PROTOKÓŁ Nr XXIV/2013
z przebiegu sesji zwyczajnej Rady Gminy Bojszowy
w dniu 24 czerwiec 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. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojszowach za
2012r.
5. Przedstawienie i przyjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy
Bojszowy za 2012r.
6. Przedstawienie i przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bojszowy
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012r.
7. Przedstawienie projektów uchwał.
8. Przyjęcie uchwał.
9. Zapytania i interpelacje radnych oraz sprawy bieżące.
10. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
11. Zakończenie sesji.
Przebieg sesji:
Ad.1-3
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kumor otworzył sesję, powitał radnych, zaproszonych gości
oraz stwierdził prawomocność sesji – obecnych14 radnych (spóźniony 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 XXIII/2013.
Protokół z sesji Nr XXIII/2013 z dnia 04.04.2013r. został poddany pod głosowanie:
14 głosów – za
0 głosów – przeciw
0 głosów – wstrzymujących się.
Ad. 4 Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojszowach za
2012r
Pisemne sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki zostało złożone do Biura Rady. W
uzupełnieniu w/w, Dyrektor GBP w Bojszowach, Pani Izabela Piętka przedstawiła prezentację
multimedialną z imprez i spotkań zorganizowanych przez Bibliotekę w 2012r. Poinformowała
również o wykonanych remontach w Filii nr 1 Biblioteki Gminnej w Bojszowach Nowych.
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Uwagi radnych:
Radny Antoni Wilczek: Zapytał, czy Biblioteka płaci pisarzom za udział w spotkaniach
autorskich.
Dyrektor Izabela Piętka: Koszty spotkań ponosi w całości Biblioteka.
Radny Grzegorz Gwóźdź: Pogratulował Pani Dyrektor działalności Biblioteki w 2012 roku.
Zapytał, kiedy zostaną wymienione drzwi w Fili Nr 1 w Bojszowach Nowych.
Dyrektor Izabela Piętka: Została przygotowana wycena wspomnianych drzwi. Do końca lipca
powinny zostać wymienione.
Rada Gminy Bojszowy przyjęła sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w
Bojszowach za 2012r.
Przewodniczący Rady Gminy złożył Pani Dyrektor podziękowanie za pracę i wyniki placówki.
Ad. 5 Przedstawienie i przyjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bojszowy
za 2012r.
Uchwała Nr XXIV/148/2013 Rady Gminy Bojszowy z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie:
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Gminy Bojszowy za 2012r.”
Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Rada Gminy rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie
finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu w terminie do 30 czerwca roku
następnego. Sprawozdanie z wykonania budżetu otrzymało pozytywna opinię RIO w Katowicach
(ośrodek zamiejscowy w Bielsku – Białej), natomiast sprawozdania finansowe zostały przyjęte bez
uwag. Komisja Rewizyjna Rady Gminy rozpatrzyła sprawozdanie finansowe i z wykonania budżetu
wraz z informacją o stanie mienia oraz sporządziła stosowny wniosek do Rady Gminy i RIO
Katowice, który uzyskał pozytywna opinię RIO Katowice (ośrodek zamiejscowy w Bielsku –
Białej).
Przyjęcie uchwały – w głosowaniu udział wzięło 15 radnych
10 głosów - za
0 głosów – przeciw
5 głosów - wstrzymujących się (E. Rogalski)
Uwagi radnych:
Brak uwag.
Ad. 6 Przedstawienie i przyjęcie uchwały w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Bojszowy
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012r.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie
udzielenia absolutorium; Uchwałę nr 4100/II/121/2013 z dnia 10.06.2013 roku II Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bojszowy (kserokopia – załącznik do protokołu)
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Uwagi radnych:
Rady Eugeniusz Rogalski: powiedział, że przeanalizował wykonanie budżetu i stwierdza, że nie
można go przyjąć. Stwierdził, że budżet został zbilansowany, ponieważ na koniec roku został
zaciągnięty kredyt. Radny przypomniał, że głosował przeciwko temu budżetowi w 2011 roku,
ponieważ wzrastające zadłużenie jest tendencja niepokojącą. Stwierdził, że RIO analizuje budżet
pod względem legalności i rachunkowości, natomiast on jako mieszkaniec i radny ocenia
wykonanie budżetu poprzez kryterium celowości, rzetelności i gospodarności. Będzie głosował
przeciwko udzieleniu Wójtowi absolutorium. Zwraca uwagę na niegospodarność /np. sprzedaż
gruntów w czwartym przetargu.
Przyjęcie uchwały – w głosowaniu udział wzięło 15 radnych
10 głosów - za
3 głosy – przeciw (E. Rogalski)
2 głosy - wstrzymujące się
Przewodniczący Rady Gminy pogratulował Wójtowi wszystkim związanym z realizacja budżetu. tj.
urzędnikom i radnym.
Ad. 7 Przedstawienie projektów uchwał.
Uchwała Nr XXIV/150/2013 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”
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 wymaga zmiany
zapisów „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bojszowy”, który przed
proponowaną zmianą w § 9 pkt 3 miał następujące brzmienie:
„Przedsiębiorca świadczący usługę odbioru odpadów podda pojemniki na odpady komunalne
zmieszane zabiegom sanitarnym (mycie) co najmniej 2 razy w roku.”
Po zmianie w/w uchwałą będzie miał brzmienie: „Gmina podda pojemniki na odpady komunalne
zmieszane zabiegom sanitarnym (mycie) co najmniej 2 razy w roku.”
Uwagi radnych:
Brak uwag
Uchwała Nr XXIV/151/2013 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Zgodnie z opinią RIO płatności za gospodarowanie odpadami nie mogą być wnoszone „z góry” w
związku z czym wystąpiła konieczność zmiany dotychczasowego brzmienia uchwały, poprzez
skreślenie poniższego zapisu:
„1.Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli
nieruchomości bez wezwania, za każdy miesiąc kalendarzowy, do 15 dnia danego miesiąca.
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2.Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi może być również wnoszona przez właścicieli
nieruchomości z góry, bez wezwania, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe, w
następujących terminach:
a) za I kwartał - do dnia 15 stycznia danego roku,
b) za II kwartał - do dnia 15 kwietnia danego roku,
c) za III kwartał - do dnia 15 lipca danego roku,
d) za IV kwartał - do dnia 15 października danego roku.
3. Wysokość stawki opłaty, o której mowa w ust. 1, określa odrębna uchwała.
4. Termin wniesienia pierwszej opłaty za gospodarowanie odpadami upływa dnia 15 lipca 2013 r.”
W/w zapis został zasępiony następującym brzmieniem:
„1. Z dniem 1 lipca 2013 r. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie,
bez odrębnego wezwania, przez właścicieli nieruchomości, w rozumieniu ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach, do 15 dnia następnego miesiąca po miesiącu, za który powstał
obowiązek jej ponoszenia.
2. Wysokość stawki opłaty, o której mowa w ust. 1, określa odrębna uchwała.
3. Termin wniesienia pierwszej opłaty za gospodarowanie odpadami upływa dnia 15 sierpnia
2013r.”
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości uiszczać będą
gotówką w kasie Urzędu Gminy Bojszowy lub na numer rachunku bankowego podany do
publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty.
Uwagi radnych:
Radny Szymon Gruszka: Zapytał, jak będzie naliczana opłata za gospodarowanie odpadami
komunalnymi gdy zmieni się ilość osób zamieszkałych na nieruchomości, np. zostało zdeklarowane
4 osoby, a w połowie miesiąca zostanie zmieniona deklaracja na 3 osoby.
Wójt: Wymiar opłaty zostanie zmieniony dopiero w nowym miesiącu.
Uchwała Nr XXIV/152/2013 w sprawie zmian w statucie Gminnego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Bojszowach
W/w uchwałę przedstawił Przewodniczący Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty i
Kultury Grzegorz Gwóźdź. Projekt uchwały został przedstawiony radnym na Komisji Zdrowia,
Pomocy Społecznej, Oświaty i Kultury w dniu 14.05.2013 r. i pozytywnie zaopiniowany.
Zaproponowane zmiany wynikają przede wszystkim z wytycznych Narodowego Funduszu Zdrowia
i dotyczą utworzenia czterech nowych komórek organizacyjnych pod nazwą „Medycyna szkolna opieka w miejscu nauczania i wychowania w ramach poradni lekarza rodzinnego” - oddzielnie dla
każdej ze szkół funkcjonujących na terenie Gminy. Pozostałe zmiany związane są z dostosowaniem
Statutu do zapisów znowelizowanej ustawy o działalności leczniczej lub mają charakter
porządkowy i redakcyjny.
Uwagi radnych:
Brak uwag
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Uchwała nr XXIV/153/2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Bojszowy na 2013 rok
Projekt uchwały został przedstawiony radnym na Komisji Budżetu w celu jego zaopiniowania.
Tam został poddany pod głosowanie i pozytywnie zaopiniowany. Wójt szczegółowo omówił dane z
załączników do uchwały- zgodnie z planem finansowym dochodów i wydatków. Wyjaśnił
wszystkie ujęte w projekcie uchwały środki finansowe wykorzystane w dziale gospodarki
komunalnej oraz w innych działach.
Uwagi radnych:
Brak uwag
Ad.8 Przyjęcie uchwał.
Przyjęcie uchwał:
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych.
Uchwała Nr XXIV/150/2013 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”
14głosów - za
0 głosów - przeciw
1głos - wstrzymujący się (radny E. Rogalski)
Uchwała Nr XXIV/151/2013 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
15 głosów - za
0 głosów - przeciw
0 głosów - wstrzymujących się
Uchwała Nr XXIV/152/2013 w sprawie zmian w statucie Gminnego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Bojszowach
14 głosów - za
0 głosów - przeciw
1głos - wstrzymujący się (radny E. Rogalski)
Uchwała nr XXIV/153/2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Bojszowy na 2013 rok
14głosów - za
0 głosów - przeciw
1głos - wstrzymujący się (radny E. Rogalski)
Ad 9 Zapytania i interpelacje radnych oraz sprawy bieżące.
Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy Bojszowy w okresie międzysesyjnym:
1. Imprezy szkole - festyny i pikniki rodzinne.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

Igrzyska Osób Niepełnosprawnych - Lędziny 2013 r.
Jubileusz Chóru "Jutrzenka" Bojszowy.
Jubileusz OSP Bojszowy Nowe.
Śląski Finał "Ligi Orlików".
Biwak Żeglarski - Chełm Śląski.
Wicemistrzostwo Przewodniczącego Rady w Mistrzostwach Polski Samorządowców w
Tenisie ziemnym Konin 2013.

Wójt przedstawił następujące informacje:
1. Przetargi zakończone:
"Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości na terenie Gminy Bojszowy oraz usług edukacji ekologicznej i promocji
ekologii". Najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez konsorcjum:
Lider: Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki
Odpadami i Energetyki Odnawialnej
„MASTER” Sp. z o.o.
Partner:
SITA POŁUDNIE Sp. z o.o.; Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
2. Harmonogram wywozów odpadów komunalnych zostanie zamieszczony na stronie
internetowej urzędu.
3. Przebudowa ulicy Świętego Jana w Bojszowach wraz z budową chodnika i kanalizacji
deszczowej - zakończenie inwestycji: wrzesień 2013 rok.
4. Kończy się realizacja projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie
Bojszowy” - 30 rodzin wykluczonych społecznie oraz wszystkie nasze szkoły, przedszkole i
biblioteka otrzymały sprzęt komputerowy.
Zapytania radnych:
Radny Grzegorz Tomala: Zarząd GTS Bojszowy nie podpisał umów z trenerami, prośba o
załatwienie tej sprawy. Radny poinformował o braku nakładki asfaltowej na ul. Parkowej w
Bojszowach.
Radny Szymon Gruszka: Zapytał o odwodnienie ul Granicznej w Świerczyńcu zgodnie z
zgłoszeniem mieszkańca. Radny miał również pytanie o koszenie terenów zielonych.
Radny Antoni Wilczek: Zapytał, czy wiadomo dlaczego nie świeci oświetlenie kościoła w
Bojszowach Nowych. Radny poinformował o słabej widoczności na skrzyżowaniu ul. Prostej i ul.
Barwnej w Bojszowach Nowych.
Radny Józef Fuchs: Zapytał, czy istnieje możliwość wybudowania skoczni w dal na terenie Szkoły
Podstawowej w Bojszowach oraz w Gminnym Gimnazjum w Bojszowach.
Radna Joanna Czarnynoga: poinformowała o zbijającej się wodzie w czasie silnych opadów na
ulicy Żubrów (przy sklepie) w Międzyrzeczu.
Ad.10 Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
GTS Bojszowy - sprawa zostanie przekazana Prezesowi Klubu.
Ul. Parkowa - z posiadanych informacji wynika, że nakładka została juz nałożona.
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Ul. Graniczna - w tej sprawie zostało wszczęte postępowania administracyjne. Odbędzie się
również wizja w terenie z udziałem zainteresowanych osób.
Koszenie terenów zielonych - tereny zielone będą skutecznie koszone przez firmę z Bierunia.
Oświetlenie kościoła - sprawa do wyjaśnienia.
Skocznia w dale - można zaplanować w budżecie na 2014 rok.
Zalewisko ul. Żubrów - pismo w tej sprawie zostało wysłane do Marszalka Województwa
Śląskiego.
Skrzyżowanie ul. Prostej i ul. Barwnej - prośba zostanie rozpatrzona.
Ad. 11 Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady Gminy Bojszowy Marek Kumor formułą „Zamykam sesję Rady Gminy
Bojszowy" zakończył obrady sesji.
Protokołowała: K. Machulec
Bojszowy, dnia 24.06.2013r.
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