PROTOKÓŁ Nr XXXIII/2014
z przebiegu sesji zwyczajnej Rady Gminy Bojszowy
w dniu 30 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 i przyjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bojszowy za 2013r..
5. Przedstawienie i przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bojszowy
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013r..
6. Przedstawienie projektów uchwał.
7. Przyjęcie uchwał.
8. Zapytania i interpelacje radnych oraz sprawy bieżące.
9. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
10. Zakończenie sesji.
Przebieg sesji:
Ad.1-3
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kumor otworzył sesję, powitał radnych, zaproszonych gości oraz
stwierdził prawomocność sesji – obecnych 12 radnych (radna Maria Odrobińska, radny Grzegorz
Tomala, radny Andrzej Rokowski)
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 XXXII/2014.
Protokół z sesji Nr XXXII/2014 z dnia 16 czerwca 2014r. został poddany pod głosowanie:
12 głosów – za
0 głosów – przeciw
0 głos – wstrzymujących się.
Ad. 4 Przedstawienie i przyjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bojszowy za 2013r..
Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych w terminie do 30 czerwca danego roku Rada
Gminy rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu za
poprzedni rok budżetowy tj. 2013.
Podjęcie uchwały poprzedzone było pracami Komisji Rewizyjnej, która zapoznała się szczegółowo na
2 posiedzeniach z w/w sprawozdaniami i wydała pozytywną opinię w postaci wniosku o udzielenie
absolutorium dla Wójta Gminy Bojszowy.
Ponadto Wójt przedstawił Radzie Gminy kilka podstawowych informacji, otóż.:
- planowane dochody za rok 2013 zostały zapisane w wysokości 28 751 438,00 zł, natomiast budżet
zamknął się kwotą wykonaną w wysokości 24 638 361,48 zł, tj. 85,8 % planu;
- wydatki zostały zbilansowane i wykonane na poziomie kwoty 25 347 139,47 zł, tj. 81,2% planu;
- na zadania inwestycyjne i majątkowe wydano 4 670 188,04 zł;
- ogółem wydatki na 1 mieszkańca w 2013 r. – 3 450,94 zł (tendencja wzrostowa); wydatki na 1
mieszkańca z podziałem na miejscowości w roku 2013 wynoszą:

Bojszowy: 3 905,78 zł

Bojszowy Nowe: 3 073,06 zł

Świerczyniec: 3 076,36 zł

Międzyrzecze: 2 929,93 zł

Jedlina: 2 968,66 zł
- mienie komunalne:

stan gruntów komunalnych: 84,0057 ha – wartość ewidencyjna: 29 414 943,05 zł;

stan gruntów oddanych w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym: przekazano 3,0800 ha
– wartość ewidencyjna: 4 475 829,10 zł
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ogół gruntów oddanych w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym: 87,0857 ha o wartości
ewidencyjnej 33 890 772,15 zł;

środki trwałe - nieruchomości: wartość ogółem 78 436 531,81
 budynki i lokale – wartość: 21 563 296,46 zł
 obiekty inżynierii lądowej i wodnej: 56 873 235,35 zł

środki trwałe – mienie ruchome: wartość 5 898 035,13 zł
- razem majątek Gminy wynosi 120 854 149,37 zł;
- udziały w spółkach: wartość wszystkich udziałów wynosi 9 229 590,00 zł;

Uwagi:
Radny Józef Fuchs: zapytał o koszt rozbudowy GZOZ Bojszowy, dlaczego Gmina przekazała na to
zadanie tylko 50 000,00 zł, a w planie była to kwota 200 000,00 zł?
Wójt: w budżecie w dziale „Ochrona zdrowia” wykazano wykonanie na poziomie 25% planu, czyli
50 000,00 zł przekazano GZOZ na realizację tej inwestycji. Kwota 200 000,00 była planem na rok
2013, który został opracowany w roku 2012, gdy zakładano, że inwestycja rozbudowy przychodni
będzie kosztowała ok. 800 000,00 zł (kosztorys inwestorski). Na koniec roku 2012 GZOZ dysponował
kwotą ok. 600 000,00 zł (kwota przeznaczona na tą inwestycję), w związku z tym założono, że na tą
inwestycję będzie trzeba przeznaczyć 200 000,00 zł. Po przetargu okazało się, że cała inwestycja
warta jest nie więcej niż 600 000,00 zł, w związku z tym pani dyrektor GZOZu wystąpiła z pismem
z dnia 10 października 2013r. z prośbą o sporządzenie aneksu do umowy, gdzie zmianie ulegnie
wartość dotacji z 200 000,00 zł na 50 000,00 zł.
Radny Szymon Gruszka: zapytał o spółkę wodną, dlaczego inna kwota była planowana w budżecie,
a inną kwotę otrzymała.
Wójt: kwota przypinana do spółki wodnej to również w pierwotny zapis w planie finansowym,
natomiast później uzgadniany jest harmonogram prac najpilniejszych, który wykonuje spółka wodna
i tylko na tej zasadzie przekazywana jest dotacja - konkretna praca, zadanie, które należy wykonać.
Uchwała Nr XXXIII/214/2014 Rady Gminy Bojszowy z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie:
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Gminy Bojszowy za 2013r.
10 głosów – za
0 głosów - przeciw
2 głosy- wstrzymujące się
Ad. 5 Przedstawienie i przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bojszowy
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013r..
W/w projekt uchwały przedstawił przewodniczący Komisji Rewizyjnej pan Stanisław Biela.
Po rozpatrzeniu i przeanalizowaniu sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Bojszowy wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informacji
o stanie mienia gminy za 2013 r. Komisja Rewizyjna nie stwierdziła nieprawidłowości
w kontrolowanym zakresie i postanawia po głosowaniu jawnym, jednogłośnie wnioskować do Rady
Gminy Bojszowy o udzielenie Wójtowi Gminy Bojszowy absolutorium za rok 2013. Przewodniczący
komisji odczytał również uchwałę Nr 4100/II/105/2014 z dn. 27 maja 2014r. II Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Bojszowy. Skład Orzekający wydał pozytywną opinię o wniosku w sprawie udzielania
absolutorium Wójtowi Gminy Bojszowy za 2013 rok.
Uwagi:
Radny Eugeniusz Rogalski: nie zgodził się z opinią RIO oraz z wnioskiem Komisji Rewizyjnej. Według
radnego finanse gminy pogarszają się, a rok 2013 był rokiem krytycznym. Radny przedstawił Radzie
Gminy swoją analizę wykonania budżetu gminy za 2013rok – przedstawił negatywne zjawiska, jakie
według radnego miały miejsce w ubiegłorocznym budżecie. Sądzi, że można manipulować
wskaźnikami, a taka polityka finansowa może dopuścić do zapaści. Przedstawił również analizę długu
publicznego, gdzie wynika, że w gminie jest tendencja wzrostowa. Uważa, że dobry gospodarz na
koniec roku powinien być na „+” , porównując gminę do ośrodka zdrowia, gdzie zaoszczędzono
pieniądze na jego rozbudowę. Na koniec radny powiedział, że będzie głosował przeciwko udzieleniu
absolutorium Wójtowi Gminy.
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Uchwała Nr XXXIII/215/2014 Rady Gminy Bojszowy z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie udzielenia
Wójtowi Gminy Bojszowy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013r.
9 głosów – za
1 głosów - przeciw (E.Rogalski)
2 głosy- wstrzymujące się
Przewodniczący Rady Gminy pogratulował Wójtowi i wszystkim związanym z realizacją budżetu, tj.
urzędnikom i radnym
Ad. 6 Przedstawienie projektów uchwał
Projekt uchwały Nr XXXIII/216/2014 Rady Gminy Bojszowy z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmian
w budżecie na 2014r.
W/w projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na Komisji Budżetu i Rozwoju
Gminy.
Uchwała podejmowana jest w związku z koniecznością podwyższenia dochodów i wydatków w
następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

dz. 801 rozdz. 80110 Gimnazja – zwiększenie dochodów ze środków Europejskiego
Funduszu Wsi Polskiej na Program Youngster w kwocie 6.210,00,

dz. 600 rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – zwiększenie wydatków o kwotę 60.000,00 na
wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg;

dz.801 rozdz. 801110 Gimnazja – zwiększenie wydatków na wynagrodzenie związane z
programem Youngster w kwocie 6.210,00;

dz. 921 rozdz. 90195 Pozostała działalność – zwiększenie wydatków na działalność
kulturalną związaną z planowanymi imprezami kulturalnymi w kwocie 70.000,00;

dz. 750 rozdz. 75023 Urzędy gmin – zmniejszenie wydatków o kwotę 130.000,00 na pokrycie
zwiększonych wydatków w dz. 600 i dz. 921
Ad.7 Przyjęcie uchwał.
Przyjęcie uchwał:
W głosowaniu udział wzięło 12 radnych (nieobecny/a A. Rokowski, G. Tomala,M. Odrobińska )
Uchwała Nr XXXIII/216/2014 Rady Gminy Bojszowy z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmian
w budżecie na 2014r.
9 głosów – za
0 głosów - przeciw
3 głosy- wstrzymujące się (E.Rogalski)
Ad.8 Zapytania i interpelacje radnych oraz sprawy bieżące.
Przewodniczący Marek Kumor przedstawił sprawozdanie z prac Rady Gminy w okresie
międzysesyjnym:
1. Finał Ligi Kobieta – na obiektach GTS Bojszowy
2. Uroczystość wręczenia nagrody „Honorowy Obywatel Gminy Miedźna – Alojzy Lysko”
3. Udział w X Jubileuszowych Mistrzostwach Polski Samorządowców w Tenisie Ziemnym Konin
2014 – III miejsce
4. Integracyjny Biwak Żeglarski Chełm Śląski.
5. Przedstawiono pismo pana Henryka Kołoczek z 26.06.2014r. (data wpływu do UG
30.06.2014)
Wójt:
1.
2.
3.
4.

Ul. Grycmana – dotacja ze środków powodziowych
Wybór wykonawcy na ulicę Bliską i Słoneczną
Pomoc dla Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego – podpisanie porozumienia
Ogłoszono przetarg „Rozbudowa ul. Korzenickiej w Bojszowach Nowych wraz z budową
chodnika i kanalizacji deszczowej” - otwarcie ofert w dniu 09.07.2014r.
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5. Ogłoszono przetarg „Rozbudowa systemów instalacji c.w.u. w Szkole Podstawowej
w Świerczyńcu przez zainstalowanie kolektorów słonecznych - otwarcie ofert w dniu
14.07.2014r.
6. Zakończono przetarg „Budowa budynku gminnego przedszkola i żłobka oraz rozbiórkę
istniejącego budynku przedszkola w Bojszowach przy ul. Gaikowej” - umowa zostanie
podpisana z firmą CZ.P.B.P. „Przemysłówka” S.A. z Częstochowy
7. Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy Bojszowy - wpłynęły 4 oferty
8. Wielobranżowy nadzór inwestorski zadania inwestycyjnego pn. „Budowę budynku gminnego
przedszkola i żłobka oraz rozbiórkę istniejącego budynku przedszkola w Bojszowach przy
ul. Gaikowej” - Umowa podpisana z Przedsiębiorstwem Usług Technicznych
i Konsultingowych Eugeniusz Henć z Świętochłowic.
9. Biblioteka – przekazanie placu bodowy 07.07.2014r.

Zapytania radnych:
Radny Antoni Wilczek: zapytał o regulację Korzeńca
Rady Józef Fuchs: zapytał o wybór wykonawców projektów remontu ul. Bliskiej i Słonecznej
Rady Szymon Gruszka: zapytał o plan rozwoju dróg gminnych.

Ad.9 Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
Regulacja Korzeńca: kolejne spotkanie bez ustaleń, brak przygotowania ze strony KWK Piast , drugi
termin spotkania odwołany, ostateczny termin – lipiec br.
Remont ul. Bliskiej i Słonecznej –aktualnie trwa procedura, wysłano zapytania ofertowe.
Plan rozwoju dróg gminnych – gotowy będzie we wrześniu br.

Ad.10 Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady Gminy Bojszowy Marek Kumor formułą „Zamykam sesję Rady Gminy
Bojszowy" zakończył obrady sesji.
Protokołował: K. Machulec
Bojszowy, dnia 30.06.2014r.
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