PROTOKÓŁ Nr XX/2016
z przebiegu sesji zwyczajnej Rady Gminy Bojszowy
w dniu 2 listopada 2016r.
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. Stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie rozpatrzenia skargi pani L.W. na działalność
Wójta Gminy Bojszowy przekazanej przez Wojewodę Śląskiego w Katowicach
5. Przedstawienie projektów uchwał.
6. Przyjęcie uchwał.
7. Zapytania i interpelacje radnych oraz sprawy bieżące.
8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
9. 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 (Radny Krzysztof Ścierski dołączył do sesji po
ok 10. min).
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 XIXI/2016.
Protokół z sesji Nr XIX/2016 z dnia 7 września 2016r. został poddany pod głosowanie:
14 głosów – za
0 głosów – przeciw
0 głosów – wstrzymujących się.
Ad. 4 Stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie rozpatrzenia skargi pani L.W. na działalność
Wójta Gminy Bojszowy przekazanej przez Wojewodę Śląskiego w Katowicach
1. Projekt Uchwały Nr XX/127/2016 z dnia 2 listopada 2016r. w sprawie rozpatrzenia skargi pani
L. W. na działalność Wójta Gminy Bojszowy
Radna Krystyna Knopek odczytała protokół Komisji Rewizyjnej oraz uzasadnienie do projektu
uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pani L. W. na działalność Wójta Gminy Bojszowy.
Następnie głos został przekazany panu Mecenasowi Mirosławowi Nosalik, który dodatkowo
potwierdził, że Komisja Rewizyjna rozparzyła skargę zgodnie z jej kompetencjami oraz
zgodnie ze stanem faktycznym jak i prawnym. Zaznaczył, że w trakcie rozpatrzenia skargi
toczyła się korespondencja pomiędzy Wójtem - Wojewodą - Skarżącą. W chwili obecnej
skarga została zakończona, poprzez podpisanie porozumienia mającego na celu ostateczne
uporządkowanie spraw dotyczących funkcjonowania oczyszczalni przydomowej.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy Bojszowy oddał glos p. L.W. Skarżąca jeszcze raz
przedstawiła problem, jaki dotyczył wadliwego funkcjonowania oczyszczalni przydomowej.
Potwierdziła podpisanie porozumienia, które zakończyło przedmiotowy spór.
Uwagi radnych: brak uwag
Uchwała Nr XX/127/2016 z dnia 2 listopada 2016r. w sprawie rozpatrzenia skargi pani L. W.
na działalność Wójta Gminy Bojszowy - w głosowaniu udział wzięło 15 radnych
15 głosów – za
0 głosów - przeciw
0 głosów - wstrzymujących się
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Ad. 5 Przedstawienie projektów uchwał
1. Projekt Uchwały Nr XX/128/2016 z dnia 2 listopada 2016r w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Bieruńsko-Lędzińskiemu na realizację zadań w zakresie ochrony
zdrowia - przedstawił Wójt Gminy Bojszowy
Projekt uchwały jest następstwem Uchwały RG Nr XIX/123/2016 w sprawie zmian w budżecie na
2016r. gdzie zostały zabezpieczone środki finansowe Powiatowi Bieruńsko-Lędzińskiemu
na realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia.
Uwagi radnych:
Radny Stanisław Biela: zapytał jaki wpław ma Gmina na działalność spółki MEGREZ? na co jest
przeznaczona dotacja?
Wójt: jest to pomoc na zakup sprzętu medycznego, a przy okazji nabywa się udziały spółki, dzięki
którym możliwy jest nadzór nad działalnością spółki.
2. Projekt Uchwały Nr XX/129/2016 z dnia 2 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecieprzedstawił Wójt Gminy Bojszowy
Projekt uchwały został przedstawiony i pozytywnie przyjęty przez Komisję Budżetu i Rozwoju Gminy.
Podjęcie uchwały wynika z konieczności dokonania następujących zmian w budżecie Gminy Bojszowy
1. Zwiększenie dochodów w dz. 758 – z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej o kwotę
80 393zł
2. Zwiększenie wydatków w następujących działach:
 801 Oświata i wychowanie w rozdz. 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 89 571 zł
z przeznaczeniem na wynagrodzenia (81 064 zł), wydatki statutowe (6 507 zł) oraz
świadczenia na rzecz osób fizycznych (2 000 zł).
 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach
przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
o kwotę 23 411 zł z przeznaczeniem na dotację dla przedszkola niepublicznego
„Muchomorek”.
 921 Kultura i sztuka rozdz. 92116 Biblioteki o kwotę 19 000 zł z przeznaczeniem na dotacje
dla instytucji kultury.
Zwiększone wydatki pokryte będą środkami zwiększonej subwencji oraz zmniejszonymi wydatki w dz.
750 Administracja publiczna rozdz. 75023 Urzędy gmin( miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 79
000 zł z wydatków majątkowych, z udziału własnego w programie e-urząd.
W związku ze zmianami w zakresie dotacji zmianie ulega załącznik o planowanych dotacjach
z budżetu Gminy Bojszowy (zwiększenie o 44 411 zł) (zał. nr 3). W załączniku nr 4 zawarto zmianę
(zwiększenie) planu w zakresie rachunków dochodów własnych o 40 000 zł, która dotyczy Gminnego
Przedszkola.
Uwagi radnych: brak uwag
Ad. 6 Przyjęcie uchwał.
Przyjęcie uchwał:
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych.
1.

Uchwała Nr XX/128/2016 z dnia 2 listopada 2016r w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Bieruńsko-Lędzińskiemu na realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia
15 głosów – za
0 głosów - przeciw
0 głosów - wstrzymujących się

2.

Uchwała Nr XX/129/2016 z dnia 2 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie
15 głosów – za
0 głosów - przeciw
0 głosów - wstrzymujących się
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Ad. 7 Zapytania i interpelacje radnych oraz sprawy bieżące.
Przewodniczący Marek Kumor przedstawił sprawozdanie z pracy Rady Gminy w okresie
międzysesyjnym:











Zawody OSP o Puchar Wójt Gminy Bojszowy.
Międzynarodowe Zawody Badmintona o Puchar Burmistrza Miasta Bierunia.
Kongres Przedsiębiorczości Małych i Średnich Przedsiębiorstw Katowice 2016.
Obchody Dnia Edukacji Narodowej.
Obchody 20-lecia Szkoły Podstawowej w Świerczyńcu.
Pasowanie Pierwszoklasistów na uczniów Szkół Podstawowych.
Uczestnictwo w Komisjach Stałych Rady Gminy.
Spotkanie organizacyjne z Prezesem GTS Bojszowy.
Plener Malarski "Między Wieżami" - Starostwo Powiatowe w Bieruniu.
Informacja o oświadczeniach majątkowych radnych - 4 radnych zostało wezwanych do korekty
oświadczeń, korekty zostały przekazane do US Tychy.

Pisma, które wpłynęły do Biura Rady:














Informacja sporządzona przez Wójta dla Radnych Gminy Bojszowy w sprawie oceny
oświadczeń majątkowych wg stanu na 31.12.2015r.
Pismo Kancelarii Radcy Prawnego dot. budowy budynku gminnego przedszkola i żłobka oraz
rozbiórkę istniejącego budynku przedszkola w Bojszowach przy ul. Gaikowej
Postanowienie WSA w sprawie skargi na uchwałę Rady Gminy w Bojszowach Nr X/55/2015 z
dnia 12 sierpnia 2015r.
Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa w Uchwale RG Nr X/55/2015 - pismo przekazano
do Komisji Rewizyjnej.
Skarga na działalność Wójta Gminy Bojszowy (dot. przedstawionych wyjaśnień dotyczących
p. Bronisława Jasińskiego) – przekazano do Komisji Rewizyjnej.
Pismo Związku Gmin Śląska Opolskiego w sprawie posiedzenia Komisji Sejmowej nt.
rozporządzenia RM z dnia 18.07.2016r. dot. przyłączenia do miasta Opola części terenów
gmin Dobrzeń Wielki, Dąbrówka, Komprachcice i Prószków
Uchwała - Stanowisko dot. przyłączenia do miasta Opola części terenów gmin Dobrzeń Wielki,
Dąbrowa, Komprachcice i Prószków
Uchwały Gminy Mstów w sprawie poparcia stanowiska Centrum Onkologii w Gliwicach dot.
utworzenia niezależnego Śląskiego Instytutu Onkologii.
Uchwała Rady Miejskiej w Mikołowie ws. sprzeciwu likwidacji Kopalni Węgla Kamiennego
"Krupiński" w Suszcu.
Pismo OSP Świerczyniec z prośba o informacje o terminie sesji uchwalającej budżet 2017.
Wniosek ZNP o zaplanowanie środków finansowych na waloryzację płac dla pracowników
niepedagogicznych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych.
Pismo Pana P.C. wraz z odpowiedzią Przewodniczącego RG dotyczące utwierdzenia dojazdu
do nieruchomości przy ul. Jodłowej.
Raport o stanie oświaty na rok szkolny 2015/2016.

Wójt:
1. 18.10.2016r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Budowa budynku
gminnego przedszkola i żłobka wraz z infrastrukturą techniczną w Bojszowach przy ul.
Gaikowej”.
2. Rozpoczęto realizację projektu pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy
Bojszowy na lata 2017-2022” w ramach konkursu „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie
dla gmin”. Umowa o dofinansowanie w/w projektu zostanie podpisana w najbliższych dniach.
3. Gmina Bojszowy złożyła wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej
ul. Bliskiej 670010S oraz odcinka ul. Chmielnej 670040S w Bojszowach” w ramach Programu
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.
4. Zamontowano nową wiatę przystankową przy ul. Kopalnianej w Międzyrzeczu obok
skrzyżowania z ul. Międzyrzeczną (przy pasie ruchu w kierunku Bojszów).
5. Wymieniono zniszczoną wiatę przystankową przy ul. Żurów w Międzyrzeczu.
6. Naprawiono zniszczoną wiatę przystankową przy skrzyżowaniu ulic Barwnej i Trzcinowej
w Świerczyńcu.
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7. Naprawiono oświetlenie w czterech gablotach podświetlanych zamontowanych w wiatach
przystankowych.
8. W celu poprawy bezpieczeństwa wyjazdu z parkingu przed nowym przedszkolem
w Bojszowach zamontowano cztery słupki blokujące uniemożliwiające parkowanie pojazdów
na odcinku chodnika pomiędzy wjazdami na ten parking. Z powodu ograniczenia widoczności
(pojazdy parkujące w miejscu niedozwolonym – na chodniku), dochodziło tam do
niebezpiecznych sytuacji, w tym jednej kolizji drogowej.
9. Wykonano projekt przebudowy przyłącza wody do budynku OSP w Świerczyńcu przy
ul. Klubowej
10. Wykonanie
dokumentacji
projektowej
termomodernizacji
budynku
komunalnego
w Bojszowach przy ul. Świętego Jana 46 (OSP).
11. Wykonanie projektu oświetlenia odcinka ul. Złoty Łan w Świerczyńcu (od ul. Trzcinowej do
ul. Zakątek).
12. Zrealizowano dodatkowe podstawienia i odbiory kontenerów KP-7 przy cmentarzach
(Bojszowy, Bojszowy Nowe, Międzyrzecze).
Zapytania i interpelacje radnych:
Radny Antoni Wilczek podziękował za wykonanie zatoki przystankowej przy ul. Prostej
w Bojszowach Nowych.
Radny Roman Horst zapytał o możliwość zamontowania oświetlenie LED na terenie Gminy
Bojszowy; prośba o zainteresowanie się problemem bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na
Jedlinie (podwyższenie obwałowań); prośba o zebranie skoszonej trawy z obwałowań w Jedlinie.
Radny Janusz Gwóźdź poprosił żeby Wójt był obecny na posiedzeniu Komisji Gospodarki
Komunalnej następnie zapytał:
 w odpowiedzi na wniosek radnych o przedstawienie szczegółowych informacji w części
opisowej do projektu budżetu, wskazał Pan, że takowej nie może udzielić bo uchwała tego
zabrania, mnie się wydaje, że uchwała tego nie zabrania, a wystarczy z Pana strony trochę
dobrej woli aby te informacje nam udostępnić, do dalszych prac nad budżetem.
 prośba, aby na komisji gospodarki gdzie będzie Pan przedstawiał taryfy za wodę i ścieki, został
Pan na dalszą część komisji, gdzie mamy w planie dyskutować na temat odpadów
komunalnych
 o spotkanie mieszkańców z przedstawicielami policji (konferencja bezpieczeństwa w OSP
Bojszowy) prośba, aby takie spotkania były bardziej nagłośniane;
 czy istnieje możliwość, aby w ramach projektu e-urząd zakupić tablety dla radnych, z tego
względu, że P. Sekretarz Gminy skarżyła się przed poprzednią sesją, że radni otrzymują
materiały w formie papierowej a nie elektronicznej i są to duże koszty dla budżetu Gminy,
proszę o rozważenie mojej propozycji;
 o oczyszczalnię ścieków w Bojszowach
Radny Piotr Wróbel poprosił o przywrócenie przejścia dla pieszych na ul. Dolna.
Radny Henryk Kostyra poinformował, że spotkanie mieszkańców Gminy Bojszowy z
przedstawicielami Powiatowej Komendy Policji w Bieruniu oraz z Przewodniczącym Komisji
Przestrzegania Prawa, Ładu i Porządku Publicznego miało miejsce w 27.10.2016r.. Temat spotkania:
Bezpieczeństwo w ruchu drogowym i w miejscu zamieszkania - Zapoznanie mieszkańców z Krajowa
Mapą zagrożeń bezpieczeństwa. Mieszkańcy zostali poinformowaniu poprzez oczytanie zaproszenia
w Kościołach mieszczących się na terenie gminy.
Ad. 9 Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
Oświetlenie LED - właścicielem większości lamp ulicznych jest firma TAURON, koszty są na bieżąco
monitorowane, z czasem będą wymianie na oświetlenie LED.
Skoszona trawa z obwałowań- zbierani traw będzie miało miejsce w najbliższych dniach.
Komisja Gospodarki Komunalnej - Wójt będzie obecny na posiedzeniu. Tematyka związana
z gospodarka odpadami zostanie omówiona na ustalonym posiedzeniu Komisji. Wójt poinformował, że
radny posiada raporty i analizy, takie same jak on. Przygotowana jest odpowiedź również na wniosek
radnego. Wójt wyjaśnił, że wniosek jest rozpatrywany jako złożony przez obywatela, a nie radnego.
Gdyby było inaczej wszelkie materiały musiałyby być kierowane przez Komisje Rewizyjną.
Projekt budżetu - projekt budżetu przygotowywany jest zgodnie z Uchwalą Rady Gminy Bojszowy
w sprawie trybu i terminów prac nad projektem uchwały budżetowej wraz z określeniem rodzaju
i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących tym procedurom. Aby mógł zostać
szerzej opisany należałoby zrobić zmianę tejże uchwały, ponieważ Kierownicy komórek
organizacyjnych, kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych muszą mieć podstawę prawną do
przekazania planów rzeczowo-finansowych oraz innych materiałów potrzebnych do przygotowania
projektu budżetu. Wsad do projektu budżetu wyglądałby inaczej niż dotychczasowy.
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Projekt e-urząd- projekt został złożony na konkretne zadania / działania, nie uwzględnia zakupu
tabletów dla radnych. Zakup tabletów może być wyłącznie z budżetu rady gminy. Na chwilę obecna
materiały radnym zostaną dostarczane w wersji papierowej.
Spotkanie z KPP - informacja o spotkaniu była przekazana do odczytania w kościołach na terenie
gminy.
Oczyszczalnia ścieków - trwają rozmowy z RPWiK, gdy zostaną wypracowane rozwiązania techniczne
radni zostaną o tym poinformowani.
Przejście dla pieszych ul. Dolna - prośba zostanie przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych.
Ad. 10 Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady Gminy Bojszowy Marek Kumor formułą „Zamykam sesję Rady Gminy
Bojszowy" zakończył obrady sesji.

Protokołowała: K.Machulec
Bojszowy, dnia 02.11.2016r.
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