PROTOKÓŁ Nr XXIX/2014
z przebiegu sesji zwyczajnej Rady Gminy Bojszowy
w dniu 17 stycznia 2014r.
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. Stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie rozpatrzenia skargi pana Bronisława J. na działalność
Wójta Gminy Bojszowy
5. Przedstawienie projektów uchwał w tym uchwały budżetowej na 2014 rok..
6. Przyjęcie uchwał.
7. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej w 2013 roku
8. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok.
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 – obecnych 13 radnych (nieobecna radna Joanna Czarnynoga, radny
Szymon).
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 XXVIII/2013.
Protokół z sesji Nr XXVIII/2013 z dnia 27.12.2013r. został poddany pod głosowanie:
13 głosów – za
0 głosów – przeciw
0 głosów – wstrzymujących się.
Ad. 4 Stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie rozpatrzenia skargi pana Bronisława Jasińskiego na
działalność Wójta Gminy Bojszowy
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Biela przedstawił Radzie Gminy uzasadnienie Komisji
Rewizyjnej stanowi załącznik do uchwały nr XXIX/182/2014, w następującym brzmieniu:
"W dniu 17.12.2013r. wpłynęła do Urzędu Gminy kolejna skarga p. Bronisława Jasiński pt. „Naruszenie
prawa przez Wójta”. Przedmiotowa skarga zawiera zarzuty, które podlegają rozpatrzeniu przez Radę Gminy
zgodnie z art. 229 pkt. 3 kpa w zakresie pkt. 1 i 2 skargi oraz pkt. 3 i 4, którego rozpatrzenie należy do
właściwości Wójta Gminy Bojszowy w związku z umową Nr 02/VI/13 z dnia 28.06.2013r.
Biorąc powyższe pod uwagę oraz dotychczas rozpatrywane skargi pana Bronisława Jasiński, Komisja
Rewizyjna na podstawie art. 239 § 1 kpa stwierdza, że wniesiona skarga stanowi ponowienie skargi, która
została uznana za bezzasadną przez Radę Gminy uchwałą NR XXVI/155/2013 z dnia 21 października
2013r., a bezzasadność ta została wykazana w odpowiedzi na skargę. Komisja Rewizyjna stwierdza, że
skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności co uzasadnia podtrzymanie poprzedniego
stanowiska zawartego w uchwale Nr XXVI/155/2013.
Ponadto, Komisja Rewizyjna przywołuje w tym miejscu Komentarz Becka B. Adamiak/ J. Borkowski Kodeks
postępowania administracyjnego 2 wydanie Warszawa 1998 - art. 239 pkt. 1 cytuję: ”Przepisy art. 239
zostały wprowadzone przy nowelizacji KPA w 1980 r. i miały zapobiec wielokrotnemu rozpatrywaniu tych
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samych spraw spowodowanemu uporczywym wnoszeniem skarg nie zawierających żadnych nowych treści,
lecz ponawianych z pobudek pieniackich. Przyjęte rozwiązanie prawne miało zapobiec deprecjacji
postępowania skargowego, do którego dochodziło w sprawach, w których organy właściwe do rozpatrywania
skarg swoich „stałych klientów” bezproduktywnie podejmowały wielokrotnie te same czynności, zapełniając
tylko rubryki statystyk skarg”.
W tym stanie rzeczy Komisja Rewizyjna podtrzymuje swoje poprzednie stanowisko wyrażone w
uchwale." Podpisali wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący Rady Gminy Bojszowy poinformował Radę, że Komisja Rewizyjna ustosunkowała się do
pkt. 1 i 2, natomiast do pkt. 3 i 4 odniósł się Wójt Gminy, który 9 stycznia 2014r. wystosował odpowiedź na
skargę (pismo zostało przekazane do wiadomości Komisji Rewizyjnej oraz Radzie Gminy) .
Uwagi radnych:
Radny Grzegorz Tomala: radny zgłosił uwagę do sformowania "pieniactwo", stwierdził, że nie przystoi
stosować takich słów, poprosił komisję, aby pisała po katolicku.
Rady Stanisław Biela: poinformował radnego, że cytował fragment z Komentarza Becka B. Adamiak/
J. Borkowski Kodeks postępowania administracyjnego 2 wydanie Warszawa 1998
Radny Eugeniusz Rogalski: uznał za niestosowane powołanie się na tych dwóch autorów, gdzie wiadomo,
że w przedmiotowej sprawie jest wiele innych orzeczeń, innych zespołów, gdzie nie używa się właśnie takich
sformowań. Rady stwierdził również, że poprzednie skargi pana Jasińskiego były uzasadnione.
Radny Stanisław Biela: komisja analizując wszystkie skargi pana Bronisława Jasińskiego opiera się na
dokumentach, faktach, komentarzach instancji wyższych i wiarygodnych. Radny powiedział, że nie może
zmieniać cytatu, którego nie jest autorem.
Projekt Uchwały nr XXIX/182/2014 Rady Gminy Bojszowy z dnia 17 stycznia 2014r. w sprawie
rozpatrzenia skargi pana Bronisława Jasińskiego na działalność Wójta Gminy Bojszowy został
poddany pod głosowanie:
11 głosów – za
0 głosów - przeciw
3 głosy - wstrzymujących się (radny E. Rogalski)
Ad. 5 Przedstawienie projektów uchwał w tym uchwały budżetowej na 2014 rok..

1) Projekt uchwały Nr XXIX/179/2014 Rady Gminy Bojszowy z dnia 17 stycznia 2014r. w sprawie:
przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej
Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn.
zm.) Rada Gminy Bojszowy przed uchwaleniem budżetu Gminy winna podjąć uchwałę w sprawie WPF na
rok budżetowy i lata następne.
W porównaniu z projektem WPF złożonym do Rady Gminy i Regionalnej Izby Obrachunkowej w terminie do
15 listopada 2013r. obecna uchwała zawiera zmiany głównie w zakresie kwoty długu w latach 2015 i 2017
i 2018, co związane jest z niewielką korektą spłat rat kredytu z Banku PKO BP w tych latach.
W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2023 dla roku 2014 przyjęto dochody i wydatki ogółem na
poziomie uchwały budżetowej. Planowane dochody i wydatki na lata 2015-2023 wykazują niewielkie wzrosty
tj. o około 1,5-2% w każdym roku.
1.

Dochody
Dla dochodów bieżących w latach 2015-2023 założono wzrost o około 1,5-2%, natomiast dla roku
2014 przyjęto wielkości dochodów bieżących zgodnie z uchwałą budżetową. W zakresie dochodów
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majątkowych wykazano w roku 2014 sprzedaż majątku oraz dotacje na inwestycje ze środków
europejskich i z budżetu państwa. W roku 2015 i latach następnych planuje się sprzedaż mienia na
poziomie 600 000 – 800 000zł rocznie, przy czym z 55 działek będących w zasobie Gminy
przygotowanych do sprzedania, 31 może uzyskać pozwolenie na budowę w uproszczonej
procedurze, a pozostałe 24 wymaga zmiany planu zagospodarowania.
Na 2014r. planuje się sprzedaż gruntów o wartości wywoławczej 900 000,00zł., przy czym cześć
dochodów z tej sprzedaży jest przeznaczona na zakup nieruchomości gruntowej, która planowana
jest do zagospodarowania na cele gminne.
2.

Wydatki
Wydatki na obsługę zaplanowano zgodnie z harmonogramem spłat kredytu długoterminowego z
Banku PKO BP oraz harmonogramem wykupu obligacji komunalnych zawartym w uchwale Rady
Gminy Bojszowy nr XXVI/156/2013 z 21.10.2013r. Zgodnie z treścią tej uchwały Gmina Bojszowy
emituje obligacje komunalne w 2013 i 2014r na ogólną kwotę 8 200 000,00zł., przy czym emisja
w 2013r. obejmuje obligacje o wartości 6 200 000,00zł. a w 2014r – 2 000 000,00zł., które stanowić
będą przychód budżetu Gminy. W 2014 nie planuje się zaciągnięcia kredytów długoterminowych.
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2023 przewiduje rozchody związane ze spłatą kredytu
długoterminowego z Banku PKO BP oraz z wykupem obligacji komunalnych. W zakresie
wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w latach 2015-2023 przyjęto wzrosty w granicach 1%, w
poszczególnych latach, podobnie jak w wydatkach związanych z funkcjonowaniem organów j.s.t
(rozdz. 75022 i 75023). W zakresie pozostałych wydatków do kalkulacji przyjęto wskaźnik inflacji
określony przez Ministra Finansów tj. 2,4%

3.

Przedsięwzięcia
Przedsięwzięcia wykazane w prognozie szczegółowo ujęte są w załączniku nr 2 do uchwały w
sprawie wieloletniej prognozy finansowej i dotyczą wydatków bieżących i majątkowych. Łącznie
kwota przedsięwzięć wynosi 4 801 975,21zł w 2014r., 4 693 407,00zł. w 2015r.oraz 2 650 000,00 w
2016r. Przedsięwzięcia związane z wydatkami bieżącymi wynoszą 220 268,17zł. i realizowane będą
w roku 2014. Natomiast przedsięwzięcia majątkowe planowane są na 2014 w kwocie
4 581 707,04zł., 4 693 407,00zł. w 2015r. oraz 2 650 000,00zł w 2016r.
W zakresie przedsięwzięć majątkowych dodano dwa zadania:

− modernizacja ulicy Korzenickiej o wartości 4 000 000,00zł. z okresem realizacji w latach 20142016

− rozbudowa biblioteki gminnej o wartości 2 613 722,00zł. z okresem realizacji w latach 20142015
4.

Wynik budżetu, kwota długu oraz relacje z art. 243 ustawy o finansach publicznych
Wynik budżetu w 2014r przewiduje deficyt budżetowy w kwocie 1 750 000,00zł., który pokryty będzie
z emisji obligacji komunalnych. Całkowita spłata długu nastąpi w roku 2023. Relację zadłużenia z
art.243 ust 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. zawiera załącznik nr 1 do w/w
uchwały. Na lata 2015-2023 planowane są nadwyżki budżetowe na spłatę kredytu
długoterminowego zaciągniętego w latach poprzednich oraz wykup obligacji komunalnych.

5.

Załączniki nr 1 do niniejszej uchwały sporządzony został zgodnie z załącznikiem do
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013r. zmieniającym rozporządzenie w
sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Uwagi radnych:
Brak uwag
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2) Projekt Uchwały Nr XXIX/180/2014 Rady Gminy Bojszowy z dnia 17 stycznia 2014r. w sprawie
budżetu gminy Bojszowy na rok 2014 - został zaopiniowany pozytywnie przez Komisję Budżetu i
Rozwoju Gminy.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o finansach publicznych (dz. U. z 2013r. poz 885 z późn. zm.)
Rada Gminy Bojszowy ma obowiązek uchwalenie budżetu jednostek samorządu terytorialnego w terminie
do 31 stycznia roku budżetowego. Uchwała Rady Gminy w sprawie budżetu na 2014r. jako projekt została
złożona do Rady Gminy i Regionalnej Izby Obrachunkowej w terminie do 15 listopada 2013r. i uzyskała
pozytywna opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.
W porównaniu z projektem zostały wprowadzone następujące zmiany w wydatkach budżetu Gminy:
1. Zwiększono wydatki na komunikację o 92 000,00zł. dz. 600 rozdz. 60004
2. Zwiększono wydatki na usługi w związku z obsługą obligacji komunalnych w kwocie 43 050,00 dz.
750 rozdz. 75023.
3. Zwiększono wydatki na OSP w kwocie 41 000,00zł. z tego na wydatki bieżące 31 000,00zł. i wydatki
majątkowe o 10 000zł. dz. 754 rozdz. 75412
4. Zwiększono wydatki na obsługę bankową w związku z koniecznością zapłaty marży dla Domu
Maklerskiego w kwocie 16 950,00zł. dz. 758 rozdz. 75814
5. Zmniejszono wydatki na Spółki wodne o 10 000,00zł. dz. 010 rozdz. 01009
6. Zmniejszono wydatki związane z obsługą zadłużenia o kwotę 127 840,00zł. w dz. 757 rozdz. 75702
7. Zmniejszono wydatki na oczyszczanie miast i wsi o kwotę 25 000,00 dz. 900 rozdz. 90003
8. Zmniejszono wydatki na pozostałą działalność w gospodarce komunalnej o kwotę 20 000,00zł. dz.
900 rozdz. 90095
9. Zmniejszono wydatki na dotacje dla biblioteki o kwotę 10 160,00zł. w dz. 921 rozdz. 92116
Budżet gminy na 2014 rok jest realny, rozwojowy, inwestycyjny.
Uwagi radnych:
Radny Grzegorz Tomala: zapytał, dlaczego taka wysoka kwota została przeznaczona na remont
ul. Korzenickiej, nie wspominając o czasie realizacji tego zadania? Radny poprosił o uzasadnienie takich
kosztów oraz dlaczego zadanie rozłożono w czasie.
Wójt: inwestycja została rozłożona w czasie, dlatego, aby domknęły się budżety. Jaki okaże się rzeczywisty
koszt realizacji tego zadania zostanie on określony dopiero po przetargu. Wprowadzając tą kwotę do
budżetu trzeba było opierać się na kosztorysach inwestorskich, gdzie to zadanie zostało wycenione na
kwotę uwzględnioną w budżecie gminy.
Radny G. Tomala: zapytał co planuje się wykonać na ul Korzenickiej?
Wójt: otóż jest to poszerzenie drogi (doprowadzanie do standardowej szerokości- 6m.), chodnik 2m,
kanalizacja deszczowa, przyłącza do kanalizacji deszczowej, wjazdy oraz wykup gruntów.
Radny Eugeniusz Rogalski: rady uważa, że budżet nie jest budżetem rozwoju, a jeżeli jest to tylko kosztem
ogromnego zadłużenia 12 mln zł. Zapytał, kto ustala że wskaźniki mają być takie a nie inne. Stwierdził, że
tymi wskaźnikami można dowolnie manipulować, żonglować. Powiedział, że to nie jest ekonomia tylko
ideologia finansowa. Co się stało w ostatnim czasie? Ci, którzy manipulują tymi wskaźnikami do tego
budżetu wliczyliśmy w tamtym roku ponad mln zł opłaty śmieciowej, w zeszłym roku ją nie było - już by było
mniej. W tych dochodach jest prawie że 2 mln zł opłaty za korzystanie ze środowiska - kilka lat temu ich
jeszcze nie było. Jeśli do tego dodamy ponad 2 mln z dotacji to zostaje nam poniżej 20 mln zł. Jeśli według
tej kwoty policzymy dług 12 mln to wychodzi nam ponad 60%. Rady powiedział, że nasz gmina na olbrzymi
garb finansowy. Stwierdził, że Ci którzy tym budżetem dysponują wiedzą jakie mają kłopoty kiedy trzeba w
określonym terminie raty kredyty, czy raty obligacji, nie mówiąc o tym, że będzie trzeba spłacić odsetki z
tego długu. Na wzrost wydatków bieżących - wydatki sztywne- to są takie jak wynagrodzenia nauczycieli,
urzędników, choćby opłata za śmieci. W tych wydatkach nie będzie szło zrobić żadnego ruchu. Rady uważa,
że gmina funkcjonuje tylko dlatego, że zaciąga kredyty, dlatego, że zaczyna brakować na pieniędzy na
działalność bieżącą. Radny powiedział, że gdyby miał takie możliwości, aby ustalać jak ma wyglądać budżet
finansów gminy, byłby absolutny zakaz zadłużania się gmin z jedynym wyjątkiem, że gmina mogłaby się
zadłużyć, tylko w sytuacji gdyby spotkałaby ją jakaś katastrofa ale z klauzulą, że ten dług musi być spłacony
w następnym roku budżetowym, a konsekwencją braku spłaty mogłoby być to, że gminy mogłyby ulec
samorozwiązaniu.
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Radny Stanisław Biela: powiedział, że gdyby rada miała wpływ na te wskaźniki to zostały by one określone,
jednak są one odgórne i nie mamy na nie wpływu. Rada nie może ich zmieniać, rada może przyjąć te
wskaźniki i według nich przygotować budżet. Radny stwierdził, że ten budżet jest dobry dla gminy.
Wójt: powiedział, że każde kredyty, które były zaciągane przez gminę w ciągu 20 lat zostały spłacone, Aby
uzyskać kredyt trzeba mieć zdolność kredytową, trzeba mieć większe dochody niż wydatki bieżące. Co ma
miejsce w naszym budżecie. Jeżeli jest opłata śmieciowa, opłata środowiskowa to te kwoty muszą zostać
wprowadzone do budżetu - kwoty, które wpływają. Budżet gminy na 2014 rok jest realny, rozwojowy,
inwestycyjny.
Radny Antoni Wilczek: powiedział, że zabolała go wypowiedź pana Tomali, dlatego, że zakwestionował
remont ul. Korzenickiej. Stwierdził, że może rady nigdy nie jechał tą ulicą i nie wie jak ona wygląda, nie
zainteresował się czemu tak drogo kosztuje rozbudowa Biblioteki albo Przedszkola. Rady powiedział, że
nigdy nie kwestionował remontów ulic w innych miejscowościach (zawsze był za), zawsze twierdził, że to
wszystko dla mieszkańców aby im się lepiej żyło.
3) Projekt uchwały Nr XXIX/181/2014 Rady Gminy Bojszowy z dnia 17 stycznia 2014r. w sprawie
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właściciela nieruchomości
Obowiązujący na terenie gminy Bojszowy druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami,
przyjęty uchwałą Rady Gminy Bojszowy nr XXII/141/2013 z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela
nieruchomości, nie zawiera pola do wprowadzenia terminu, w którym nastąpiła zmiana danych będących
podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami.
Wobec braku określenia daty zmiany danych w obowiązującym na terenie gminy Bojszowy wzorze
deklaracji, jako datę zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych
powstających na danej nieruchomości przyjmowano datę wpływu do urzędu zmienionej deklaracji.
Zgodnie z Art. 6m ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku zmiany danych
będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub
określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel
nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym
nastąpiła zmiana.
W związku z powyższym koniecznym jest wprowadzenie w obowiązującym wzorze deklaracji pola, w którym
właściciele nieruchomości określą datę nastąpienia zmiany danych, celem prawidłowego określenia
miesiąca, w którym obowiązani będą uiścić opłatę w zmienionej wysokości.
Dodatkowo wprowadzono pole korekta deklaracji służące do korygowania błędów w uprzednio złożonych
deklaracjach.
Uwagi radnych:
Radny Krzysztof Ścierski: prośba, aby na koniec kadencji przygotować wykaz ile mieszkańców skorzystało
z e-deklaracji.
Radny E. Rogalski: rady wyjaśnił, że nie trzeba było tego robić, przykładem jest gmina Bieruń, która nie ma
takiej deklaracji.
3) Projekt Uchwały Nr XXVIII/178/2013 Rady Gminy Bojszowy z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie
zmian w budżecie na 2013r - omówiono na Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy
Podjęcie uchwały wynika z konieczności podniesienia planu dochodów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż
alkoholu o kwotę 12 266,00zł. (dz. 756) oraz planu wydatków o tą samą kwotę w dz. 851 rozdz. 85154
Przeciwdziałanie alkoholizmowi na zadania związane z profilaktyką przeciwalkoholową.
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Ponadto zał. nr 2 zawiera zwiększenie planu wydatków na dotacje dla innych jednostek j.s.t. za pobyt dzieci
w przedszkolach(dz. 801 rozdz. 80104). Zwiększenie dokonane jest poprzez zmniejszenie wydatków
bieżących w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 2 250,00
Zał. nr 3 – plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Bojszowy został zaktualizowany o zwiększenie dotacji
w dz.801 rozdz. 80104 o kwotę 2 250,00zł.
Uwagi radnych:
Brak uwag
4) Projekt Uchwały nr XXIX/183/2014 Rady Gminy Bojszowy z dnia 17 stycznia 2014r. w sprawie
podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w
zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania 2014-2020” w formie pieniężnej.
Projekt uchwały został wycofany związku z wątpliwościami Wydziału Nadzoru Prawnego.

Ad.6 Przyjęcie uchwał.
Przyjęcie uchwał:
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych (nieobecna radna Joanna Czarnynoga; spóźniony radny Szymon
Gruszka).
Uchwała Nr XXIX/179/2014 Rady Gminy Bojszowy z dnia 17 stycznia 2014r. w sprawie: przyjęcia
wieloletniej prognozy finansowej
9 głosów – za
0 głosów - przeciw
5 głosów - wstrzymujących się (radny E. Rogalski)
Uchwała Nr XXIX/180/2014 Rady Gminy Bojszowy z dnia 17 stycznia 2014r. w sprawie budżetu gminy
Bojszowy na rok 2014
9 głosów – za
3 głosów - przeciw (radny E. Rogalski, radny G. Tomala)
2 głosów - wstrzymujących się

Uchwała Nr XXIX/181/2014 Rady Gminy Bojszowy z dnia 17 stycznia 2014r. w sprawie wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właściciela nieruchomości
14 głosów – za
0 głosów - przeciw
0 głosów - wstrzymujących się
Ad. 7 Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej w 2013 roku
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bojszowy za 2013 rok
1) Skład osobowy i frekwencja
W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi pięciu członków:
− Stanisław Biela – Przewodniczący Komisji,
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− Krystyna Knopek – Sekretarz Komisji,
− Krzysztof Ścierski – Członek Komisji,
− Józef Fuchs – Członek Komisji.
− Henryk Kostyra – Członek Komisji.
Komisja Rewizyjna odbyła 3 posiedzenia w 5 – osobowym składzie
w 4 – osobowym składzie.
Frekwencja na posiedzeniach Komisji Rewizyjnej była wysoka i wyniosła 87,5 %.

i

5

posiedzeń

2) Tematyka posiedzeń Komisji Rewizyjnej
Komisja Rewizyjna odbywała swe posiedzenia wg planu pracy na 2013 rok.
Komisja odbyła łącznie 8 posiedzeń:
− Trzy posiedzenia dotyczyły realizacji budżetu gminy, w tym na dwóch posiedzeniach
kontrolowano wykonanie budżetu gminy za 2012 r., natomiast trzecie dotyczyło wykonania
budżetu gminy za I półrocze 2013 r.
− Skontrolowano sprawozdania składane przez kluby sportowe – GTS Bojszowy i Polonia
Międzyrzecze z wykorzystanych dotacji w 2012 r.
− Dokonano kontroli wydatków związanych z organizacją imprez i spotkań kulturowych w 2013 r.
− Trzy posiedzenia dotyczyły rozpatrzenia skargi Pana Bronisława Jasińskiego na działalność
Wójta Gminy Bojszowy.
− Na ostatnim posiedzeniu opracowano plan pracy Komisji na rok 2014 oraz przygotowano
sprawozdanie z działalności Komisji za rok 2013.
W stosunku do przyjętego planu pracy na 2013 rok Komisja Rewizyjna przeprowadziła dodatkowe
kontrole zlecone przez Przewodniczącego Rady Gminy Bojszowy dot. rozpatrzenia skargi Pana
Bronisława Jasińskiego na działalność Wójta Gminy Bojszowy.
3) Wnioski i zalecenia pokontrolne z przeprowadzonych kontroli
Komisja w roku 2013 zgłosiła następujące wnioski i zalecenia pokontrolne:
21.03.2013 r. – Kontrola: Kontrola sprawozdań składanych przez kluby sportowe – GTS Bojszowy i
Polonia Międzyrzecze z wykorzystanej dotacji za 2012 r.
Komisja Rewizyjna wnioskowała o przedstawienie następujących faktur:
A. Gminne Towarzystwo Sportowe Bojszowy:
−

Stypendia sportowe;

−

Wynagrodzenie trenerów, pomocników trenerów, masażystów;

−

Transport zawodników.

B.

Klub Sportowy Polonia Międzyrzecze:

−

Wynagrodzenia trenera;

−

Utrzymanie obiektu.

Komisja Rewizyjna prosiła o wyjaśnienie braku pozycji kosztów ubezpieczenia zawodników Klubu
Sportowego Polonia Międzyrzecze.
15.04.2013 r. oraz 13.05.2013 r. – Kontrola: Wykonanie budżetu gminy Bojszowy za 2012 r.
Komisja Rewizyjna skierowała do Rady Gminy wniosek dotyczący udzielenia absolutorium Wójtowi
Gminy Bojszowy za rok 2012.
23.10.2013 r. – Kontrola: Kontrola wydatków Gminy Bojszowy w zakresie organizacji imprez i spotkań
kulturowych w roku 2013.
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Komisja Rewizyjna wnioskowała o umieszczenie zdjęć z imprez kulturalnych na stronie
internetowej Gminy Bojszowy wykonywanych przez wynajętego fotografa.
Komisja Rewizyjna zwróciła się z prośbą o wyjaśnienie dlaczego na tegorocznych dożynkach
została wynajęta firma do współorganizacji imprezy (koszt 4 034,40 zł) jeśli dotychczas ww.
zajmowali się pracownicy Urzędu Gminy Bojszowy.
Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z następującymi zagadnieniami podlegającymi kontroli:
− Rozpatrzenie skargi Pana Bronisława Jasińskiego na działalność Wójta Gminy Bojszowy (3
posiedzenia),
− Wykonanie budżetu gminy Bojszowy za I półrocze 2013 r.,
nie stwierdziła nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie, odstępując tym samym od formułowania
zaleceń pokontrolnych.
Komisja
Rewizyjna
po
rozpatrzeniu
skargi
Pana
Bronisława
Jasińskiego
na
działalność Wójta Gminy Bojszowy (3 posiedzenia), skierowała do Przewodniczącego Rady Gminy
Bojszowy stosowne wnioski i opinie, które zostały przedstawione i przekazane na sesji Rady Gminy.
4) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i jej członkowie pragną podziękować dyrektorom i kierownikom
jednostek organizacyjnych oraz pracownikom gminy, za współpracę i przygotowanie materiałów
związanych tematycznie z planowanymi w poszczególnych miesiącach kontrolami.
Ad. 8 Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok.
Lp.

Termin kontroli

Przedmiot/tematyka kontroli
Rozpatrzenie skargi pana Bronisława J. na działalność Wójta
Gminy Bojszowy
Kontrola wykorzystania środków pozarządowych realizowanych
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej za 2014 r.

1.

Styczeń

2.

Marzec

3.

Kwiecień

Wykonanie budżetu Gminy Bojszowy za 2013 r. – część I

4.

Maj

Wykonanie budżetu Gminy Bojszowy za 2013 r. – część II

5.

Wrzesień

Wykonanie budżetu Gminy Bojszowy za I półrocze 2014 r.
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2014 r.

Plan pracy Komisji Rewizyjnej został poddany głosowaniu. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych
(nieobecna radna Joanna Czarnynoga).
14 głosów – za
0 głosów - przeciw
0 głosów - wstrzymujących się
Ad.9 Zapytania i interpelacje radnych oraz sprawy bieżące.
Wójt przedstawił sprawozdanie z prac Rady Gminy w okresie międzysesyjnym:
Podziękował Radnym za przyjęcie WPF i budżetu na 2014 rok.
1. Wykonano utwardzanie odcinków dróg gminnych frezem, a właściwie rumoszem (frez + kamień).
Lokalizacja:
- Międzyrzecze – ul. Barć – odcinek przy lesie;
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2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.

- Nowe Bojszowy – droga boczna do ul. Ruchu Oporu w kierunku Korzyńca (do rurociągu);
- Świerczyniec – ul. Jodłowa – odcinek między budynkami;
- Świerczyniec – ul. Skośna – odcinek od ul. Barwnej do firmy Frigopach.
Zlecono wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Równej w rejonie skrzyżowania z ul. Świętego
Jana (parking obok kościoła). Zlecenie obejmuje prace projektowe i wykonawcze
Wiata przystankowa przy ul. Gaikowej (przed posesją Pana Madeja). Uszkodzenie przez samochód
osobowy (właściwie zniszczenie) w dniu 12 stycznia o godz. 6.30. Jest notatka policyjna. Samochód
nie posiadał ubezpieczenia OC. Naprawa z naszej polisy. Zgłoszenie szkody do PZU w dniu 16
stycznia. Planowany termin przyjazdu likwidatora szkód – 22 stycznia.
Wysłano zapytania ofertowe na:
• opiekę nad bezdomnymi zwierzętami w roku 2014,
• administrowanie obiektami gminnymi,
• zakup paliwa do samochodów służbowych UG i jednostek OSP,
• zakup oleju opałowego na potrzeby c.o. budynku UG,
• sprzątanie miejsc publicznych w roku 2014.
Ogłoszono przetarg na dostawy energii elektrycznej
Bieg ku pamięci - 25.01.2014r. - organizowany przez gminę Bojszowy i gminę Oświęcim.
Spotkanie z seniorami - 18.01.2014r. - zaproszono ok 672 seniorów z czego potwierdziło przybycie
niecałe 300.
Trwają prace podziału ul. Korzenickiej
Działa PSZOK mieszczący się przy oczyszczalni ścieków w Bojszowach. Od początku jego
funkcjonowania mieszkańcy zapełnili tworzywami sztucznymi oraz odpadami wielkogabarytowymi po
jednym pojemniku KP7.
Ogłoszono przetarg na sprzedaż działek przy ul. Klubowej.

Zapytania radnych:
Radny G. Tomala: zapytał o kradzież rur w Jedlinie, czy coś wiadomo na ten temat. Rady zgłosił prośbę
Panu Przewodniczącemu o wstrzymanie diet do czasu, aż nie zostaną zapłacone stypendia sportowe.
Przewodniczący Rady Marek Kumor poinformował radnego o konieczności złożenia wyżej wspomnianej
prośby na piśmie.
Radny S. Biela: zapytał o umowę obrotu energią, czy zostanie podpisana na rok? Jakie skutki przyniosły
działania zmierzające do uzyskania własnego źródła pozyskania wody?
Radny G. Tomala: zapytał o słupy energetyczne mieszczące się na gruntach mieszkańców - firmy
energetyczne wystąpiły o przejęcie działek przez tzw. zasiedzenie. Prośba o zajęcie się tą sprawą, rozmowę
z przedstawicielami tych firm.
Przewodniczący Marek Kumor: prośba o zamontowanie lustra przy ulicy Gromadzkiej, Przecznej i Żubrów
w miejscowości Międzyrzecze
Radny A. Wilczek: zapytał o bezpieczny wyjazd z ul. Sierpowej od strony kościoła. Prośba o zamontowanie
lustra i pasów zwalniających.
Ad.10 Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
Rury w Jedlinie: firma, która wykonywała te praca miała podrobione umowę z Urzędem na wejście w teren.
Po informacjach ze mieszkańców od razu zostały podjęte działania - policja wszczęła postępowanie,
zatrzymała osoby podających się za wykonawców. Poszkodowanym jest Kopalnia Piast (właściciel
rurociągu). Trwa postępowanie prokuratorskie, ustalani są wszyscy poszkodowani i winni.
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Słupy energetyczne: każdy słup usadowiony na nieruchomości jest tan na zasadzie umowy cywilnoprawnej (umowa pomiędzy energetyką a właścicielem nieruchomości). Urząd może jedynie pomóc w
doradztwie - indywidualne sprawy.
Umowa na sprzedaż energii: umowa podpisana na 2 lub 3 lata.
Ujęcia wody: spółka RPWiK na terenie Gminy Bojszowy dokonała dwóch odwiertów, gdzie rozpoznanie
złoża wskazywało, że mogą tam być wystarczające ilości wody pitej - okazało się, że te źródła są mało
3
wydajne (wydajność powinna być na poziomie studni ok.25-35 m /min) a tam osiągano 11-12 m. Odwierty
zostały zaplombowane i w tej chwili wójt zabiega o jeszcze jeden odwiert, przy ul. Kopalnianej, gdzie może
być woda.
Lustro M-cze: musi to zostać uzgodnione z Zarządem Dróg Wojewódzkich - pismo zostanie wystosowane w
tej sprawie.
Lustro i pasy zwalniające Bojszowy Nowe: sprawa zostanie ponownie przekazana do rozpatrzenia.
Ad.11 Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady Gminy Bojszowy Marek Kumor formułą „Zamykam sesję Rady Gminy Bojszowy"
zakończył obrady sesji.

Protokołował: K. Machulec
Bojszowy, dnia 17.01.2014r.
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PROTOKÓŁ Nr XXIX/2014
z przebiegu sesji zwyczajnej Rady Gminy Bojszowy
w dniu 17 stycznia 2014r.
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. Stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie rozpatrzenia skargi pana Bronisława J. na działalność
Wójta Gminy Bojszowy
5. Przedstawienie projektów uchwał w tym uchwały budżetowej na 2014 rok..
6. Przyjęcie uchwał.
7. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej w 2013 roku
8. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok.
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 – obecnych 13 radnych (nieobecna radna Joanna Czarnynoga, radny
Szymon).
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 XXVIII/2013.
Protokół z sesji Nr XXVIII/2013 z dnia 27.12.2013r. został poddany pod głosowanie:
13 głosów – za
0 głosów – przeciw
0 głosów – wstrzymujących się.
Ad. 4 Stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie rozpatrzenia skargi pana Bronisława Jasińskiego na
działalność Wójta Gminy Bojszowy
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Biela przedstawił Radzie Gminy uzasadnienie Komisji
Rewizyjnej stanowi załącznik do uchwały nr XXIX/182/2014, w następującym brzmieniu:
"W dniu 17.12.2013r. wpłynęła do Urzędu Gminy kolejna skarga p. Bronisława Jasiński pt. „Naruszenie
prawa przez Wójta”. Przedmiotowa skarga zawiera zarzuty, które podlegają rozpatrzeniu przez Radę Gminy
zgodnie z art. 229 pkt. 3 kpa w zakresie pkt. 1 i 2 skargi oraz pkt. 3 i 4, którego rozpatrzenie należy do
właściwości Wójta Gminy Bojszowy w związku z umową Nr 02/VI/13 z dnia 28.06.2013r.
Biorąc powyższe pod uwagę oraz dotychczas rozpatrywane skargi pana Bronisława Jasiński, Komisja
Rewizyjna na podstawie art. 239 § 1 kpa stwierdza, że wniesiona skarga stanowi ponowienie skargi, która
została uznana za bezzasadną przez Radę Gminy uchwałą NR XXVI/155/2013 z dnia 21 października
2013r., a bezzasadność ta została wykazana w odpowiedzi na skargę. Komisja Rewizyjna stwierdza, że
skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności co uzasadnia podtrzymanie poprzedniego
stanowiska zawartego w uchwale Nr XXVI/155/2013.
Ponadto, Komisja Rewizyjna przywołuje w tym miejscu Komentarz Becka B. Adamiak/ J. Borkowski Kodeks
postępowania administracyjnego 2 wydanie Warszawa 1998 - art. 239 pkt. 1 cytuję: ”Przepisy art. 239
zostały wprowadzone przy nowelizacji KPA w 1980 r. i miały zapobiec wielokrotnemu rozpatrywaniu tych
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samych spraw spowodowanemu uporczywym wnoszeniem skarg nie zawierających żadnych nowych treści,
lecz ponawianych z pobudek pieniackich. Przyjęte rozwiązanie prawne miało zapobiec deprecjacji
postępowania skargowego, do którego dochodziło w sprawach, w których organy właściwe do rozpatrywania
skarg swoich „stałych klientów” bezproduktywnie podejmowały wielokrotnie te same czynności, zapełniając
tylko rubryki statystyk skarg”.
W tym stanie rzeczy Komisja Rewizyjna podtrzymuje swoje poprzednie stanowisko wyrażone w
uchwale." Podpisali wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący Rady Gminy Bojszowy poinformował Radę, że Komisja Rewizyjna ustosunkowała się do
pkt. 1 i 2, natomiast do pkt. 3 i 4 odniósł się Wójt Gminy, który 9 stycznia 2014r. wystosował odpowiedź na
skargę (pismo zostało przekazane do wiadomości Komisji Rewizyjnej oraz Radzie Gminy) .
Uwagi radnych:
Radny Grzegorz Tomala: radny zgłosił uwagę do sformowania "pieniactwo", stwierdził, że nie przystoi
stosować takich słów, poprosił komisję, aby pisała po katolicku.
Rady Stanisław Biela: poinformował radnego, że cytował fragment z Komentarza Becka B. Adamiak/
J. Borkowski Kodeks postępowania administracyjnego 2 wydanie Warszawa 1998
Radny Eugeniusz Rogalski: uznał za niestosowane powołanie się na tych dwóch autorów, gdzie wiadomo,
że w przedmiotowej sprawie jest wiele innych orzeczeń, innych zespołów, gdzie nie używa się właśnie takich
sformowań. Rady stwierdził również, że poprzednie skargi pana Jasińskiego były uzasadnione.
Radny Stanisław Biela: komisja analizując wszystkie skargi pana Bronisława Jasińskiego opiera się na
dokumentach, faktach, komentarzach instancji wyższych i wiarygodnych. Radny powiedział, że nie może
zmieniać cytatu, którego nie jest autorem.
Projekt Uchwały nr XXIX/182/2014 Rady Gminy Bojszowy z dnia 17 stycznia 2014r. w sprawie
rozpatrzenia skargi pana Bronisława Jasińskiego na działalność Wójta Gminy Bojszowy został
poddany pod głosowanie:
11 głosów – za
0 głosów - przeciw
3 głosy - wstrzymujących się (radny E. Rogalski)
Ad. 5 Przedstawienie projektów uchwał w tym uchwały budżetowej na 2014 rok..

1) Projekt uchwały Nr XXIX/179/2014 Rady Gminy Bojszowy z dnia 17 stycznia 2014r. w sprawie:
przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej
Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn.
zm.) Rada Gminy Bojszowy przed uchwaleniem budżetu Gminy winna podjąć uchwałę w sprawie WPF na
rok budżetowy i lata następne.
W porównaniu z projektem WPF złożonym do Rady Gminy i Regionalnej Izby Obrachunkowej w terminie do
15 listopada 2013r. obecna uchwała zawiera zmiany głównie w zakresie kwoty długu w latach 2015 i 2017
i 2018, co związane jest z niewielką korektą spłat rat kredytu z Banku PKO BP w tych latach.
W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2023 dla roku 2014 przyjęto dochody i wydatki ogółem na
poziomie uchwały budżetowej. Planowane dochody i wydatki na lata 2015-2023 wykazują niewielkie wzrosty
tj. o około 1,5-2% w każdym roku.
1.

Dochody
Dla dochodów bieżących w latach 2015-2023 założono wzrost o około 1,5-2%, natomiast dla roku
2014 przyjęto wielkości dochodów bieżących zgodnie z uchwałą budżetową. W zakresie dochodów
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majątkowych wykazano w roku 2014 sprzedaż majątku oraz dotacje na inwestycje ze środków
europejskich i z budżetu państwa. W roku 2015 i latach następnych planuje się sprzedaż mienia na
poziomie 600 000 – 800 000zł rocznie, przy czym z 55 działek będących w zasobie Gminy
przygotowanych do sprzedania, 31 może uzyskać pozwolenie na budowę w uproszczonej
procedurze, a pozostałe 24 wymaga zmiany planu zagospodarowania.
Na 2014r. planuje się sprzedaż gruntów o wartości wywoławczej 900 000,00zł., przy czym cześć
dochodów z tej sprzedaży jest przeznaczona na zakup nieruchomości gruntowej, która planowana
jest do zagospodarowania na cele gminne.
2.

Wydatki
Wydatki na obsługę zaplanowano zgodnie z harmonogramem spłat kredytu długoterminowego z
Banku PKO BP oraz harmonogramem wykupu obligacji komunalnych zawartym w uchwale Rady
Gminy Bojszowy nr XXVI/156/2013 z 21.10.2013r. Zgodnie z treścią tej uchwały Gmina Bojszowy
emituje obligacje komunalne w 2013 i 2014r na ogólną kwotę 8 200 000,00zł., przy czym emisja
w 2013r. obejmuje obligacje o wartości 6 200 000,00zł. a w 2014r – 2 000 000,00zł., które stanowić
będą przychód budżetu Gminy. W 2014 nie planuje się zaciągnięcia kredytów długoterminowych.
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2023 przewiduje rozchody związane ze spłatą kredytu
długoterminowego z Banku PKO BP oraz z wykupem obligacji komunalnych. W zakresie
wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w latach 2015-2023 przyjęto wzrosty w granicach 1%, w
poszczególnych latach, podobnie jak w wydatkach związanych z funkcjonowaniem organów j.s.t
(rozdz. 75022 i 75023). W zakresie pozostałych wydatków do kalkulacji przyjęto wskaźnik inflacji
określony przez Ministra Finansów tj. 2,4%

3.

Przedsięwzięcia
Przedsięwzięcia wykazane w prognozie szczegółowo ujęte są w załączniku nr 2 do uchwały w
sprawie wieloletniej prognozy finansowej i dotyczą wydatków bieżących i majątkowych. Łącznie
kwota przedsięwzięć wynosi 4 801 975,21zł w 2014r., 4 693 407,00zł. w 2015r.oraz 2 650 000,00 w
2016r. Przedsięwzięcia związane z wydatkami bieżącymi wynoszą 220 268,17zł. i realizowane będą
w roku 2014. Natomiast przedsięwzięcia majątkowe planowane są na 2014 w kwocie
4 581 707,04zł., 4 693 407,00zł. w 2015r. oraz 2 650 000,00zł w 2016r.
W zakresie przedsięwzięć majątkowych dodano dwa zadania:

− modernizacja ulicy Korzenickiej o wartości 4 000 000,00zł. z okresem realizacji w latach 20142016

− rozbudowa biblioteki gminnej o wartości 2 613 722,00zł. z okresem realizacji w latach 20142015
4.

Wynik budżetu, kwota długu oraz relacje z art. 243 ustawy o finansach publicznych
Wynik budżetu w 2014r przewiduje deficyt budżetowy w kwocie 1 750 000,00zł., który pokryty będzie
z emisji obligacji komunalnych. Całkowita spłata długu nastąpi w roku 2023. Relację zadłużenia z
art.243 ust 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. zawiera załącznik nr 1 do w/w
uchwały. Na lata 2015-2023 planowane są nadwyżki budżetowe na spłatę kredytu
długoterminowego zaciągniętego w latach poprzednich oraz wykup obligacji komunalnych.

5.

Załączniki nr 1 do niniejszej uchwały sporządzony został zgodnie z załącznikiem do
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013r. zmieniającym rozporządzenie w
sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Uwagi radnych:
Brak uwag
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2) Projekt Uchwały Nr XXIX/180/2014 Rady Gminy Bojszowy z dnia 17 stycznia 2014r. w sprawie
budżetu gminy Bojszowy na rok 2014 - został zaopiniowany pozytywnie przez Komisję Budżetu i
Rozwoju Gminy.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o finansach publicznych (dz. U. z 2013r. poz 885 z późn. zm.)
Rada Gminy Bojszowy ma obowiązek uchwalenie budżetu jednostek samorządu terytorialnego w terminie
do 31 stycznia roku budżetowego. Uchwała Rady Gminy w sprawie budżetu na 2014r. jako projekt została
złożona do Rady Gminy i Regionalnej Izby Obrachunkowej w terminie do 15 listopada 2013r. i uzyskała
pozytywna opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.
W porównaniu z projektem zostały wprowadzone następujące zmiany w wydatkach budżetu Gminy:
1. Zwiększono wydatki na komunikację o 92 000,00zł. dz. 600 rozdz. 60004
2. Zwiększono wydatki na usługi w związku z obsługą obligacji komunalnych w kwocie 43 050,00 dz.
750 rozdz. 75023.
3. Zwiększono wydatki na OSP w kwocie 41 000,00zł. z tego na wydatki bieżące 31 000,00zł. i wydatki
majątkowe o 10 000zł. dz. 754 rozdz. 75412
4. Zwiększono wydatki na obsługę bankową w związku z koniecznością zapłaty marży dla Domu
Maklerskiego w kwocie 16 950,00zł. dz. 758 rozdz. 75814
5. Zmniejszono wydatki na Spółki wodne o 10 000,00zł. dz. 010 rozdz. 01009
6. Zmniejszono wydatki związane z obsługą zadłużenia o kwotę 127 840,00zł. w dz. 757 rozdz. 75702
7. Zmniejszono wydatki na oczyszczanie miast i wsi o kwotę 25 000,00 dz. 900 rozdz. 90003
8. Zmniejszono wydatki na pozostałą działalność w gospodarce komunalnej o kwotę 20 000,00zł. dz.
900 rozdz. 90095
9. Zmniejszono wydatki na dotacje dla biblioteki o kwotę 10 160,00zł. w dz. 921 rozdz. 92116
Budżet gminy na 2014 rok jest realny, rozwojowy, inwestycyjny.
Uwagi radnych:
Radny Grzegorz Tomala: zapytał, dlaczego taka wysoka kwota została przeznaczona na remont
ul. Korzenickiej, nie wspominając o czasie realizacji tego zadania? Radny poprosił o uzasadnienie takich
kosztów oraz dlaczego zadanie rozłożono w czasie.
Wójt: inwestycja została rozłożona w czasie, dlatego, aby domknęły się budżety. Jaki okaże się rzeczywisty
koszt realizacji tego zadania zostanie on określony dopiero po przetargu. Wprowadzając tą kwotę do
budżetu trzeba było opierać się na kosztorysach inwestorskich, gdzie to zadanie zostało wycenione na
kwotę uwzględnioną w budżecie gminy.
Radny G. Tomala: zapytał co planuje się wykonać na ul Korzenickiej?
Wójt: otóż jest to poszerzenie drogi (doprowadzanie do standardowej szerokości- 6m.), chodnik 2m,
kanalizacja deszczowa, przyłącza do kanalizacji deszczowej, wjazdy oraz wykup gruntów.
Radny Eugeniusz Rogalski: rady uważa, że budżet nie jest budżetem rozwoju, a jeżeli jest to tylko kosztem
ogromnego zadłużenia 12 mln zł. Zapytał, kto ustala że wskaźniki mają być takie a nie inne. Stwierdził, że
tymi wskaźnikami można dowolnie manipulować, żonglować. Powiedział, że to nie jest ekonomia tylko
ideologia finansowa. Co się stało w ostatnim czasie? Ci, którzy manipulują tymi wskaźnikami do tego
budżetu wliczyliśmy w tamtym roku ponad mln zł opłaty śmieciowej, w zeszłym roku ją nie było - już by było
mniej. W tych dochodach jest prawie że 2 mln zł opłaty za korzystanie ze środowiska - kilka lat temu ich
jeszcze nie było. Jeśli do tego dodamy ponad 2 mln z dotacji to zostaje nam poniżej 20 mln zł. Jeśli według
tej kwoty policzymy dług 12 mln to wychodzi nam ponad 60%. Rady powiedział, że nasz gmina na olbrzymi
garb finansowy. Stwierdził, że Ci którzy tym budżetem dysponują wiedzą jakie mają kłopoty kiedy trzeba w
określonym terminie raty kredyty, czy raty obligacji, nie mówiąc o tym, że będzie trzeba spłacić odsetki z
tego długu. Na wzrost wydatków bieżących - wydatki sztywne- to są takie jak wynagrodzenia nauczycieli,
urzędników, choćby opłata za śmieci. W tych wydatkach nie będzie szło zrobić żadnego ruchu. Rady uważa,
że gmina funkcjonuje tylko dlatego, że zaciąga kredyty, dlatego, że zaczyna brakować na pieniędzy na
działalność bieżącą. Radny powiedział, że gdyby miał takie możliwości, aby ustalać jak ma wyglądać budżet
finansów gminy, byłby absolutny zakaz zadłużania się gmin z jedynym wyjątkiem, że gmina mogłaby się
zadłużyć, tylko w sytuacji gdyby spotkałaby ją jakaś katastrofa ale z klauzulą, że ten dług musi być spłacony
w następnym roku budżetowym, a konsekwencją braku spłaty mogłoby być to, że gminy mogłyby ulec
samorozwiązaniu.
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Radny Stanisław Biela: powiedział, że gdyby rada miała wpływ na te wskaźniki to zostały by one określone,
jednak są one odgórne i nie mamy na nie wpływu. Rada nie może ich zmieniać, rada może przyjąć te
wskaźniki i według nich przygotować budżet. Radny stwierdził, że ten budżet jest dobry dla gminy.
Wójt: powiedział, że każde kredyty, które były zaciągane przez gminę w ciągu 20 lat zostały spłacone, Aby
uzyskać kredyt trzeba mieć zdolność kredytową, trzeba mieć większe dochody niż wydatki bieżące. Co ma
miejsce w naszym budżecie. Jeżeli jest opłata śmieciowa, opłata środowiskowa to te kwoty muszą zostać
wprowadzone do budżetu - kwoty, które wpływają. Budżet gminy na 2014 rok jest realny, rozwojowy,
inwestycyjny.
Radny Antoni Wilczek: powiedział, że zabolała go wypowiedź pana Tomali, dlatego, że zakwestionował
remont ul. Korzenickiej. Stwierdził, że może rady nigdy nie jechał tą ulicą i nie wie jak ona wygląda, nie
zainteresował się czemu tak drogo kosztuje rozbudowa Biblioteki albo Przedszkola. Rady powiedział, że
nigdy nie kwestionował remontów ulic w innych miejscowościach (zawsze był za), zawsze twierdził, że to
wszystko dla mieszkańców aby im się lepiej żyło.
3) Projekt uchwały Nr XXIX/181/2014 Rady Gminy Bojszowy z dnia 17 stycznia 2014r. w sprawie
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właściciela nieruchomości
Obowiązujący na terenie gminy Bojszowy druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami,
przyjęty uchwałą Rady Gminy Bojszowy nr XXII/141/2013 z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela
nieruchomości, nie zawiera pola do wprowadzenia terminu, w którym nastąpiła zmiana danych będących
podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami.
Wobec braku określenia daty zmiany danych w obowiązującym na terenie gminy Bojszowy wzorze
deklaracji, jako datę zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych
powstających na danej nieruchomości przyjmowano datę wpływu do urzędu zmienionej deklaracji.
Zgodnie z Art. 6m ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku zmiany danych
będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub
określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel
nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym
nastąpiła zmiana.
W związku z powyższym koniecznym jest wprowadzenie w obowiązującym wzorze deklaracji pola, w którym
właściciele nieruchomości określą datę nastąpienia zmiany danych, celem prawidłowego określenia
miesiąca, w którym obowiązani będą uiścić opłatę w zmienionej wysokości.
Dodatkowo wprowadzono pole korekta deklaracji służące do korygowania błędów w uprzednio złożonych
deklaracjach.
Uwagi radnych:
Radny Krzysztof Ścierski: prośba, aby na koniec kadencji przygotować wykaz ile mieszkańców skorzystało
z e-deklaracji.
Radny E. Rogalski: rady wyjaśnił, że nie trzeba było tego robić, przykładem jest gmina Bieruń, która nie ma
takiej deklaracji.
3) Projekt Uchwały Nr XXVIII/178/2013 Rady Gminy Bojszowy z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie
zmian w budżecie na 2013r - omówiono na Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy
Podjęcie uchwały wynika z konieczności podniesienia planu dochodów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż
alkoholu o kwotę 12 266,00zł. (dz. 756) oraz planu wydatków o tą samą kwotę w dz. 851 rozdz. 85154
Przeciwdziałanie alkoholizmowi na zadania związane z profilaktyką przeciwalkoholową.
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Ponadto zał. nr 2 zawiera zwiększenie planu wydatków na dotacje dla innych jednostek j.s.t. za pobyt dzieci
w przedszkolach(dz. 801 rozdz. 80104). Zwiększenie dokonane jest poprzez zmniejszenie wydatków
bieżących w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 2 250,00
Zał. nr 3 – plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Bojszowy został zaktualizowany o zwiększenie dotacji
w dz.801 rozdz. 80104 o kwotę 2 250,00zł.
Uwagi radnych:
Brak uwag
4) Projekt Uchwały nr XXIX/183/2014 Rady Gminy Bojszowy z dnia 17 stycznia 2014r. w sprawie
podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w
zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania 2014-2020” w formie pieniężnej.
Projekt uchwały został wycofany związku z wątpliwościami Wydziału Nadzoru Prawnego.

Ad.6 Przyjęcie uchwał.
Przyjęcie uchwał:
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych (nieobecna radna Joanna Czarnynoga; spóźniony radny Szymon
Gruszka).
Uchwała Nr XXIX/179/2014 Rady Gminy Bojszowy z dnia 17 stycznia 2014r. w sprawie: przyjęcia
wieloletniej prognozy finansowej
9 głosów – za
0 głosów - przeciw
5 głosów - wstrzymujących się (radny E. Rogalski)
Uchwała Nr XXIX/180/2014 Rady Gminy Bojszowy z dnia 17 stycznia 2014r. w sprawie budżetu gminy
Bojszowy na rok 2014
9 głosów – za
3 głosów - przeciw (radny E. Rogalski, radny G. Tomala)
2 głosów - wstrzymujących się

Uchwała Nr XXIX/181/2014 Rady Gminy Bojszowy z dnia 17 stycznia 2014r. w sprawie wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właściciela nieruchomości
14 głosów – za
0 głosów - przeciw
0 głosów - wstrzymujących się
Ad. 7 Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej w 2013 roku
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bojszowy za 2013 rok
1) Skład osobowy i frekwencja
W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi pięciu członków:
− Stanisław Biela – Przewodniczący Komisji,

6

− Krystyna Knopek – Sekretarz Komisji,
− Krzysztof Ścierski – Członek Komisji,
− Józef Fuchs – Członek Komisji.
− Henryk Kostyra – Członek Komisji.
Komisja Rewizyjna odbyła 3 posiedzenia w 5 – osobowym składzie
w 4 – osobowym składzie.
Frekwencja na posiedzeniach Komisji Rewizyjnej była wysoka i wyniosła 87,5 %.

i
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posiedzeń

2) Tematyka posiedzeń Komisji Rewizyjnej
Komisja Rewizyjna odbywała swe posiedzenia wg planu pracy na 2013 rok.
Komisja odbyła łącznie 8 posiedzeń:
− Trzy posiedzenia dotyczyły realizacji budżetu gminy, w tym na dwóch posiedzeniach
kontrolowano wykonanie budżetu gminy za 2012 r., natomiast trzecie dotyczyło wykonania
budżetu gminy za I półrocze 2013 r.
− Skontrolowano sprawozdania składane przez kluby sportowe – GTS Bojszowy i Polonia
Międzyrzecze z wykorzystanych dotacji w 2012 r.
− Dokonano kontroli wydatków związanych z organizacją imprez i spotkań kulturowych w 2013 r.
− Trzy posiedzenia dotyczyły rozpatrzenia skargi Pana Bronisława Jasińskiego na działalność
Wójta Gminy Bojszowy.
− Na ostatnim posiedzeniu opracowano plan pracy Komisji na rok 2014 oraz przygotowano
sprawozdanie z działalności Komisji za rok 2013.
W stosunku do przyjętego planu pracy na 2013 rok Komisja Rewizyjna przeprowadziła dodatkowe
kontrole zlecone przez Przewodniczącego Rady Gminy Bojszowy dot. rozpatrzenia skargi Pana
Bronisława Jasińskiego na działalność Wójta Gminy Bojszowy.
3) Wnioski i zalecenia pokontrolne z przeprowadzonych kontroli
Komisja w roku 2013 zgłosiła następujące wnioski i zalecenia pokontrolne:
21.03.2013 r. – Kontrola: Kontrola sprawozdań składanych przez kluby sportowe – GTS Bojszowy i
Polonia Międzyrzecze z wykorzystanej dotacji za 2012 r.
Komisja Rewizyjna wnioskowała o przedstawienie następujących faktur:
A. Gminne Towarzystwo Sportowe Bojszowy:
−

Stypendia sportowe;

−

Wynagrodzenie trenerów, pomocników trenerów, masażystów;

−

Transport zawodników.

B.

Klub Sportowy Polonia Międzyrzecze:

−

Wynagrodzenia trenera;

−

Utrzymanie obiektu.

Komisja Rewizyjna prosiła o wyjaśnienie braku pozycji kosztów ubezpieczenia zawodników Klubu
Sportowego Polonia Międzyrzecze.
15.04.2013 r. oraz 13.05.2013 r. – Kontrola: Wykonanie budżetu gminy Bojszowy za 2012 r.
Komisja Rewizyjna skierowała do Rady Gminy wniosek dotyczący udzielenia absolutorium Wójtowi
Gminy Bojszowy za rok 2012.
23.10.2013 r. – Kontrola: Kontrola wydatków Gminy Bojszowy w zakresie organizacji imprez i spotkań
kulturowych w roku 2013.
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Komisja Rewizyjna wnioskowała o umieszczenie zdjęć z imprez kulturalnych na stronie
internetowej Gminy Bojszowy wykonywanych przez wynajętego fotografa.
Komisja Rewizyjna zwróciła się z prośbą o wyjaśnienie dlaczego na tegorocznych dożynkach
została wynajęta firma do współorganizacji imprezy (koszt 4 034,40 zł) jeśli dotychczas ww.
zajmowali się pracownicy Urzędu Gminy Bojszowy.
Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z następującymi zagadnieniami podlegającymi kontroli:
− Rozpatrzenie skargi Pana Bronisława Jasińskiego na działalność Wójta Gminy Bojszowy (3
posiedzenia),
− Wykonanie budżetu gminy Bojszowy za I półrocze 2013 r.,
nie stwierdziła nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie, odstępując tym samym od formułowania
zaleceń pokontrolnych.
Komisja
Rewizyjna
po
rozpatrzeniu
skargi
Pana
Bronisława
Jasińskiego
na
działalność Wójta Gminy Bojszowy (3 posiedzenia), skierowała do Przewodniczącego Rady Gminy
Bojszowy stosowne wnioski i opinie, które zostały przedstawione i przekazane na sesji Rady Gminy.
4) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i jej członkowie pragną podziękować dyrektorom i kierownikom
jednostek organizacyjnych oraz pracownikom gminy, za współpracę i przygotowanie materiałów
związanych tematycznie z planowanymi w poszczególnych miesiącach kontrolami.
Ad. 8 Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok.
Lp.

Termin kontroli

Przedmiot/tematyka kontroli
Rozpatrzenie skargi pana Bronisława J. na działalność Wójta
Gminy Bojszowy
Kontrola wykorzystania środków pozarządowych realizowanych
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej za 2014 r.

1.

Styczeń

2.

Marzec

3.

Kwiecień

Wykonanie budżetu Gminy Bojszowy za 2013 r. – część I

4.

Maj

Wykonanie budżetu Gminy Bojszowy za 2013 r. – część II

5.

Wrzesień

Wykonanie budżetu Gminy Bojszowy za I półrocze 2014 r.
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2014 r.

Plan pracy Komisji Rewizyjnej został poddany głosowaniu. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych
(nieobecna radna Joanna Czarnynoga).
14 głosów – za
0 głosów - przeciw
0 głosów - wstrzymujących się
Ad.9 Zapytania i interpelacje radnych oraz sprawy bieżące.
Wójt przedstawił sprawozdanie z prac Rady Gminy w okresie międzysesyjnym:
Podziękował Radnym za przyjęcie WPF i budżetu na 2014 rok.
1. Wykonano utwardzanie odcinków dróg gminnych frezem, a właściwie rumoszem (frez + kamień).
Lokalizacja:
- Międzyrzecze – ul. Barć – odcinek przy lesie;
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2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.

- Nowe Bojszowy – droga boczna do ul. Ruchu Oporu w kierunku Korzyńca (do rurociągu);
- Świerczyniec – ul. Jodłowa – odcinek między budynkami;
- Świerczyniec – ul. Skośna – odcinek od ul. Barwnej do firmy Frigopach.
Zlecono wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Równej w rejonie skrzyżowania z ul. Świętego
Jana (parking obok kościoła). Zlecenie obejmuje prace projektowe i wykonawcze
Wiata przystankowa przy ul. Gaikowej (przed posesją Pana Madeja). Uszkodzenie przez samochód
osobowy (właściwie zniszczenie) w dniu 12 stycznia o godz. 6.30. Jest notatka policyjna. Samochód
nie posiadał ubezpieczenia OC. Naprawa z naszej polisy. Zgłoszenie szkody do PZU w dniu 16
stycznia. Planowany termin przyjazdu likwidatora szkód – 22 stycznia.
Wysłano zapytania ofertowe na:
• opiekę nad bezdomnymi zwierzętami w roku 2014,
• administrowanie obiektami gminnymi,
• zakup paliwa do samochodów służbowych UG i jednostek OSP,
• zakup oleju opałowego na potrzeby c.o. budynku UG,
• sprzątanie miejsc publicznych w roku 2014.
Ogłoszono przetarg na dostawy energii elektrycznej
Bieg ku pamięci - 25.01.2014r. - organizowany przez gminę Bojszowy i gminę Oświęcim.
Spotkanie z seniorami - 18.01.2014r. - zaproszono ok 672 seniorów z czego potwierdziło przybycie
niecałe 300.
Trwają prace podziału ul. Korzenickiej
Działa PSZOK mieszczący się przy oczyszczalni ścieków w Bojszowach. Od początku jego
funkcjonowania mieszkańcy zapełnili tworzywami sztucznymi oraz odpadami wielkogabarytowymi po
jednym pojemniku KP7.
Ogłoszono przetarg na sprzedaż działek przy ul. Klubowej.

Zapytania radnych:
Radny G. Tomala: zapytał o kradzież rur w Jedlinie, czy coś wiadomo na ten temat. Rady zgłosił prośbę
Panu Przewodniczącemu o wstrzymanie diet do czasu, aż nie zostaną zapłacone stypendia sportowe.
Przewodniczący Rady Marek Kumor poinformował radnego o konieczności złożenia wyżej wspomnianej
prośby na piśmie.
Radny S. Biela: zapytał o umowę obrotu energią, czy zostanie podpisana na rok? Jakie skutki przyniosły
działania zmierzające do uzyskania własnego źródła pozyskania wody?
Radny G. Tomala: zapytał o słupy energetyczne mieszczące się na gruntach mieszkańców - firmy
energetyczne wystąpiły o przejęcie działek przez tzw. zasiedzenie. Prośba o zajęcie się tą sprawą, rozmowę
z przedstawicielami tych firm.
Przewodniczący Marek Kumor: prośba o zamontowanie lustra przy ulicy Gromadzkiej, Przecznej i Żubrów
w miejscowości Międzyrzecze
Radny A. Wilczek: zapytał o bezpieczny wyjazd z ul. Sierpowej od strony kościoła. Prośba o zamontowanie
lustra i pasów zwalniających.
Ad.10 Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
Rury w Jedlinie: firma, która wykonywała te praca miała podrobione umowę z Urzędem na wejście w teren.
Po informacjach ze mieszkańców od razu zostały podjęte działania - policja wszczęła postępowanie,
zatrzymała osoby podających się za wykonawców. Poszkodowanym jest Kopalnia Piast (właściciel
rurociągu). Trwa postępowanie prokuratorskie, ustalani są wszyscy poszkodowani i winni.
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Słupy energetyczne: każdy słup usadowiony na nieruchomości jest tan na zasadzie umowy cywilnoprawnej (umowa pomiędzy energetyką a właścicielem nieruchomości). Urząd może jedynie pomóc w
doradztwie - indywidualne sprawy.
Umowa na sprzedaż energii: umowa podpisana na 2 lub 3 lata.
Ujęcia wody: spółka RPWiK na terenie Gminy Bojszowy dokonała dwóch odwiertów, gdzie rozpoznanie
złoża wskazywało, że mogą tam być wystarczające ilości wody pitej - okazało się, że te źródła są mało
3
wydajne (wydajność powinna być na poziomie studni ok.25-35 m /min) a tam osiągano 11-12 m. Odwierty
zostały zaplombowane i w tej chwili wójt zabiega o jeszcze jeden odwiert, przy ul. Kopalnianej, gdzie może
być woda.
Lustro M-cze: musi to zostać uzgodnione z Zarządem Dróg Wojewódzkich - pismo zostanie wystosowane w
tej sprawie.
Lustro i pasy zwalniające Bojszowy Nowe: sprawa zostanie ponownie przekazana do rozpatrzenia.
Ad.11 Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady Gminy Bojszowy Marek Kumor formułą „Zamykam sesję Rady Gminy Bojszowy"
zakończył obrady sesji.

Protokołował: K. Machulec
Bojszowy, dnia 17.01.2014r.
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PROTOKÓŁ Nr XXIX/2014
z przebiegu sesji zwyczajnej Rady Gminy Bojszowy
w dniu 17 stycznia 2014r.
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. Stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie rozpatrzenia skargi pana Bronisława J. na działalność
Wójta Gminy Bojszowy
5. Przedstawienie projektów uchwał w tym uchwały budżetowej na 2014 rok..
6. Przyjęcie uchwał.
7. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej w 2013 roku
8. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok.
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 – obecnych 13 radnych (nieobecna radna Joanna Czarnynoga, radny
Szymon).
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 XXVIII/2013.
Protokół z sesji Nr XXVIII/2013 z dnia 27.12.2013r. został poddany pod głosowanie:
13 głosów – za
0 głosów – przeciw
0 głosów – wstrzymujących się.
Ad. 4 Stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie rozpatrzenia skargi pana Bronisława Jasińskiego na
działalność Wójta Gminy Bojszowy
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Biela przedstawił Radzie Gminy uzasadnienie Komisji
Rewizyjnej stanowi załącznik do uchwały nr XXIX/182/2014, w następującym brzmieniu:
"W dniu 17.12.2013r. wpłynęła do Urzędu Gminy kolejna skarga p. Bronisława Jasiński pt. „Naruszenie
prawa przez Wójta”. Przedmiotowa skarga zawiera zarzuty, które podlegają rozpatrzeniu przez Radę Gminy
zgodnie z art. 229 pkt. 3 kpa w zakresie pkt. 1 i 2 skargi oraz pkt. 3 i 4, którego rozpatrzenie należy do
właściwości Wójta Gminy Bojszowy w związku z umową Nr 02/VI/13 z dnia 28.06.2013r.
Biorąc powyższe pod uwagę oraz dotychczas rozpatrywane skargi pana Bronisława Jasiński, Komisja
Rewizyjna na podstawie art. 239 § 1 kpa stwierdza, że wniesiona skarga stanowi ponowienie skargi, która
została uznana za bezzasadną przez Radę Gminy uchwałą NR XXVI/155/2013 z dnia 21 października
2013r., a bezzasadność ta została wykazana w odpowiedzi na skargę. Komisja Rewizyjna stwierdza, że
skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności co uzasadnia podtrzymanie poprzedniego
stanowiska zawartego w uchwale Nr XXVI/155/2013.
Ponadto, Komisja Rewizyjna przywołuje w tym miejscu Komentarz Becka B. Adamiak/ J. Borkowski Kodeks
postępowania administracyjnego 2 wydanie Warszawa 1998 - art. 239 pkt. 1 cytuję: ”Przepisy art. 239
zostały wprowadzone przy nowelizacji KPA w 1980 r. i miały zapobiec wielokrotnemu rozpatrywaniu tych
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samych spraw spowodowanemu uporczywym wnoszeniem skarg nie zawierających żadnych nowych treści,
lecz ponawianych z pobudek pieniackich. Przyjęte rozwiązanie prawne miało zapobiec deprecjacji
postępowania skargowego, do którego dochodziło w sprawach, w których organy właściwe do rozpatrywania
skarg swoich „stałych klientów” bezproduktywnie podejmowały wielokrotnie te same czynności, zapełniając
tylko rubryki statystyk skarg”.
W tym stanie rzeczy Komisja Rewizyjna podtrzymuje swoje poprzednie stanowisko wyrażone w
uchwale." Podpisali wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący Rady Gminy Bojszowy poinformował Radę, że Komisja Rewizyjna ustosunkowała się do
pkt. 1 i 2, natomiast do pkt. 3 i 4 odniósł się Wójt Gminy, który 9 stycznia 2014r. wystosował odpowiedź na
skargę (pismo zostało przekazane do wiadomości Komisji Rewizyjnej oraz Radzie Gminy) .
Uwagi radnych:
Radny Grzegorz Tomala: radny zgłosił uwagę do sformowania "pieniactwo", stwierdził, że nie przystoi
stosować takich słów, poprosił komisję, aby pisała po katolicku.
Rady Stanisław Biela: poinformował radnego, że cytował fragment z Komentarza Becka B. Adamiak/
J. Borkowski Kodeks postępowania administracyjnego 2 wydanie Warszawa 1998
Radny Eugeniusz Rogalski: uznał za niestosowane powołanie się na tych dwóch autorów, gdzie wiadomo,
że w przedmiotowej sprawie jest wiele innych orzeczeń, innych zespołów, gdzie nie używa się właśnie takich
sformowań. Rady stwierdził również, że poprzednie skargi pana Jasińskiego były uzasadnione.
Radny Stanisław Biela: komisja analizując wszystkie skargi pana Bronisława Jasińskiego opiera się na
dokumentach, faktach, komentarzach instancji wyższych i wiarygodnych. Radny powiedział, że nie może
zmieniać cytatu, którego nie jest autorem.
Projekt Uchwały nr XXIX/182/2014 Rady Gminy Bojszowy z dnia 17 stycznia 2014r. w sprawie
rozpatrzenia skargi pana Bronisława Jasińskiego na działalność Wójta Gminy Bojszowy został
poddany pod głosowanie:
11 głosów – za
0 głosów - przeciw
3 głosy - wstrzymujących się (radny E. Rogalski)
Ad. 5 Przedstawienie projektów uchwał w tym uchwały budżetowej na 2014 rok..

1) Projekt uchwały Nr XXIX/179/2014 Rady Gminy Bojszowy z dnia 17 stycznia 2014r. w sprawie:
przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej
Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn.
zm.) Rada Gminy Bojszowy przed uchwaleniem budżetu Gminy winna podjąć uchwałę w sprawie WPF na
rok budżetowy i lata następne.
W porównaniu z projektem WPF złożonym do Rady Gminy i Regionalnej Izby Obrachunkowej w terminie do
15 listopada 2013r. obecna uchwała zawiera zmiany głównie w zakresie kwoty długu w latach 2015 i 2017
i 2018, co związane jest z niewielką korektą spłat rat kredytu z Banku PKO BP w tych latach.
W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2023 dla roku 2014 przyjęto dochody i wydatki ogółem na
poziomie uchwały budżetowej. Planowane dochody i wydatki na lata 2015-2023 wykazują niewielkie wzrosty
tj. o około 1,5-2% w każdym roku.
1.

Dochody
Dla dochodów bieżących w latach 2015-2023 założono wzrost o około 1,5-2%, natomiast dla roku
2014 przyjęto wielkości dochodów bieżących zgodnie z uchwałą budżetową. W zakresie dochodów
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majątkowych wykazano w roku 2014 sprzedaż majątku oraz dotacje na inwestycje ze środków
europejskich i z budżetu państwa. W roku 2015 i latach następnych planuje się sprzedaż mienia na
poziomie 600 000 – 800 000zł rocznie, przy czym z 55 działek będących w zasobie Gminy
przygotowanych do sprzedania, 31 może uzyskać pozwolenie na budowę w uproszczonej
procedurze, a pozostałe 24 wymaga zmiany planu zagospodarowania.
Na 2014r. planuje się sprzedaż gruntów o wartości wywoławczej 900 000,00zł., przy czym cześć
dochodów z tej sprzedaży jest przeznaczona na zakup nieruchomości gruntowej, która planowana
jest do zagospodarowania na cele gminne.
2.

Wydatki
Wydatki na obsługę zaplanowano zgodnie z harmonogramem spłat kredytu długoterminowego z
Banku PKO BP oraz harmonogramem wykupu obligacji komunalnych zawartym w uchwale Rady
Gminy Bojszowy nr XXVI/156/2013 z 21.10.2013r. Zgodnie z treścią tej uchwały Gmina Bojszowy
emituje obligacje komunalne w 2013 i 2014r na ogólną kwotę 8 200 000,00zł., przy czym emisja
w 2013r. obejmuje obligacje o wartości 6 200 000,00zł. a w 2014r – 2 000 000,00zł., które stanowić
będą przychód budżetu Gminy. W 2014 nie planuje się zaciągnięcia kredytów długoterminowych.
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2023 przewiduje rozchody związane ze spłatą kredytu
długoterminowego z Banku PKO BP oraz z wykupem obligacji komunalnych. W zakresie
wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w latach 2015-2023 przyjęto wzrosty w granicach 1%, w
poszczególnych latach, podobnie jak w wydatkach związanych z funkcjonowaniem organów j.s.t
(rozdz. 75022 i 75023). W zakresie pozostałych wydatków do kalkulacji przyjęto wskaźnik inflacji
określony przez Ministra Finansów tj. 2,4%

3.

Przedsięwzięcia
Przedsięwzięcia wykazane w prognozie szczegółowo ujęte są w załączniku nr 2 do uchwały w
sprawie wieloletniej prognozy finansowej i dotyczą wydatków bieżących i majątkowych. Łącznie
kwota przedsięwzięć wynosi 4 801 975,21zł w 2014r., 4 693 407,00zł. w 2015r.oraz 2 650 000,00 w
2016r. Przedsięwzięcia związane z wydatkami bieżącymi wynoszą 220 268,17zł. i realizowane będą
w roku 2014. Natomiast przedsięwzięcia majątkowe planowane są na 2014 w kwocie
4 581 707,04zł., 4 693 407,00zł. w 2015r. oraz 2 650 000,00zł w 2016r.
W zakresie przedsięwzięć majątkowych dodano dwa zadania:

− modernizacja ulicy Korzenickiej o wartości 4 000 000,00zł. z okresem realizacji w latach 20142016

− rozbudowa biblioteki gminnej o wartości 2 613 722,00zł. z okresem realizacji w latach 20142015
4.

Wynik budżetu, kwota długu oraz relacje z art. 243 ustawy o finansach publicznych
Wynik budżetu w 2014r przewiduje deficyt budżetowy w kwocie 1 750 000,00zł., który pokryty będzie
z emisji obligacji komunalnych. Całkowita spłata długu nastąpi w roku 2023. Relację zadłużenia z
art.243 ust 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. zawiera załącznik nr 1 do w/w
uchwały. Na lata 2015-2023 planowane są nadwyżki budżetowe na spłatę kredytu
długoterminowego zaciągniętego w latach poprzednich oraz wykup obligacji komunalnych.

5.

Załączniki nr 1 do niniejszej uchwały sporządzony został zgodnie z załącznikiem do
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013r. zmieniającym rozporządzenie w
sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Uwagi radnych:
Brak uwag
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2) Projekt Uchwały Nr XXIX/180/2014 Rady Gminy Bojszowy z dnia 17 stycznia 2014r. w sprawie
budżetu gminy Bojszowy na rok 2014 - został zaopiniowany pozytywnie przez Komisję Budżetu i
Rozwoju Gminy.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o finansach publicznych (dz. U. z 2013r. poz 885 z późn. zm.)
Rada Gminy Bojszowy ma obowiązek uchwalenie budżetu jednostek samorządu terytorialnego w terminie
do 31 stycznia roku budżetowego. Uchwała Rady Gminy w sprawie budżetu na 2014r. jako projekt została
złożona do Rady Gminy i Regionalnej Izby Obrachunkowej w terminie do 15 listopada 2013r. i uzyskała
pozytywna opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.
W porównaniu z projektem zostały wprowadzone następujące zmiany w wydatkach budżetu Gminy:
1. Zwiększono wydatki na komunikację o 92 000,00zł. dz. 600 rozdz. 60004
2. Zwiększono wydatki na usługi w związku z obsługą obligacji komunalnych w kwocie 43 050,00 dz.
750 rozdz. 75023.
3. Zwiększono wydatki na OSP w kwocie 41 000,00zł. z tego na wydatki bieżące 31 000,00zł. i wydatki
majątkowe o 10 000zł. dz. 754 rozdz. 75412
4. Zwiększono wydatki na obsługę bankową w związku z koniecznością zapłaty marży dla Domu
Maklerskiego w kwocie 16 950,00zł. dz. 758 rozdz. 75814
5. Zmniejszono wydatki na Spółki wodne o 10 000,00zł. dz. 010 rozdz. 01009
6. Zmniejszono wydatki związane z obsługą zadłużenia o kwotę 127 840,00zł. w dz. 757 rozdz. 75702
7. Zmniejszono wydatki na oczyszczanie miast i wsi o kwotę 25 000,00 dz. 900 rozdz. 90003
8. Zmniejszono wydatki na pozostałą działalność w gospodarce komunalnej o kwotę 20 000,00zł. dz.
900 rozdz. 90095
9. Zmniejszono wydatki na dotacje dla biblioteki o kwotę 10 160,00zł. w dz. 921 rozdz. 92116
Budżet gminy na 2014 rok jest realny, rozwojowy, inwestycyjny.
Uwagi radnych:
Radny Grzegorz Tomala: zapytał, dlaczego taka wysoka kwota została przeznaczona na remont
ul. Korzenickiej, nie wspominając o czasie realizacji tego zadania? Radny poprosił o uzasadnienie takich
kosztów oraz dlaczego zadanie rozłożono w czasie.
Wójt: inwestycja została rozłożona w czasie, dlatego, aby domknęły się budżety. Jaki okaże się rzeczywisty
koszt realizacji tego zadania zostanie on określony dopiero po przetargu. Wprowadzając tą kwotę do
budżetu trzeba było opierać się na kosztorysach inwestorskich, gdzie to zadanie zostało wycenione na
kwotę uwzględnioną w budżecie gminy.
Radny G. Tomala: zapytał co planuje się wykonać na ul Korzenickiej?
Wójt: otóż jest to poszerzenie drogi (doprowadzanie do standardowej szerokości- 6m.), chodnik 2m,
kanalizacja deszczowa, przyłącza do kanalizacji deszczowej, wjazdy oraz wykup gruntów.
Radny Eugeniusz Rogalski: rady uważa, że budżet nie jest budżetem rozwoju, a jeżeli jest to tylko kosztem
ogromnego zadłużenia 12 mln zł. Zapytał, kto ustala że wskaźniki mają być takie a nie inne. Stwierdził, że
tymi wskaźnikami można dowolnie manipulować, żonglować. Powiedział, że to nie jest ekonomia tylko
ideologia finansowa. Co się stało w ostatnim czasie? Ci, którzy manipulują tymi wskaźnikami do tego
budżetu wliczyliśmy w tamtym roku ponad mln zł opłaty śmieciowej, w zeszłym roku ją nie było - już by było
mniej. W tych dochodach jest prawie że 2 mln zł opłaty za korzystanie ze środowiska - kilka lat temu ich
jeszcze nie było. Jeśli do tego dodamy ponad 2 mln z dotacji to zostaje nam poniżej 20 mln zł. Jeśli według
tej kwoty policzymy dług 12 mln to wychodzi nam ponad 60%. Rady powiedział, że nasz gmina na olbrzymi
garb finansowy. Stwierdził, że Ci którzy tym budżetem dysponują wiedzą jakie mają kłopoty kiedy trzeba w
określonym terminie raty kredyty, czy raty obligacji, nie mówiąc o tym, że będzie trzeba spłacić odsetki z
tego długu. Na wzrost wydatków bieżących - wydatki sztywne- to są takie jak wynagrodzenia nauczycieli,
urzędników, choćby opłata za śmieci. W tych wydatkach nie będzie szło zrobić żadnego ruchu. Rady uważa,
że gmina funkcjonuje tylko dlatego, że zaciąga kredyty, dlatego, że zaczyna brakować na pieniędzy na
działalność bieżącą. Radny powiedział, że gdyby miał takie możliwości, aby ustalać jak ma wyglądać budżet
finansów gminy, byłby absolutny zakaz zadłużania się gmin z jedynym wyjątkiem, że gmina mogłaby się
zadłużyć, tylko w sytuacji gdyby spotkałaby ją jakaś katastrofa ale z klauzulą, że ten dług musi być spłacony
w następnym roku budżetowym, a konsekwencją braku spłaty mogłoby być to, że gminy mogłyby ulec
samorozwiązaniu.
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Radny Stanisław Biela: powiedział, że gdyby rada miała wpływ na te wskaźniki to zostały by one określone,
jednak są one odgórne i nie mamy na nie wpływu. Rada nie może ich zmieniać, rada może przyjąć te
wskaźniki i według nich przygotować budżet. Radny stwierdził, że ten budżet jest dobry dla gminy.
Wójt: powiedział, że każde kredyty, które były zaciągane przez gminę w ciągu 20 lat zostały spłacone, Aby
uzyskać kredyt trzeba mieć zdolność kredytową, trzeba mieć większe dochody niż wydatki bieżące. Co ma
miejsce w naszym budżecie. Jeżeli jest opłata śmieciowa, opłata środowiskowa to te kwoty muszą zostać
wprowadzone do budżetu - kwoty, które wpływają. Budżet gminy na 2014 rok jest realny, rozwojowy,
inwestycyjny.
Radny Antoni Wilczek: powiedział, że zabolała go wypowiedź pana Tomali, dlatego, że zakwestionował
remont ul. Korzenickiej. Stwierdził, że może rady nigdy nie jechał tą ulicą i nie wie jak ona wygląda, nie
zainteresował się czemu tak drogo kosztuje rozbudowa Biblioteki albo Przedszkola. Rady powiedział, że
nigdy nie kwestionował remontów ulic w innych miejscowościach (zawsze był za), zawsze twierdził, że to
wszystko dla mieszkańców aby im się lepiej żyło.
3) Projekt uchwały Nr XXIX/181/2014 Rady Gminy Bojszowy z dnia 17 stycznia 2014r. w sprawie
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właściciela nieruchomości
Obowiązujący na terenie gminy Bojszowy druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami,
przyjęty uchwałą Rady Gminy Bojszowy nr XXII/141/2013 z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela
nieruchomości, nie zawiera pola do wprowadzenia terminu, w którym nastąpiła zmiana danych będących
podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami.
Wobec braku określenia daty zmiany danych w obowiązującym na terenie gminy Bojszowy wzorze
deklaracji, jako datę zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych
powstających na danej nieruchomości przyjmowano datę wpływu do urzędu zmienionej deklaracji.
Zgodnie z Art. 6m ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku zmiany danych
będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub
określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel
nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym
nastąpiła zmiana.
W związku z powyższym koniecznym jest wprowadzenie w obowiązującym wzorze deklaracji pola, w którym
właściciele nieruchomości określą datę nastąpienia zmiany danych, celem prawidłowego określenia
miesiąca, w którym obowiązani będą uiścić opłatę w zmienionej wysokości.
Dodatkowo wprowadzono pole korekta deklaracji służące do korygowania błędów w uprzednio złożonych
deklaracjach.
Uwagi radnych:
Radny Krzysztof Ścierski: prośba, aby na koniec kadencji przygotować wykaz ile mieszkańców skorzystało
z e-deklaracji.
Radny E. Rogalski: rady wyjaśnił, że nie trzeba było tego robić, przykładem jest gmina Bieruń, która nie ma
takiej deklaracji.
3) Projekt Uchwały Nr XXVIII/178/2013 Rady Gminy Bojszowy z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie
zmian w budżecie na 2013r - omówiono na Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy
Podjęcie uchwały wynika z konieczności podniesienia planu dochodów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż
alkoholu o kwotę 12 266,00zł. (dz. 756) oraz planu wydatków o tą samą kwotę w dz. 851 rozdz. 85154
Przeciwdziałanie alkoholizmowi na zadania związane z profilaktyką przeciwalkoholową.
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Ponadto zał. nr 2 zawiera zwiększenie planu wydatków na dotacje dla innych jednostek j.s.t. za pobyt dzieci
w przedszkolach(dz. 801 rozdz. 80104). Zwiększenie dokonane jest poprzez zmniejszenie wydatków
bieżących w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 2 250,00
Zał. nr 3 – plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Bojszowy został zaktualizowany o zwiększenie dotacji
w dz.801 rozdz. 80104 o kwotę 2 250,00zł.
Uwagi radnych:
Brak uwag
4) Projekt Uchwały nr XXIX/183/2014 Rady Gminy Bojszowy z dnia 17 stycznia 2014r. w sprawie
podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w
zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania 2014-2020” w formie pieniężnej.
Projekt uchwały został wycofany związku z wątpliwościami Wydziału Nadzoru Prawnego.

Ad.6 Przyjęcie uchwał.
Przyjęcie uchwał:
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych (nieobecna radna Joanna Czarnynoga; spóźniony radny Szymon
Gruszka).
Uchwała Nr XXIX/179/2014 Rady Gminy Bojszowy z dnia 17 stycznia 2014r. w sprawie: przyjęcia
wieloletniej prognozy finansowej
9 głosów – za
0 głosów - przeciw
5 głosów - wstrzymujących się (radny E. Rogalski)
Uchwała Nr XXIX/180/2014 Rady Gminy Bojszowy z dnia 17 stycznia 2014r. w sprawie budżetu gminy
Bojszowy na rok 2014
9 głosów – za
3 głosów - przeciw (radny E. Rogalski, radny G. Tomala)
2 głosów - wstrzymujących się

Uchwała Nr XXIX/181/2014 Rady Gminy Bojszowy z dnia 17 stycznia 2014r. w sprawie wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właściciela nieruchomości
14 głosów – za
0 głosów - przeciw
0 głosów - wstrzymujących się
Ad. 7 Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej w 2013 roku
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bojszowy za 2013 rok
1) Skład osobowy i frekwencja
W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi pięciu członków:
− Stanisław Biela – Przewodniczący Komisji,
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− Krystyna Knopek – Sekretarz Komisji,
− Krzysztof Ścierski – Członek Komisji,
− Józef Fuchs – Członek Komisji.
− Henryk Kostyra – Członek Komisji.
Komisja Rewizyjna odbyła 3 posiedzenia w 5 – osobowym składzie
w 4 – osobowym składzie.
Frekwencja na posiedzeniach Komisji Rewizyjnej była wysoka i wyniosła 87,5 %.

i
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posiedzeń

2) Tematyka posiedzeń Komisji Rewizyjnej
Komisja Rewizyjna odbywała swe posiedzenia wg planu pracy na 2013 rok.
Komisja odbyła łącznie 8 posiedzeń:
− Trzy posiedzenia dotyczyły realizacji budżetu gminy, w tym na dwóch posiedzeniach
kontrolowano wykonanie budżetu gminy za 2012 r., natomiast trzecie dotyczyło wykonania
budżetu gminy za I półrocze 2013 r.
− Skontrolowano sprawozdania składane przez kluby sportowe – GTS Bojszowy i Polonia
Międzyrzecze z wykorzystanych dotacji w 2012 r.
− Dokonano kontroli wydatków związanych z organizacją imprez i spotkań kulturowych w 2013 r.
− Trzy posiedzenia dotyczyły rozpatrzenia skargi Pana Bronisława Jasińskiego na działalność
Wójta Gminy Bojszowy.
− Na ostatnim posiedzeniu opracowano plan pracy Komisji na rok 2014 oraz przygotowano
sprawozdanie z działalności Komisji za rok 2013.
W stosunku do przyjętego planu pracy na 2013 rok Komisja Rewizyjna przeprowadziła dodatkowe
kontrole zlecone przez Przewodniczącego Rady Gminy Bojszowy dot. rozpatrzenia skargi Pana
Bronisława Jasińskiego na działalność Wójta Gminy Bojszowy.
3) Wnioski i zalecenia pokontrolne z przeprowadzonych kontroli
Komisja w roku 2013 zgłosiła następujące wnioski i zalecenia pokontrolne:
21.03.2013 r. – Kontrola: Kontrola sprawozdań składanych przez kluby sportowe – GTS Bojszowy i
Polonia Międzyrzecze z wykorzystanej dotacji za 2012 r.
Komisja Rewizyjna wnioskowała o przedstawienie następujących faktur:
A. Gminne Towarzystwo Sportowe Bojszowy:
−

Stypendia sportowe;

−

Wynagrodzenie trenerów, pomocników trenerów, masażystów;

−

Transport zawodników.

B.

Klub Sportowy Polonia Międzyrzecze:

−

Wynagrodzenia trenera;

−

Utrzymanie obiektu.

Komisja Rewizyjna prosiła o wyjaśnienie braku pozycji kosztów ubezpieczenia zawodników Klubu
Sportowego Polonia Międzyrzecze.
15.04.2013 r. oraz 13.05.2013 r. – Kontrola: Wykonanie budżetu gminy Bojszowy za 2012 r.
Komisja Rewizyjna skierowała do Rady Gminy wniosek dotyczący udzielenia absolutorium Wójtowi
Gminy Bojszowy za rok 2012.
23.10.2013 r. – Kontrola: Kontrola wydatków Gminy Bojszowy w zakresie organizacji imprez i spotkań
kulturowych w roku 2013.
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Komisja Rewizyjna wnioskowała o umieszczenie zdjęć z imprez kulturalnych na stronie
internetowej Gminy Bojszowy wykonywanych przez wynajętego fotografa.
Komisja Rewizyjna zwróciła się z prośbą o wyjaśnienie dlaczego na tegorocznych dożynkach
została wynajęta firma do współorganizacji imprezy (koszt 4 034,40 zł) jeśli dotychczas ww.
zajmowali się pracownicy Urzędu Gminy Bojszowy.
Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z następującymi zagadnieniami podlegającymi kontroli:
− Rozpatrzenie skargi Pana Bronisława Jasińskiego na działalność Wójta Gminy Bojszowy (3
posiedzenia),
− Wykonanie budżetu gminy Bojszowy za I półrocze 2013 r.,
nie stwierdziła nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie, odstępując tym samym od formułowania
zaleceń pokontrolnych.
Komisja
Rewizyjna
po
rozpatrzeniu
skargi
Pana
Bronisława
Jasińskiego
na
działalność Wójta Gminy Bojszowy (3 posiedzenia), skierowała do Przewodniczącego Rady Gminy
Bojszowy stosowne wnioski i opinie, które zostały przedstawione i przekazane na sesji Rady Gminy.
4) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i jej członkowie pragną podziękować dyrektorom i kierownikom
jednostek organizacyjnych oraz pracownikom gminy, za współpracę i przygotowanie materiałów
związanych tematycznie z planowanymi w poszczególnych miesiącach kontrolami.
Ad. 8 Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok.
Lp.

Termin kontroli

Przedmiot/tematyka kontroli
Rozpatrzenie skargi pana Bronisława J. na działalność Wójta
Gminy Bojszowy
Kontrola wykorzystania środków pozarządowych realizowanych
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej za 2014 r.

1.

Styczeń

2.

Marzec

3.

Kwiecień

Wykonanie budżetu Gminy Bojszowy za 2013 r. – część I

4.

Maj

Wykonanie budżetu Gminy Bojszowy za 2013 r. – część II

5.

Wrzesień

Wykonanie budżetu Gminy Bojszowy za I półrocze 2014 r.
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2014 r.

Plan pracy Komisji Rewizyjnej został poddany głosowaniu. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych
(nieobecna radna Joanna Czarnynoga).
14 głosów – za
0 głosów - przeciw
0 głosów - wstrzymujących się
Ad.9 Zapytania i interpelacje radnych oraz sprawy bieżące.
Wójt przedstawił sprawozdanie z prac Rady Gminy w okresie międzysesyjnym:
Podziękował Radnym za przyjęcie WPF i budżetu na 2014 rok.
1. Wykonano utwardzanie odcinków dróg gminnych frezem, a właściwie rumoszem (frez + kamień).
Lokalizacja:
- Międzyrzecze – ul. Barć – odcinek przy lesie;
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2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.

- Nowe Bojszowy – droga boczna do ul. Ruchu Oporu w kierunku Korzyńca (do rurociągu);
- Świerczyniec – ul. Jodłowa – odcinek między budynkami;
- Świerczyniec – ul. Skośna – odcinek od ul. Barwnej do firmy Frigopach.
Zlecono wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Równej w rejonie skrzyżowania z ul. Świętego
Jana (parking obok kościoła). Zlecenie obejmuje prace projektowe i wykonawcze
Wiata przystankowa przy ul. Gaikowej (przed posesją Pana Madeja). Uszkodzenie przez samochód
osobowy (właściwie zniszczenie) w dniu 12 stycznia o godz. 6.30. Jest notatka policyjna. Samochód
nie posiadał ubezpieczenia OC. Naprawa z naszej polisy. Zgłoszenie szkody do PZU w dniu 16
stycznia. Planowany termin przyjazdu likwidatora szkód – 22 stycznia.
Wysłano zapytania ofertowe na:
• opiekę nad bezdomnymi zwierzętami w roku 2014,
• administrowanie obiektami gminnymi,
• zakup paliwa do samochodów służbowych UG i jednostek OSP,
• zakup oleju opałowego na potrzeby c.o. budynku UG,
• sprzątanie miejsc publicznych w roku 2014.
Ogłoszono przetarg na dostawy energii elektrycznej
Bieg ku pamięci - 25.01.2014r. - organizowany przez gminę Bojszowy i gminę Oświęcim.
Spotkanie z seniorami - 18.01.2014r. - zaproszono ok 672 seniorów z czego potwierdziło przybycie
niecałe 300.
Trwają prace podziału ul. Korzenickiej
Działa PSZOK mieszczący się przy oczyszczalni ścieków w Bojszowach. Od początku jego
funkcjonowania mieszkańcy zapełnili tworzywami sztucznymi oraz odpadami wielkogabarytowymi po
jednym pojemniku KP7.
Ogłoszono przetarg na sprzedaż działek przy ul. Klubowej.

Zapytania radnych:
Radny G. Tomala: zapytał o kradzież rur w Jedlinie, czy coś wiadomo na ten temat. Rady zgłosił prośbę
Panu Przewodniczącemu o wstrzymanie diet do czasu, aż nie zostaną zapłacone stypendia sportowe.
Przewodniczący Rady Marek Kumor poinformował radnego o konieczności złożenia wyżej wspomnianej
prośby na piśmie.
Radny S. Biela: zapytał o umowę obrotu energią, czy zostanie podpisana na rok? Jakie skutki przyniosły
działania zmierzające do uzyskania własnego źródła pozyskania wody?
Radny G. Tomala: zapytał o słupy energetyczne mieszczące się na gruntach mieszkańców - firmy
energetyczne wystąpiły o przejęcie działek przez tzw. zasiedzenie. Prośba o zajęcie się tą sprawą, rozmowę
z przedstawicielami tych firm.
Przewodniczący Marek Kumor: prośba o zamontowanie lustra przy ulicy Gromadzkiej, Przecznej i Żubrów
w miejscowości Międzyrzecze
Radny A. Wilczek: zapytał o bezpieczny wyjazd z ul. Sierpowej od strony kościoła. Prośba o zamontowanie
lustra i pasów zwalniających.
Ad.10 Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
Rury w Jedlinie: firma, która wykonywała te praca miała podrobione umowę z Urzędem na wejście w teren.
Po informacjach ze mieszkańców od razu zostały podjęte działania - policja wszczęła postępowanie,
zatrzymała osoby podających się za wykonawców. Poszkodowanym jest Kopalnia Piast (właściciel
rurociągu). Trwa postępowanie prokuratorskie, ustalani są wszyscy poszkodowani i winni.
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Słupy energetyczne: każdy słup usadowiony na nieruchomości jest tan na zasadzie umowy cywilnoprawnej (umowa pomiędzy energetyką a właścicielem nieruchomości). Urząd może jedynie pomóc w
doradztwie - indywidualne sprawy.
Umowa na sprzedaż energii: umowa podpisana na 2 lub 3 lata.
Ujęcia wody: spółka RPWiK na terenie Gminy Bojszowy dokonała dwóch odwiertów, gdzie rozpoznanie
złoża wskazywało, że mogą tam być wystarczające ilości wody pitej - okazało się, że te źródła są mało
3
wydajne (wydajność powinna być na poziomie studni ok.25-35 m /min) a tam osiągano 11-12 m. Odwierty
zostały zaplombowane i w tej chwili wójt zabiega o jeszcze jeden odwiert, przy ul. Kopalnianej, gdzie może
być woda.
Lustro M-cze: musi to zostać uzgodnione z Zarządem Dróg Wojewódzkich - pismo zostanie wystosowane w
tej sprawie.
Lustro i pasy zwalniające Bojszowy Nowe: sprawa zostanie ponownie przekazana do rozpatrzenia.
Ad.11 Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady Gminy Bojszowy Marek Kumor formułą „Zamykam sesję Rady Gminy Bojszowy"
zakończył obrady sesji.

Protokołował: K. Machulec
Bojszowy, dnia 17.01.2014r.
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PROTOKÓŁ Nr XXIX/2014
z przebiegu sesji zwyczajnej Rady Gminy Bojszowy
w dniu 17 stycznia 2014r.
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. Stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie rozpatrzenia skargi pana Bronisława J. na działalność
Wójta Gminy Bojszowy
5. Przedstawienie projektów uchwał w tym uchwały budżetowej na 2014 rok..
6. Przyjęcie uchwał.
7. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej w 2013 roku
8. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok.
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 – obecnych 13 radnych (nieobecna radna Joanna Czarnynoga, radny
Szymon).
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 XXVIII/2013.
Protokół z sesji Nr XXVIII/2013 z dnia 27.12.2013r. został poddany pod głosowanie:
13 głosów – za
0 głosów – przeciw
0 głosów – wstrzymujących się.
Ad. 4 Stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie rozpatrzenia skargi pana Bronisława Jasińskiego na
działalność Wójta Gminy Bojszowy
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Biela przedstawił Radzie Gminy uzasadnienie Komisji
Rewizyjnej stanowi załącznik do uchwały nr XXIX/182/2014, w następującym brzmieniu:
"W dniu 17.12.2013r. wpłynęła do Urzędu Gminy kolejna skarga p. Bronisława Jasiński pt. „Naruszenie
prawa przez Wójta”. Przedmiotowa skarga zawiera zarzuty, które podlegają rozpatrzeniu przez Radę Gminy
zgodnie z art. 229 pkt. 3 kpa w zakresie pkt. 1 i 2 skargi oraz pkt. 3 i 4, którego rozpatrzenie należy do
właściwości Wójta Gminy Bojszowy w związku z umową Nr 02/VI/13 z dnia 28.06.2013r.
Biorąc powyższe pod uwagę oraz dotychczas rozpatrywane skargi pana Bronisława Jasiński, Komisja
Rewizyjna na podstawie art. 239 § 1 kpa stwierdza, że wniesiona skarga stanowi ponowienie skargi, która
została uznana za bezzasadną przez Radę Gminy uchwałą NR XXVI/155/2013 z dnia 21 października
2013r., a bezzasadność ta została wykazana w odpowiedzi na skargę. Komisja Rewizyjna stwierdza, że
skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności co uzasadnia podtrzymanie poprzedniego
stanowiska zawartego w uchwale Nr XXVI/155/2013.
Ponadto, Komisja Rewizyjna przywołuje w tym miejscu Komentarz Becka B. Adamiak/ J. Borkowski Kodeks
postępowania administracyjnego 2 wydanie Warszawa 1998 - art. 239 pkt. 1 cytuję: ”Przepisy art. 239
zostały wprowadzone przy nowelizacji KPA w 1980 r. i miały zapobiec wielokrotnemu rozpatrywaniu tych
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samych spraw spowodowanemu uporczywym wnoszeniem skarg nie zawierających żadnych nowych treści,
lecz ponawianych z pobudek pieniackich. Przyjęte rozwiązanie prawne miało zapobiec deprecjacji
postępowania skargowego, do którego dochodziło w sprawach, w których organy właściwe do rozpatrywania
skarg swoich „stałych klientów” bezproduktywnie podejmowały wielokrotnie te same czynności, zapełniając
tylko rubryki statystyk skarg”.
W tym stanie rzeczy Komisja Rewizyjna podtrzymuje swoje poprzednie stanowisko wyrażone w
uchwale." Podpisali wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący Rady Gminy Bojszowy poinformował Radę, że Komisja Rewizyjna ustosunkowała się do
pkt. 1 i 2, natomiast do pkt. 3 i 4 odniósł się Wójt Gminy, który 9 stycznia 2014r. wystosował odpowiedź na
skargę (pismo zostało przekazane do wiadomości Komisji Rewizyjnej oraz Radzie Gminy) .
Uwagi radnych:
Radny Grzegorz Tomala: radny zgłosił uwagę do sformowania "pieniactwo", stwierdził, że nie przystoi
stosować takich słów, poprosił komisję, aby pisała po katolicku.
Rady Stanisław Biela: poinformował radnego, że cytował fragment z Komentarza Becka B. Adamiak/
J. Borkowski Kodeks postępowania administracyjnego 2 wydanie Warszawa 1998
Radny Eugeniusz Rogalski: uznał za niestosowane powołanie się na tych dwóch autorów, gdzie wiadomo,
że w przedmiotowej sprawie jest wiele innych orzeczeń, innych zespołów, gdzie nie używa się właśnie takich
sformowań. Rady stwierdził również, że poprzednie skargi pana Jasińskiego były uzasadnione.
Radny Stanisław Biela: komisja analizując wszystkie skargi pana Bronisława Jasińskiego opiera się na
dokumentach, faktach, komentarzach instancji wyższych i wiarygodnych. Radny powiedział, że nie może
zmieniać cytatu, którego nie jest autorem.
Projekt Uchwały nr XXIX/182/2014 Rady Gminy Bojszowy z dnia 17 stycznia 2014r. w sprawie
rozpatrzenia skargi pana Bronisława Jasińskiego na działalność Wójta Gminy Bojszowy został
poddany pod głosowanie:
11 głosów – za
0 głosów - przeciw
3 głosy - wstrzymujących się (radny E. Rogalski)
Ad. 5 Przedstawienie projektów uchwał w tym uchwały budżetowej na 2014 rok..

1) Projekt uchwały Nr XXIX/179/2014 Rady Gminy Bojszowy z dnia 17 stycznia 2014r. w sprawie:
przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej
Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn.
zm.) Rada Gminy Bojszowy przed uchwaleniem budżetu Gminy winna podjąć uchwałę w sprawie WPF na
rok budżetowy i lata następne.
W porównaniu z projektem WPF złożonym do Rady Gminy i Regionalnej Izby Obrachunkowej w terminie do
15 listopada 2013r. obecna uchwała zawiera zmiany głównie w zakresie kwoty długu w latach 2015 i 2017
i 2018, co związane jest z niewielką korektą spłat rat kredytu z Banku PKO BP w tych latach.
W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2023 dla roku 2014 przyjęto dochody i wydatki ogółem na
poziomie uchwały budżetowej. Planowane dochody i wydatki na lata 2015-2023 wykazują niewielkie wzrosty
tj. o około 1,5-2% w każdym roku.
1.

Dochody
Dla dochodów bieżących w latach 2015-2023 założono wzrost o około 1,5-2%, natomiast dla roku
2014 przyjęto wielkości dochodów bieżących zgodnie z uchwałą budżetową. W zakresie dochodów
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majątkowych wykazano w roku 2014 sprzedaż majątku oraz dotacje na inwestycje ze środków
europejskich i z budżetu państwa. W roku 2015 i latach następnych planuje się sprzedaż mienia na
poziomie 600 000 – 800 000zł rocznie, przy czym z 55 działek będących w zasobie Gminy
przygotowanych do sprzedania, 31 może uzyskać pozwolenie na budowę w uproszczonej
procedurze, a pozostałe 24 wymaga zmiany planu zagospodarowania.
Na 2014r. planuje się sprzedaż gruntów o wartości wywoławczej 900 000,00zł., przy czym cześć
dochodów z tej sprzedaży jest przeznaczona na zakup nieruchomości gruntowej, która planowana
jest do zagospodarowania na cele gminne.
2.

Wydatki
Wydatki na obsługę zaplanowano zgodnie z harmonogramem spłat kredytu długoterminowego z
Banku PKO BP oraz harmonogramem wykupu obligacji komunalnych zawartym w uchwale Rady
Gminy Bojszowy nr XXVI/156/2013 z 21.10.2013r. Zgodnie z treścią tej uchwały Gmina Bojszowy
emituje obligacje komunalne w 2013 i 2014r na ogólną kwotę 8 200 000,00zł., przy czym emisja
w 2013r. obejmuje obligacje o wartości 6 200 000,00zł. a w 2014r – 2 000 000,00zł., które stanowić
będą przychód budżetu Gminy. W 2014 nie planuje się zaciągnięcia kredytów długoterminowych.
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2023 przewiduje rozchody związane ze spłatą kredytu
długoterminowego z Banku PKO BP oraz z wykupem obligacji komunalnych. W zakresie
wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w latach 2015-2023 przyjęto wzrosty w granicach 1%, w
poszczególnych latach, podobnie jak w wydatkach związanych z funkcjonowaniem organów j.s.t
(rozdz. 75022 i 75023). W zakresie pozostałych wydatków do kalkulacji przyjęto wskaźnik inflacji
określony przez Ministra Finansów tj. 2,4%

3.

Przedsięwzięcia
Przedsięwzięcia wykazane w prognozie szczegółowo ujęte są w załączniku nr 2 do uchwały w
sprawie wieloletniej prognozy finansowej i dotyczą wydatków bieżących i majątkowych. Łącznie
kwota przedsięwzięć wynosi 4 801 975,21zł w 2014r., 4 693 407,00zł. w 2015r.oraz 2 650 000,00 w
2016r. Przedsięwzięcia związane z wydatkami bieżącymi wynoszą 220 268,17zł. i realizowane będą
w roku 2014. Natomiast przedsięwzięcia majątkowe planowane są na 2014 w kwocie
4 581 707,04zł., 4 693 407,00zł. w 2015r. oraz 2 650 000,00zł w 2016r.
W zakresie przedsięwzięć majątkowych dodano dwa zadania:

− modernizacja ulicy Korzenickiej o wartości 4 000 000,00zł. z okresem realizacji w latach 20142016

− rozbudowa biblioteki gminnej o wartości 2 613 722,00zł. z okresem realizacji w latach 20142015
4.

Wynik budżetu, kwota długu oraz relacje z art. 243 ustawy o finansach publicznych
Wynik budżetu w 2014r przewiduje deficyt budżetowy w kwocie 1 750 000,00zł., który pokryty będzie
z emisji obligacji komunalnych. Całkowita spłata długu nastąpi w roku 2023. Relację zadłużenia z
art.243 ust 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. zawiera załącznik nr 1 do w/w
uchwały. Na lata 2015-2023 planowane są nadwyżki budżetowe na spłatę kredytu
długoterminowego zaciągniętego w latach poprzednich oraz wykup obligacji komunalnych.

5.

Załączniki nr 1 do niniejszej uchwały sporządzony został zgodnie z załącznikiem do
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013r. zmieniającym rozporządzenie w
sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Uwagi radnych:
Brak uwag
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2) Projekt Uchwały Nr XXIX/180/2014 Rady Gminy Bojszowy z dnia 17 stycznia 2014r. w sprawie
budżetu gminy Bojszowy na rok 2014 - został zaopiniowany pozytywnie przez Komisję Budżetu i
Rozwoju Gminy.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o finansach publicznych (dz. U. z 2013r. poz 885 z późn. zm.)
Rada Gminy Bojszowy ma obowiązek uchwalenie budżetu jednostek samorządu terytorialnego w terminie
do 31 stycznia roku budżetowego. Uchwała Rady Gminy w sprawie budżetu na 2014r. jako projekt została
złożona do Rady Gminy i Regionalnej Izby Obrachunkowej w terminie do 15 listopada 2013r. i uzyskała
pozytywna opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.
W porównaniu z projektem zostały wprowadzone następujące zmiany w wydatkach budżetu Gminy:
1. Zwiększono wydatki na komunikację o 92 000,00zł. dz. 600 rozdz. 60004
2. Zwiększono wydatki na usługi w związku z obsługą obligacji komunalnych w kwocie 43 050,00 dz.
750 rozdz. 75023.
3. Zwiększono wydatki na OSP w kwocie 41 000,00zł. z tego na wydatki bieżące 31 000,00zł. i wydatki
majątkowe o 10 000zł. dz. 754 rozdz. 75412
4. Zwiększono wydatki na obsługę bankową w związku z koniecznością zapłaty marży dla Domu
Maklerskiego w kwocie 16 950,00zł. dz. 758 rozdz. 75814
5. Zmniejszono wydatki na Spółki wodne o 10 000,00zł. dz. 010 rozdz. 01009
6. Zmniejszono wydatki związane z obsługą zadłużenia o kwotę 127 840,00zł. w dz. 757 rozdz. 75702
7. Zmniejszono wydatki na oczyszczanie miast i wsi o kwotę 25 000,00 dz. 900 rozdz. 90003
8. Zmniejszono wydatki na pozostałą działalność w gospodarce komunalnej o kwotę 20 000,00zł. dz.
900 rozdz. 90095
9. Zmniejszono wydatki na dotacje dla biblioteki o kwotę 10 160,00zł. w dz. 921 rozdz. 92116
Budżet gminy na 2014 rok jest realny, rozwojowy, inwestycyjny.
Uwagi radnych:
Radny Grzegorz Tomala: zapytał, dlaczego taka wysoka kwota została przeznaczona na remont
ul. Korzenickiej, nie wspominając o czasie realizacji tego zadania? Radny poprosił o uzasadnienie takich
kosztów oraz dlaczego zadanie rozłożono w czasie.
Wójt: inwestycja została rozłożona w czasie, dlatego, aby domknęły się budżety. Jaki okaże się rzeczywisty
koszt realizacji tego zadania zostanie on określony dopiero po przetargu. Wprowadzając tą kwotę do
budżetu trzeba było opierać się na kosztorysach inwestorskich, gdzie to zadanie zostało wycenione na
kwotę uwzględnioną w budżecie gminy.
Radny G. Tomala: zapytał co planuje się wykonać na ul Korzenickiej?
Wójt: otóż jest to poszerzenie drogi (doprowadzanie do standardowej szerokości- 6m.), chodnik 2m,
kanalizacja deszczowa, przyłącza do kanalizacji deszczowej, wjazdy oraz wykup gruntów.
Radny Eugeniusz Rogalski: rady uważa, że budżet nie jest budżetem rozwoju, a jeżeli jest to tylko kosztem
ogromnego zadłużenia 12 mln zł. Zapytał, kto ustala że wskaźniki mają być takie a nie inne. Stwierdził, że
tymi wskaźnikami można dowolnie manipulować, żonglować. Powiedział, że to nie jest ekonomia tylko
ideologia finansowa. Co się stało w ostatnim czasie? Ci, którzy manipulują tymi wskaźnikami do tego
budżetu wliczyliśmy w tamtym roku ponad mln zł opłaty śmieciowej, w zeszłym roku ją nie było - już by było
mniej. W tych dochodach jest prawie że 2 mln zł opłaty za korzystanie ze środowiska - kilka lat temu ich
jeszcze nie było. Jeśli do tego dodamy ponad 2 mln z dotacji to zostaje nam poniżej 20 mln zł. Jeśli według
tej kwoty policzymy dług 12 mln to wychodzi nam ponad 60%. Rady powiedział, że nasz gmina na olbrzymi
garb finansowy. Stwierdził, że Ci którzy tym budżetem dysponują wiedzą jakie mają kłopoty kiedy trzeba w
określonym terminie raty kredyty, czy raty obligacji, nie mówiąc o tym, że będzie trzeba spłacić odsetki z
tego długu. Na wzrost wydatków bieżących - wydatki sztywne- to są takie jak wynagrodzenia nauczycieli,
urzędników, choćby opłata za śmieci. W tych wydatkach nie będzie szło zrobić żadnego ruchu. Rady uważa,
że gmina funkcjonuje tylko dlatego, że zaciąga kredyty, dlatego, że zaczyna brakować na pieniędzy na
działalność bieżącą. Radny powiedział, że gdyby miał takie możliwości, aby ustalać jak ma wyglądać budżet
finansów gminy, byłby absolutny zakaz zadłużania się gmin z jedynym wyjątkiem, że gmina mogłaby się
zadłużyć, tylko w sytuacji gdyby spotkałaby ją jakaś katastrofa ale z klauzulą, że ten dług musi być spłacony
w następnym roku budżetowym, a konsekwencją braku spłaty mogłoby być to, że gminy mogłyby ulec
samorozwiązaniu.
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Radny Stanisław Biela: powiedział, że gdyby rada miała wpływ na te wskaźniki to zostały by one określone,
jednak są one odgórne i nie mamy na nie wpływu. Rada nie może ich zmieniać, rada może przyjąć te
wskaźniki i według nich przygotować budżet. Radny stwierdził, że ten budżet jest dobry dla gminy.
Wójt: powiedział, że każde kredyty, które były zaciągane przez gminę w ciągu 20 lat zostały spłacone, Aby
uzyskać kredyt trzeba mieć zdolność kredytową, trzeba mieć większe dochody niż wydatki bieżące. Co ma
miejsce w naszym budżecie. Jeżeli jest opłata śmieciowa, opłata środowiskowa to te kwoty muszą zostać
wprowadzone do budżetu - kwoty, które wpływają. Budżet gminy na 2014 rok jest realny, rozwojowy,
inwestycyjny.
Radny Antoni Wilczek: powiedział, że zabolała go wypowiedź pana Tomali, dlatego, że zakwestionował
remont ul. Korzenickiej. Stwierdził, że może rady nigdy nie jechał tą ulicą i nie wie jak ona wygląda, nie
zainteresował się czemu tak drogo kosztuje rozbudowa Biblioteki albo Przedszkola. Rady powiedział, że
nigdy nie kwestionował remontów ulic w innych miejscowościach (zawsze był za), zawsze twierdził, że to
wszystko dla mieszkańców aby im się lepiej żyło.
3) Projekt uchwały Nr XXIX/181/2014 Rady Gminy Bojszowy z dnia 17 stycznia 2014r. w sprawie
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właściciela nieruchomości
Obowiązujący na terenie gminy Bojszowy druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami,
przyjęty uchwałą Rady Gminy Bojszowy nr XXII/141/2013 z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela
nieruchomości, nie zawiera pola do wprowadzenia terminu, w którym nastąpiła zmiana danych będących
podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami.
Wobec braku określenia daty zmiany danych w obowiązującym na terenie gminy Bojszowy wzorze
deklaracji, jako datę zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych
powstających na danej nieruchomości przyjmowano datę wpływu do urzędu zmienionej deklaracji.
Zgodnie z Art. 6m ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku zmiany danych
będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub
określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel
nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym
nastąpiła zmiana.
W związku z powyższym koniecznym jest wprowadzenie w obowiązującym wzorze deklaracji pola, w którym
właściciele nieruchomości określą datę nastąpienia zmiany danych, celem prawidłowego określenia
miesiąca, w którym obowiązani będą uiścić opłatę w zmienionej wysokości.
Dodatkowo wprowadzono pole korekta deklaracji służące do korygowania błędów w uprzednio złożonych
deklaracjach.
Uwagi radnych:
Radny Krzysztof Ścierski: prośba, aby na koniec kadencji przygotować wykaz ile mieszkańców skorzystało
z e-deklaracji.
Radny E. Rogalski: rady wyjaśnił, że nie trzeba było tego robić, przykładem jest gmina Bieruń, która nie ma
takiej deklaracji.
3) Projekt Uchwały Nr XXVIII/178/2013 Rady Gminy Bojszowy z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie
zmian w budżecie na 2013r - omówiono na Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy
Podjęcie uchwały wynika z konieczności podniesienia planu dochodów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż
alkoholu o kwotę 12 266,00zł. (dz. 756) oraz planu wydatków o tą samą kwotę w dz. 851 rozdz. 85154
Przeciwdziałanie alkoholizmowi na zadania związane z profilaktyką przeciwalkoholową.
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Ponadto zał. nr 2 zawiera zwiększenie planu wydatków na dotacje dla innych jednostek j.s.t. za pobyt dzieci
w przedszkolach(dz. 801 rozdz. 80104). Zwiększenie dokonane jest poprzez zmniejszenie wydatków
bieżących w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 2 250,00
Zał. nr 3 – plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Bojszowy został zaktualizowany o zwiększenie dotacji
w dz.801 rozdz. 80104 o kwotę 2 250,00zł.
Uwagi radnych:
Brak uwag
4) Projekt Uchwały nr XXIX/183/2014 Rady Gminy Bojszowy z dnia 17 stycznia 2014r. w sprawie
podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w
zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania 2014-2020” w formie pieniężnej.
Projekt uchwały został wycofany związku z wątpliwościami Wydziału Nadzoru Prawnego.

Ad.6 Przyjęcie uchwał.
Przyjęcie uchwał:
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych (nieobecna radna Joanna Czarnynoga; spóźniony radny Szymon
Gruszka).
Uchwała Nr XXIX/179/2014 Rady Gminy Bojszowy z dnia 17 stycznia 2014r. w sprawie: przyjęcia
wieloletniej prognozy finansowej
9 głosów – za
0 głosów - przeciw
5 głosów - wstrzymujących się (radny E. Rogalski)
Uchwała Nr XXIX/180/2014 Rady Gminy Bojszowy z dnia 17 stycznia 2014r. w sprawie budżetu gminy
Bojszowy na rok 2014
9 głosów – za
3 głosów - przeciw (radny E. Rogalski, radny G. Tomala)
2 głosów - wstrzymujących się

Uchwała Nr XXIX/181/2014 Rady Gminy Bojszowy z dnia 17 stycznia 2014r. w sprawie wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właściciela nieruchomości
14 głosów – za
0 głosów - przeciw
0 głosów - wstrzymujących się
Ad. 7 Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej w 2013 roku
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bojszowy za 2013 rok
1) Skład osobowy i frekwencja
W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi pięciu członków:
− Stanisław Biela – Przewodniczący Komisji,
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− Krystyna Knopek – Sekretarz Komisji,
− Krzysztof Ścierski – Członek Komisji,
− Józef Fuchs – Członek Komisji.
− Henryk Kostyra – Członek Komisji.
Komisja Rewizyjna odbyła 3 posiedzenia w 5 – osobowym składzie
w 4 – osobowym składzie.
Frekwencja na posiedzeniach Komisji Rewizyjnej była wysoka i wyniosła 87,5 %.

i
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posiedzeń

2) Tematyka posiedzeń Komisji Rewizyjnej
Komisja Rewizyjna odbywała swe posiedzenia wg planu pracy na 2013 rok.
Komisja odbyła łącznie 8 posiedzeń:
− Trzy posiedzenia dotyczyły realizacji budżetu gminy, w tym na dwóch posiedzeniach
kontrolowano wykonanie budżetu gminy za 2012 r., natomiast trzecie dotyczyło wykonania
budżetu gminy za I półrocze 2013 r.
− Skontrolowano sprawozdania składane przez kluby sportowe – GTS Bojszowy i Polonia
Międzyrzecze z wykorzystanych dotacji w 2012 r.
− Dokonano kontroli wydatków związanych z organizacją imprez i spotkań kulturowych w 2013 r.
− Trzy posiedzenia dotyczyły rozpatrzenia skargi Pana Bronisława Jasińskiego na działalność
Wójta Gminy Bojszowy.
− Na ostatnim posiedzeniu opracowano plan pracy Komisji na rok 2014 oraz przygotowano
sprawozdanie z działalności Komisji za rok 2013.
W stosunku do przyjętego planu pracy na 2013 rok Komisja Rewizyjna przeprowadziła dodatkowe
kontrole zlecone przez Przewodniczącego Rady Gminy Bojszowy dot. rozpatrzenia skargi Pana
Bronisława Jasińskiego na działalność Wójta Gminy Bojszowy.
3) Wnioski i zalecenia pokontrolne z przeprowadzonych kontroli
Komisja w roku 2013 zgłosiła następujące wnioski i zalecenia pokontrolne:
21.03.2013 r. – Kontrola: Kontrola sprawozdań składanych przez kluby sportowe – GTS Bojszowy i
Polonia Międzyrzecze z wykorzystanej dotacji za 2012 r.
Komisja Rewizyjna wnioskowała o przedstawienie następujących faktur:
A. Gminne Towarzystwo Sportowe Bojszowy:
−

Stypendia sportowe;

−

Wynagrodzenie trenerów, pomocników trenerów, masażystów;

−

Transport zawodników.

B.

Klub Sportowy Polonia Międzyrzecze:

−

Wynagrodzenia trenera;

−

Utrzymanie obiektu.

Komisja Rewizyjna prosiła o wyjaśnienie braku pozycji kosztów ubezpieczenia zawodników Klubu
Sportowego Polonia Międzyrzecze.
15.04.2013 r. oraz 13.05.2013 r. – Kontrola: Wykonanie budżetu gminy Bojszowy za 2012 r.
Komisja Rewizyjna skierowała do Rady Gminy wniosek dotyczący udzielenia absolutorium Wójtowi
Gminy Bojszowy za rok 2012.
23.10.2013 r. – Kontrola: Kontrola wydatków Gminy Bojszowy w zakresie organizacji imprez i spotkań
kulturowych w roku 2013.
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Komisja Rewizyjna wnioskowała o umieszczenie zdjęć z imprez kulturalnych na stronie
internetowej Gminy Bojszowy wykonywanych przez wynajętego fotografa.
Komisja Rewizyjna zwróciła się z prośbą o wyjaśnienie dlaczego na tegorocznych dożynkach
została wynajęta firma do współorganizacji imprezy (koszt 4 034,40 zł) jeśli dotychczas ww.
zajmowali się pracownicy Urzędu Gminy Bojszowy.
Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z następującymi zagadnieniami podlegającymi kontroli:
− Rozpatrzenie skargi Pana Bronisława Jasińskiego na działalność Wójta Gminy Bojszowy (3
posiedzenia),
− Wykonanie budżetu gminy Bojszowy za I półrocze 2013 r.,
nie stwierdziła nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie, odstępując tym samym od formułowania
zaleceń pokontrolnych.
Komisja
Rewizyjna
po
rozpatrzeniu
skargi
Pana
Bronisława
Jasińskiego
na
działalność Wójta Gminy Bojszowy (3 posiedzenia), skierowała do Przewodniczącego Rady Gminy
Bojszowy stosowne wnioski i opinie, które zostały przedstawione i przekazane na sesji Rady Gminy.
4) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i jej członkowie pragną podziękować dyrektorom i kierownikom
jednostek organizacyjnych oraz pracownikom gminy, za współpracę i przygotowanie materiałów
związanych tematycznie z planowanymi w poszczególnych miesiącach kontrolami.
Ad. 8 Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok.
Lp.

Termin kontroli

Przedmiot/tematyka kontroli
Rozpatrzenie skargi pana Bronisława J. na działalność Wójta
Gminy Bojszowy
Kontrola wykorzystania środków pozarządowych realizowanych
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej za 2014 r.

1.

Styczeń

2.

Marzec

3.

Kwiecień

Wykonanie budżetu Gminy Bojszowy za 2013 r. – część I

4.

Maj

Wykonanie budżetu Gminy Bojszowy za 2013 r. – część II

5.

Wrzesień

Wykonanie budżetu Gminy Bojszowy za I półrocze 2014 r.
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2014 r.

Plan pracy Komisji Rewizyjnej został poddany głosowaniu. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych
(nieobecna radna Joanna Czarnynoga).
14 głosów – za
0 głosów - przeciw
0 głosów - wstrzymujących się
Ad.9 Zapytania i interpelacje radnych oraz sprawy bieżące.
Wójt przedstawił sprawozdanie z prac Rady Gminy w okresie międzysesyjnym:
Podziękował Radnym za przyjęcie WPF i budżetu na 2014 rok.
1. Wykonano utwardzanie odcinków dróg gminnych frezem, a właściwie rumoszem (frez + kamień).
Lokalizacja:
- Międzyrzecze – ul. Barć – odcinek przy lesie;
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2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.

- Nowe Bojszowy – droga boczna do ul. Ruchu Oporu w kierunku Korzyńca (do rurociągu);
- Świerczyniec – ul. Jodłowa – odcinek między budynkami;
- Świerczyniec – ul. Skośna – odcinek od ul. Barwnej do firmy Frigopach.
Zlecono wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Równej w rejonie skrzyżowania z ul. Świętego
Jana (parking obok kościoła). Zlecenie obejmuje prace projektowe i wykonawcze
Wiata przystankowa przy ul. Gaikowej (przed posesją Pana Madeja). Uszkodzenie przez samochód
osobowy (właściwie zniszczenie) w dniu 12 stycznia o godz. 6.30. Jest notatka policyjna. Samochód
nie posiadał ubezpieczenia OC. Naprawa z naszej polisy. Zgłoszenie szkody do PZU w dniu 16
stycznia. Planowany termin przyjazdu likwidatora szkód – 22 stycznia.
Wysłano zapytania ofertowe na:
• opiekę nad bezdomnymi zwierzętami w roku 2014,
• administrowanie obiektami gminnymi,
• zakup paliwa do samochodów służbowych UG i jednostek OSP,
• zakup oleju opałowego na potrzeby c.o. budynku UG,
• sprzątanie miejsc publicznych w roku 2014.
Ogłoszono przetarg na dostawy energii elektrycznej
Bieg ku pamięci - 25.01.2014r. - organizowany przez gminę Bojszowy i gminę Oświęcim.
Spotkanie z seniorami - 18.01.2014r. - zaproszono ok 672 seniorów z czego potwierdziło przybycie
niecałe 300.
Trwają prace podziału ul. Korzenickiej
Działa PSZOK mieszczący się przy oczyszczalni ścieków w Bojszowach. Od początku jego
funkcjonowania mieszkańcy zapełnili tworzywami sztucznymi oraz odpadami wielkogabarytowymi po
jednym pojemniku KP7.
Ogłoszono przetarg na sprzedaż działek przy ul. Klubowej.

Zapytania radnych:
Radny G. Tomala: zapytał o kradzież rur w Jedlinie, czy coś wiadomo na ten temat. Rady zgłosił prośbę
Panu Przewodniczącemu o wstrzymanie diet do czasu, aż nie zostaną zapłacone stypendia sportowe.
Przewodniczący Rady Marek Kumor poinformował radnego o konieczności złożenia wyżej wspomnianej
prośby na piśmie.
Radny S. Biela: zapytał o umowę obrotu energią, czy zostanie podpisana na rok? Jakie skutki przyniosły
działania zmierzające do uzyskania własnego źródła pozyskania wody?
Radny G. Tomala: zapytał o słupy energetyczne mieszczące się na gruntach mieszkańców - firmy
energetyczne wystąpiły o przejęcie działek przez tzw. zasiedzenie. Prośba o zajęcie się tą sprawą, rozmowę
z przedstawicielami tych firm.
Przewodniczący Marek Kumor: prośba o zamontowanie lustra przy ulicy Gromadzkiej, Przecznej i Żubrów
w miejscowości Międzyrzecze
Radny A. Wilczek: zapytał o bezpieczny wyjazd z ul. Sierpowej od strony kościoła. Prośba o zamontowanie
lustra i pasów zwalniających.
Ad.10 Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
Rury w Jedlinie: firma, która wykonywała te praca miała podrobione umowę z Urzędem na wejście w teren.
Po informacjach ze mieszkańców od razu zostały podjęte działania - policja wszczęła postępowanie,
zatrzymała osoby podających się za wykonawców. Poszkodowanym jest Kopalnia Piast (właściciel
rurociągu). Trwa postępowanie prokuratorskie, ustalani są wszyscy poszkodowani i winni.
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Słupy energetyczne: każdy słup usadowiony na nieruchomości jest tan na zasadzie umowy cywilnoprawnej (umowa pomiędzy energetyką a właścicielem nieruchomości). Urząd może jedynie pomóc w
doradztwie - indywidualne sprawy.
Umowa na sprzedaż energii: umowa podpisana na 2 lub 3 lata.
Ujęcia wody: spółka RPWiK na terenie Gminy Bojszowy dokonała dwóch odwiertów, gdzie rozpoznanie
złoża wskazywało, że mogą tam być wystarczające ilości wody pitej - okazało się, że te źródła są mało
3
wydajne (wydajność powinna być na poziomie studni ok.25-35 m /min) a tam osiągano 11-12 m. Odwierty
zostały zaplombowane i w tej chwili wójt zabiega o jeszcze jeden odwiert, przy ul. Kopalnianej, gdzie może
być woda.
Lustro M-cze: musi to zostać uzgodnione z Zarządem Dróg Wojewódzkich - pismo zostanie wystosowane w
tej sprawie.
Lustro i pasy zwalniające Bojszowy Nowe: sprawa zostanie ponownie przekazana do rozpatrzenia.
Ad.11 Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady Gminy Bojszowy Marek Kumor formułą „Zamykam sesję Rady Gminy Bojszowy"
zakończył obrady sesji.

Protokołował: K. Machulec
Bojszowy, dnia 17.01.2014r.
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PROTOKÓŁ Nr XXIX/2014
z przebiegu sesji zwyczajnej Rady Gminy Bojszowy
w dniu 17 stycznia 2014r.
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. Stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie rozpatrzenia skargi pana Bronisława J. na działalność
Wójta Gminy Bojszowy
5. Przedstawienie projektów uchwał w tym uchwały budżetowej na 2014 rok..
6. Przyjęcie uchwał.
7. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej w 2013 roku
8. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok.
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 – obecnych 13 radnych (nieobecna radna Joanna Czarnynoga, radny
Szymon).
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 XXVIII/2013.
Protokół z sesji Nr XXVIII/2013 z dnia 27.12.2013r. został poddany pod głosowanie:
13 głosów – za
0 głosów – przeciw
0 głosów – wstrzymujących się.
Ad. 4 Stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie rozpatrzenia skargi pana Bronisława Jasińskiego na
działalność Wójta Gminy Bojszowy
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Biela przedstawił Radzie Gminy uzasadnienie Komisji
Rewizyjnej stanowi załącznik do uchwały nr XXIX/182/2014, w następującym brzmieniu:
"W dniu 17.12.2013r. wpłynęła do Urzędu Gminy kolejna skarga p. Bronisława Jasiński pt. „Naruszenie
prawa przez Wójta”. Przedmiotowa skarga zawiera zarzuty, które podlegają rozpatrzeniu przez Radę Gminy
zgodnie z art. 229 pkt. 3 kpa w zakresie pkt. 1 i 2 skargi oraz pkt. 3 i 4, którego rozpatrzenie należy do
właściwości Wójta Gminy Bojszowy w związku z umową Nr 02/VI/13 z dnia 28.06.2013r.
Biorąc powyższe pod uwagę oraz dotychczas rozpatrywane skargi pana Bronisława Jasiński, Komisja
Rewizyjna na podstawie art. 239 § 1 kpa stwierdza, że wniesiona skarga stanowi ponowienie skargi, która
została uznana za bezzasadną przez Radę Gminy uchwałą NR XXVI/155/2013 z dnia 21 października
2013r., a bezzasadność ta została wykazana w odpowiedzi na skargę. Komisja Rewizyjna stwierdza, że
skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności co uzasadnia podtrzymanie poprzedniego
stanowiska zawartego w uchwale Nr XXVI/155/2013.
Ponadto, Komisja Rewizyjna przywołuje w tym miejscu Komentarz Becka B. Adamiak/ J. Borkowski Kodeks
postępowania administracyjnego 2 wydanie Warszawa 1998 - art. 239 pkt. 1 cytuję: ”Przepisy art. 239
zostały wprowadzone przy nowelizacji KPA w 1980 r. i miały zapobiec wielokrotnemu rozpatrywaniu tych
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samych spraw spowodowanemu uporczywym wnoszeniem skarg nie zawierających żadnych nowych treści,
lecz ponawianych z pobudek pieniackich. Przyjęte rozwiązanie prawne miało zapobiec deprecjacji
postępowania skargowego, do którego dochodziło w sprawach, w których organy właściwe do rozpatrywania
skarg swoich „stałych klientów” bezproduktywnie podejmowały wielokrotnie te same czynności, zapełniając
tylko rubryki statystyk skarg”.
W tym stanie rzeczy Komisja Rewizyjna podtrzymuje swoje poprzednie stanowisko wyrażone w
uchwale." Podpisali wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący Rady Gminy Bojszowy poinformował Radę, że Komisja Rewizyjna ustosunkowała się do
pkt. 1 i 2, natomiast do pkt. 3 i 4 odniósł się Wójt Gminy, który 9 stycznia 2014r. wystosował odpowiedź na
skargę (pismo zostało przekazane do wiadomości Komisji Rewizyjnej oraz Radzie Gminy) .
Uwagi radnych:
Radny Grzegorz Tomala: radny zgłosił uwagę do sformowania "pieniactwo", stwierdził, że nie przystoi
stosować takich słów, poprosił komisję, aby pisała po katolicku.
Rady Stanisław Biela: poinformował radnego, że cytował fragment z Komentarza Becka B. Adamiak/
J. Borkowski Kodeks postępowania administracyjnego 2 wydanie Warszawa 1998
Radny Eugeniusz Rogalski: uznał za niestosowane powołanie się na tych dwóch autorów, gdzie wiadomo,
że w przedmiotowej sprawie jest wiele innych orzeczeń, innych zespołów, gdzie nie używa się właśnie takich
sformowań. Rady stwierdził również, że poprzednie skargi pana Jasińskiego były uzasadnione.
Radny Stanisław Biela: komisja analizując wszystkie skargi pana Bronisława Jasińskiego opiera się na
dokumentach, faktach, komentarzach instancji wyższych i wiarygodnych. Radny powiedział, że nie może
zmieniać cytatu, którego nie jest autorem.
Projekt Uchwały nr XXIX/182/2014 Rady Gminy Bojszowy z dnia 17 stycznia 2014r. w sprawie
rozpatrzenia skargi pana Bronisława Jasińskiego na działalność Wójta Gminy Bojszowy został
poddany pod głosowanie:
11 głosów – za
0 głosów - przeciw
3 głosy - wstrzymujących się (radny E. Rogalski)
Ad. 5 Przedstawienie projektów uchwał w tym uchwały budżetowej na 2014 rok..

1) Projekt uchwały Nr XXIX/179/2014 Rady Gminy Bojszowy z dnia 17 stycznia 2014r. w sprawie:
przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej
Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn.
zm.) Rada Gminy Bojszowy przed uchwaleniem budżetu Gminy winna podjąć uchwałę w sprawie WPF na
rok budżetowy i lata następne.
W porównaniu z projektem WPF złożonym do Rady Gminy i Regionalnej Izby Obrachunkowej w terminie do
15 listopada 2013r. obecna uchwała zawiera zmiany głównie w zakresie kwoty długu w latach 2015 i 2017
i 2018, co związane jest z niewielką korektą spłat rat kredytu z Banku PKO BP w tych latach.
W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2023 dla roku 2014 przyjęto dochody i wydatki ogółem na
poziomie uchwały budżetowej. Planowane dochody i wydatki na lata 2015-2023 wykazują niewielkie wzrosty
tj. o około 1,5-2% w każdym roku.
1.

Dochody
Dla dochodów bieżących w latach 2015-2023 założono wzrost o około 1,5-2%, natomiast dla roku
2014 przyjęto wielkości dochodów bieżących zgodnie z uchwałą budżetową. W zakresie dochodów
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majątkowych wykazano w roku 2014 sprzedaż majątku oraz dotacje na inwestycje ze środków
europejskich i z budżetu państwa. W roku 2015 i latach następnych planuje się sprzedaż mienia na
poziomie 600 000 – 800 000zł rocznie, przy czym z 55 działek będących w zasobie Gminy
przygotowanych do sprzedania, 31 może uzyskać pozwolenie na budowę w uproszczonej
procedurze, a pozostałe 24 wymaga zmiany planu zagospodarowania.
Na 2014r. planuje się sprzedaż gruntów o wartości wywoławczej 900 000,00zł., przy czym cześć
dochodów z tej sprzedaży jest przeznaczona na zakup nieruchomości gruntowej, która planowana
jest do zagospodarowania na cele gminne.
2.

Wydatki
Wydatki na obsługę zaplanowano zgodnie z harmonogramem spłat kredytu długoterminowego z
Banku PKO BP oraz harmonogramem wykupu obligacji komunalnych zawartym w uchwale Rady
Gminy Bojszowy nr XXVI/156/2013 z 21.10.2013r. Zgodnie z treścią tej uchwały Gmina Bojszowy
emituje obligacje komunalne w 2013 i 2014r na ogólną kwotę 8 200 000,00zł., przy czym emisja
w 2013r. obejmuje obligacje o wartości 6 200 000,00zł. a w 2014r – 2 000 000,00zł., które stanowić
będą przychód budżetu Gminy. W 2014 nie planuje się zaciągnięcia kredytów długoterminowych.
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2023 przewiduje rozchody związane ze spłatą kredytu
długoterminowego z Banku PKO BP oraz z wykupem obligacji komunalnych. W zakresie
wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w latach 2015-2023 przyjęto wzrosty w granicach 1%, w
poszczególnych latach, podobnie jak w wydatkach związanych z funkcjonowaniem organów j.s.t
(rozdz. 75022 i 75023). W zakresie pozostałych wydatków do kalkulacji przyjęto wskaźnik inflacji
określony przez Ministra Finansów tj. 2,4%

3.

Przedsięwzięcia
Przedsięwzięcia wykazane w prognozie szczegółowo ujęte są w załączniku nr 2 do uchwały w
sprawie wieloletniej prognozy finansowej i dotyczą wydatków bieżących i majątkowych. Łącznie
kwota przedsięwzięć wynosi 4 801 975,21zł w 2014r., 4 693 407,00zł. w 2015r.oraz 2 650 000,00 w
2016r. Przedsięwzięcia związane z wydatkami bieżącymi wynoszą 220 268,17zł. i realizowane będą
w roku 2014. Natomiast przedsięwzięcia majątkowe planowane są na 2014 w kwocie
4 581 707,04zł., 4 693 407,00zł. w 2015r. oraz 2 650 000,00zł w 2016r.
W zakresie przedsięwzięć majątkowych dodano dwa zadania:

− modernizacja ulicy Korzenickiej o wartości 4 000 000,00zł. z okresem realizacji w latach 20142016

− rozbudowa biblioteki gminnej o wartości 2 613 722,00zł. z okresem realizacji w latach 20142015
4.

Wynik budżetu, kwota długu oraz relacje z art. 243 ustawy o finansach publicznych
Wynik budżetu w 2014r przewiduje deficyt budżetowy w kwocie 1 750 000,00zł., który pokryty będzie
z emisji obligacji komunalnych. Całkowita spłata długu nastąpi w roku 2023. Relację zadłużenia z
art.243 ust 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. zawiera załącznik nr 1 do w/w
uchwały. Na lata 2015-2023 planowane są nadwyżki budżetowe na spłatę kredytu
długoterminowego zaciągniętego w latach poprzednich oraz wykup obligacji komunalnych.

5.

Załączniki nr 1 do niniejszej uchwały sporządzony został zgodnie z załącznikiem do
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013r. zmieniającym rozporządzenie w
sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Uwagi radnych:
Brak uwag
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2) Projekt Uchwały Nr XXIX/180/2014 Rady Gminy Bojszowy z dnia 17 stycznia 2014r. w sprawie
budżetu gminy Bojszowy na rok 2014 - został zaopiniowany pozytywnie przez Komisję Budżetu i
Rozwoju Gminy.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o finansach publicznych (dz. U. z 2013r. poz 885 z późn. zm.)
Rada Gminy Bojszowy ma obowiązek uchwalenie budżetu jednostek samorządu terytorialnego w terminie
do 31 stycznia roku budżetowego. Uchwała Rady Gminy w sprawie budżetu na 2014r. jako projekt została
złożona do Rady Gminy i Regionalnej Izby Obrachunkowej w terminie do 15 listopada 2013r. i uzyskała
pozytywna opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.
W porównaniu z projektem zostały wprowadzone następujące zmiany w wydatkach budżetu Gminy:
1. Zwiększono wydatki na komunikację o 92 000,00zł. dz. 600 rozdz. 60004
2. Zwiększono wydatki na usługi w związku z obsługą obligacji komunalnych w kwocie 43 050,00 dz.
750 rozdz. 75023.
3. Zwiększono wydatki na OSP w kwocie 41 000,00zł. z tego na wydatki bieżące 31 000,00zł. i wydatki
majątkowe o 10 000zł. dz. 754 rozdz. 75412
4. Zwiększono wydatki na obsługę bankową w związku z koniecznością zapłaty marży dla Domu
Maklerskiego w kwocie 16 950,00zł. dz. 758 rozdz. 75814
5. Zmniejszono wydatki na Spółki wodne o 10 000,00zł. dz. 010 rozdz. 01009
6. Zmniejszono wydatki związane z obsługą zadłużenia o kwotę 127 840,00zł. w dz. 757 rozdz. 75702
7. Zmniejszono wydatki na oczyszczanie miast i wsi o kwotę 25 000,00 dz. 900 rozdz. 90003
8. Zmniejszono wydatki na pozostałą działalność w gospodarce komunalnej o kwotę 20 000,00zł. dz.
900 rozdz. 90095
9. Zmniejszono wydatki na dotacje dla biblioteki o kwotę 10 160,00zł. w dz. 921 rozdz. 92116
Budżet gminy na 2014 rok jest realny, rozwojowy, inwestycyjny.
Uwagi radnych:
Radny Grzegorz Tomala: zapytał, dlaczego taka wysoka kwota została przeznaczona na remont
ul. Korzenickiej, nie wspominając o czasie realizacji tego zadania? Radny poprosił o uzasadnienie takich
kosztów oraz dlaczego zadanie rozłożono w czasie.
Wójt: inwestycja została rozłożona w czasie, dlatego, aby domknęły się budżety. Jaki okaże się rzeczywisty
koszt realizacji tego zadania zostanie on określony dopiero po przetargu. Wprowadzając tą kwotę do
budżetu trzeba było opierać się na kosztorysach inwestorskich, gdzie to zadanie zostało wycenione na
kwotę uwzględnioną w budżecie gminy.
Radny G. Tomala: zapytał co planuje się wykonać na ul Korzenickiej?
Wójt: otóż jest to poszerzenie drogi (doprowadzanie do standardowej szerokości- 6m.), chodnik 2m,
kanalizacja deszczowa, przyłącza do kanalizacji deszczowej, wjazdy oraz wykup gruntów.
Radny Eugeniusz Rogalski: rady uważa, że budżet nie jest budżetem rozwoju, a jeżeli jest to tylko kosztem
ogromnego zadłużenia 12 mln zł. Zapytał, kto ustala że wskaźniki mają być takie a nie inne. Stwierdził, że
tymi wskaźnikami można dowolnie manipulować, żonglować. Powiedział, że to nie jest ekonomia tylko
ideologia finansowa. Co się stało w ostatnim czasie? Ci, którzy manipulują tymi wskaźnikami do tego
budżetu wliczyliśmy w tamtym roku ponad mln zł opłaty śmieciowej, w zeszłym roku ją nie było - już by było
mniej. W tych dochodach jest prawie że 2 mln zł opłaty za korzystanie ze środowiska - kilka lat temu ich
jeszcze nie było. Jeśli do tego dodamy ponad 2 mln z dotacji to zostaje nam poniżej 20 mln zł. Jeśli według
tej kwoty policzymy dług 12 mln to wychodzi nam ponad 60%. Rady powiedział, że nasz gmina na olbrzymi
garb finansowy. Stwierdził, że Ci którzy tym budżetem dysponują wiedzą jakie mają kłopoty kiedy trzeba w
określonym terminie raty kredyty, czy raty obligacji, nie mówiąc o tym, że będzie trzeba spłacić odsetki z
tego długu. Na wzrost wydatków bieżących - wydatki sztywne- to są takie jak wynagrodzenia nauczycieli,
urzędników, choćby opłata za śmieci. W tych wydatkach nie będzie szło zrobić żadnego ruchu. Rady uważa,
że gmina funkcjonuje tylko dlatego, że zaciąga kredyty, dlatego, że zaczyna brakować na pieniędzy na
działalność bieżącą. Radny powiedział, że gdyby miał takie możliwości, aby ustalać jak ma wyglądać budżet
finansów gminy, byłby absolutny zakaz zadłużania się gmin z jedynym wyjątkiem, że gmina mogłaby się
zadłużyć, tylko w sytuacji gdyby spotkałaby ją jakaś katastrofa ale z klauzulą, że ten dług musi być spłacony
w następnym roku budżetowym, a konsekwencją braku spłaty mogłoby być to, że gminy mogłyby ulec
samorozwiązaniu.
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Radny Stanisław Biela: powiedział, że gdyby rada miała wpływ na te wskaźniki to zostały by one określone,
jednak są one odgórne i nie mamy na nie wpływu. Rada nie może ich zmieniać, rada może przyjąć te
wskaźniki i według nich przygotować budżet. Radny stwierdził, że ten budżet jest dobry dla gminy.
Wójt: powiedział, że każde kredyty, które były zaciągane przez gminę w ciągu 20 lat zostały spłacone, Aby
uzyskać kredyt trzeba mieć zdolność kredytową, trzeba mieć większe dochody niż wydatki bieżące. Co ma
miejsce w naszym budżecie. Jeżeli jest opłata śmieciowa, opłata środowiskowa to te kwoty muszą zostać
wprowadzone do budżetu - kwoty, które wpływają. Budżet gminy na 2014 rok jest realny, rozwojowy,
inwestycyjny.
Radny Antoni Wilczek: powiedział, że zabolała go wypowiedź pana Tomali, dlatego, że zakwestionował
remont ul. Korzenickiej. Stwierdził, że może rady nigdy nie jechał tą ulicą i nie wie jak ona wygląda, nie
zainteresował się czemu tak drogo kosztuje rozbudowa Biblioteki albo Przedszkola. Rady powiedział, że
nigdy nie kwestionował remontów ulic w innych miejscowościach (zawsze był za), zawsze twierdził, że to
wszystko dla mieszkańców aby im się lepiej żyło.
3) Projekt uchwały Nr XXIX/181/2014 Rady Gminy Bojszowy z dnia 17 stycznia 2014r. w sprawie
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właściciela nieruchomości
Obowiązujący na terenie gminy Bojszowy druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami,
przyjęty uchwałą Rady Gminy Bojszowy nr XXII/141/2013 z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela
nieruchomości, nie zawiera pola do wprowadzenia terminu, w którym nastąpiła zmiana danych będących
podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami.
Wobec braku określenia daty zmiany danych w obowiązującym na terenie gminy Bojszowy wzorze
deklaracji, jako datę zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych
powstających na danej nieruchomości przyjmowano datę wpływu do urzędu zmienionej deklaracji.
Zgodnie z Art. 6m ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku zmiany danych
będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub
określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel
nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym
nastąpiła zmiana.
W związku z powyższym koniecznym jest wprowadzenie w obowiązującym wzorze deklaracji pola, w którym
właściciele nieruchomości określą datę nastąpienia zmiany danych, celem prawidłowego określenia
miesiąca, w którym obowiązani będą uiścić opłatę w zmienionej wysokości.
Dodatkowo wprowadzono pole korekta deklaracji służące do korygowania błędów w uprzednio złożonych
deklaracjach.
Uwagi radnych:
Radny Krzysztof Ścierski: prośba, aby na koniec kadencji przygotować wykaz ile mieszkańców skorzystało
z e-deklaracji.
Radny E. Rogalski: rady wyjaśnił, że nie trzeba było tego robić, przykładem jest gmina Bieruń, która nie ma
takiej deklaracji.
3) Projekt Uchwały Nr XXVIII/178/2013 Rady Gminy Bojszowy z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie
zmian w budżecie na 2013r - omówiono na Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy
Podjęcie uchwały wynika z konieczności podniesienia planu dochodów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż
alkoholu o kwotę 12 266,00zł. (dz. 756) oraz planu wydatków o tą samą kwotę w dz. 851 rozdz. 85154
Przeciwdziałanie alkoholizmowi na zadania związane z profilaktyką przeciwalkoholową.

5

Ponadto zał. nr 2 zawiera zwiększenie planu wydatków na dotacje dla innych jednostek j.s.t. za pobyt dzieci
w przedszkolach(dz. 801 rozdz. 80104). Zwiększenie dokonane jest poprzez zmniejszenie wydatków
bieżących w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 2 250,00
Zał. nr 3 – plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Bojszowy został zaktualizowany o zwiększenie dotacji
w dz.801 rozdz. 80104 o kwotę 2 250,00zł.
Uwagi radnych:
Brak uwag
4) Projekt Uchwały nr XXIX/183/2014 Rady Gminy Bojszowy z dnia 17 stycznia 2014r. w sprawie
podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w
zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania 2014-2020” w formie pieniężnej.
Projekt uchwały został wycofany związku z wątpliwościami Wydziału Nadzoru Prawnego.

Ad.6 Przyjęcie uchwał.
Przyjęcie uchwał:
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych (nieobecna radna Joanna Czarnynoga; spóźniony radny Szymon
Gruszka).
Uchwała Nr XXIX/179/2014 Rady Gminy Bojszowy z dnia 17 stycznia 2014r. w sprawie: przyjęcia
wieloletniej prognozy finansowej
9 głosów – za
0 głosów - przeciw
5 głosów - wstrzymujących się (radny E. Rogalski)
Uchwała Nr XXIX/180/2014 Rady Gminy Bojszowy z dnia 17 stycznia 2014r. w sprawie budżetu gminy
Bojszowy na rok 2014
9 głosów – za
3 głosów - przeciw (radny E. Rogalski, radny G. Tomala)
2 głosów - wstrzymujących się

Uchwała Nr XXIX/181/2014 Rady Gminy Bojszowy z dnia 17 stycznia 2014r. w sprawie wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właściciela nieruchomości
14 głosów – za
0 głosów - przeciw
0 głosów - wstrzymujących się
Ad. 7 Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej w 2013 roku
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bojszowy za 2013 rok
1) Skład osobowy i frekwencja
W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi pięciu członków:
− Stanisław Biela – Przewodniczący Komisji,
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− Krystyna Knopek – Sekretarz Komisji,
− Krzysztof Ścierski – Członek Komisji,
− Józef Fuchs – Członek Komisji.
− Henryk Kostyra – Członek Komisji.
Komisja Rewizyjna odbyła 3 posiedzenia w 5 – osobowym składzie
w 4 – osobowym składzie.
Frekwencja na posiedzeniach Komisji Rewizyjnej była wysoka i wyniosła 87,5 %.

i
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posiedzeń

2) Tematyka posiedzeń Komisji Rewizyjnej
Komisja Rewizyjna odbywała swe posiedzenia wg planu pracy na 2013 rok.
Komisja odbyła łącznie 8 posiedzeń:
− Trzy posiedzenia dotyczyły realizacji budżetu gminy, w tym na dwóch posiedzeniach
kontrolowano wykonanie budżetu gminy za 2012 r., natomiast trzecie dotyczyło wykonania
budżetu gminy za I półrocze 2013 r.
− Skontrolowano sprawozdania składane przez kluby sportowe – GTS Bojszowy i Polonia
Międzyrzecze z wykorzystanych dotacji w 2012 r.
− Dokonano kontroli wydatków związanych z organizacją imprez i spotkań kulturowych w 2013 r.
− Trzy posiedzenia dotyczyły rozpatrzenia skargi Pana Bronisława Jasińskiego na działalność
Wójta Gminy Bojszowy.
− Na ostatnim posiedzeniu opracowano plan pracy Komisji na rok 2014 oraz przygotowano
sprawozdanie z działalności Komisji za rok 2013.
W stosunku do przyjętego planu pracy na 2013 rok Komisja Rewizyjna przeprowadziła dodatkowe
kontrole zlecone przez Przewodniczącego Rady Gminy Bojszowy dot. rozpatrzenia skargi Pana
Bronisława Jasińskiego na działalność Wójta Gminy Bojszowy.
3) Wnioski i zalecenia pokontrolne z przeprowadzonych kontroli
Komisja w roku 2013 zgłosiła następujące wnioski i zalecenia pokontrolne:
21.03.2013 r. – Kontrola: Kontrola sprawozdań składanych przez kluby sportowe – GTS Bojszowy i
Polonia Międzyrzecze z wykorzystanej dotacji za 2012 r.
Komisja Rewizyjna wnioskowała o przedstawienie następujących faktur:
A. Gminne Towarzystwo Sportowe Bojszowy:
−

Stypendia sportowe;

−

Wynagrodzenie trenerów, pomocników trenerów, masażystów;

−

Transport zawodników.

B.

Klub Sportowy Polonia Międzyrzecze:

−

Wynagrodzenia trenera;

−

Utrzymanie obiektu.

Komisja Rewizyjna prosiła o wyjaśnienie braku pozycji kosztów ubezpieczenia zawodników Klubu
Sportowego Polonia Międzyrzecze.
15.04.2013 r. oraz 13.05.2013 r. – Kontrola: Wykonanie budżetu gminy Bojszowy za 2012 r.
Komisja Rewizyjna skierowała do Rady Gminy wniosek dotyczący udzielenia absolutorium Wójtowi
Gminy Bojszowy za rok 2012.
23.10.2013 r. – Kontrola: Kontrola wydatków Gminy Bojszowy w zakresie organizacji imprez i spotkań
kulturowych w roku 2013.
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Komisja Rewizyjna wnioskowała o umieszczenie zdjęć z imprez kulturalnych na stronie
internetowej Gminy Bojszowy wykonywanych przez wynajętego fotografa.
Komisja Rewizyjna zwróciła się z prośbą o wyjaśnienie dlaczego na tegorocznych dożynkach
została wynajęta firma do współorganizacji imprezy (koszt 4 034,40 zł) jeśli dotychczas ww.
zajmowali się pracownicy Urzędu Gminy Bojszowy.
Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z następującymi zagadnieniami podlegającymi kontroli:
− Rozpatrzenie skargi Pana Bronisława Jasińskiego na działalność Wójta Gminy Bojszowy (3
posiedzenia),
− Wykonanie budżetu gminy Bojszowy za I półrocze 2013 r.,
nie stwierdziła nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie, odstępując tym samym od formułowania
zaleceń pokontrolnych.
Komisja
Rewizyjna
po
rozpatrzeniu
skargi
Pana
Bronisława
Jasińskiego
na
działalność Wójta Gminy Bojszowy (3 posiedzenia), skierowała do Przewodniczącego Rady Gminy
Bojszowy stosowne wnioski i opinie, które zostały przedstawione i przekazane na sesji Rady Gminy.
4) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i jej członkowie pragną podziękować dyrektorom i kierownikom
jednostek organizacyjnych oraz pracownikom gminy, za współpracę i przygotowanie materiałów
związanych tematycznie z planowanymi w poszczególnych miesiącach kontrolami.
Ad. 8 Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok.
Lp.

Termin kontroli

Przedmiot/tematyka kontroli
Rozpatrzenie skargi pana Bronisława J. na działalność Wójta
Gminy Bojszowy
Kontrola wykorzystania środków pozarządowych realizowanych
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej za 2014 r.

1.

Styczeń

2.

Marzec

3.

Kwiecień

Wykonanie budżetu Gminy Bojszowy za 2013 r. – część I

4.

Maj

Wykonanie budżetu Gminy Bojszowy za 2013 r. – część II

5.

Wrzesień

Wykonanie budżetu Gminy Bojszowy za I półrocze 2014 r.
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2014 r.

Plan pracy Komisji Rewizyjnej został poddany głosowaniu. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych
(nieobecna radna Joanna Czarnynoga).
14 głosów – za
0 głosów - przeciw
0 głosów - wstrzymujących się
Ad.9 Zapytania i interpelacje radnych oraz sprawy bieżące.
Wójt przedstawił sprawozdanie z prac Rady Gminy w okresie międzysesyjnym:
Podziękował Radnym za przyjęcie WPF i budżetu na 2014 rok.
1. Wykonano utwardzanie odcinków dróg gminnych frezem, a właściwie rumoszem (frez + kamień).
Lokalizacja:
- Międzyrzecze – ul. Barć – odcinek przy lesie;

8

2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.

- Nowe Bojszowy – droga boczna do ul. Ruchu Oporu w kierunku Korzyńca (do rurociągu);
- Świerczyniec – ul. Jodłowa – odcinek między budynkami;
- Świerczyniec – ul. Skośna – odcinek od ul. Barwnej do firmy Frigopach.
Zlecono wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Równej w rejonie skrzyżowania z ul. Świętego
Jana (parking obok kościoła). Zlecenie obejmuje prace projektowe i wykonawcze
Wiata przystankowa przy ul. Gaikowej (przed posesją Pana Madeja). Uszkodzenie przez samochód
osobowy (właściwie zniszczenie) w dniu 12 stycznia o godz. 6.30. Jest notatka policyjna. Samochód
nie posiadał ubezpieczenia OC. Naprawa z naszej polisy. Zgłoszenie szkody do PZU w dniu 16
stycznia. Planowany termin przyjazdu likwidatora szkód – 22 stycznia.
Wysłano zapytania ofertowe na:
• opiekę nad bezdomnymi zwierzętami w roku 2014,
• administrowanie obiektami gminnymi,
• zakup paliwa do samochodów służbowych UG i jednostek OSP,
• zakup oleju opałowego na potrzeby c.o. budynku UG,
• sprzątanie miejsc publicznych w roku 2014.
Ogłoszono przetarg na dostawy energii elektrycznej
Bieg ku pamięci - 25.01.2014r. - organizowany przez gminę Bojszowy i gminę Oświęcim.
Spotkanie z seniorami - 18.01.2014r. - zaproszono ok 672 seniorów z czego potwierdziło przybycie
niecałe 300.
Trwają prace podziału ul. Korzenickiej
Działa PSZOK mieszczący się przy oczyszczalni ścieków w Bojszowach. Od początku jego
funkcjonowania mieszkańcy zapełnili tworzywami sztucznymi oraz odpadami wielkogabarytowymi po
jednym pojemniku KP7.
Ogłoszono przetarg na sprzedaż działek przy ul. Klubowej.

Zapytania radnych:
Radny G. Tomala: zapytał o kradzież rur w Jedlinie, czy coś wiadomo na ten temat. Rady zgłosił prośbę
Panu Przewodniczącemu o wstrzymanie diet do czasu, aż nie zostaną zapłacone stypendia sportowe.
Przewodniczący Rady Marek Kumor poinformował radnego o konieczności złożenia wyżej wspomnianej
prośby na piśmie.
Radny S. Biela: zapytał o umowę obrotu energią, czy zostanie podpisana na rok? Jakie skutki przyniosły
działania zmierzające do uzyskania własnego źródła pozyskania wody?
Radny G. Tomala: zapytał o słupy energetyczne mieszczące się na gruntach mieszkańców - firmy
energetyczne wystąpiły o przejęcie działek przez tzw. zasiedzenie. Prośba o zajęcie się tą sprawą, rozmowę
z przedstawicielami tych firm.
Przewodniczący Marek Kumor: prośba o zamontowanie lustra przy ulicy Gromadzkiej, Przecznej i Żubrów
w miejscowości Międzyrzecze
Radny A. Wilczek: zapytał o bezpieczny wyjazd z ul. Sierpowej od strony kościoła. Prośba o zamontowanie
lustra i pasów zwalniających.
Ad.10 Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
Rury w Jedlinie: firma, która wykonywała te praca miała podrobione umowę z Urzędem na wejście w teren.
Po informacjach ze mieszkańców od razu zostały podjęte działania - policja wszczęła postępowanie,
zatrzymała osoby podających się za wykonawców. Poszkodowanym jest Kopalnia Piast (właściciel
rurociągu). Trwa postępowanie prokuratorskie, ustalani są wszyscy poszkodowani i winni.
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Słupy energetyczne: każdy słup usadowiony na nieruchomości jest tan na zasadzie umowy cywilnoprawnej (umowa pomiędzy energetyką a właścicielem nieruchomości). Urząd może jedynie pomóc w
doradztwie - indywidualne sprawy.
Umowa na sprzedaż energii: umowa podpisana na 2 lub 3 lata.
Ujęcia wody: spółka RPWiK na terenie Gminy Bojszowy dokonała dwóch odwiertów, gdzie rozpoznanie
złoża wskazywało, że mogą tam być wystarczające ilości wody pitej - okazało się, że te źródła są mało
3
wydajne (wydajność powinna być na poziomie studni ok.25-35 m /min) a tam osiągano 11-12 m. Odwierty
zostały zaplombowane i w tej chwili wójt zabiega o jeszcze jeden odwiert, przy ul. Kopalnianej, gdzie może
być woda.
Lustro M-cze: musi to zostać uzgodnione z Zarządem Dróg Wojewódzkich - pismo zostanie wystosowane w
tej sprawie.
Lustro i pasy zwalniające Bojszowy Nowe: sprawa zostanie ponownie przekazana do rozpatrzenia.
Ad.11 Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady Gminy Bojszowy Marek Kumor formułą „Zamykam sesję Rady Gminy Bojszowy"
zakończył obrady sesji.

Protokołował: K. Machulec
Bojszowy, dnia 17.01.2014r.
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