PROTOKÓŁ Nr XXXIV/2014
z przebiegu sesji zwyczajnej Rady Gminy Bojszowy
w dniu 4 września 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
(nieobecna/-y radna Joanna Czarnynoga, radny Henryk Kostyra )
Przewodniczący odczytał porządek obrad i zapytał, czy Radni wnoszą jakieś
w proponowanym porządku obrad. Nikt nie wniósł zmian w proponowanym porządku obrad.

zmiany

Przewodniczący zapytał, czy ktoś wnosi uwagi do Protokołu Nr XXXIII/2014.
Protokół z sesji Nr XXXIII/2014 z dnia 30 czerwca 2014r. został poddany pod głosowanie:
12 głosów – za
0 głosów – przeciw
1 głos – wstrzymujący się.
Ad. 4 Przedstawienie projektów uchwał
1) Projekt uchwały Nr XXXIV/217/2014 Rady Gminy z dnia 4 września2014r. w sprawie zmiany
uchwały Nr XXX/187/2014 w sprawie podziału Gminy Bojszowy na stałe obwody głosowania z dnia 10
marca 2014r..
2) Projekt uchwały Nr XXXIV/218/2014 Rady Gminy z dnia 4 września2014r. w sprawie zmiany
uchwały Nr XXX/188/2014 w sprawie podziału Gminy Bojszowy na okręgi wyborcze z dnia 10 marca
2014r.
Powyższe projekty uchwał zostały przedstawione jednocześnie przez Wójta Gminy Bojszowy,
Henryka Utrata.
Uchwałą Rady Gminy Bojszowy nr XXXII/208/2014 została nadana nazwa „Spokojna” drodze
wewnętrznej położonej na terenie Gminy Bojszowy w miejscowości Międzyrzecze (boczna do ulicy
Gromadzkiej). Ulica ta wchodzi w skład okręgu głosowania Nr 10 i obwodu głosowania nr 5 na terenie
Gminy Bojszowy. W związku z zarządzonymi na dzień 16 listopada 2014r. wyborami samorządowymi
i kalendarzem wyborczym, który określa, iż do dnia 7 września należy podać do wiadomości
publicznej informację o okręgach i obwodach głosowania – przed upływem tego dnia należy podjąć
stosowne uchwały.
Uwagi:
Brak uwag.
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Ad.5 Przyjęcie uchwał.
Przyjęcie uchwał:
W głosowaniu udział wzięło14 radnych (spóźniony radny Henryk Kostyra, nieobecna Joanna
Czarnynoga)
1.Uchwała Nr XXXIV/217/2014 Rady Gminy z dnia 4 września2014r. w sprawie zmiany uchwały
Nr XXX/187/2014 w sprawie podziału Gminy Bojszowy na stałe obwody głosowania z dnia 10 marca
2014r..
14 głosów – za
0 głosów - przeciw
0 głosów - wstrzymujących się
2. Uchwała Nr XXXIV/218/2014 Rady Gminy z dnia 4 września2014r. w sprawie zmiany uchwały
Nr XXX/188/2014 w sprawie podziału Gminy Bojszowy na okręgi wyborcze z dnia 10 marca 2014r.
14 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:
Przygotowanie do dożynek gminnych "Międzyrzecze 2014".
Uroczystości związane ze Świętem Wojska Polskiego.
Organizacja imprez środowiskowych w okresie wakacji.
Informacja o oświadczeniach majątkowych na koniec kadencji.
Podziękowanie dla radnych za udział w pogrzebie śp. Beaty Zygmuncik - Z-Ca Kierownika
USC.
6. Przewodniczący poinformował, że do biura rady wpłynęło:
- wystąpienie pokontrolne – GZOZ Bojszowy
- Uchwała Rady Powiatu w Żywcu w sprawie poparcia działań mających za celu zahamowanie
wypływu środków finansowych wypracowanych w regionie do budżetu centralnego oraz zwiększenie dochodów jednostek samorządu terytorialnego
- materiały statystyczne – stan i potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojszowach
- informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2014
- Uchwała Rady Miejskiej w Oleśnie w sprawie poparcia działań mających za celu
zahamowanie wypływu środków finansowych wypracowanych w regionie do budżetu
centralnego oraz -zwiększenie dochodów jednostek samorządu terytorialnego
- zaproszenie do udziału w koncertach XV Festiwalu „Jesień Organowa w Powiecie
Bieruńsko-Lędzińskiem” które odbędą się w niedzielne wieczorny od 7 września do 26
października br.
- zaproszenie na konferencję – problematyka wpływu zanieczyszczeń emitowanych przez
planowany blok energetyczny na stan czystości powietrza oraz zdrowie mieszkańców
1.
2.
3.
4.
5.

Wójt:
1. Wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Równej w rejonie skrzyżowania z ul. Świętego Jana
(parking obok kościoła). Zlecenie obejmowało prace projektowe i wykonawcze (przyłącze, linia
kablowa, ustawienie trzech słupów z lampami ulicznymi)
2. Wykonano remont pomieszczeń w budynku OSP Międzyrzecze (malowanie sali, zaplecza,
klatki schodowej, wc i garażu + prace pomocnicze)

2

3. Wykonano remont budynku i jego otoczenia (malowanie elewacji, stolarki, elementów
metalowych, naprawa chodnika) na terenie boiska sportowego przy ul. Gromadzkiej w
Międzyrzeczu
4. Zostaną wykonane trzy progi zwalniające na ul. Lisiej – wniosek mieszkańców
5. Wymiana piasku w piaskownicach na gminnych placach zabaw
6. Przeniesiono plac zabaw na terenie boiska przy ul. Gościnnej 6 w Bojszowach. Obecna
lokalizacja – teren zielony za biblioteką (obok Orlika)
7. W dniu 18 sierpnia br. uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(specustawa) – Rozbudowa ulicy ul. Korzenickiej w Bojszowach Nowych wraz z budową
chodnika i kanalizacji deszczowej. Oczekujemy na jej uprawomocnienie
8. Rozpoczęto remont ul. ks. Grycamana w Jedlinie - termin wykonania – do 14.11.2014r.
9. Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej wraz
z przyłączami na działce nr 759/43 przy ul. Gościnnej w Bojszowach. Wykonano roboty
rozbiórkowe i pale fundamentowe. Trwa wykonywanie fundamentów pod nowe pomieszczenia
10. Budowa budynku gminnego przedszkola i żłobka oraz rozbiórka istniejącego budynku
przedszkola w Bojszowach przy ul. Gaikowej. Wykonano rozbiórkę małej architektury
i wycinkę drzew. Trwają roboty ziemne - wykopy pod piwnicę i fundamenty
11. Przedszkole w Bojszowach zostało przeniesione do hali sportowej przy Gminnym Gimnazjum
w Bojszowach - przyjęto więcej przedszkolaków, warunki znaczenie się poprawiły
12. Rozbudowa systemu instalacji c.w.u. w Szkole Podstawowej w Świerczyńcu przez
zainstalowanie kolektorów słonecznych. Termin wykonania – do 15.10.2014r
13. Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oświetlenia ulicznego wewnętrznej drogi
gminnej alei Ks. Marcisza w Świerczyńcu (łącznik ul. Sierpowej z Barwną). Termin wykonania
– do 30 czerwca 2015r.
14. Trwa procedura wyboru wykonawców projektów remontów ulic Bliskiej, Słonecznej
i Spacerowej
15. Podsumowano rok działania systemu gospodarki odpadami:
RAPORT DOTYCZĄCY ZEBRANYCH ODPADÓW [Mg]
lipiec'13 - czerwiec'14

2012 r.

2 093,02

1 604,66

odpady zielone

369,36

4,3

makulatura

55,68

4,31

szkło

153,22

63,78

tworzywa

91,3

33,09

wielkogabaryty

82,86

71,20

KOD ODPADU
odpady
zmieszane

16. 20 września w sobotę na terenie Międzygminnego Zakładu Kompleksowego
Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach odbędą się DNI OTWARTE.
Dla mieszkańców gminy zostanie zorganizowana bezpłatna linia autobusowa. Szczegółowy
rozkład jazdy zostanie zamieszczony na plakatach oraz stronie internetowej urzędu
Zapytania radnych:
Radny Stanisław Biela: zaprosił zebranych radnych na turniej modeli latających, który odbędzie się
w Bojszowach przy ul. Gościnnej.
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Radny Grzegorz Tomala: zapytał o spotkanie sprawozdawcze GTS Bojszowy oraz poprosił o
zrelacjonowanie go?
Radny Szymon Gruszka: zapytał o remonty ulic (łatanie dziur) na terenie Świerczyńca. Poinformował
o zapadniętych studzienkach na chodniku przy ul Barwnej. Zapytał również o plan naprawy ulic, kiedy
zostanie utworzony oraz czy znajdzie się tam ul. Kręta.

Ad.9 Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
Spotkanie GTS Bojszowy - Wójt poinformował, że nie brał zaproszony na to spotkanie, w związku z
tym nie brał w nim udziału.
Remonty ulic: pracę będą rozpoczęte po 15 września br.
Studzienki - sprawa do rozpoznania
Plan napraw ulicy - termin: wrzesień 2014r.

Ad.10 Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady Gminy Bojszowy Marek Kumor formułą „Zamykam sesję Rady Gminy
Bojszowy" zakończył obrady sesji.
Protokołował: K. Machulec
Bojszowy, dnia 04.09.2014r.
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