PROTOKÓŁ Nr XIX/2012
z przebiegu sesji zwyczajnej Rady Gminy Bojszowy
w dniu 03 grudnia 2012r.
Obecni zgodnie z załączoną listą obecności.
Porządek posiedzenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
Przedstawienie projektów uchwał.
Przyjęcie uchwał.
Zapytania i interpelacje radnych oraz sprawy bieżące.
Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
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 Grzegorz Tomala).
Przewodniczący odczytał porządek obrad i zapytał czy Radni wnoszą jakieś zmiany w proponowanym
porządku obrad.
Protokół z sesji Nr XVIII/2012 z dnia 29.10.2012r. został przyjęty 14-stoma głosami.

Ad. 4 Przedstawienie projektów uchwał.
Uchwała Nr XIX/106/2012 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/81/2012 Rady Gminy Bojszowy z dnia
29 maja 2012r. 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 i nauczycieli przedszkola prowadzących
zajęcia w grupach mieszanych, obejmujących zarówno dzieci 6-letnie jak i innych grup
wiekowych. Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię ZNP w Tychach. Konieczność podjęcia uchwały
wynika z wniosku Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Bojszowach o zmniejszenie wymiaru godzin dla
kierownika świetlicy szkolnej z 13 na 8 godzin tygodniowo.
Brak uwag.
Projekty uchwał od nr XIX/107/2012 do XIX/111/2012 zostały omówione łącznie przez panią kierownik
GOPS, Annę Młocek.
Uchwała Nr XIX/107/2012 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na
rok 2013.
Uchwała Nr XIX/108/2012 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2013.
Uchwała Nr XIX/109/2012 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Bojszowy na rok 2013r.
Uchwała Nr XIX/110/2012 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012
– 2014
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Uchwała Nr XIX/111/2012 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego
dla Gminy Bojszowy na rok 2013-2015.
Powyższe projekty uchwał były przedstawiane na posiedzeniu Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej,
Oświaty i Kultury.
Wszystkie te programy w odniesieniu do klientów i beneficjentów mają za zadanie umocnienie i poprawę
funkcjonowania osoby, rodziny w wymiarze społecznym, obywatelskim, ekonomicznym oraz
ograniczenie zjawiska marginalizacji i wykluczenia społecznego poprzez integrację i aktywizację osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz całej społeczności lokalnej. W odniesieniu do instytucji
realizujących programy, a więc placówek oświatowych, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Urzędu Gminy, GOPS-u – mają skutecznie podejmować działania profilaktyczne oraz
rozwiązywać problemy społeczne w sytuacjach trudnych osób i rodzin i łagodzenie ich skutków,
dostosować ofertę usług do zmieniających się potrzeb indywidualnych i lokalnych zastosowaniem
innowacyjnych metod oraz upowszechniać misję i budować dobry wizerunek szeroko rozumianej
pomocy osobom wymagającym tego wsparcia.
Brak uwag.
Uchwała Nr XIX/112/2012 w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych. Projekt
uchwały został omówiony na Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy.
W związku ze zmianą ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz
niektórych innych ustaw konieczne jest dostosowanie informacji podatkowych do nowego stanu
prawnego. W art. 3 ust 1 tej ustawy jest mowa, że identyfikatorem podatkowym jest :
- PESEL - w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL
nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od
towarów i usług.
- NIP - w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu o którym
mowa w art. 2.
Brak uwag.
Uchwała Nr XIX/113/2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i
zwolnień od tego podatku, opłat targowych oraz sposobu ich poboru w 2013 roku. Projekt uchwały został
omówiony na Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy. Górne granice stawek kwotowych obowiązujące w
danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu
odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza
roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.
Wskaźnik cen ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Wskaźnik
cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2012r.w stosunku do pierwszego półrocza
2011r wyniósł 104 ( wzrost cen o 4,0%). Wobec powyższego wzrosły górne granice stawek kwotowych
podatków i opłat lokalnych.
Zaproponowane w projekcie uchwały stawki podatku od nieruchomości wzrosły w stosunku do roku
2012 o około 4 %, a dla osób prowadzących działalność gospodarcza o 3 %.
Na chwilę obecną są zaległości w płaceniu podatku – narastająco wynoszą one 418 tys. zł. Prowadzone są
postępowania egzekucyjne w celu ściągnięcia zaległości wraz z odsetkami.
Uwagi radnych:
Radny G. Tomala – nie wpłynęło 400 tys. zł zaległości – jest już grudzień. Jaki wpływ zaległości może
być do końca roku? Czy w tym roku były zwolnienia od podatku dla osób fizycznych lub prawnych?
Wójt – ta zaległość obejmuje rok 2012 i lata wcześniejsze. Są to w zasadzie 3-4 podatnicy. Postępowania
egzekucyjne są prowadzone przez urząd skarbowy – w razie nieskuteczności ustanawia się hipotekę
przymusową. Prawdopodobnie tak będzie odnośnie tych podatników. Trudno określić, jakie będą jeszcze
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wpływy z tytułu zaległości do końca roku. Unikam zwolnień z podatku. W skali roku jest to około 3-4
tys. zł i dotyczy szczególnych okoliczności.
Radny Grzegorz Gwóźdź – ilu jest podatników podatku rolnego?
Wójt – w 2011 roku było 578, w tym roku podobna liczba podatników.
Uchwała Nr XIX/114/2012 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków
transportowych w roku 2013. Projekt uchwały został omówiony na Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy.
Wysokość stawek minimalnych określa się dla: samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do
używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej
lub wyższej niż 12 ton oraz dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają
dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z
działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego .
Zaproponowane w uchwale stawki podatku od środków transportowych uwzględniają w pełni wymogi
ustawowe zawarte w art.10 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, na które rada gminy winna zwrócić
uwagę przy ustalaniu ich wysokości tj.: rodzaj środka transportowego, dopuszczalną masę całkowitą
pojazdu lub zespołu pojazdów, ilość osi, rodzaj zawieszenia, ilość miejsc do siedzenia i rok produkcji .
Podejmując uchwałę w sprawie stawek uwzględniono wskaźnik wzrostu cen towarów i usług
konsumpcyjnych , który w pierwszym półroczu 2012r.w stosunku do pierwszego półrocza 2011r. wyniósł
104 (wzrost cen o 4,0 % ) .
Zaproponowane w projekcie uchwały stawki kwotowe podatku od środków transportowych na 2013 rok
w poszczególnych grupach pojazdów wzrosły o około 3 % .
Uwagi radnych.
Radny Andrzej Rokowski – czy są zaległości z tytułu tego podatku?
Skarbnik – osoby prawne – 21 309 zł, osoby fizyczne – 46 951 zł.
Wójt – 1 podatnik ma zaległości w wysokości ok. 48 tys. zł. Wystąpił o umorzenie, ale decyzja jest
odmowna.
Uchwała Nr XIX/115/2012 w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/103/2012 Rady Gminy Bojszowy z dnia
29 października 2012r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w kwocie 1 600 000,00zł. na
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.
Autopoprawka: wyrzucamy pkt 1 – będzie tiret w brzmieniu punktu 2. Uchwała niniejsza wprowadza
korektę zapisu do uchwały nr XVIII/103/2012 poprzez doprecyzowanie celu zaciągnięcia kredytu, który
ma być przeznaczony także na pokrycie planowanego deficytu budżetu j.s.t. Korekta dokonana jest na
wniosek RIO Bielsko-Biała.
Brak uwag.
Uchwała Nr XIX/116/2012 w sprawie zmian w budżecie na 2012r. Podjecie niniejszej uchwały wynika z
konieczności:
Podwyższenia dochodów budżetu Gminy Bojszowy w następujących
działach (zał. nr 1):
−
010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie o 67 900,00zl. z tytułu ugody z KWK Piast na
wykonanie prac związanych z odwodnieniem terenów.
−
600 Transport i łączność – zwiększenie o 17 300,00zł. z tytułu zwrotu dotacji
niewykorzystanych w 2011r. przez Starostwo Powiatowe.
−
700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie o 5000,00zł. z tytuły odsetek od zaległości od
dochodów z czynszów i dzierżaw
−
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
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zwiększenie o 147 000,00zł. z tytułu odsetek od zaległości podatkowych oraz udziałów z
podatku dochodowego od osób prawnych
−
758 Różne rozliczenia – zwiększenie o 77 348,00zł. z tytuły zwiększonej subwencji
oświatowej (zwrot składki rentowej zwiększonej w 2012r.)
−
801 Oświata i wychowanie – zwiększenie o 2 120,00zł. z tytułu środków otrzymanych na
realizację programu „Youngster”
Łączny wzrost dochodów wynosi 316 668,00 i przeznaczony jest na zwiększenie wydatków.
Autopoprawki do załącznika nr 2: Dz 801 rozdz 80101 zwiększenie wydatków poprzez wprowadzenie
kwoty 27 500 zł; dodanie Dz 900 rozdz 90095 i dokonanie w nim zmniejszenia wydatków o 27 500 zł.
Łączna kwota zwiększenia wydatków wynosi 458 168,00 a zmniejszenia 141 500,00zł.
−

Uwagi radnych.
Radny Stanisław Biela – z czego konkretnie zabieramy te 27 500 zł?
Wójt – z „Akcji zima” – nie było konieczności płatności za bierną akcję.
Uchwała Nr XIX/117/2012 w sprawie zmian w statucie Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Bojszowach nadanym uchwałą Nr XV/85/2012 Rady Gminy Bojszowy z dnia 29 maja 2012r. (z późn.
zm.). Rada Społeczna GZOZ pozytywnie zaopiniowała zmiany wynikające z ustawy o działalności
leczniczej. Do końca roku wszystkie podmioty lecznicze muszą wyodrębnić w swej strukturze
przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo jest tu rozumiane jako zespół komórek organizacyjnych udzielających
świadczeń zdrowotnych tego samego rodzaju. Nasz GZOZ wydzielił przedsiębiorstwo pod nazwą
„Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bojszowach - Ambulatoryjna Opieka
Zdrowotna”. Zmienił się również numer księgi rejestrowej. Zmianie uległ § 5 Statutu. W załączniku
dopisuje się pkt 10 „Gabinet diagnostyczno-zabiegowy”– niezbędny dla kontraktowania z NFZ.
Uwagi radnych.
Radny Stanisław Biela – czy nie powinna być zmieniona nazwa z „Gminnego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Bojszowach” na „Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w
Bojszowach”?
Radny G. Gwóźdź – to jest nazwa przedsiębiorstwa. Zmienia się nazwa przedsiębiorstwa, a nie zakładu.
Mecenas Mirosław Nosalik – proponuję zostawić obecną formę.
Radny G. Gwóźdź - § 1 ust. 1 – czy to jest prawidłowe brzmienie?
Mecenas M. Nosalik – tak.
Radny S. Biela – jaki jest wpis do KRS: Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bojszowach czy
Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bojszowach?
Mecenas M. Nosalik – Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej. Zwracam uwagę, jest forma przewidziana
jeszcze w starej ustawie o zakładach opieki zdrowotnej. Mówiliśmy o samodzielnym publicznym
zakładzie opieki zdrowotnej i to była definicja. I teraz GZOZ był samodzielnym publicznym zakładem
opieki zdrowotnej. Były dwa pojęcia: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej i samodzielny
niepubliczny zakład opieki zdrowotnej. Używaliśmy zgodnie z ustawą tą nomenklaturę i ta nomenklatura
pozostaje bez zmian. Dalej mówimy o tym, co kiedyś powstało, czyli o samodzielnym publicznym
zakładzie opieki zdrowotnej. To, o czym mówił pan radny odnosi się do definicji przedsiębiorstwa. Przy
zmianie przepisów o opiece zdrowotnej powiedziano – będziemy używali dwóch sformułowań:
przedsiębiorcy, żeby nie było już dyskusji na temat obowiązków podatkowych, mówimy tutaj o ustawie o
działalności gospodarczej, która tkwiła u podstaw tego zapisu, jak również mówimy o tym, kto to jest
przedsiębiorcą w znaczeniu tych przepisów. I teraz ta definicja, którą państwo zaproponowali, ja ją
przyjąłem wprost do treści statutu, dlatego że w poprzednim zapisie nie definiowałem tego w sposób
dosłowny. Powoływałem się w art. 1 ust 1 na rozwiązania prawne, które kształtowały samodzielny
publiczny zakład opieki zdrowotnej, który nie jest, który nie był przedsiębiorcą. Zrobiłem definicję w
4

odwrotnym kierunku, przyjmując tylko te przepisy, które stosuję do tego typu działalności, czyli do
podmiotu, który nie jest przedsiębiorcą. Teraz państwo, w tej zmianie, którą zaproponowaliście,
poszliście dalej, chcieliście mieć w sposób czytelny zdefiniowanego przedsiębiorcę.
Radny S. Biela – jeżeli nie jest przedsiębiorcą, dlaczego prowadzi przedsiębiorstwo?
Radny G. Gwóźdź – to jest jeden z paradoksów ustawy.
Radny G. Tomala – składam wniosek formalny o wycofanie tego projektu z dzisiejszych obrad i
przedstawienie go na Komisji Zdrowia.
Wójt – z ustawy wynika przyjęcie powyższych rozwiązań do końca roku. W przeciwnym razie GZOZ
nie dostanie pieniędzy.
Radny G. Gwóźdź – ten zapis jest prawidłowy, że jest podmiotem leczniczym nie będącym
przedsiębiorcą. Nie ma to nic wspólnego z działalnością gospodarczą. Przedsiębiorstwo należy rozumieć
jako zespół komórek organizacyjnych udzielających świadczeń zdrowotnych tego samego rodzaju.
Zastanawiam się czy w tytule uchwały nie powinna być nazwa „Samodzielny Publiczny Gminny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Bojszowach”?
Radny G. Tomala – skoro mamy tworzyć taki ważny dokument, dlaczego projekt uchwały nie był
wcześniej przygotowany? Dlaczego nie było go na Komisji?
Radny G. Gwóźdź – Rada Społeczna miała obrady dopiero 27.11.br.
Radny G. Tomala – za późno się tym zajęła.
Radny G. Gwóźdź – zgodnie z ustawą do końca tego roku musimy przyjąć proponowane zmiany w
statucie GZOZ-u. Nie narażajmy gminy i GZOZ-u na jakieś konsekwencje. Zmieniamy papiery, w
działalności GZOZ-u nic się nie zmienia.
Głosowanie wniosku o wycofanie projektu uchwały z obrad sesji:
za – 5 głosów
przeciw – 9 głosów
wstrzymujących się – 0.
Wniosek nie uzyskał akceptacji.
Ad.5 Przyjęcie uchwał.
Przyjęcie uchwał:
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych (obecny G. Tomala, nieobecny Krzysztof Ścierski).
Uchwała Nr XIX/106/2012 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/81/2012 Rady Gminy Bojszowy z dnia
29 maja 2012r. 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 i nauczycieli przedszkola prowadzących
zajęcia w grupach mieszanych, obejmujących zarówno dzieci 6-letnie jak i innych grup wiekowych.
14 głosów - za
0 głosów - przeciw
0 głosów - wstrzymujących się
Uchwała Nr XIX/107/2012 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na
rok 2013.
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14 głosów - za
0 głosów - przeciw
0 głosów - wstrzymujących się
Uchwała Nr XIX/108/2012 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2013.
14 głosów - za
0 głosów - przeciw
0 głosów - wstrzymujących się
Uchwała Nr XIX/109/2012 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Bojszowy na rok 2013r.
14 głosów - za
0 głos – przeciw
0 głosy - wstrzymujące się
Uchwała Nr XIX/110/2012 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012
– 2014
14 głosów - za
0 głosów - przeciw
0 głosów - wstrzymujących się
Uchwała Nr XIX/111/2012 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego
dla Gminy Bojszowy na rok 2013-2015
14 głosów - za
0 głos – przeciw
0 głosów- wstrzymujące się
Uchwała Nr XIX/112/2012 w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych
14 głosów - za
0 głosów - przeciw
0 głosów - wstrzymujące się
Uchwała Nr XIX/113/2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i
zwolnień od tego podatku, opłat targowych oraz sposobu ich poboru w 2013 roku.
14 głosów - za
0 głosów - przeciw
0 głosów - wstrzymujące się
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Uchwała Nr XIX/114/2012 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków
transportowych w roku 2013.
14 głosów - za
0 głosów - przeciw
0 głosów - wstrzymujące się
Uchwała Nr XIX/115/2012 w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/103/2012 Rady Gminy Bojszowy z dnia
29 października 2012r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w kwocie 1 600 000,00zł. na
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
11 głosów - za
0 głosów - przeciw
3 głosy - wstrzymujące się (E. Rogalski)
Uchwała Nr XIX/116/2012 w sprawie zmian w budżecie na 2012r
14 głosów - za
0 głosów - przeciw
0 głosy - wstrzymujące się
Uchwała Nr XIX/117/2012 w sprawie zmian w statucie Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Bojszowach nadanym uchwałą Nr XV/85/2012 Rady Gminy Bojszowy z dnia 29 maja 2012r. (z późn.
zm.)
9 głosów - za
5 głosów – przeciw (E. Rogalski)
0 głosy - wstrzymujące się
Ad 6 Zapytania i interpelacje radnych oraz sprawy bieżące.
Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy Bojszowy w okresie międzysesyjnym:
1. Promocja wydawnictw powiatu bieruńsko-lędzińskiego
2. Uroczystości związane ze Świętem Niepodległości
3. Uroczystość wręczenia medali dla Jubilatów – „Złote Gody”
4. Jubileusz 25-lecia KS Polonia Międzyrzecze
5. Twórczość świetlic środowiskowych GOPS– gala w SP Świerczyniec
6. Udział w posiedzeniach Komisji Rady Gminy Bojszowy.
Dziękuję za udział w spotkaniach środowiskowych.
Prośba o zgłoszenie kandydatur do konkursu „Gwiazdka Bożonarodzeniowa” do 27.12.2012r. do godz.
1300.
Wójt przedstawił następujące informacje:
•

Rada Społeczna GZOZ podjęła uchwałę o rozpoczęciu rozbudowy budynku w roku 2013. Koszt
wg kosztorysu inwestorskiego to 680 tys. zł.
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Od 5 grudnia br. osoby w trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawne mogą zgłaszać swój
udział w projekcie pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Bojszowy”.
W ostatnim miesiącu realizowano projektu pn. „Mamo! Tato! Wyrosłem z przedszkola”, na który
gmina pozyskała 9 730,00 zł z Ministerstwa Edukacji Narodowej
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Zebrano – 72 tony odpadów
Wykonano projekt remontu ul. Korzenickiej w Bojszowach Nowych. Uzyskano pozwolenie
wodnoprawne na przebudowę urządzeń wodnych w tym rejonie.
Wykonano kolejny etap remontu cząstkowego nawierzchni dróg gminnych
Przycięto konary drzew zagrażających pobliskim budynkom w parku w Jedlinie
Przegląd i naprawa oświetlenia ulicznego Alei Ks. J. Popiełuszki w Świerczyńcu wraz z
przycięciem konarów drzew zasłaniających lampy uliczne.
Wykonano naprawy gwarancyjne – ul. Międzyrzeczna, ścieżka pieszo-rowerowa „do ERG-u” i ul.
Wałowa w Jedlinie.
04.12.12r. odbiór remontu ul. Wiklinowej
Do końca roku ma zostać wykonany remont ul. Kopalnianej
Położono nawierzchnię na ul. Gilowickiej
Poświęcenie mostu w Jedlinie 05.12.2012r.
W zależności od pogody będzie kontynuacja prac przy budowie chodnika w Jedlinie
Zlecono opracowanie projektu poszerzenia wjazdu na ul. Dąbrowskiej od strony ul. Gościnnej.
Taryfa za ścieki – po negocjacjach wzrost o 0,17%. Dla mieszkańca oznacza to wzrost: 1m3
ścieków = 95 gr.
Rozbudowa oczyszczalni – przyjęta koncepcja; trwają rozmowy z RCGW Tychy dotyczące
dostarczania ścieków z Gminy Bojszowy do Tychów.
Przygotowania do wprowadzenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.
Trwają prace na ciekach wodnych
Trwają przygotowania do rozpoczęcia inwestycji „Rozbudowa i przebudowa ul. świętego Jana”
Ogłoszono przetarg na komunikację zbiorową w naszej gminie.

Zapytania radnych:
Radny Szymon Gruszka – mieszkańcy ul. Trzcinowej pytają, do kogo się zwrócić w sprawie tej ulicy w
kontekście robienia wjazdów i stawiania ogrodzeń.
- droga na Cielmice – Tychy wymalowały skrajnię czy można to zrobić po naszej stronie?
Radny Eugeniusz Rogalski – mieszkańcy ul. Średniej i Kosmonautów zaniepokojeni opieszałością
wykonywania robót prosili o złożenie interpelacji w sprawie odwodnienia tej ulicy.
Radny G. Tomala – nie dostaliśmy jeszcze projektu budżetu na 2013r.
Wójt – jest złożony terminowo w Biurze Rady oraz jest dostępny na BIP-ie.
Radny Antoni Wilczek – prośba o nie zwoływanie sesji 31.12.12r.
- czy portret A. Kowalczyka został przekazany do Gimnazjum? Czy są podjęte kroki w celu sporządzenia
portretu pani Róży Sklorz?
- asfaltowanie ul. Wiklinowej – miało być skończone w listopadzie. Czy są kary w przypadku
opóźnienia?
- podziękowanie za artykuł w sprawie ul. Cichy Kącik.
Ad.7 Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
ul. Trzcinowa – każda osoba chcąca modernizować czy zmienić ogrodzenie musi dokonać zgłoszenia.
Kontakt z zarządcą drogi –Zarząd Dróg Powiatowych.
ul. Bieruńska Cielmice – będą rozmowy ze starostą.
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ul. Średnia – jest pełna dokumentacja. Wykonano remont ciągu na orurowaniu. Monitorujemy każde
opady w rowie G2. System odwodnienia funkcjonuje bardzo dobrze. Opracowano dokumentację dla
zlewni – została zweryfikowana i zwiększona do 1,2 km2. Przyjęto przepływ pod ul. Świętego Jana Ø
500. Realizując inwestycję na pewno fizycznie wykonamy przepływ Ø 800. Nie ma w 2013 roku
środków na wykonanie całej inwestycji.
Obrazy – portret przejęło Gimnazjum. Jest opracowywana forma tablicy. Prawdopodobnie nie będzie
portretu pani Sklorz, będą wywieszone zdjęcia osób zaangażowanych w ratowanie A. Kowalczyka.
ul. Wiklinowa – nalicza się kary umowne – 3 200 zł za każdy dzień zwłoki.
Radny E. Rogalski – widziałem korespondencję między Wójtem a mieszkańcami. Była informacja o
wykonaniu inwestycji w tym roku. Mieszkańcy śledzą gospodarkę odwadniającą, wiedzą, że zostały
pieniądze z ul. Szerokiej, że zostały skierowane gdzie indziej te środki. Komisja Rolnictwa w
propozycjach do budżetu ujęła ul. Średnią. Nadużyciem jest monitowanie w tym roku, najbardziej
suchym roku od lat przepływ wody w tym rowie.
Wójt – intensywność opadów należy śledzić. Może być susza, ale może być opad rzędu 30 l/m 2 w ciągu
2-3 godzin i wtedy zlewnia pracuje tak, że można zaobserwować, jak się zachowuje system
odwadniający. Po wykonaniu dokumentacji zwróciłem uwagę, że nie ma środków w budżecie i będzie
trudno je znaleźć. Nie napisałem mieszkańcom, że do końca roku ta inwestycja będzie wykonana.
Zwróciłem uwagę na trudności. Nieprawdą jest, że jakiekolwiek środki zostały z ul. Szerokiej. Nie ma
możliwości przesunięcia środków.
Radny E. Rogalski – na własny użytek policzyłem zlewnię, która tam jest i wyszło mi 1m 3 przepustu,
który tam powinien być w tym miejscu. Jest to obliczone dla przepływu max. Tak to wygląda panie
Wójcie, bo woda przychodzi przede wszystkim od lasu. Jak przyjdą intensywne opady, ten rów, który tam
jest nigdy tego nie pochłonie. Taka jest prawda.

Ad. 8 Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady Gminy Bojszowy Marek Kumor formułą „Zamykam sesję Rady Gminy
Bojszowy" zakończył obrady sesji.
Protokołowała: B.Wrobel
Bojszowy, dnia 03.12.2012r.
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