PROTOKÓŁ Nr XXVI/2013
z przebiegu sesji zwyczajnej Rady Gminy Bojszowy
w dniu 21 października 2013r.
Obecni zgodnie z załączoną listą obecności.
Porządek posiedzenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z obrad z dnia 24 czerwca 2013r.
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
Stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie rozpatrzenia skargi pana Bronisława Jasińskiego na
działalność Wójta Gminy Bojszowy
Przedstawienie projektów uchwał.
Przyjęcie uchwał.
Zapytania i interpelacje radnych oraz sprawy bieżące.
Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
Zakończenie sesji.

Przebieg sesji:
Ad.1-4
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kumor otworzył sesję, powitał radnych, zaproszonych gości oraz
stwierdził prawomocność sesji – obecnych 15 radnych.
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 XXIV/2013.
Protokół z sesji Nr XXIV/2013 z dnia 24.06.2013r. został poddany pod głosowanie:
15 głosów – za
0 głosów – przeciw
0 głosów – wstrzymujących się.
Przewodniczący zapytał, czy ktoś wnosi uwagi do Protokołu Nr XXVI/2013.
Protokół z sesji Nr XXV/2013 z dnia 13.08.2013r. został poddany pod głosowanie:
15 głosów – za
0 głosów – przeciw
0 głosów – wstrzymujących się.
Ad. 5 Stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie rozpatrzenia skargi pana Bronisława Jasińskiego na
działalność Wójta Gminy Bojszowy
Przewodniczący Komisji poinformował Radnych, że odbyły się 2 posiedzenia Komisji Rewizyjnej w
sprawie rozpatrzenia skargi Pana Bronisława Jasińskiego na działalność Wójta Gminy Bojszowy, obecny na
posiedzeniu był również sam zainteresowany pan Bronisław Jasiński.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Biela przedstawił Radnym Gminy Bojszowy protokół oraz
opinię wraz z wnioskiem Komisji Rewizyjnej dot. rozpatrzenia skargi Pana Bronisława Jasińskiego na
działalność Wójta Gminy Bojszowy (załącznik do protokołu). W związku z w/w opinią i wnioskiem
Przewodniczący poprosił, aby w § 1 w wykropkowanym miejscu po głosowaniu wpisać zapić "uznać skargę
za bezzasadną".
Uwagi radnych: Brak uwag
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Przewodniczący Rady Gminy Bojszowy oddał głos panu Bronisławowi Jasińskiemu.
Bronisław Jasiński: Powiedział, że stara się być zgodny z przepisami, w związku z czym gdy zmienia się
ilość osób zamieszkałych nieruchomość to dokonywana jest zmiana deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 15 lipca kiedy kupiłem pojemnik nieruchomość zamieszkiwana
była przez 4 osoby. Pierwszy pojemnik 2 lipca praktycznie był pusty, a drugi w 3/4 wypełniony (240l). Zadał
pytanie retoryczne "czy ja odpowiadam za błędy Wykonawcy?". Stwierdził, że jest umowa, gdzie jest
odpowiedni paragraf, który mówi o Wykonawcy, który źle wykonał umowę - należy zastosować
odpowiednie sankcję w stosunku do Wykonawcy. Pan Bronisław powiedział, że złożył pismo do Rady
Gminy Bojszowy (na ręce Przewodniczącego Rady), bo w trakcie korespondencji z Wójtem wyszło wiele
rzeczy, które są zaskoczeniem. Prosił, aby Rada zapoznała się z tym pismem i podejmie decyzję.
Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że zgodnie z przyjętą procedurą otrzymane pismo na Sesji RG
będzie rozpatrzone przez radnych zgodnie z obowiązującymi przepisami i odpowiednim terminie.
Następnie została poddana pod głosowanie Uchwała Nr XXVI/155/2013 Rady Gminy Bojszowy z dnia 21
października 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana Bronisława Jasińskiego na działalność Wójt Gminy
Bojszowy z zapisem w § 1 "uznać skargę za bezzasadną"
11 głosów – za
1 głos - przeciw (rady Eugeniusz Rogalski)
3głosy - wstrzymujący się
Ad. 6 Przedstawienie projektów uchwał.
1) Projekt Uchwały Nr XXVI/156/2013 Rady Gminy Bojszowy z dnia 21 października 2013 r. emisji
obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu - projekt został omówiony na Komisji
Budżetu i Rozwoju Gminy
Jednostki Samorządu Terytorialnego na podstawie art. 89 ust 1. pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
mogą emitować papiery wartościowe na finansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań. Zgodnie z art. 4 pkt 3 lit.j ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych usługi finansowe związane z emisją obrotem lub transferem papierów wartościowych są
wyłączone z obowiązku stosowania przepisów ww. ustawy, co upraszcza procedurę pozyskania środków.
Niniejsza uchwała stanowi początek rozpoczęcia procedury emisji obligacji komunalnych Gminy Bojszowy
określając m. in. wielkość emisji, podział na transze i serie, terminy wykupu, sposób emisji, warunki
oprocentowania. Obligacje w swej istocie spełniają funkcję kredytu, jednak dla Gminy są bardziej korzystne
niż tradycyjny, komercyjny kredyt bankowy. Wynika to przede wszystkim z uwagi na ich elastyczność.
Instrument ten daje możliwość określenia takich terminów wykupu (spłaty kapitału), które zapewniają
bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu. Przeprowadzone analizy finansowe wykazały, iż
emisja na kwotę 8.200.000,00 PLN pozwala zachować płynność finansów Gminy we wszystkich latach
trwania emisji i gwarantuje bezpieczną spłatę całego zobowiązania, a także jest zgodna z przepisami ustawy
o finansach publicznych. Emisja obligacji zapewni środki dla dalszego funkcjonowania i rozwoju Gminy.

2)Projekt Uchwały Nr XXVI/157/2013 Rady Gminy Bojszowy z dnia 21 października 2013 r. w sprawie
zmian w budżecie na 2013 r. - projekt został omówiony na Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy
Zmiany w budżecie wprowadzone niniejszą uchwałę dotyczą zwiększenia wydatków na zadania
inwestycyjne – Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w kwocie 2 618 070 zł (zał. nr 1). Zwiększenie
przychodów z emisji obligacji w kwocie 6 200 000 zł oraz zmniejszenie przychodów z kredytów o kwotę
1 150 000 zł (rezygnacja z zaciągania kredytów. Przychodami z emisji obligacji w kwocie 3 200 000 zł
dokonuje się spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań, co łącznie z dotychczasowymi rozchodami budżetu
stanowi kwotę 3 678 070 zł. W związku z zwiększeniem wydatków i przychodów ustala się deficyt budżetu
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Gminy w kwocie 2 521 930zł. Źródłem pokrycia deficytu będzie przychód z emisji obligacji komunalnych.
W związku z emisja obligacji komunalnych w kwocie 8 200 000 zł dokonuje się zmiany limitów zobowiązań
(pokrycie deficytu w kwocie 4 271 930 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie
3 928 070 zł.). Zmienia się także upoważnienie do zaciągniętych zobowiązań z tyt. emisji obligacji
komunalnych do kwoty 8 200 000 zł.
3) Projekt Uchwały Nr XXVI/158/2013 Rady Gminy Bojszowy z dnia w sprawie zmiany wieloletniej
prognozy finansowej - projekt został omówiony na Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy
Wieloletnia prognoza finansowa stanowiąca załączniki do niniejszej uchwały zakłada emisję obligacji
komunalnych w 8 seriach o łącznej wartości 8 200 000,00zł, przy czym w 2013r emitowane zostanie 6 serii
obligacji o wartości 6 200 000,00zł., a w 2014r. 2 serie o wartości 2 000 000,00zl.
Emisja obligacji pozwoli na zmianę struktury zadłużenia (rozterminowanie długu) Gminy w kwocie 3 200
000,00zł. oraz pozyskanie 6 000 000,00zł. na inwestycje komunalne określone w uchwale o emisji obligacji
tj. budowę przedszkola i modernizację ul. Korzenickiej.
3.200.000zł przeznaczone zostaną na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu następujących
kredytów:
- kredyt długoterminowy z Banku PKO BP zaciągnięty w 2010r. - kwota spłaty 865 000,00zł.
- kredyt długoterminowy z Banku MBS Mikołów zaciągnięty w 2011r. – kwota spłaty 750 000,00zł.
- kredyt długoterminowy z Banku PKO BP zaciągnięty w 2012r. – kwota spłaty 1 585 000,00
Wcześniejsze spłaty kredytów w łącznej kwocie 3 200 000,00zł. zmniejszą dotychczasowy dług oraz
pozwolą na zwiększenie zobowiązań długoterminowych i uzyskanie takich wskaźników płynności
finansowej, które nie będą zagrażać relacjom z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych.
Emisja obligacji komunalnych w kwocie 8 200 000,00 planowana do spłaty do 2023r. z karencją 3 lat jest
instrumentem bardziej elastycznym, ponieważ pozwala na określenie terminów wykupu dostosowanych do
możliwości finansowych Gminy, a więc zapewnia zachowanie płynności finansów gminnych we wszystkich
latach trwania emisji i gwarantuje bezpieczeństwo spłaty całego zobowiązania, a także jest zgodna z
przepisami ustawy o finansach publicznych. Okresy odsetkowe obligacji w długim okresie czasu są
korzystniejsze od oprocentowania kredytów, ponieważ oparte są na stawce WIBOR 6M.
W niniejszym WPF, w zakresie dochodów ogółem dokonano zmniejszenia ze względu na obniżenie
planowanych dochodów ze sprzedaży mienia do kwoty 600 000,00zł. w latach 2014-2023, co podyktowane
jest spadkiem zainteresowania zakupem gruntów przez potencjalnych nabywców.
w zakresie wydatków ogółem kwoty uległy również niewielkiemu spadkowi, ze względu na obniżenie
wydatków majątkowych, których źródłem pokrycia częściowo miały być dochody ze sprzedaży mienia.
W zakresie wzrostu dochodów i wydatków „roku do roku” przyjęto współczynnik 1,5%, co pozwala na
uzyskanie bezpiecznych relacji w poszczególnych latach spłaty zadłużenia i gwarantuje małe rozbieżności
między wielkościami prognozowanymi i wykonanymi.
Właściwe korekty prognozowanych dochodów i wydatków budżetowych dokonywane są przy
konstruowaniu projektu budżetu na kolejne lata budżetowe. Stąd między planem budżetu na rok 2013, a
prognozą na rok 2014 istnieją rozbieżności(in minus), ponieważ na plan budżetu w 2013r.mają wpływ
dotacje bieżące otrzymane w trakcie roku, których nie uwzględnia prognoza na 2014r., co powoduje różnicę
między wydatkami bieżącymi w tych latach.
W planie budżetu na 2013r. zaplanowano sprzedaż majątku na poziomie 1 547 404,00zł.
W celu realizacji tego planu sprzedano 2 nieruchomości gruntowe o wartości 126 035,20 oraz ogłoszono
przetarg na sprzedaż 11 działek o pow. 1.0856ha o łącznej cenie wywoławczej 1 031 325,00zł.
Przetarg ze względu na niski popyt w zakresie zakupu gruntów nie został rozstrzygnięty. Obecnie planowany
jest II przetarg na 3 działki o pow. 2 961m2 i w cenie wywoławczej 253 165,50zł. Ponadto do sprzedaży
przeznaczona jest nieruchomość rolna o powierzchni 9 160m2 o wartości 150 000,00zł. A zatem
przewidywane dochody ze sprzedaży mienia w 2013r. wynosić będą ok. 530 000,00zł.
W chwili obecnej Gmina dysponuje 55 działkami o powierzchni 55 000m2 i cenie wywoławczej ok.
100zł/m2. Stanowi to zasób gruntowy, który jest przygotowany do sprzedaży, przy czym 31 działek może
uzyskać pozwolenie na budowę w uproszczonej procedurze poprzez wydanie decyzji o warunkach
zabudowy, natomiast pozostałe 24 działki wymagają zmiany planu zagospodarowania.
Wymieniony zasób stanowi potencjalne źródło dochodu ze sprzedaży mienia w latach 2014-2023.
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W niniejszej uchwale o WPF na lata 2013-2023 w załączniku nr 2 dodano 1 przedsięwzięcie majątkowe tj.
Budowę Przedszkola Gminnego o wartości 5mln zł. z planowaną realizacją w 2013r. w kwocie 2 618
070,00zł. i w 2014r w kwocie 2 381 930,00zł.
Łączna wartość przedsięwzięć wyniesie 4 650 012zł. w 2013r. oraz 2 462 740,00zl w 2014 roku, przy czym
przedsięwzięcia bieżące wynosić będą 1 081 725zl. Oraz przedsięwzięcia majątkowe 6 031 027,00zł.
Uwagi radnych do projektów uchwał nr XXVI/156/2013, XXVI/157/2013, XXVI/158/2013
Radna Joanna Czarnynoga: §1 ust. 6 pkt 2 - skąd się biorą takie koszty?
Pani Skarbnik Gminy Elżbieta Kubeczko: W tym ustępie jest rozliczenie całej emisji, która wynosi 8 200
000 zł, jeśli w WPF zliczy się razem deficyty z lat 2013-2014 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
na lata 2013-2014 to wtedy zamykamy się właśnie tą kwotą.
Radna Joanna Czarnynoga: zgłosiła błąd w dacie §3 powinno być 30 wrzesień.
Rady Grzegorz Tomala: zapytał:
1. jakie podmioty mogą nabywać nasze obligacje?;
2. ile kosztowała firma, która przygotowywała odpowiednie dokumenty na dzień dzisiejszy oraz jaki to
będzie całkowity koszt?;
3. jaki jest całkowity koszt tego przedsięwzięcia, łącznie z obsługą, odsetkami, z wykupem obligacji?
4. jakie będą kolejne lata budżetowe?
Wójt Gminy:
1. Będą to instytucje finansowe tj. banki, fundusze i instytucje kapitałowe funkcjonujące na giełdzie.
2. Firma, która przygotowała analizy i dokumenty to Lema Capital z Warszawy, jeden koszt, który
pokrywa wszystkie działania tej firmy, czyli do realizacji emisji wszystkich obligacji - 34 000,00 zł
netto.
3. Odsetki - wibor 6 miesięczny (naniesione w WPF), marża hipotetyczna - 1,5% (2 325 220,00 zł
przez 10 lat)
4. W Wieloletniej Prognozie Finansowej we wskaźnikach zapotrzebowań na następne lata, na spłatę
kredytów i pożyczek - założony jest kontrolowany zapas na wydatki majątkowe.
Radny Eugeniusz Rogalski:
Radny uważa, że przyjęcie tej uchwały spowoduje dalsze zadłużanie się gminy. Stwierdził, że to czy gmina
zaciąga kredyt czy emituje obligacje to jest to samo jak zaciąganie kredytu. Powiedział, że gmina nie jest w
stanie spłacić tego długu. Zaczyna brakować pieniędzy na bieżącą działalność, jak analizuje się to co się
dzieje w gminie. W tym momencie wydłużamy spłatę zadłużenia do 10 lat. Powiedział, że jest wiele
instytucji, które zajmują się, że obsługuje gminę pod względem wyemitowania obligacji, np. Bank Ochrony
Środowiska. Radny przeanalizował wszystkie gminy, które zaciągnęły obligacje komunalne. Marża w tej
chwili jest niepewna, ona wynosi od 0,5% do 2%. W omawianej uchwale jest punkt, że gmina może
wcześniej wykupić dane obligacje, co powoduje niekorzyść. W takim przypadku istniej możliwość, że
zwiększy się marża. Na zakończenie zapytał jak się zachowamy wobec tych wszystkich, którzy tu przyjdą po
nas, którzy będą obradować na tej sali jak spłacić to zadłużenie. Zmieniają się warunki zewnętrzne, w WPF
jest zapis, że nie można sprzedać gruntu, szykują się również inne zmienne. Można się liczyć, że PIT, który
dostajemy, np. Ustawą Sejmu wejdzie, że dochód ten będzie wynosił 28 %.
Wójt:
Pierwsza rata obligacji ma miejsce w 2017 roku, czyli nie za 10 lat. Niektóre kredyty byłyby jeszcze
spłacane, które już zastały zaciągnięte jeszcze przez te 3 lata. Za 10 lat dług ten zostanie spłacony. Budżety,
które są tam są budżetami bardzo ostrożnymi, opracowane w oparciu o 1,5% średni wzrost dochodów.
Gmina posiada pełne analizy PITu odprowadzonego podatku dochodowego od osób fizycznych
mieszkańców Gminy Bojszowy. Gmina posiada również udziały w spółce "Master", RPWiK - które
stanowią kapitał. Jeśli chodzi o obligacje to gmina decyduje w prospekcie emisyjnym o warunkach jakie
inwestor musi przyjąć. I tylko ten inwestor może startować, który spełnia te warunki i chce je przyjąć.
4

Radny Eugeniusz Rogalski:
Radny w uzupełnieniu swojej poprzedniej wypowiedzi powiedział, że przy obligacjach wartość obligacji jest
nominalna a inwestor "bierze" procenty tylko co pół roku. Czynniki zewnętrzne są takie, że na dzień
dzisiejszy tendencja PIT jest wzrostowa, ale chodzi o to, że Ustawa Sejmowa będzie taka, że będzie się
trzeba podzielić tymi pieniędzmi z wielkimi miastami. Istotne jest kto kupuje obligacje, dlatego jeśli będą na
ryku wtórnym, ktoś te obligacje skupi. Radny na koniec swojej wypowiedzi zaapelował, aby więcej się nie
zadłużać.
4) Projekt Uchwały Nr XXVI/159/2013 Rady Gminy Bojszowy z dnia 21 października 2013 r. zmiany
uchwały Nr XV/84/2012 Rady Gminy Bojszowy z dnia 29 maja 2012r. w sprawie nadania statutu
Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bojszowach - projekt został omówiony na Komisji Zdrowia,
Pomocy Społecznej, Oświaty i Kultury
Uchwałą Nr XV/84/2012 z dnia 29 maja 2012r. Rada Gminy Bojszowy nadała Gminnemu Ośrodkowi
Pomocy Społecznej w Bojszowach Statut, w treści którego (§ 3 Statutu) określiła przedmiot działalności
GOPS w Bojszowach i właściwe w tym zakresie akty prawne.
Widząc konieczność doprecyzowania przedmiotu działalności ośrodka, opartego o ustawę z dnia 9 czerwca
2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (§ 3 ust 15 Statutu) proponuje się wprowadzenie,
oprócz istniejącej już litery a), przewidującej obowiązek polegający na wspieraniu rodziny przeżywającej
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych i organizacji pieczy zastępczej, także literę
b) - „prowadzenie placówek wsparcia dziennego”. Zmiana Statutu GOPS w tym zakresie, pozwoli na
pełniejsze zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej
Placówki wsparcia dziennego: 4 świetlice (Świerczyniec, Bojszowy, Międzyrzecze, Jedlina) - obejmują ok
150 dzieci stale uczęszczających i 4 Kluby Młodzieżowe (Bojszowy Nowe, Międzyrzecze, Bojszowy,
Jedlina) - uczestniczy ok 80 osób.
Uwagi radnych:
Brak uwag
5) Projekt Uchwały Nr XXVI/160/2013 Rady Gminy Bojszowy z dnia 21 października 2013 r. w sprawie
przystąpienia Gminy Bojszowy do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki.
Potrzeba podjęcia niniejszej uchwały wynika z okoliczności korzystania przez Gminę Bojszowy ze środków
unijnych, które przekazywane są w związku z realizacją projektów w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, przyjętego decyzją Komisji Europejskiej. Wskazać należy, iż Rada Gminy podjęła w 2008r.
uchwałę tożsamą - Nr XV/85/2008, jednakże nie może ona stanowić już podstawy współpracy z Instytucją
Pośredniczącą, albowiem określono w jej treści sztywne ramy czasowe . W związku z powyższym proponuje
się podjęcie uchwały ww. treści.
Uwagi radnych:
Brak uwag
6) Projekt Uchwały Nr XXVI/161/2013 Rady Gminy Bojszowy z dnia 21 października 2013 r. w sprawie
nadania nazwy „Miodowa” ulicy położonej na terenie Gminy Bojszowy - projekt został omówiony na
Komisji Gospodarki Komunalnej
W związku z powstającymi nowymi zabudowaniami przy działkach nr 610/12, 776/12 oraz 904/12 (droga
boczna do ul. Dąbrowskiej) stanowiącymi drogę wewnętrzną służącą jako dojazd do prywatnych działek
zachodzi konieczność nadania nazwy przedmiotowej drodze. Działki ewidencyjne o nr 610/12, 776/12 oraz
904/12 stanowią własność osoby prywatnej, która złożyła wniosek w imieniu swoimi osób trzecich
wnioskiem nadanie nazwy przedmiotowej drodze. Do wniosku dołączono poparcie nadania nazwy z
podpisami dziewięciu mieszkańców posiadających nieruchomości przy tej drodze. Nadanie nazwy pozwoli
na uporządkowanie numerów porządkowych nieruchomości usytuowanych przy tej ulicy oraz ułatwi
orientację w terenie.
5

Uwagi radnych:
Brak uwag
7) Projekt Uchwały Nr XXVI/162/2013 Rady Gminy Bojszowy z dnia 21 października 2013 r. w sprawie
przystąpienia do Stowarzyszenia pod nazwą Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego
Województwa Śląskiego z siedzibą w Gliwicach
Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z siedzibą w Gliwicach tworzy
się dla współdziałania jednostek samorządu terytorialnego Subregionu Centralnego w celu efektywnego
wykorzystanie środków finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz współdziałania na rzecz
samorządności lokalnej, ochrony wspólnych interesów, wymiany doświadczeń, promocji osiągnięć oraz
realizacji wspólnych przedsięwzięć i inwestycji.
Uwagi radnych:
Brak uwag
8) Projekt Uchwały Nr XXVI/163/2013 Rady Gminy Bojszowy z dnia 21 października 2013 r. w sprawie:
wyrażeniu woli przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej realizowanego w
ramach Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (KONKURS nr 2/POIiŚ/9.3/2013)
współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko 2007-2013
Uchwała dotycząca woli przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej jest
warunkiem koniecznym i niezbędnym dla uzyskania dofinansowania w/w planu ze środków NFOŚiGW
zgodnie z Regulaminem konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013.
Uwagi radnych:
Brak uwag
9) Projekt Uchwały Nr XXVI/164/2013 Rady Gminy Bojszowy z dnia 21 października 2013 r. w sprawie
zmian w statucie Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojszowach - Komisji Zdrowia, Pomocy
Społecznej, Oświaty i Kultury
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego zwrócił się z prośbą o dokonanie zmian w załączniku Nr 1 do
statutu - o zmianę nazewnictwa komórek od 4 do 7, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 17
maja 2012r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych. Zapis brzmi:
4. Medycyna szkolna - opieka w miejscu nauczania i wychowania w ramach poradni lekarza
rodzinnego - Szkoła Podstawowa im. Wilhelma Gawlikowicza w Bojszowach, ul. Św. Jana 33,
43-220 Bojszowy,
5. Medycyna szkolna - opieka w miejscu nauczania i wychowania w ramach poradni lekarza
rodzinnego - Gminne Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Roku Jubileuszowego w
Bojszowach, ul. Św. Jana 33a, 43-220 Bojszowy,
6. Medycyna szkolna - opieka w miejscu nauczania i wychowania w ramach poradni lekarza
rodzinnego - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. księdza Jerzego Popiełuszki w
Świerczyńcu, ul. Sierpowa 38, 43-220 Bojszowy,
7. Medycyna szkolna - opieka w miejscu nauczania i wychowania w ramach poradni lekarza
rodzinnego - Szkoła Podstawowa im. Józefa Kassolika w Międzyrzeczu, ul. Żubrów 13, 43-220
Bojszowy.
Wnioskowana zmiana to:
4. Gabinet medycyny szkolnej - Szkoła Podstawowa w Bojszowach.
5. Gabinet medycyny szkolnej -Gminne Gimnazjum w Bojszowach.
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6. Gabinet medycyny szkolnej - Szkoła Podstawowa w Świerczyńcu.
7. Gabinet medycyny szkolnej - Szkoła Podstawowa w Międzyrzeczu.
Zapisy w załączniku Nr 1 od punktu 1-3 oraz 8-13 pozostają bez zmian.
Uwagi radnych:
Brak uwag
10) Projekt Uchwały Nr XXVI/165/2013 Rady Gminy Bojszowy z dnia 21 października 2013 r. w sprawie
powołania Rady Społecznej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pn. ”Gminny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Bojszowach”
W związku z kończącą się 4 letnia kadencją Rady Społecznej samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej pn. ”Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bojszowach” istnieje konieczność powołania nowej
Rady Społecznej zgonie z Statutem Zakładu.
Uwagi radnych:
Brak uwag
Ad.7 Przyjęcie uchwał.
Przyjęcie uchwał:
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych.
Uchwała Nr XXVI/156/2013 Rady Gminy Bojszowy z dnia 21 października 2013 r. emisji obligacji
komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
10 głosów – za
3 głosy - przeciw (radny Szymon Gruszka)
2 głosy - wstrzymujące się (radny Eugeniusz Rogalski)
Uchwała Nr XXVI/157/2013 Rady Gminy Bojszowy z dnia 21 października 2013 r. w sprawie zmian w
budżecie na 2013 r.
9 głosów – za
0 głosów - przeciw
6 głosów - wstrzymujących się (Radny Eugeniusz Rogalski)
Uchwała Nr XXVI/158/2013 Rady Gminy Bojszowy z dnia w sprawie zmiany wieloletniej prognozy
finansowej
9 głosów – za
0 głosów - przeciw
6 głosów - wstrzymujących się (radny Eugeniusz Rogalski)
Uchwała Nr XXVI/159/2013 Rady Gminy Bojszowy z dnia 21 października 2013 r. zmiany uchwały Nr
XV/84/2012 Rady Gminy Bojszowy z dnia 29 maja 2012r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi
Pomocy Społecznej w Bojszowach
15 głosów – za
0 głosów - przeciw
0 głosów - wstrzymujących się

7

Uchwała Nr XXVI/160/2013 Rady Gminy Bojszowy z dnia 21 października 2013 r. w sprawie
przystąpienia Gminy Bojszowy do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki
15 głosów – za
0 głosów - przeciw
0 głosów - wstrzymujących się
Uchwała Nr XXVI/161/2013 Rady Gminy Bojszowy z dnia 21 października 2013 r. w sprawie nadania
nazwy „Miodowa” ulicy położonej na terenie Gminy Bojszowy
15 głosów – za
0 głosów - przeciw
0 głosów - wstrzymujących się
Uchwała Nr XXVI/162/2013 Rady Gminy Bojszowy z dnia 21 października 2013 r. w sprawie
przystąpienia do Stowarzyszenia pod nazwą Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego
Województwa Śląskiego z siedzibą w Gliwicach
12 głosów – za
0 głosów - przeciw
3 głosy - wstrzymujące się (Radny Eugeniusz Rogalski)
Uchwała Nr XXVI/163/2013 Rady Gminy Bojszowy z dnia 21 października 2013 r. w sprawie: wyrażeniu
woli przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej realizowanego w ramach
Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna - Działanie 9.3
Termomodernizacja
obiektów
użyteczności
publicznej
(KONKURS
nr
2/POIiŚ/9.3/2013)
współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko 2007-2013
15 głosów – za
0 głosów - przeciw
0 głosów - wstrzymujących się
Uchwała Nr XXVI/164/2013 Rady Gminy Bojszowy z dnia 21 października 2013 r. w sprawie zmian w
statucie Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojszowach.
15 głosów – za
0 głosów - przeciw
0 głosów - wstrzymujących się
Uchwała Nr XXVI/165/2013 Rady Gminy Bojszowy z dnia 21 października 2013 r. w sprawie powołania
Rady Społecznej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pn. ”Gminny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Bojszowach”
15 głosów – za
0 głosów - przeciw
0 głosów - wstrzymujących się
Ad.8 Zapytania i interpelacje radnych oraz sprawy bieżące.
Przewodniczący Marek Kumor przedstawił sprawozdanie z prac Rady Gminy w okresie międzysesyjnym:
1. Prośba o umieszczenie w gazecie "Nasza Rodnia" informacje o tym, że osoby, które są
zainteresowane mogą przekazać swoje dane na temat zbierania środków finansowych na tzw. 1% prośba skierowana od osób, które prowadzą biura rachunkowe, ponieważ klienci chcieliby wpłacić
tym danym osobom swój procent.
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2. Do Biura Rady Gminy wpłynęła Informacja o Stanie Realizacji Zadań Oświatowych Gminy
Bojszowy w roku szkolnym 2012/2013 - informacja został przekazana Zdrowia, Pomocy Społecznej,
Oświaty i Kultury
3. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2012 rok Wójtowi Gminy Bojszowy
4. W dniu dzisiejszym na ręce Przewodniczącego Rady wpłynęło pismo pana Bronisława Jasińskiego jako, że jest tu stwierdzenie, że tą informacją powinna zająć się Komisja Rewizyjna, w związku z
powyższym po zarejestrowaniu tego pisma zostanie przekazane w/w Komisji.
Stanisław Biela: Komisja Rewizyjna sprawą p. Bronisława Jasińskiego zajmowała się w szczegółach
dwukrotnie. Powiedział, że na sali rady są radni, którzy głosowali przeciwko uchwale i przyjęli
stanowiska p. Bronisława nie znając w ogóle faktów ani dokumentów. Komisja przyjęła te
stanowisko i proszę aby Rada Gminy zajęła się tym i zadecyduje, czy Komisja ma to przyjąć, czy
nie.
Przewodniczący Rady Marek Kumor: W piśmie pisze tak: "że powyższe nieprawidłowości w
realizacji Uchwały Rady Gminy oraz w przebiegu przetargi na świadczenie usług usuwania
odpadów powinna rzetelnie rozpatrzyć Komisja Rewizyjna". W piśmie p. Jasiński nie pisze o tym co
w dniu dzisiejszym było przedstawione przez Komisję Rewizyjną. Przewodniczący zadał pytanie
radcy prawnemu, czy pismo te jest do rozpatrzenia przez Radę Gminy?
Radca Prawny p. Mirosław Nosalik: dzisiaj została podjęta uchwała w przedmiocie rozpatrzenia
skargi i skarga została oddalona i uznana za bezzasadną. Na dzień dzisiejszy jest nie zamknięty
rozdział, w sensie takim, że jest jeszcze kwestia procedury dotyczącej tej Uchwały Rady. Osoba ta
składa w dniu dzisiejszym koleje pismo. W związku z tym traktuje to tak, że wpłynęło pismo,
którego treść jest nieznana, dlatego przyjmuje się jak "pocztylion" i na tym w dniu dzisiejszym temat
powinien się zakończyć. Jaki będzie dalszy los tego wystąpienia, czy będą spełnione kryteria, że jest
to kontynuacja tej samej myśli, czy jest sens prowadzić ponownie sprawę, czy wystarczy odpowiedź
pisemna bez podejmowania przez rade uchwały. Ale to dopiero będzie można ustalić po analizie
treści dokumentu. Dokument należy złożyć do rejestracji.

Wójt przedstawił następujące informacje:
1. Zakończono „drugie” koszenie poboczy dróg gminnych, terenów zielonych, nieużytków oraz rowów
melioracyjnych i przydrożnych.
2. Wykonano dokumentację projektową „Docelowa organizacja ruchu dla zadania pn.: Przebudowa
ulicy Świętego Jana w Bojszowach wraz z budową chodnika, zatok postojowych i kanalizacji
deszczowej”.
3. Wykonano remont schodów bocznych i części elewacji budynku OSP Bojszowy Nowe.
4. Trwa „Przebudowa ul. Świętego Jana w Bojszowach wraz z budową chodnika i kanalizacji
deszczowej”. Planowane zakończenie robót – 30 października. 16 października rozpoczęto
czynności odbiorowe
5. Trwa „Rozbudowa istniejącego budynku GZOZ-u w Bojszowach”. Wykonawca – PB „ROBUD”
Gliwice. Planowane zakończenie robót – 30 października. Mają opóźnienie i mają przyśpieszyć.
6. Trwa „Odbudowa odcinka drogi gminnej 670060S,ulicy Dąbrowskiej w Bojszowach w km 0+000 0+576”. Wykonawca – SKANSKA S.A. Warszawa o/Katowice. Termin realizacji – do 31.10.2013r.
7. Ogłoszono przetarg na „Dostawę soli drogowej kamiennej, gat. DS z antyzbrylaczem w ilości ok.
300 t” na potrzeby zimowego utrzymania dróg gminnych i powiatowych. Otwarcie ofert w dniu 28
października br.
8. Ogłoszono przetarg na „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy
Bojszowy. Sezon zimowy 2013/2014”. Otwarcie ofert w dniu 28 października br.
9. Zlecono zabudowę studzienki deszczowej na ulicy Bliskiej w Bojszowach. Odwodnienie zalewiska
na drodze powstałego po podniesieniu rzędnych terenu działek sąsiednich (KWK Piast)
10. Do 15 listopada do Biura Rady zostanie przekazany projekt budżetu na 2014 rok.
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11. Podatki zostają na poziomie dotychczasowym, nie będzie zmian w roku 2014 rok. W tym roku trwa
porządkowanie przypisów podatników podatku od nieruchomości i od budynków. W roku 2012
Starostwo Powiatowe dokonało aktualizacji zasobów geodezyjnych dla Gminy Bojszowy - została
uporządkowana ewidencja, która jest podstawą do naliczenia wymiaru podatkowego. Stosowne
informacje gmina otrzymała w marcu 2013 roku i rozpoczęto działania polegające na wszczęciu
postępowań wyjaśniających nieścisłości, poczym wydawane są nowe decyzje podatkowe. Na dzień
dzisiejszy te czynności, które zostały wykonane spowodowały, że przypis, dochód do budżetu z tego
tytułu to ok. 150 000 zł. Ta akcja nie jest jeszcze skończona, ciągle trwa. To spowoduje, że wzrost w
podatku od nieruchomości będzie wzrostem naturalnym.
12. Szykowane są zmiany w uchwałach w zakresie gospodarki odpadami.
13. Trwa procedura budowy PSZOK.
Zapytania radnych:
Radny Eugeniusz Rogalski: stwierdził, że przy uchwale w sprawie p. Bronisława Jasińskiego głosował w
oparciu o wiedzę z jaką zapoznał się ze sprawozdania oraz stanowiska Komisji Rewizyjnej. I tylko na tej
podstawie radny oparł się w trakcie swojego głosowania. Równocześnie radny powiedział, że p. Jasiński
wręczył mu również ten dokument, który otrzymał p. Przewodniczący Rady.
Radny Stanisław Biela:
1. Podatki od nieruchomości - jaki jest procentowy wpływ z podatków od nieruchomości?
2. Śmieci w lesie przy ul. Trzcinowej w Świerczyńcu.
Radna Joanna Czarnynoga:
1. Wysepka na ul. Międzyrzecznej w Międzyrzeczu - prośba o usunięcie chwastów.
2. Prośba, aby firma odbierająca odpady zostawiała po sobie porządek.
Radny Antoni Wilczek:
1. Prośba o zrobienie frezem drogi na rurociąg w Bojszowach Nowych.
Radny Szymon Gruszka:
1.
2.
3.
4.

Oświetlenie łącznika ul. Barwa i ul. Sierpowa
Dojazd do ul Krętej w Świerczyńcu - wąska droga
Mieszkańcy skarżą się, że firma nie zostawia worków na opady segregowane.
Dlaczego firma odbiera więcej worków niż powinna zabrać?

Radna Maria Odrobińska:
1. Pasy drogowe przy przystankach autobusowych szczególnie przy ul. Skromnej i ul. Wałowej w
Jedlinie
Radna Andrzej Rokowski:
1. Zwisające kable z telekomunikacji.
Ad.9 Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
1. Ściągalność podatków na poziomie ok. 75-80%.
2. Śmieci przy ul. Trzcinowej w Świerczyńcu zostaną sprzątnięte.
3. Wysepka na ul. Międzyrzecznej w Międzyrzeczu - prośba zostanie przekazana Zarządowi Dróg
Wojewódzkich
4. Kontrola jakości usług firmy odbierającej odpady - w chwili obecnej jest gps online, gdzie możemy
śledzić ile śmieciarek jeździ, gdzie jeżdżą, jakimi trasami. Nie ma w chwili obrazu, ani kodów
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5.
6.
7.
8.
9.

kreskowych. W listopadzie pracownicy UG będą na wadze patrzeć ile odpadów zostało
przywiezionych z Bojszów.
Ilość worków na śmieci - firma w chwili obecnej zabiera z pod posesji tyle worków ile jest
wystawionych, dopóki nie ruszy PSZOK. Jak PSZOK ruszy, gdzie będzie można oddać za darmo
większą ilość worków segregowanych, wtedy będzie firma rozliczana z ilości worków na posesję.
Pasy przy ul Skromnej i Wałowej w Jedlinie - prośba zostanie przekazana do Starostwa
Powiatowego w Bieruniu
Ul. Kręta w Świerczyńcu - jeśli będzie zagrożenie, wtedy będzie można poprawić bezpieczeństwo
tworząc drogi jednokierunkowe
Droga na rurociąg w Bojszowach Nowych - sprawa do rozpatrzenia
Wiszące kable telekomunikacyjne - sprawa znana, zgłoszona do Telekomunikacji Polskiej S.A.

Ad.10 Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady Gminy Bojszowy Marek Kumor formułą „Zamykam sesję Rady Gminy Bojszowy"
zakończył obrady sesji.

Protokołował: K. Machulec
Bojszowy, dnia 21.10.2013r.
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