PROTOKÓŁ Nr XXX/2014
z przebiegu sesji zwyczajnej Rady Gminy Bojszowy
w dniu 10 marca 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. Przedstawienie projektów uchwał.
5. Przyjęcie uchwał.
6. Zapytania i interpelacje radnych oraz sprawy bieżące.
7. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
8. Zakończenie sesji.
Przebieg sesji:
Ad.1-3
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kumor otworzył sesję, powitał radnych, zaproszonych gości oraz
stwierdził prawomocność sesji – obecnych 14 radnych (nieobecny Henryk Kostyra)
Przewodniczący odczytał porządek obrad i zapytał, czy Radni wnoszą jakieś zmiany w proponowanym
porządku obrad. Nikt nie wniósł zmian w proponowanym porządku obrad.
Przewodniczący zapytał, czy ktoś wnosi uwagi do Protokołu Nr XXIX/2014.
Protokół z sesji Nr XXIX/2014 z dnia 17.01.2014r. został poddany pod głosowanie:
14 głosów – za
0 głosów – przeciw
0 głosów – wstrzymujących się.
Ad. 4 Przedstawienie projektów uchwał
1. Projekt Uchwały Nr XXX/183/2014 Rady Gminy z dnia 10 marca 2014r w sprawie ustalenia trybu
udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości
wykorzystania dotacji przez niepubliczne przedszkola i inne niepubliczne formy wychowania
przedszkolnego prowadzone na terenie gminy Bojszowy przez inne niż gmina Bojszowy osoby
prawne i fizyczne – w/w projekt uchwały został omówiony na Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej,
Oświaty i Kultury
Pismem z dnia 6 lutego 2014r. Regionalna Izba Obrachunkowa wszczęła postępowanie nadzorcze wobec
uchwały XXVIII/176/2013 z dnia 27 grudnia 2013r.. Równocześnie RIO pozwoliło na dostosowanie zapisów
uchwały do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2014-01-16, który ostatecznie rozstrzygnął
wątpliwości odnośnie przetwarzania danych osobowych uczniów na potrzeby dotowania placówek
niepublicznych.
Ponadto wzory wniosków o dotację i ich rozliczanie przyjęte były Zarządzaniem Wójta Gminy
nr 0050/79/2013 z dnia 30 grudnia 2013r. – zgodnie z zaleceniami RIO zostały włączone jako załącznik do
przedmiotowej uchwały Rady. W stosunku do uchwały podjętej w grudniu 2013 roku nie zachodzą żadne
zmiany skutkujące zmianą zasad i wysokości dotacji, jednakże odstąpiono od żądania danych osobowych
wychowanków punktu przedszkolnego „Muchomorek”. Dane te pozyskiwane będą wyłącznie w trybie kontroli
– zgodnie z wyrokiem NSA.

1

2. Projekt Uchwały Nr XXX/184/2014 Rady Gminy z dnia 10 marca 2014r w sprawie ustalenia opłat za
świadczenia w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Bojszowy
Zgodnie z ustawą o systemie oświaty Rady Gminy określa wymiar godzin bezpłatnego nauczania,,
wychowania i opieki w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Bojszowy – nie mniej niż 5
godzin dziennie.
Ponadto wysokość odpłatności za godziny wychowania i opieki ponad 5 godzin bezpłatnych wynosi zgodnie
z ustawą o oświacie 1 zł. Rada Gminy winna dostosować przyjęte przez siebie uchwały o odpłatności do
obowiązujących przepisów prawa – nie później niż do czerwca 2014 roku. Przedstawiony projekt uchwały
wyczerpuje obowiązki rady Gminy w w/w zakresie
Uwagi:
Radny Stanisław Biela: zgłosił propozycję, aby w § 2 dopisać „za jedno dziecko”.
Propozycja została przyjęta i zapisana w projekcie uchwały.
3. Projekt Uchwały Nr XXX/ 185/2014 Rady Gminy z dnia 10 marca 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
W związku z przyjęciem uchwały nr 221 przez Radę Ministrów - w sprawie ustanowienia wieloletniego
programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na
lata 2014 – 2020, celem prawidłowej realizacji tego programu, koniecznym jest podwyższenie kryteriów
dochodowych, o których mowa w art. 8 ust 1 ustawy o pomocy społecznej. Dotychczas pomocą gminną
objęte były rodziny, w których dochód nie przekraczał 150% kwoty wynikającej z art. 8 ust. 1 ustawy o
pomocy społecznej tj. 150% z 456 zł na 1 osobę w rodzinie.
Nowy program wspierania finansowego na lata 2014-2020 zakłada pomoc państwa w 60% kosztów
dożywania, 40% pomoc gminna. Brak uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego powoduje
pozostawienie ok. 70% dotychczas wspieranych rodzin bez pomocy w zakresie dożywiania. Możliwa jest
wyłącznie pomoc w formie pieniężnej na zakup posiłku lub żywności.
Uwagi:
Radny Antoni Wilczek: zapytał, w jakiej formie zostanie przekazana pomoc dla osób objętych programem.
Sekretarz Longina Giedwiłło: będzie to forma pieniężnej na zakup posiłku lub żywności.
4. Projekt Uchwały Nr XXX/186/2014 Rady Gminy z dnia 10 marca 2014r w sprawie przyjęcia
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Bojszowy
Zgodnie z art. 11a ustawy o ochronie zwierząt, Rada Gminy zobowiązana jest do określania w drodze
uchwały, corocznie do dnia 31 marca, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt.
W związku z powyższym przygotowany został Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bojszowy w 2014 roku, który stanowi załącznik do
niniejszej uchwały. Obejmuje on swoim zakresem realizację takich zadań jak:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3) odławianie bezdomnych zwierząt;
4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6) usypianie ślepych miotów;
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt.
Projekt programu został zaopiniowany przez powiatowego lekarza weterynarii oraz zarządcę obwodów
łowieckich, działających na obszarze Gminy Bojszowy.

2

5. Projekt Uchwały Nr XXX/187/2014 Rady Gminy z dnia 10 marca 2014r w sprawie zmiany uchwały
Nr XXI/124/2013 w sprawie podziału Gminy Bojszowy na stałe obwody głosowania z dnia 28
stycznia 2013r..
W związku z utworzeniem nowych ulic o nazwie „Miodowa” i „Cicha” dostosowuje się opis granic stałych
obwodów głosowania do stanu faktycznego, zmienia się opis granicy stałego obwodu głosowania Nr 1
i obwodu głosowania Nr 7, poprzez dodanie w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXI/124/2013 w sprawie
podziału Gminy Bojszowy na stałe obwody głosowania z dnia 28 stycznia 2013r.:
1. w stałym obwodzie głosowania Nr 1 po słowie „Lipowa” dodaje się „Miodowa”
2. w stałym obwodzie głosowania Nr 7 przed słowem „Kowola” dodaje się „Cicha”
6. Projekt Uchwały Nr XXX/188/2014 Rady Gminy z dnia 10 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały
Nr XVIII/100/2012 w sprawie podziału Gminy Bojszowy na okręgi wyborcze z dnia 29 października
2012r.
W związku z utworzeniem nowych ulic o nazwie ”Miodowa” i „Cicha” dostosowuje się opis granic okręgów
wyborczych do stanu faktycznego, zmienia się opis granicy okręgu wyborczego Nr 1 i okręgu wyborczego Nr
12, poprzez dodanie w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XVIII/100/2012 w sprawie podziału Gminy Bojszowy
na okręgi wyborcze z dnia 29 października 2012r:
1. w okręgu wyborczym Nr 1 po słowie „Lipowa” dodaje się słowo „Miodowa”,
2. w okręgu wyborczym Nr 12 przed słowem „Kowola” dodaje się słowo „Cicha”,
7. Projekt Uchwały Nr XXX/189/2014 Rady Gminy z dnia 10 marca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody
na dokonanie darowizny nieruchomości gminnych na rzecz Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego.
W dniu 4.12.2013r. Zarząd Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego wystąpił z wnioskiem o przekazanie w drodze
darowizny nieruchomości nr 635/7 o pow. 0.0157 ha (KA1T/00023089/4), nr 641/7 o pow. 0.0013 ha, nr
639/7 o pow. 0.0097 ha, nr 753/45 o pow. 0.0152 ha. Przedmiotowe nieruchomości położone są w
Bojszowach Nowych przy ulicy Ruchu Oporu i zostały wydzielone pod pas drogowy- ulicy Ruchu Oporu.
Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomość może być, z zastrzeżeniem
art. 59 ust. 1, przedmiotem darowizny na cele publiczne, a także przedmiotem darowizny dokonywanej
między Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego, a także między tymi jednostkami. W
umowie darowizny określa się cel, na który nieruchomość jest darowana. W przypadku niewykorzystania
nieruchomości na ten cel darowizna podlega odwołaniu, z zastrzeżeniem ust. 2a.
Ponadto darowizny nieruchomości stanowiącej przedmiot własności jednostki samorządu terytorialnego
dokonuje jej organ wykonawczy - za zgodą rady albo sejmiku. Odstąpienie od odwołania darowizny
następuje za zgodą organu, który wyraził zgodę na jej dokonanie.
8. Projekt Uchwały Nr XXX/190/2014 Rady Gminy z dnia 10 marca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie nieruchomości gminnych w trybie bezprzetargowym
Nieruchomości wymienione w załączniku Nr 1 do niniejszej umowy są nieruchomościami dzierżawionymi
przez dotychczasowych dzierżawców nieprzerwanie od 2001r. , w związku z czym, zawarcie kolejnych
umów następowałoby w drodze przetargu zgodnie z art. 37 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Wojewoda albo odpowiednia rada lub sejmik mogą wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia tych umów.
Uwagi:
Radny A. Wilczek: zapytał, czy były inne osoby chętne na wydzierżawienie nieruchomości?
Wójt: Była tylko jena osoba.
Rady Grzegorz Tomala: zapytał, czy tą dzierżawę dzierżawca może komuś przekazać?
Wójt: Nie można przekazać dzierżawy, gdyby miało to miejsce byłby to bezprawne przekazanie dzierżawy.
9. Projekt Uchwały Nr XXX/191/2014 Rady Gminy z dnia 10 marca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody
na ustanowienie w trybie bezprzetargowym na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojszowach
ograniczonego prawa rzeczowego w postaci nieodpłatnego użytkowania na czas nieokreślony,
zabudowanej nieruchomości gminnej w celu prowadzenia działalności statutowej
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Nieruchomość położona w Bojszowach przy ulicy Gościnnej, obejmująca działkę nr 849/43 o pow. 0.2263
(obręb Bojszowy, km. 10), zabudowana jest budynkiem komunalnym, którego pomieszczenia oddane
zostały do bezpłatnego używania na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej. Z wnioskiem o ustanowienie
nieodpłatnego użytkowania działki nr 849/43 na czas nieokreślony, wystąpiła Izabela Piętka-Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojszowach. Z uwagi na otrzymane dofinansowanie Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego pm. „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej
w Bojszowach wraz z przyłączami na działce nr 849/43 przy ulicy Gościnnej w Bojszowach,
współfinansowanego w ramach Programu Wieloletniego Kultura+ wymagane jest ustanowienie
nieodpłatnego użytkowania na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojszowach. Zgodnie z zapisem art. 37
ust. 4 zawarcie umowy użytkowania na czas nieoznaczony następuję w drodze przetargu. Jednakże Rada
Gminy mogą wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. W związku,
z czym podjęcie uchwały jest uzasadnione.
Uwagi:
Rady G. Tomala: zapytał, gdzie można zobaczyć dokładne mapki z zaznaczonym terenem użytkowania
nieruchomości.
Wójt: Mapka dostępna jest w Referacie Planowania Przestrzennego, Geodezji, Nieruchomości i Rolnictwa.
10. Projekt Uchwały Nr XXX/192/2014 Rady Gminy z dnia 10 marca 2014r. w sprawie przystąpienia do
zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bojszowy” dla
obszaru położonego w rejonie ul. Sierpowej w miejscowości Bojszowy Nowe
Zmiana „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bojszowy” jest
wyrazem spełnienia potrzeb wspólnoty samorządowej i ma na celu poszerzenie istniejącego cmentarza w
miejscowości Świerczyniec.
Planowane poszerzenie cmentarza nie będzie:
- kolidować z zagospodarowaniem terenów przyległych, które użytkowane są rolniczo,
- stanowić ograniczeń związanych z organizacją robót naprawczych magistrali wodociągowej o średnicy
1000m, co zostało potwierdzone przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach.
Tereny położone w granicach od 50 do 150 m odległości od planowanego poszerzenia cmentarza posiadają
sieć wodociągową i wszystkie budynki korzystające z wody są do tej sieci podłączone.
Udział wszystkich osób zainteresowanych pracami nad projektem zmiany studium dla przedmiotowego terenu
zostanie zapewniony zgodnie z przepisami obowiązującej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
W ślad za sporządzeniem zmiany studium dla przedmiotowego terenu nastąpi opracowanie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego ustalającego zasady zagospodarowania, a w konsekwencji
realizację nowej części cmentarza.
Uwagi:
Radny G. Tomala: zapytał, do kogo należą tereny pomiędzy ścianą lasu a cmentarzem?
Wójt: są to tereny prywatne (działki budowlane), które nie przylegają do Al. Popiełuszki.
11. Projekt Uchwały Nr XXX/193/2014 Rady Gminy z dnia 10 marca 2014r. w sprawie w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
położonego w rejonie ul. Sierpowej w miejscowości Bojszowy Nowe
Sporządzenie planu miejscowego dla obszaru objętego niniejszą uchwałą ma na celu m. in. ustalenie
przeznaczenia terenu umożliwiającego poszerzenie istniejącego cmentarza oraz zasad zagospodarowania
terenów położonych w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Udział wszystkich osób zainteresowanych pracami
nad projektem zmiany studium dla przedmiotowego terenu zostanie zapewniony zgodnie z przepisami
obowiązującej ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
12. Projekt Uchwały Nr XXX/194/2014 Rady Gminy z dnia 10 marca 2014r. w sprawie w sprawie
przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych w Gminie Bojszowy na lata 2014 -2016
W związku z wnioskiem Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S. A. z dnia
9 września 2013 r. o przyjęcie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Bojszowy na lata 2014-2016 Rada Gminy przyjmuje wieloletni plan
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rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Bojszowy na lata
2014-2016 przedłożony przez RPWiK Tychy.
13. Projekt Uchwały Nr XXX/195/2014 Rady Gminy z dnia 10 marca 2014r. w sprawie w sprawie
przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy
Bojszowy na lata 2014 -2019.
W związku z wnioskiem Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp z o.o. z dnia 22 października 2013 r.
o przyjęcie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Bojszowy
na lata 2014-2019 Rada Gminy Bojszowy przyjmuje wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń
kanalizacyjnych na terenie Gminy Bojszowy na lata 2014-2019 przedłożony przez GPK Sp z o.o
14. Projekt Uchwały Nr XXX/196/2014 Rady Gminy z dnia 10 marca 2014r. w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Bieruńsko – Lędzińskiemu na realizację zadań w zakresie wspierania
osób niepełnosprawnych.
Pomoc finansowa dla powiatu z przeznaczeniem dla Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
„Radość Życia”, którego podopiecznymi są mieszkańcy Gminy Bojszowy. Pomoc ta przeznaczona jest na
realizację zadań statutowych stowarzyszenia tj. na zajęcia rehabilitacyjne takie jak: hydroterapia,
hipoterapia, rehabilitacja domowa, imprezy integracyjne, tj. Mikołaj, olimpiada niepełnosprawnych, biwak
żeglarski.
Poniżej przedstawione projekty uchwał zostały omówione jednocześnie.
15. Projekt Uchwały Nr XXX/197/2014 Rady Gminy z dnia 10 marca 2014r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2014 rok
W uchwale Rady Gminy Bojszowy nr XXIX/180/2014 z dnia 17 stycznia 2014r. w sprawie budżetu na 2014r.
dokonać następujących zmian:
• Zwiększyć dochody budżetu Gminy Bojszowy
• Dokonać zmian wydatków budżetu Gminy Bojszowy
• Dokonać zmian w tabeli nr 10 dotyczącej planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy
Bojszowy.
• W § 8 uchwały dokonać zmiany zapisu dotyczącego wysokości rezerwy celowej na
zarządzanie kryzysowe z kwoty 48 500,00zł. na 48 700,00zł
16. Projekt Uchwały Nr XXX/198/2014 Rady Gminy z dnia 10 marca 2014r. w sprawie pomocy
finansowej dla Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego
W nawiązaniu do podpisanego listu intencyjnego dotyczącego wspólnej realizacji przedsięwzięcia
pn.: Wdrożenie Projektu: „System Informacji Przestrzennej Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego (Geoportal) –
Faza II” zaplanowano przekazanie pomocy finansowej w wysokości 24 600 zł. Na udzielenie pomocy
finansowej w formie dotacji musi wyrazić zgodę Rada Gminy Bojszowy. Podstawą przekazania środków na
realizację przedsięwzięcia j/w będzie umowa określająca przeznaczenie i zasady rozliczenia środków
zawarta pomiędzy Wójtem Gminy Bojszowy a Zarządem Powiatu Bieruńsko Lędzińskiego. Wspólna
realizacja „Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego (Geoportal) – Faza II” pozwoli
na poprawę jakości obsługi mieszkańców.
17. Projekt Uchwały Nr XXX/199/2014 Rady Gminy z dnia 10 marca 2014r. w sprawie udzielenia
pomocy finansowej z budżetu Gminy Bojszowy na rzecz samorządu Powiatu Bieruńsko –
Lędzińskiego
Ulica Trzcinowa w Bojszowach i Świerczyńcu jest drogą powiatową o dużym znaczeniu również dla
mieszkańców Gminy Bojszowy. Na drodze występuje bardzo duży ruch pojazdów. W chwili obecnej jej mała
szerokość oraz brak utwardzonych poboczy stwarzają ogromne utrudnienia dla ruchu pojazdów,
rowerzystów i pieszych. Udzielenie pomocy finansowej pozwoli na wykonanie przez Powiat prac drogowych
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mających na celu jej poszerzenie, odwodnienie i budowę jednostronnego chodnika. Będzie to korzystne dla
podniesienia bezpieczeństwa ruchu pojazdów, pieszych oraz rowerzystów.
18. Projekt Uchwały Nr XXX/200/2014 Rady Gminy z dnia 10 marca 2014r. w sprawie pomocy
finansowej dla miasta Tychy - Wójt Gminy jednocześnie omówił w/w projekty uchwał
W nawiązaniu do listu intencyjnego dotyczącego deklarowanej woli wsparcia działalności Specjalistycznego
Szpitala Wojewódzkiego w Tychach prowadzonego przez Spółkę Megrez zaplanowano przekazanie pomocy
finansowej Miastu Tychy w wysokości 70.000,00. Na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji musi
wyrazić zgodę Rada Gminy Bojszowy. Podstawą przekazania środków będzie umowa zawarta pomiędzy
Wójtem Gminy Bojszowy a Miastem Tychy. Przekazanie środków finansowych ma na celu zachowanie
dotychczasowego zakresu udzielanych świadczeń leczniczych.
Uwagi:
Radny Stanisław Biela: zgłosił prośbę, aby w załączniku nr 3 do projektu uchwały w sprawie zmian w
budżecie, dopisać w nazwie „Dotacje na pomoc finansowa na modernizacje dróg powiatowych ul.Trzcinowa”
Wójt: zgodził się z przedmówcą.
Rady S. Biela: zapytał, czy w będzie zwrot energetyczny, w związku z dotacją spółce MPGOiEO „Master”?
Wójt: tą energią będzie zasilany zakład – składowisko odpadów.
Radny S. Biela: radny stwierdził, że środki przekazane szpitalowi w Tychach pozwolą na przywrócenie go
do wcześniejszego stanu.
Radna Joanna Czarnynoga: zapytała, kto będzie właścicielem szpitala oraz na co zostanie przeznaczona
dotacja?
Wójt: Spółka Megrez będzie właścicielem, natomiast miasto Tychy właścicielem spółki. Pieniądze zostaną
przeznaczone na wyposażenie szpitala w sprzęt specjalistyczny np. rentgen.
Radna J. Czarnynoga: zapytała, czy ten sprzęt będzie można zaznaczyć, że został zakupiony ze środków
naszej gminy?
Wójt: Medialnie jesteśmy zaznaczeni, że Gmina Bojszowy wspiera szpital. Sprawa do rozpatrzenia.
Ad.5 Przyjęcie uchwał.
Przyjęcie uchwał:
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych (nieobecny Henryk Kostyra)
1. Uchwała Nr XXX/183/2014 Rady Gminy z dnia 10 marca 2014r w sprawie ustalenia trybu udzielania i
rozliczania dotacji z budżetu gminy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji
przez niepubliczne przedszkola i inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego prowadzone
na terenie gminy Bojszowy przez inne niż gmina Bojszowy osoby prawne i fizyczne
14 głosów – za
0 głosów - przeciw
0 głosów - wstrzymujących się
2. Uchwała Nr XXX/184/2014 Rady Gminy z dnia 10 marca 2014r w sprawie ustalenia opłat za
świadczenia w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Bojszowy
14 głosów – za
0 głosów - przeciw
0 głosów - wstrzymujących się
3. Uchwała Nr XXX/ 185/2014 Rady Gminy z dnia 10 marca 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
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14 głosów – za
0 głosów - przeciw
0 głosów - wstrzymujących się
4. Uchwała Nr XXX/186/2014 Rady Gminy z dnia 10 marca 2014r w sprawie przyjęcia programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bojszowy
13 głosów – za
1 głos - przeciw
0 głosów - wstrzymujących się
5. Uchwała Nr XXX/187/2014 Rady Gminy z dnia 10 marca 2014r w sprawie zmiany uchwały Nr
XXI/124/2013 w sprawie podziału Gminy Bojszowy na stałe obwody głosowania z dnia 28 stycznia
2013r..
14 głosów – za
0 głosów - przeciw
0 głosów - wstrzymujących się
6. Uchwała Nr XXX/188/2014 Rady Gminy z dnia 10 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr
XVIII/100/2012 w sprawie podziału Gminy Bojszowy na okręgi wyborcze z dnia 29 października
2012r.
14 głosów – za
0 głosów - przeciw
0 głosów - wstrzymujących się
7. Uchwała Nr XXX/189/2014 Rady Gminy z dnia 10 marca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na
dokonanie darowizny nieruchomości gminnych na rzecz Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego.
14 głosów – za
0 głosów - przeciw
0 głosów - wstrzymujących się
8. Uchwała Nr XXX/190/2014 Rady Gminy z dnia 10 marca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie nieruchomości gminnych w trybie bezprzetargowym.
14 głosów – za
0 głosów - przeciw
0 głosów - wstrzymujących się

9. Uchwała Nr XXX/191/2014 Rady Gminy z dnia 10 marca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na
ustanowienie w trybie bezprzetargowym na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojszowach
ograniczonego prawa rzeczowego w postaci nieodpłatnego użytkowania na czas nieokreślony,
zabudowanej nieruchomości gminnej w celu prowadzenia działalności statutowej
14 głosów – za
0 głosów - przeciw
0 głosów - wstrzymujących się
10. Uchwała Nr XXX/192/2014 Rady Gminy z dnia 10 marca 2014r. w sprawie przystąpienia do zmiany
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bojszowy” dla obszaru
położonego w rejonie ul. Sierpowej w miejscowości Bojszowy Nowe
14 głosów – za
0 głosów - przeciw
0 głosów - wstrzymujących się
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11. Uchwała Nr XXX/193/2014 Rady Gminy z dnia 10 marca 2014r. w sprawie w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w
rejonie ul. Sierpowej w miejscowości Bojszowy Nowe
14 głosów – za
0 głosów - przeciw
0 głosów - wstrzymujących się
12. Uchwała Nr XXX/194/2014 Rady Gminy z dnia 10 marca 2014r. w sprawie w sprawie przyjęcia
wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w
Gminie Bojszowy na lata 2014 -2016
11 głosów – za
0 głosów - przeciw
3 głosy - wstrzymujące się (E. Roglaski)
13. Uchwała Nr XXX/195/2014 Rady Gminy z dnia 10 marca 2014r. w sprawie w sprawie przyjęcia
wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Bojszowy na
lata 2014 -2019.
11 głosów – za
0 głosów - przeciw
3 głosy - wstrzymujące się (E. Roglaski)
14. Uchwała Nr XXX/196/2014 Rady Gminy z dnia 10 marca 2014r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Bieruńsko – Lędzińskiemu na realizację zadań w zakresie wspierania osób
niepełnosprawnych.
14 głosów – za
0 głosów - przeciw
0 głosów - wstrzymujących się
15. Uchwała Nr XXX/197/2014 Rady Gminy z dnia 10 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2014 rok
12 głosów – za
0 głosów - przeciw
2 głosy - wstrzymujące się (E. Rogalski)
16. Uchwała Nr XXX/198/2014 Rady Gminy z dnia 10 marca 2014r. w sprawie pomocy finansowej dla
Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego
11 głosów – za
0 głosów - przeciw
3 głosy - wstrzymujące się (E. Rogalski)
17. Uchwała Nr XXX/199/2014 Rady Gminy z dnia 10 marca 2014r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej z budżetu Gminy Bojszowy na rzecz samorządu Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego
13 głosów – za
0 głosów - przeciw
1 głos - wstrzymujący się (E. Rogalski)
18. Uchwała Nr XXX/200/2014 Rady Gminy z dnia 10 marca 2014r. w sprawie pomocy finansowej dla
miasta Tychy
12 głosów – za
0 głosów - przeciw
2 głosy- wstrzymujące się (E. Rogalski)
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Ogłoszono 5 min przerwy.
Ad.7 Zapytania i interpelacje radnych oraz sprawy bieżące.
Przewodniczący Marek
międzysesyjnym:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kumor

przedstawił

sprawozdanie

z

prac

Rady

Gminy

w

okresie

Spotkanie z seniorami Gminy Bojszowy.
Jubileuszowy Memoriał Henryka Jasińskigo.
Bieg uliczny Oświęcim – Bojszowy.
Spotkanie Koła Emerytów i Rencistów Bojszowy.
Jubileusz Koła Emerytów i Rencistów Bojszowy Nowe.
Spotkanie z olimpiadą w Soczi „Przeżyjmy to jeszcze raz”.
Komisja Budżetu i Rozwoju Gminy.
Zebrania sprawozdawcze jednostek OSP Gmina Bojszowy.
Przygotowanie do jubileuszowych Igrzysk Osób Niepełnosprawnych Lędziny 2014.

Wójt:
1. Zakupiono dwie nowe wiaty przystankowe. Pierwsza w Bojszowach przy ul. Gaikowej – przed
posesją nr 2, druga w Świerczyńcu przy ul. Barwnej – obok skrzyżowania z ul. Leśną.
2. Zlecono uporządkowanie stanu roślinności niskiej i wysokiej na poboczach oraz w rowach
przydrożnych wzdłuż ulicy Starowiejskiej w Bojszowach.
3. Zlecono wykonanie i dostawę ulicznych koszy na śmieci (10 szt) oraz parkingu rowerowego (1 kpl)
do zamontowania przy ul. Świętego Jana w Bojszowach.
4. Zlecono wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Równej w rejonie skrzyżowania z ul. Świętego
Jana (parking obok kościoła).
5. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Remont ciągu dróg gminnych
670620S i 670670S – ulicy Barć i odcinka ulicy Lisiej w Międzyrzeczu”.
6. Wysłano zapytanie o wykonanie i dostawę 21 tabliczek z nawami ulic (nowe ulice oraz uzupełnienie
braków).
7. Ustalono terminy podstawień pojemników na odpady zmieszane – czwarte środy miesiąca.
8. Utrzymanie zieleni 2014 – GPK Sp. z o.o.
9. Koszenie boisk sportowych – Agrokom Jan Baron
10. Do Gminnego Przedszkola w Bojszowach został dostarczony komputer KIDSsmart
Zapytania radnych:
Radny A. Wilczek: poprosił o zamontowanie 3 szt. Koszy na Al. Popiełuszki; zgłosił również zapadnięte
studzienki na ul. Ruchu Oporu.
Radny S. Biela: zapytał:
- o koszenie boiska przy szkole w Świerczyńcu;
- gdzie będzie komputer, który został przyznany Przedszkolu;
- o oświetlenie na cmentarzu i na Al. Popiełuszki;
Radny Krzysztof Ścierski: zwrócił uwagę na jakość worków na śmieci.
Rada Maria Odrobińska: radna przekazała 2 pisma ponadto poprosiła, aby pomalować pasy przejścia dla
pieszych.
Radny Grzegorz Gwóźdź: zapytał:
- czy da się zmyć napisy z wiat przystankowych;
- kto ustawia pojemniki na ubrania na ul. Trzcinowej i Pancerniaków
- czy nie powinno ograniczyć bilbordy i plakaty rozwieszane na drzewach i słupach na terenie naszej gminy.
Radny Grzegorz Tomala: prośba o zainteresowanie się sprawą dzieci ze szkoły podstawowej w
Bojszowach, które nie mogą przechodzić przez łącznik.
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Radny Szymon Gruszka: zapytał o oświetlenie pomiędzy ul. Barwną i ul. Sierpową oraz wyraził prośbę o
zainteresowanie się stanem drogi ul. Krętej w Świerczyńcu.
Radny Andrzej Rokowski: zgłosił zapadliny na ul. Średniej i Bocianiej w Bojszowach.
Radny A. Wilczek: zapytał, czy coś wiadomo na temat ruiny domu na ul. Korzenickiej w Bojszowach
Nowych.
Ad.8 Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
Kosze Al. Popiełuszki: gdy będą kosze napewno zostaną tam zamontowane
Studzienki ul. Ruchu Oporu: sprawa zostanie zgłoszona do Starostwa Powiatowego
Ruiny ul. Korzenicka: sprawa została zgłoszona do Wydziału Nadzoru Prawnego
Koszenie boisk przy SP Świerczyniec: Firma Agrokom kosi tylko boiska, koszenie pozostałych terenów
należy do szkoły.
Komputer będzie w Gminnym Przedszkolu w Bojszowch.
Oświetlenie: sprawa zostanie zgłoszona
Worki na śmieci – pismo w tej sprawie zostało przesłane do Wykonawcy.
Wiata przystankowa: Spółka GPK czyści wiaty przystankowe, wymienia szyby i oświetlenia.
Pojemniki na odzież: pisma zostały w tej sprawie wysłane do firmy, która stawia te pojemniki.
Pasy na przystankach i przejściach: sprawa do ponownego rozpatrzenia; ponadto pisma w tej sprawie
zostały już kierowane do Starostwa Powiatowego.
Bilbordy: sprawa do wyjaśnienia.
Ul. Kręta: to kolejne zadanie, które jest planowane na przyszłą kadencję.

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

Protokołował: K. Machulec
Bojszowy, dnia 10.03.2014r.
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