PROTOKÓŁ Nr XIV/2012
z przebiegu sesji zwyczajnej Rady Gminy Bojszowy
w dniu 19 marca 2012r.
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. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojszowach za 2011r.
5. Przedstawienie projektów uchwał.
6. Przyjęcie uchwał.
7. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok.
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 15 radnych.
Przewodniczący odczytał porządek obrad i zapytał czy Radni wnoszą jakieś zmiany w proponowanym
porządku obrad.
Radni nie zgłosili uwag do proponowanego porządku obrad, który został przyjęty 15 głosami.
Protokół z sesji Nr XIII/2011 z dnia 28.12.2011r. został przyjęty 15-stoma głosami.
Ad. 4 Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojszowach za 2011r.
Pisemne sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki zostało złożone do Biura Rady w dniu 6 marca
2012r. W uzupełnieniu w/w, Dyrektor GBP w Bojszowach, Pani Izabela Piętka przedstawiła prezentację
multimedialną z imprez i spotkań zorganizowanych przez Bibliotekę w 2011r. Biblioteka
zakwalifikowała się do II edycji Programu Rozwoju Bibliotek, jako biblioteka wiodąca w programie.
Biblioteki w Imielinie, Bieruniu i Chełmie Śląskim zgodziły się zostać partnerem GBP w programie,
dzięki czemu wspólnie rozpoczęliśmy cykl szkoleń dwudniowych z Planowania Pracy w Bibliotece.
Oprócz darmowych szkoleń z Planowania Pracy Biblioteki, w których uczestniczą wszyscy pracownicy
naszej biblioteki, szkoleń komputerowych dla bibliotekarzy, i szkoleń specjalistycznych, biblioteka
pozyskała sprzęt komputerowy: dwa komputery stacjonarne, dwa urządzenia wielofunkcyjne, drukarkę
A3, laptopa, ekran i rzutnik. Radni zostali też zapoznani ze stroną internetową bojszowskiej biblioteki.
Wójt Gminy Bojszowy zwrócił uwagę na bardzo bogatą ofertę dla mieszkańców oraz wysoką pozytywną
ocenę pracy przez Dyrektora Biblioteki Śląskiej.
Wójt oraz Przewodniczący Rady Gminy złożyli Pani Dyrektor podziękowanie za pracę i wyniki
placówki.
Uwagi radnych:
Stanisław Biela – ilu dorosłych mieszkańców korzysta z biblioteki?
I. Piętka – dokładnej liczby nie pamiętam, ale jest to ok. 60% wszystkich czytelników zapisanych w
bibliotece.
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Rada Gminy Bojszowy przyjęła sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w
Bojszowach za 2011r.
Przewodniczący zarządził 5 minut przerwy.
Ad.5 Przedstawienie projektów uchwał.
Uchwała Nr XIV/69/2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Tychy na realizację zadania
– prowadzenie Izby Wytrzeźwień. Projekt szczegółowo omówiony na połączonym posiedzeniu Komisji
w dniu 28.02.2012r. Wójt wyjaśnił, że osoby nietrzeźwe z terenu Gminy Bojszowy dowożone są do Izby
Wytrzeźwień w Tychach – jest to nawet ponad 30 osób rocznie. Aby Policja mogła nadal te osoby
przewozić do Tychów, a nie np. do Bielska-Białej, konieczne jest udzielenie Gminie Tychy pomocy
finansowej w wysokości 3 500 zł.
Uwagi radnych:
Radny S. Biela – w § 2 jest użyte dwa razy słowo „rok”.
Uchwała Nr XIV/70/2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bieruńsko-Lędzińskiemu
na realizację zadań w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych. Przedmiotowe środki w wysokości
6 000 zł trafią do Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość Życia”, którego
podopiecznymi są również mieszkańcy Gminy Bojszowy. Pomoc przeznaczona jest na realizację zadań
statutowych. Podjęcie uchwały pozwoli formalnie przekazać pieniądze Powiatowi.
Brak uwag.
Uchwała Nr XIV/71/2012 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnych. Do
kompetencji rady gminy należy wyrażenie zgody na dzierżawę gruntów powyżej 3 lat w trybie
bezprzetargowym dla dotychczasowych dzierżawców. Zgodnie z wnioskami mieszkańców, dzierżawa
dotyczyłaby okresu 4-letniego na grunty wymienione w załączniku do uchwały.
Uwagi radnych:
Radny Andrzej Rokowski – czy okres 4 lat jest wystarczający dla uzyskania przez rolników dopłat? Na
spotkaniu z rolnikami była mowa o 5 latach.
Wójt – jest to okres optymalny- postulowany przez wnioskodawców, który pozwoli na uzyskanie dotacji.
Uchwała Nr XIV/72/2012 w sprawie ustanowienia okresowych Gminnych Stypendiów Sportowych.
Treść uchwały została wypracowana na połączonym posiedzeniu Komisji w dniu 28.02.2012r. Jej
podjęcie pozwoli na uhonorowanie i wsparcie dla sportowców z naszej gminy za uzyskane wyniki
sportowe. Poszczególne kategorie zawodów, podział na grupy wiekowe oraz konieczne osiągnięcia
zawierają tabela nr 1 i tabela nr 2.
Uwagi radnych:
Radna Maria Odrobińska- zgodnie z § 3 ust. 7, w sytuacji niewystarczających środków finansowych
zabezpieczonych na stypendia, Gminnymi Stypendiami Sportowymi zostaną uhonorowani zawodnicy o
najwyższych osiągnięciach sportowych. W jakiej wysokości będą te środki? Czy w razie ich braku w
ogóle nie będzie stypendiów?
Wójt - jest to zapis asekuracyjny. Co roku w budżecie będzie zabezpieczona kwota na stypendia. Kwoty
za poszczególne osiągnięcia są sztywno określone w tabelach. W razie braku środków, w pierwszej
kolejności przyznawane będą stypendia za najwyższe wyniki.
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Radna M. Odrobińska- wysokość stypendium za Mistrzostwa Polski/Europy/Świata/Igrzyska
Olimpijskie jest taka sama, a ranga tych zawodów nieporównywalna. Uważam, że te kwoty powinny być
zróżnicowane.
Wójt – środki na stypendia pochodzą z budżetu gminy – mistrzowie świata czy olimpijscy otrzymują
gratyfikacje również z innych instytucji.
Radny S. Biela – .czy stypendia dla 1 zawodnika mogą się skumulować?
Wójt – nie – przyznaje się stypendium za najwyższe osiągnięcie danego zawodnika.
Radny S. Biela – zgodnie z §3 ust. 4 – stypendia są przyznawane na okres 12 miesięcy. Czy nie jest
zasadne, aby było to określone konkretnie jako rok – od stycznia do grudnia? Jest też zapis, że wójt może
przyznać stypendium na wniosek złożony poza wyznaczonym terminem – jeżeli będzie to np. luty, to
nadpłacamy stypendium za styczeń?
Wójt – stypendium chcemy powiązać z budżetem, dlatego zgłaszanie kandydata do stypendium w
normalnym trybie odbywa się przed rozpoczęciem roku budżetowego – od stycznia sportowiec dostaje
stypendium za rok poprzedni. W tym roku jest wyjątkowa sytuacja – wnioski należy składać do 16
kwietnia. Nie będzie żadnych nadpłat.
Radny A. Rokowski – czy nie warto określić szczegółowo składu Sportowej Komisji Stypendialnej?
Wójt – powołanie tej komisji leży w kompetencji wójta. W ciągu najbliższych dni ukaże się zarządzenie
w sprawie Komisji.
W związku z wpłynięciem do Rady Gminy pisma Prezesa Sądu Okręgowego w sprawie przeprowadzenia
wyborów uzupełniających ławników na kadencję 2012-2015 do orzekania w sprawach z zakresu prawa
pracy, Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr XIV/73/2012 w sprawie powołania Zespołu
opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Tychach. Wszystkie osoby wymienione
w uchwale wyraziły zgodę na członkostwo w w/w Zespole.
Brak uwag.
Ad.6 Przyjęcie uchwał.
Przyjęcie uchwał:
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych.
Uchwała Nr XIV/69/2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Tychy na realizację zadania
– prowadzenie Izby Wytrzeźwień.
15 głosów - za
0 głosów - przeciw
0 głosów - wstrzymujących się
Uchwała Nr XIV/70/2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bieruńsko-Lędzińskiemu
na realizację zadań w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych.
15 głosów - za
0 głosów - przeciw
0 głosów - wstrzymujących się
Uchwała Nr XIV/71/2012 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnych.
15 głosów - za
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0 głosów - przeciw
0 głosów - wstrzymujących się
Uchwała Nr XIV/72/2012 w sprawie ustanowienia okresowych Gminnych Stypendiów Sportowych.
15 głosów – za
0 głosów - przeciw
0 głosów - wstrzymujących się
Uchwała Nr XIV/73/2012 w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu
Rejonowego w Tychach
15 głosów - za
0 głosów - przeciw
0 głosów- wstrzymujących się
Ad 7 Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Stanisław Biela, odczytał proponowany plan pracy Komisji
na 2012 rok, który został przyjęty przez Komisję w dniu 14.12.2011r.
Rada Gminy Bojszowy przyjęła plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok (załącznik do protokołu).
Ad 8 Zapytania i interpelacje radnych oraz sprawy bieżące.
Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy Bojszowy w okresie międzysesyjnym:
1. Spotkania z seniorami Gminy
2. Spotkania z członkami Koła Emerytów i Rencistów
3. Przeglądy kolędowe
4. Spotkanie z pszczelarzami koła bojszowsko-bieruńskiego
5. Organizacja memoriału im. Henryka Jasińskiego
6. Koncert Noworoczny – kościół Bojszowy
7. Spotkanie teatralne w SP Międzyrzecze
8. Spotkanie w Muzeum Miejskim Tychy
9. Podpisanie umowy w/s partnerstwa miast - Starostwo
10. Podziękowania dla radnych za uczestnictwo w spotkaniach i uroczystościach. Gratulacje dla
reprezentacji RG w turnieju skatowym – M. Odrobińska, H. Kostyra, A. Rokowski, S. Biela.
11. Ze względu na wcześniejsze zobowiązania oraz nie skompletowanie składu rezygnujemy z
uczestnictwa w turnieju piłkarskim o Puchar Przewodniczącego Rady Miasta Lędziny.
Wójt przedstawił następujące informacje:
• 24 stycznia br. uzyskano decyzję na realizację inwestycji drogowej pn.: Przebudowa ulicy Św.
Jana w Bojszowach wraz z budową chodnika i kanalizacji deszczowej.
• Wykonano cząstkowy remont Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojszowach Nowych
• Remont szatni GTS-u w budynku przy ul. Ruchu Oporu w Bojszowach Nowych.
• Trwa pozimowy remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych (planowane
zakończenie do 31.03.2012r.). Wykonawca – DROGRÓD Ćwiklice.
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Przyjęta koncepcja remontu ul. Korzenickiej – do końca kwietnia całość dokumentacji
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa budynku
gminnego przedszkola i żłobka w Bojszowach przy ul. Gaikowej. Złożono wniosek o pozwolenie
na budowę. Termin dostarczenia gotowej dokumentacji do końca marca 2012r.
Zlecono projekt rozbiórki istniejącego przedszkola - termin wykonania do 02.04.2012r.
Dokumentacja uproszczona na remont ul. Wiklinowej – nakładka asfaltowa
Na ukończeniu jest dokumentacja dotycząca przebudowy kanalizacji deszczowej od ul. Św. Jana
do ul. Gaikowej- termin wykonania do 31.03.2012r.
Wycinka krzewów i samosiejek na ul. Wałowej w Jedlinie
Pozyskano środki (700 tys. zł) na „Remont odcinka ul. Szerokiej w Bojszowach” (z promesy
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych)
Planowane jest ogłoszenie w bieżącym miesiącu przetargu na wykonanie dostawy i montażu
kolektorów słonecznych dla Gimnazjum Gminnego w Bojszowach.
Kontynuacja prac na ul. Barwnej
Przygotowania do wprowadzenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.
Zakończony przetarg na budowę zbiornika i pompowni na Dworzysku. Prace mają się rozpocząć
w pierwszym tygodniu kwietnia br.
Gminna Spółka Wodna i Urząd Gminy Bojszowy wspólnie sfinansowały odbudowę i umocnienie
100 mb rowu odwadniającego biegnącego od ul. Ruchu Oporu w kierunku rowu głównego w
Bojszowach Nowych.
Kanalizacja sanitarna – zrealizowano: rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Świerczyńcu na ul.
Barwnej – Sierpowej, modernizację pompowni P1 w Świerczyńcu, modernizację pompowni P2 w
Międzyrzeczu, rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Świerczyńcu – węzły S6 i S10, rozbudowa
kanalizacji sanitarnej w Bojszowy ul. Szeroka; w trakcie realizacji: rozbudowa kanalizacji
sanitarnej w Jedlinie na ul. Wolskiej, rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Bojszowach Nowych na
ul. Ruchu Oporu; rozpoczęto procedurę przetargową dla zadania inwestycyjnego rozbudowy
kanalizacji sanitarnej w Bojszowach na ul. Olszynki
Odbywają się coroczne sprawozdania w gminnych jednostkach OSP
Złożono wniosek na zakup wozu pożarniczego dla OSP Bojszowy
W najbliższym czasie na terenie gminy Bojszowy firma zakładająca sieć światłowodową
rozpocznie prace.
Formalnie wypowiedziano umowę na rewitalizację parku w Jedlinie
W trakcie edycji jest gminne wydawnictwo pt. „Park Zamkowy w Jedlinie”
14 kwietnia w Hali Sportowej w Bojszowach odbędzie się koncert Orkiestry Ponticello
Trwają przygotowania do obchodów 300-lecia Świerczyńca
Finalizacja umów związanych z organizacją dożynek w Bojszowach
GOPS zrealizował lub realizuje następujące działania: Otwarcie Klubów Młodzieżowych w
Jedlinie i Międzyrzeczu (od czwartku do soboty w godzinach 1600-2000.); Artystyczne malowanie
wnętrz Placówek Wsparcia Dziennego i Klubów Młodzieżowych przez pana Maćka Kot
(Świerczyniec, Jedlina, Bojszowy); projekt systemowy „Mała Gmina Dużo Może” adresowany do
młodzieży (kursy językowe, przygotowanie do matury, kursy zawodowe na lata 2012-2013 kwota
150 tys. zł – 16 uczestników); kampania społecznej „Postaw na rodzinę”; warsztaty kreatywności,
muzykoterapii i malarstwa; zajęcia dla osób niepełnosprawnych w tym z zaburzeniami
psychicznymi dla grupy 30 osób; zatrudnienie 10 osób w ramach prac społecznie – użytecznych
(w tym 1 osobę jako LoliPOP SP Bojszowy – dla SP Międzyrzecze w trakcie przygotowania); w
ramach obchodów w 2012 roku Seniora i integracji międzypokoleniowej planuje się organizację
zajęć oraz imprez z seniorami w ramach działalności Placówek Wsparcia Dziennego.
Prowadzone są postępowania w sprawie decyzji lokalizacyjnych celu publicznego oraz decyzji o
warunkach zabudowy dla inwestycji: „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul.
Świerkowej w Tychach”, „Budowa 12 budynków mieszkalnych z garażami położonych w rejonie
ul. Browarowej i Sosnowej w Tychach”; „Budowa parkingu dla samochodów osobowych,
nowego zjazdu publicznego z Al. Niepodległości oraz przebudowa istniejącego zjazdu
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publicznego, istniejącego parkingu i zatoki autobusowej” przy Al. Niepodległości w Tychach”
;„Budowa ciągu pieszo – jezdnego” na nieruchomościach położnych w Imielinie; „Budowa Osi
wodnej w Parku Miejskim w Tychach” ; „Zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego w
budynku wielorodzinnym dwa lokale mieszkalne przy Pl. Św. Anny 1 na działkach nr 1346/64,
1347/64 w Tychach ”; „Adaptacja lokalu wraz z wyposażeniem na potrzeby nowotworzonego
żłobka na 60 miejsc przy ul. Filaretów w Tychach”.
Wszczęto procedury przetargowe: 13 marca ogłoszono (III i IV) nieograniczone przetarg na
sprzedaż następujących nieruchomości: 3913/249, 262/10, 269/10, 260/10 267/10
Trwa proces komunalizacji nieruchomości
Gotowa informacja z wykonania budżetu za rok 2011
Trwają starania o montaż sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Gościnnej i Gaikowej
Statystyka dotycząca zakupu alkoholu na terenie gminy w roku 2011: alkohol do 4% – 2 320 000
zł, alkohol od 4% do 18 % ok. 223 tys. zł, powyżej 18% 1 357 000 zł

Zapytania radnych:
Radny Józef Fuchs – prośba o poparcie obrony Telewizji TRWAM.
- pulsator nad przejściem dla pieszych na ul. Gościnnej jest uszkodzony – nie działa prawidłowo
Radny S. Biela – żal z powodu rezygnacji z turnieju; prośba o wyeksponowanie pucharów i dyplomów
zdobytych przez reprezentacje radnych Rady Gminy Bojszowy;
- prośba o galerię włodarzy gminnych;
- czy przy okazji remontu ul. Szerokiej można utwardzić odcinek ul. Myśliwskiej?;
- dlaczego przy ul. Lawendowej nie wszystkie domy są podłączone do kanalizacji?
- jaki jest oddźwięk mieszkańców w sprawie gazyfikacji?
- czy w tym roku będą budowane nowe oczyszczalnie przyzagrodowe? Co zrobić ze starymi nie
funkcjonującymi obiektami?
- OSP Bojszowy ma szansę dostać nowy wóz pożarniczy, natomiast OSP Świerczyniec mimo starań jest
nadal niedoposażona.
Radny Szymon Gruszka – czy w projekcie ul. Korzenickiej jest ujęte odwodnienie ul. Granicznej?
Radny Grzegorz Tomala – na jakim odcinku będzie utwardzona ul. Szeroka, tylko do części
zabudowanej?
- prośba o znaki informujące o sposobie poruszania się na chodnikach od strony Jedliny.
- na ul. Złoty Łan przed mostem powstało wypiętrzenie.
Radny Eugeniusz Rogalski– skąd gmina pozyskała te 700 tys. zł na remont ul. Szerokiej – ze środków
Wojewody przeznaczonych na usuwanie skutków powodzi?
Ad. 9 Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
Puchary, galeria włodarzy – postaramy się poszukać odpowiedniego miejsca na galerie
ul. Myśliwska- nie można połączyć jej utwardzenia z ul. Szeroką. Czekamy na frez.
Kanalizacja ul. Lawendowa – kolejne domy są podłączane. Niestety są też przypadki, gdzie mieszkańcy
nie chcą takiego podłączenia.
Gaz – ok. 200 oddanych ankiet
Oczyszczalnie przyzagrodowe – jest gotowa dokumentacja na 6 oczyszczalni przyzagrodowych, ale w
chwili obecnej nie uruchamiamy żadnych procedur. Będzie przegląd tych najstarszych oczyszczalni –
mieszkańcy będą poinstruowani, jak należy konserwować urządzenia.
OSP Świerczyniec – ta jednostka ma sprzęt specjalistyczny – jest przewidziana do takich działań.
Niestety Świerczyniec musi poczekać do przyszłego roku.
ul. Graniczna – odwodnienie jest ujęte w projekcie.
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ul. Szeroka– utwardzenie na odcinku 750 m - terenie zabudowanym. Środki na ten cel pochodzą ze
środków na usuwanie skutków powodzi.
ul. Złoty Łan – problem został zgłoszony – w ramach gwarancji, wykonawca musi doprowadzić to
miejsc do prawidłowego stanu.
Pulsator – zostanie sprawdzony i ewentualnie wymieniony
Znaki – są to znaki informacyjne, umowne, ponieważ nie mamy typowej ścieżki rowerowej, ale zostaną
postawione.

Ad. 10 Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady Gminy Bojszowy Marek Kumor formułą „Zamykam sesję Rady Gminy
Bojszowy" zakończył obrady sesji.
Protokołowała: B.Wrobel
Bojszowy, dnia 19.03.2012r.
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