów - za
0 głosów - przeciw
2 głosy - wstrzymujące się (E. Rogalski)
Uchwała Nr XXIII/147/2013 Rady Gminy Bojszowy z dnia 13.03.2013r. 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
14 głosów - za
0 głosów - przeciw
0 głosów - wstrzymujących się
Ad 6 Zapytania i interpelacje radnych oraz sprawy bieżące.
Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy Bojszowy w okresie międzysesyjnym:
1. Oświadczenia majątkowe - termin złożenia do 30 kwietnia br.
2. Do biura Rady Gminy wpłynęło sprawozdania z Gminnej Biblioteki Publicznej w
Bojszowach oraz z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojszowach
3. Do biura Rady Gminy wpłynęło również sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok

Wójt przedstawił następujące informacje:
1. Przetargi zakończone:
 Przebudowa istniejącego budynku Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Bojszowach
W dniu 28.03.2013r. podpisano umowę na realizację w/w zadania z
Przedsiębiorstwem Budowlanym „ROWBUD” Gliwice (wartość: 510.336,31 PLN
brutto)
Przekazanie placu budowy: 03.04.2013r.
Termin zakończenia inwestycji: do 30.10.2013r.
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Przebudowa ul. Św. Jana w Bojszowach wraz z budową chodnika i kanalizacji
deszczowej
W dniu 28.03.2013r. podpisano umowę na realizację w/w zadania z
Przedsiębiorstwem Budowy Dróg „DROGOPOL-ZW” Katowice (wartość: 2.237.768,27
PLN brutto)
Przekazanie placu budowy: 04.04.2013r.
Termin zakończenia inwestycji: do 30.10.2013r.



Dostawa sprzętu dla Beneficjentów Ostatecznych projektu pn. „Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Bojszowy”
Otwarcie ofert odbyło się: 27.03.2013r.
Oferta z najniższą ceną: 568.678,20 PLN brutto – Centrum Szkolenia
Komputerowego Dąbrowa Górnicza
Oferta z najwyższą ceną: 647.442,48 PLN brutto – Centrum Komputerowe
„PLANETA” Tychy

2. Dla jednostki OSP Świerczyniec zakupiono samochód pożarniczy marki Renault S180 - cena
69.000,00 brutto PLN.
3. Umowa na nadzór inwestorski dla zadania pn. „Przebudowa ul. Św. Jana w Bojszowach wraz
z budową chodnika i kanalizacji deszczowej” została podpisana w dniu 28.03.2013r. z firmą
PIECHBUD Józef Piechula Łaziska Górne. Wartość: 67.000,00 brutto PLN.
4. W ramach Programu Wieloletniego Kultura Priorytet Biblioteka Infrastruktura Bibliotek Gminna
Biblioteka Publiczna w Bojszowach zgłosiła projekt pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącego
budynku Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z przyłączami na działce nr 759/43 przy ul.
Gościnnej w Bojszowach”. Całkowita wartość projektu: 4.488.972,00 PLN. Dofinansowanie z
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 1.875.000,00 PLN. Wkład własny –
2.613.972,00 PLN
5. Przekazano do schroniska jednego bezdomnego psa (Świerczyniec, ul. Prosta – potrącenie
przez samochód). Wykonawca – G. Klaja z Bierunia. To już 9-ta sztuka.
6. Wykonano projekt budowlany rozbudowy kanalizacji ciśnieniowej łączącej ul. Gościnną z
istniejącą kanalizacją podciśnieniową w ul. Kowola. Wykonawca – Biuro Projektów
Graficznych „PLATAN” Bieruń.
7. Wykonano remont instalacji elektrycznej w budynku na terenie boiska w Międzyrzeczu.
Wykonawca – Zakład Elektroinstalacyjny P. Łyczkowski Oświęcim.
8. Wykonano remont piłkochwytu na terenach rekreacyjnych przy ul. Stalmacha (Zandgruba).
Wykonawca – GPK Sp. z o.o. Bojszowy.
9. W dniu 28 marca zawarto umowę na wykonanie „Przebudowy ul. Świętego Jana w
Bojszowach wraz z budową chodnika i kanalizacji deszczowej”. Wykonawca – PBD
„DROGOPOL-ZW” Katowice. Planowane rozpoczęcie robót – od 15 kwietnia. Planowane
zakończenie robót – 30 października.
10. W dniu 28 marca zawarto umowę na „Rozbudowę istniejącego budynku GZOZ-u w
Bojszowach”. Wykonawca – PB „ROBUD” Gliwice. Koszt brutto – 510.336,31 zł. Planowane
rozpoczęcie robót – od 15 kwietnia. Planowane zakończenie robót – 30 października.
11. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi
wojewódzkiej DW 931 (ul. Gościnna) z drogą gminną 670060S (ul. Dąbrowskiej) w
Bojszowach”. Wykonawca - Biuro Inżynierskie MK Oświęcim. Termin wykonania – do
15.07.2013r.
12. Trwa procedura sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew. Na pierwsze ogłoszenie nie
wpłynęła żadna oferta. Pierwotną cenę minimalną pomniejszono o 20%. Drugie ogłoszenie o
sprzedaży umieszczono na stronie internetowej i tablicach ogłoszeń w dniu 4 kwietnia.
Otwarcie ofert, jeśli jakieś wpłyną nastąpi w dniu 12 kwietnia.
13. Zlecono „pierwszy” remont cząstkowy bitumicznych nawierzchni dróg gminnych. Wykonawca
– firma „DROGRÓD” Ćwiklice. Prace przerwał „powrót zimy”. Do tej pory naprawiono
nawierzchnię ul. Korzenickiej, Społecznej i częściowo Krętej.
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14. Wykonano nowy projekt organizacji ruchu na ulicy Międzyrzecznej w Międzyrzeczu (likwidacja
zakazu ruchu za wyjątkiem dojazdu do posesji – wprowadzenie jedynie ograniczenia w tonażu
pojazdów – do 7t). W dniu 3 kwietnia zamówiono nowe znaki. Likwidacja starego
oznakowania i montaż nowego w tym miesiącu.
15. Trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na dostawę energii elektrycznej do obiektów
gminnych i oświetlenia ulicznego 15 marca br. odbędzie się spotkanie rolników z Zespołem
Doradztwa Rolniczego.

Zapytania radnych:
Radny Piotr Wróbel: zapytał, w jaki sposób maja wypełnić deklarację "śmieciową" osoby zamieszkałe
zagranicą?
Radna Maria Odrobińska: zapytała jaka jest objętość drewna
przeznaczonego na sprzedaż?

pozyskanego z wycinek

Radna Joanna Czarnynoga: poinformowała o dziurach w drodze przy wjeździe od strony ul.
Kopalnianej w Międzyrzeczu
Radny Szymon Gruszka: podziękował za zakupu samochodu strażackiego dla OSP Świerczyniec.
Zgłosił potrzebę uzupełnienia sprzętu.
Ad.7 Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
Deklaracje: takie osoby mogą wypełnić deklarację dla terenu niezamieszkałego. Pracownicy Urzędu
pomagają w wypełnianiu deklaracji.
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Drzewa: objętość wynosi ok. 50 m .
Ul. Kopalniana: remont zostanie wykonany
Ad. 8 Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady Gminy Bojszowy Marek Kumor formułą „Zamykam sesję Rady Gminy
Bojszowy" zakończył obrady sesji.

Protokołowała: K. Machulec
Bojszowy, dnia 04.04.2013r.
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