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

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
Przedstawienie projektów uchwał.
Przyjęcie uchwał.
Zapytania i interpelacje radnych oraz sprawy bieżące.
Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
Zakończenie sesji.

Przebieg sesji:
Ad.1-3
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kumor otworzył sesję, powitał radnych, zaproszonych gości
oraz stwierdził prawomocność sesji – obecnych 14 radnych (spóźnił się H.Kostyra).
Przewodniczący odczytał porządek obrad i zapytał, czy Radni wnoszą jakieś zmiany
w proponowanym porządku obrad. Nikt nie wniósł zmian w proponowanym porządku obrad.
Przewodniczący zapytał, czy ktoś wnosi uwagi do Protokołu z sesji Nr XXIV/2013 z dnia
24.06.2013r. Radny Eugeniusz Rogalski stwierdził niezgodność zapisu w protokole z jego
wypowiedzią. Protokół z sesji Nr XXIV/2013 po skorygowaniu zostanie poddany pod głosownie na
następnej sesji.

Ad. 4 Przedstawienie projektów uchwał.
Uchwała Nr XXV/154/2013 Uchwała Nr XXV/154/2013 Rady Gminy Bojszowy z dnia
13 sierpnia 2013r. w sprawie: zmian w budżecie na 2013r
Projekt uchwały został przedstawiony radnym na Komisji Budżetu w celu jego zaopiniowania. Tam
został poddany pod głosowanie i pozytywnie zaopiniowany. Wójt omówił projekt zmian w uchwale
w sprawie budżetu na 2013r. Szczegółowo omówione zostały również dane z załączników do
uchwały.
Uwagi radnych:
Przewodniczący Marek Kumor ogłosił 3 minutową przerwę w celu sprawdzenia podstawy prawnej
przedmiotowej Uchwały po wniesieniu uwag przez Radnego Grzegorza Gwoździa.
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Ad.5 Przyjęcie uchwał.
Przyjęcie uchwał:
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
Uchwała Nr XXV/154/2013 Uchwała Nr XXV/154/2013 Rady Gminy Bojszowy z dnia 13 sierpnia
2013r. w sprawie: zmian w budżecie na 2013r
12 głosów – za
0 głosów - przeciw
2 głos - wstrzymujący się (radny E.Rogalski; G.Tomala)

Ad.6 Zapytania i interpelacje radnych oraz sprawy bieżące.
Przewodniczący Marek Kumor przekazał oficjalnie skargę Pana Bronisława Jasińskiego Komisji
Rewizyjnej celem rozpatrzenia.

Przewodniczący Marek Kumor przedstawił sprawozdanie z prac Rady Gminy w okresie
24.06-12.08.2013r.:
1. Promocja książki – kl. III – Gminne Gimnazjum w Bojszowach
2. Turniej Oldbojów o PWGB + GTS
3. Turniej sportowy dla dzieci – boisko przy SP Międzyrzecze
4. Święto Wojska Polskiego – obchody, Tychy 07.08.br
5. Komisja Budżetu i Rozwoju Gminy

Wójt przedstawił następujące informacje:
1. Gospodarowanie odpadami komunalnymi;
2. Sporządzono zestawienie za miesiąc Lipiec obrazujące ilość produkowanych śmieci
w Gminie Bojszowy;
3. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – trwają prace nad uruchomieniem;
4. Przebudowa ul. Świętego Jana w Bojszowach wraz z budową chodnika i kanalizacji
deszczowej – prace zgodnie z założeniami;
5. Rozbudowa GZOZU – trają prace wewnątrz budynku;
6. Modernizacja ul. Dąbrowskiej – rozpoczęte prace
7. Remont na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bojszowach Nowych;
8. Regeneracja dróg gminnych z frezu uzyskanego z ul. Dąbrowskiej;
9. Koszenie poboczy;
10. Dożynki 1 września 2013 r.
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Zapytania radnych:
Radny Stanisław Biela:
- zapytał o segregację śmieci, dotychczasowa ilość worków na trawę jest niewystarczająca, zapytał
również o możliwość wsypywania trawy do pojemników na śmieci.
- drugie pytanie dotyczyło kolektorów słonecznych na GSP Świerczyniec, radny zapytał czy jest
przygotowana dokumentacja do przeprowadzenia przetargu.

Radny Antoni Wilczek:
- zaproponował poprawę drogi bocznej od ul. Ruchu Oporu w stronę rzeki Korzeniec frezem
uzyskanym z remontowanych dróg w Gminie Bojszowy.
- Radny zapytał również o remont ul. Ruchu Oporu, czy do dnia 1 września zostanie on
zakończony, dodatkowo nadmienił o chodniku przy ul. Ruchu Oporu (przez las) w stronę
skrzyżowania ul. Gościnnej i ul. Żubrów.

Radny Grzegorz Tomala:
- zapytał o szerokopasmowy internet w Gminie Bojszowy, na kiedy planowane jest zakończenie
inwestycji oraz kiedy mieszkańcy będą mogli korzystać z oferowanych usług.
- zapytał o remont ul. Dąbrowskiej – frez nie został dokładnie zdjęty.
- ulice boczne (w tym prywatne) od ul. Dąbrowskiej oraz ul. Świętojańskiej nie mają nazw.
- problem z poruszaniem się pieszo ul. Gościnną w stronę ul. Świętego Jana.
- Radny zaproponował również poprawę drogi (z tyłu) do SP Bojszowy.

Radny Józef Fuchs:
- zaproponował wprowadzenie ograniczenia strefowego w obrębie ul. Chmielnej, ul. Żytniej w celu
poprawy bezpieczeństwa. Radny nadmienił również o przekraczaniu prędkości na w/w ulicach.

Radny Eugeniusz Rogalski:
- Radny podkreślił problem samochodów ciężarowych na ul. Gaikowej, przez co niszczona jest
nawierzchnia jezdni, a zbyt duża prędkość powoduje zagrożenie dla ruchu.

Radna Joanna Czarnynoga:
- Radna zapytała o możliwość użycia frezu uzyskanego z remontowanych dróg w Gminie
Bojszowy w celu wyrównania i poprawy jakości ul. Farskiej i ul. Pomnikowej.
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Ad.7 Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
W chwili obecnej składowanie trawy do pojemników jest niezgodne z prawem, nadwyżkę
okoszonej trawy należy suszyć albo kompostować.
Kolektory słoneczne - inwestycja jest wstrzymana ze względu na duże koszty które musiałaby
ponieść gmina ze środków własnych – pismo do Marszałka w celu przesunięcia terminy na
grudzień. Pieniądze aktualnie potrzebne są na zakończenie inwestycji ul. Świętego Jana
i ul. Dąbrowskiej.
Frez na rurociąg sprawa jest rozważana, ale najpierw trzeba wykorzystać frez na drogi o dużo
większym natężeniu ruchu w tym np. ulice w Międzyrzeczu.
Remont ul. Ruchu Oporu ma się zakończyć przed Dożynkami Gminnymi
Chodnik przy ul. Ruchu Oporu (przez las) w stronę skrzyżowania ul. Gościnnej i ul. Żubrów –
droga powiatowa – kompetencje Starosty.
Na ul. Dąbrowskiej frez zostanie usunięty w całości w chwili obecnej wygląda to tak ponieważ w
niektórych miejscach po usunięciu całości nawierzchni wjazd na prywatne posesje byłby bardzo
utrudniony.
Nadawanie nazw nowopowstałym ulicom (w tym prywatnym) jest na bieżąco monitorowane
i żaden ze złożonych dotąd wniosków nie został odrzucony.
Problem z poruszaniem się pieszo ul. Gościnną w stronę ul. Świętego Jana jest znany, temat
został przedstawiony Zarządowi Dróg Wojewódzkich niestety na dzień dzisiejszy ZDW nie planuje
w tym rejonie żadnych inwestycji, nawet w sytuacji gdyby Gmina Bojszowy pokryła część kosztów
wykonania chodnika.
ul. Gaikowa samochody ciężarowe tonaż – przede wszystkim samodyscyplina kierowców może
poprawić sytuację. Wójt zwróci się z pismem do policji ws. zwiększenia kontroli tonażu
samochodów przejeżdżających w/w ulicą.
Na ul. Chmielnej ograniczenie do 50 km/h kierowcy nie stosują się do ograniczeń prędkości już
istniejących, jest to droga lokalna przepisy o ruchu drogowym łamane są przede wszystkim przez
osoby tam mieszkające, istnieje możliwość wprowadzenia reguły prawej ręki.
K3 firma komercyjna - projekt monitorowany przez Gminę, a w miarę możliwości pomoc. Firma K3
ma zakończyć projekt do końca br.
Ad.8 Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady Gminy Bojszowy Marek Kumor formułą „Zamykam sesję Rady Gminy
Bojszowy" zakończył obrady sesji.

Protokołował: G.Skipioł
Bojszowy, dnia 13.08.2013r.
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