PROTOKÓŁ Nr XXXII/2014
z przebiegu sesji zwyczajnej Rady Gminy Bojszowy
w dniu 16 czerwca 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 13 radnych (nieobecny Stanisław Biela, Joanna
Czarnynoga)
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 XXXI/2014.
Protokół z sesji Nr XXXI/2014 z dnia 5 maja.2014r. został poddany pod głosowanie:
12 głosów – za
0 głosów – przeciw
1 głos – wstrzymując się.
Ad. 4 Przedstawienie projektów uchwał
1. Projekt Uchwały Nr XXXII/208/2014 Rady Gminy Bojszowy z dnia 16 czerwca 2014r.
w sprawie nadania nazwy „Spokojna” drodze położonej na terenie Gminy Bojszowy
W/w projekt uchwały został przedstawiony i pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Gospodarki
Komunalnej.
W związku z wnioskiem właścicieli działki nr 3812/484 o nadanie jej nazwy (droga wewnętrzna –
boczna do ul. Sportowej w Międzyrzeczu) postanowiono zgodnie ustawą o drogach publicznych nadać
jej nazwę ul. Spokojna. Nazwa taka została zaproponowana przez wszystkich właścicieli działki nr
3812/484.
Uwagi: Bark uwag
2. Projekt Uchwały Nr XXXII/209/2014 Rady Gminy Bojszowy z dnia 16 czerwca 2014r. w
sprawie nadania drodze położonej na terenie Gminy Bojszowy nazwy „Aleja Ks. Marcisza”
W/w projekt uchwały został przedstawiony i pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Gospodarki
Komunalnej.
W związku z wnioskami mieszkańców o nadanie nazwy drodze wewnętrznej łączącej ul. Barwną
z ul. Sierpową w Świerczyńcu postanowiono zgodnie ustawą o drogach publicznych nadać jej nazwę
Aleja Ks. Marcisza. Ksiądz Marcisz był budowniczym kościoła w Bojszowach Nowych pod wezwaniem
Najświętszej Maryi Panny Uzdrowienia Chorych. Nazwanie jego imieniem drogi w pobliżu kościoła
będzie przypominało mieszkańcom Świerczyńca i Bojszów Nowych o jego zasługach dla społeczności
lokalnej.
Uwagi: Brak uwag.
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3. Projekt Uchwały Nr XXXII/210/2014 Rady Gminy Bojszowy z dnia 16 czerwca 2014r.
w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono
stanowiska kierownicze zatrudnionym w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę
Bojszowy oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów
szkolnych, psychologów, logopedów, doradców zawodowych.
Wielokrotne zmiany uchwały Nr XV/81/2012 z 29 maja 2012r. powodują jej nieczytelność. Ponadto
uregulowania wymaga kwestia godzin ponadwymiarowych dla osób, które korzystają z obniżki
pensum. Pozostałe ustalenia pozostają bez zmian tj. wysokości obniżki godzin oraz wymiar godzin dla
pedagogów, logopedów, psychologów, doradców zawodowych.
Wszczęcie postępowania nadzorczego (Nadzór Prawny Wojewody) z dnia 03.06.2014r. spowodowało
konieczność uchylenia uchwały podjętej w maju br. – zgodnie z orzecznictwem WSA czas pracy
nauczycieli przedszkola nie może być regulowany uchwałą Rady Gminy jak to miało miejsce
dotychczas. Przepisy ustawowe określają czas pracy dla nauczycieli grup złożonych z 6-latków ( 22 h)
i pozostałych grup – 25 h.
Uwagi: Bark uwag.
4. Projekt Uchwały Nr XXXII/211/2014 Rady Gminy Bojszowy z dnia 16 czerwca 2014r.
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
Projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej został poddany pod głosowanie
i pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Rozwoju Gminy.
Zmiany wprowadzone w wieloletniej prognozie finansowej niniejszą uchwałą polegają na zmianie kwot
przedsięwzięć majątkowych w latach 2014-2016 i dotyczących zadania:
- budowa przedszkola gminnego - łączny nakład finansowy 7 613 454 (2014 – 2 513 930;
2015 – 5 099 524)
- modernizacja ulicy Korzenickiej – łączny nakład finansowy 4 745 016,30 (2014 - 2095016,30;
2015 – 1 000 000; 2016 – 1 650 000)
- rozbudowa biblioteki gminnej - łączny nakład finansowy 582204,23 (2014 – 406 385;
2015 - 175 819,23)
Ponadto zmieniono w załączniku nr 1 do WPF kwoty wydatków i dochodów majątkowych w w/w
latach.
Uwagi:
Radna Maria Odrobińska: zapytała, co wchodzi w zakres inwestycji budowy gminnego przedszkola,
czy również pomoce?
Wójt: w zakres inwestycji wchodzi pełne wyposażenie gminnego przedszkola wraz z otoczeniem (plac
zabaw), jak również rozbiórka ówczesnego przedszkola.
Radny Antoni Wilczek: zapytał, kiedy będzie rozstrzygnięcie przetargu na ul. Korzenicką.
Wójt: aktualnie trwa procedura pozwolenia na realizację inwestycji. Przetarg na rozbudowę będzie
ogłoszony w najbliższych dniach.
Radny Grzegorz Gwóźdź: zapytał na ile dzieci jest przewidziany nowy budynek przedszkola?
Wójt: 150 przedszkolaków i 25 żłobkowiczów.
Radny Grzegorz Tomala: zapytał, jak będzie technicznie wyglądał rozbudowa ul. Korzenickiej, jak
inwestycja zostanie rozłożona w czasie?
Wójt: przewidywany termin rozpoczęcia jest jeszcze w tym roku, a harmonogram rzeczowo finansowy,
będzie taki, że inwestycja może być zamknięta tak jak przedszkole, czyli do końca sierpnia przyszłego
roku.
5. Projekt Uchwały Nr XXXII/212/2014 Rady Gminy Bojszowy z dnia 16 czerwca 2014r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/199/2014 z dnia 10 marca 2014r. w sprawie udzielenia
pomocy finansowej z budżetu Gminy Bojszowy na rzecz samorządu Powiatu Bieruńsko –
Lędzińskiego.
W związku z powstaniem oszczędności po rozstrzygnięciu przetargu na przebudowę drogi
powiatowej- ul. Trzcinowa w Świerczyńcu oraz prośbą Starosty Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego aby
oszczędności te przeznaczyć na dofinansowanie realizacji kolejnego zadania na terenie Gminy
Bojszowy, tj, na budowę chodnika wraz z odwodnieniem wzdłuż drogi powiatowej ul. Ruchu Oporu
istnieje konieczność podjęcia w/w uchwały. W chwili obecnej brak chodnika na odcinku od przystanku
autobusowego w rejonie skrzyżowania z ul. Kowola do skrzyżowania z drogą wojewódzką DW931
stwarza ogromne utrudnienie dla ruchów pojazdów, rowerzystów i pieszych. Udzielenie pomocy
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pozwoli na wykonanie przez Powiat brakującego odcinka chodnika i kanalizacji deszczowej. Będzie to
korzystne dla podniesienia bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. Kwota
dofinansowania zadań powiatowych nie ulegnie zmianie i będzie wynosiła 500.000,- zł..
Uwagi:
Radny G. Tomala: zapytał, jaki będzie zakres robót w związku z tą inwestycją?
Wójt: Udzielenie pomocy pozwoli na wykonanie przez Powiat brakującego odcinka chodnika
i kanalizacji deszczowej.
6. Projekt Uchwały Nr XXXII/213/2014 Rady Gminy Bojszowy z dnia 16 czerwca 2014r. w
sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg
powiatowych na terenie Gminy Bojszowy powierzonych przez Powiat Bieruńsko-Lędziński
Wpływ na sposób i standardy prowadzenia zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy
Bojszowy ma duże znaczenie dla mieszkańców Gminy. Przyjęcie tego zadania wraz ze stosowanymi
środkami finansowymi pozwoli na znaczenie szybszą reakcję i precyzyjne określenie zakresu
koniecznych działań (w zależności od występujących zjawisk atmosferycznych).
Uwagi:
Radny Krzysztof Ścierski: zapytał czy w/w uchwała jest bezterminowa?
Wójt: potwierdził, że uchwała jest bezterminowa.
Ad.5 Przyjęcie uchwał.
Przyjęcie uchwał:
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych (nieobecny Stanisław Biela, Joanna Czarnynoga)
1. Uchwała Nr XXXII/208/2014 Rady Gminy Bojszowy z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie
nadania nazwy „Spokojna” drodze położonej na terenie Gminy Bojszowy
13 głosów – za
0 głosów - przeciw
0 głosów- wstrzymujących się
2. Uchwała Nr XXXII/209/2014 Rady Gminy Bojszowy z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie
nadania drodze położonej na terenie Gminy Bojszowy nazwy „Aleja Ks. Marcisza”
13 głosów – za
0 głosów - przeciw
0 głosów- wstrzymujących się
3. Uchwała Nr XXXII/210/2014 Rady Gminy Bojszowy z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie
określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska
kierownicze zatrudnionym w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Bojszowy
oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów
szkolnych, psychologów, logopedów, doradców zawodowych.
13 głosów – za
0 głosów - przeciw
0 głosów- wstrzymujących się
4.Uchwała Nr XXXII/211/2014 Rady Gminy Bojszowy z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie zmian
w wieloletniej prognozie finansowej
9 głosów – za
0 głosów - przeciw
4 głosy- wstrzymujące się (E. Rogalski)
5.Uchwała Nr XXXII/212/2014 Rady Gminy Bojszowy z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie zmiany
uchwały Nr XXX/199/2014 z dnia 10 marca 2014r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z
budżetu Gminy Bojszowy na rzecz samorządu Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego.

3

10 głosów – za
0głosów - przeciw
3 głosy- wstrzymujące się (E. Rogalski)
6.Uchwała Nr XXXII/213/2014 Rady Gminy Bojszowy z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie
wyrażenia zgody na przyjęcie zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na
terenie Gminy Bojszowy powierzonych przez Powiat Bieruńsko-Lędziński
12 głosów – za
1 głos - przeciw
0 głosów- wstrzymujące się
Ad.6 Zapytania i interpelacje radnych oraz sprawy bieżące.
Przewodniczący Marek Kumor przedstawił sprawozdanie z prac Rady Gminy w okresie
międzysesyjnym:
1. Przedstawił pisma, które wpłynęły do Przewodniczącego RG (uchwała XXXI Rady Gminy
Kobiór z dn. 22.05.2014r., pismo procesowe p. Henryka Kołoczka).
2. Poinformował, że do biura rady został złożony wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi
wraz z opinią RIO Katowice.
Wójt:
1. Uporządkowano stan roślinności niskiej i wysokiej w parku dworskim w Jedlinie.
2. Wyznaczono miejsca parkingowe na ul. Świętego Jana w Bojszowach (odcinek pomiędzy
ulicami Gościnną i Jedlińską).
3. Wykonano odcinek chodnika z kostki granitowej przy ul. Dworzysko w Bojszowach –
połączenie istniejącego chodnika przy pomniku Św. Barbary z nową drogą technologiczną do
pompowni.
4. Trwa „Remont ciągu dróg gminnych 670620S i 670670S – ulicy Barć (km. 0+000,00 –
0+714,00) i odcinka ulicy Lisiej (km. 0+000,00 – 0+660,00) w Międzyrzeczu”.
5. W dniu 2 czerwca br. złożono wniosek o uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji
drogowej (specustawa) – Rozbudowa ulicy ul. Korzenickiej w Bojszowach Nowych wraz
z budową chodnika i kanalizacji deszczowej (specustawa).
6. Wybrano wykonawcę koszenia poboczy dróg gminnych, terenów zielonych, nieużytków oraz
rowów przydrożnych.
7. Od 23 czerwca na terenie gminy będzie miało miejsce odkomarzanie.
8. Trwa procedura wyboru wykonawców projektów remontów ulic Bliskiej, Słonecznej
i Spacerowej.
9. Trwa naprawa piłkochwytu na boisku KS Polonia w Międzyrzeczu.
10. Trwa remont muru obok parkingu przed kościołem w Bojszowach.
11. Śląski Urząd Wojewódzki (Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji) – prośba o przeznaczenie
oszczędności z remontu ulic Barć i Lisiej oraz o jednoczesne zwiększenie środków na
przebudowę ul. Ks. Grycmana w Jedlinie.
12. Zostało wysłane zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy.
Zapytania radnych:
Radny Szymon Gruszka: zapytał o ul. Krętą oraz o oświetlenie na Al. ks. Marcisza.
Radny Antoni Wilczek: zapytał o odwonienie terenu przy ul Lisiej w Międzyrzeczu.
Radny Szymon Gruszka: zapytał, czy drzewa na początku ul. Lisiej zostaną ścięte?
Ad.7 Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
Ul. Kręta i oświetlenie Al. Ks. Macisza – sprawa ciągle rozpatrywana, w odpowiednim momencie
znajdzie się to w programie rozwoju dróg lokalnych.
Ul. Lisia – droga poszerzana na całej długości, będzie tam kanalizacja deszczowa.
Drzewa przy ul. Lisiej –otrzymano decyzję na wycinkę drzew, w związku z tym będzie można
wycinać wspomniane drzewa.
Ad.8 Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady Gminy Bojszowy Marek Kumor formułą „Zamykam sesję Rady Gminy
Bojszowy" zakończył obrady sesji.
Protokołował: K. Machulec
Bojszowy, dnia 16.06.2014r.
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