PROTOKÓŁ Nr XVIII/2016
z przebiegu sesji zwyczajnej Rady Gminy Bojszowy
w dniu 20 czerwca 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. Rozpatrzenie wezwania do usunięcia naruszenia prawa w Uchwale Rady Gminy nr
X/55/2015 – pana B. J.
5. Przedstawienie i przyjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bojszowy za 2015r.
6. Przedstawienie i przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bojszowy
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015r.
7. Przedstawienie projektów uchwał.
8. Przyjęcie uchwał.
9. Zapytania i interpelacje radnych oraz sprawy bieżące.
10. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
11. 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 Janusz Gwóźdź).
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 XVII/2016.
Protokół z sesji Nr XVII/2016 z dnia 27 kwietnia 2016r. został poddany pod głosowanie:
14 głosów – za
0 głosów – przeciw
0 głosów – wstrzymujących się.
Ad. 4 Rozpatrzenie wezwania do usunięcia naruszenia prawa w Uchwale Rady Gminy nr
X/55/2015 – pana B. J.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Krzysztof Ścierski odczytał przygotowany przez Komisję
projekt uchwały o nr XVIII/107/2016 Rady Gminy Bojszowy z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie
odmowy usunięcia naruszenia prawa przez Radę Gminy Bojszowy poprzez uchylenie uchwały Rady
Gminy Bojszowy nr X/55/2015 z dnia 12.08.2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na
terenie gminy Bojszowy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę.
Radni nie mieli uwag do protokołu Komisji oraz do projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kumor zarządził głosowanie nad projektem uchwały o nr
XVIII/107/2016 Rady Gminy Bojszowy z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie odmowy usunięcia
naruszenia prawa przez Radę Gminy Bojszowy poprzez uchylenie uchwały Rady Gminy Bojszowy nr
X/55/2015 z dnia 12.08.2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Bojszowy i
zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę.
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych:
14 głosów – za
0 głosów - przeciw
0 głosów - wstrzymujących się
Ad. 5 Przedstawienie i przyjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bojszowy za 2015r.
Ad. 6 Przedstawienie i przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bojszowy
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015r.
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Zgodnie z ustawą o finansach publicznych sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu Gminy Bojszowy za 2015r. zostało złożone do Biura Rady do dnia 30 marca br.,
pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową oraz było szczegółowo omówione na
Komisji Rewizyjnej. Budżet na rok 2015 był kilkakrotnie zmieniany i dostosowywany do potrzeb Gminy
poprzez uchwały Rady i zarządzenia Wójta. Do 30 czerwca Rada Gminy musi rozpatrzyć i zatwierdzić
sprawozdanie finansowe wraz z wykonaniem budżetu.
Wójt przedstawił najważniejsze informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym oraz w sprawozdaniu
z wykonania budżetu:
 planowana kwota dochodów w 2015 roku to 29 767 439,61zł, a wykonano w wysokości
27 775 711,61zł., czyli w 93,3%
 dochody własne zostały zaplanowane w wysokości: 12 361 223,76zł, natomiast wykonano w
kwocie: 10 297 317,62zł, tj. 83,3% planu, natomiast pozostałe dochody zostały wykonane
między 92,5% a 100% planu
 wydatki zaplanowano na w 2015r. w wysokości 34 109 039,53zł, natomiast wykonano w
kwocie 31 763 830,04zł, czyli 93,1% planu, z czego na zadania bieżące wydano 22 127
877,68zł., a na zadania majątkowe: 9 635 952,36zł.
 dochody własne w zakresie: dochody ze sprzedaży majątku gminy w kwocie 847 824,79 zł tj.
94,2% planu, podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych wyniosły 2 871
835,74zł., tj. 81,2% planu,
 ogółem wydatki za 2015 rok na 1 mieszkańca to: 4 214,95zł. (w 1996r. było to: 1 303,00zł),
 wartość mienia komunalnego na dzień 31.12.2015r. to 120 798 177,52zł., nie ma jeszcze
wartości przedszkola, żłobka i ul. Korzenickiej, które zostały odebrane w 2016r. co wpłynie na
wartość mienia w 2016r. Na wartość mienia mają wpływ udziały w spółkach: RPWiK –
2 065 890,00, MASTER – 77 500,00, GPK – 7 097 000,00
Uwagi radnych:
Radny Stanisław Biela: Czy niewykonanie dochodów wynikło z faktu, że nie wszyscy mieszkańcy
zapłacili podatki?
Wójt: Między innymi wpływ miał niższy dochód z podatku lokalnego, ale i nieuzyskanie planowanych
dotacji.
Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Radny Krzysztof Ścierski, który przedstawił
uchwałę nr 4200/II/50/2016 z dnia 8 kwietnia 2016 roku II składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Bojszowy
sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki
samorządu terytorialnego oraz uchwałę nr 4200/II/78/2016 z dnia 25 maja 2016 roku II składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bojszowy. Skład orzekający wydał pozytywną opinię o wniosku
Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bojszowy za 2015 rok.
Uwagi radnych:
Brak uwag
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad projektami uchwał o nr XVIII/108/2016 i
XVIII/109/2016.
Uchwała Nr XVIII/108/2016 Rady Gminy Bojszowy z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie: rozpatrzenia i
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy
Bojszowy za 2015r. została poddana pod głosowanie w obecności 14 radnych:
14 głosów – za
0 głosów - przeciw
0 głosów - wstrzymujących się
Uchwała Nr XVIII/109/2016 Rady Gminy Bojszowy z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie: udzielenia
Wójtowi Gminy Bojszowy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015r. została poddana pod
głosowanie w obecności 14 radnych:
14 głosów – za
0 głosów - przeciw
0 głosów - wstrzymujących się
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Przewodniczący Rady Gminy pogratulował Wójtowi uzyskania absolutorium, a także pracownikom
urzędu i radnym realizacji budżetu.
Ad. 7 Przedstawienie projektów uchwał
1. Projekt uchwały Nr XVIII/110/2016 Rady Gminy Bojszowy z dnia 20 czerwca 2016r. w
sprawie: uchylenia uchwały Nr XXII/120/2004 Rady Gminy Bojszowy z dnia 29 września
2004r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z
opłat za te usługi oraz trybu ich pobrania
Projekt uchwały przedstawiła Kierownik GOPS w Bojszowach pani Anna Młocek. W §7 uchwały nr
XIII/73/2015 z dnia 30 listopada 2015r. wystąpił błąd, ponieważ według zapisu utraciła moc uchwała
Nr XIX/110/2004 z dnia 30 czerwca 2004r., a powinna być uchylona uchwała XXII/120/2004 Rady
Gminy Bojszowy z dnia 29 września 2004r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i
odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunki częściowego lub
całkowitego zwolnienia z opłat za te usługi oraz trybu ich pobrania W związku z tym uchwałę nr
XXII/120/2004 Rady Gminy Bojszowy z dnia 29 września 2004r. należy uchylić podejmując
przedstawianą uchwałę. Zostały przeprowadzone konsultacje społeczne do projektu uchwały.
Uwagi radnych:
Brak uwag
2. Projekt uchwały Nr XVIII/111/2016 Rady Gminy Bojszowy z dnia 20 czerwca 2016r. w
sprawie: przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Bojszowy na lata
2016 – 2030
Projekt uchwały przedstawiła Kierownik GOPS w Bojszowach pani Anna Młocek. Strategia
Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Bojszowy na lata 2016 – 2030 jest kontynuacją
Strategii przyjętej na lata 2004 – 2015. Przyjęcie strategii wynika z art. 17 ust 1 pkt 1 ustawy o pomocy
społecznej, który obliguje gminy do opracowania i realizacji gminnej strategii rozwiązywania
problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup
szczególnego ryzyka. Strategia jest opracowana na podstawie danych z Urzędu Gminy, Gminnego
Zakładu Opieki Zdrowotnej i Powiatowego Urzędu Pracy oraz ankiet przeprowadzonych wśród
mieszkańców Gminy. Program ten ma niwelować skutki wykluczenia społecznego na terenie Gminy
Bojszowy. Program został omówiony na Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty i Kultury.
Uwagi radnych:
Radny Antoni Wilczek: Z czego wynika, że Strategia jest opracowana do 2030 roku, a program, który
będzie następnie omawiany jest do 2020?
Anna Młocek: Strategia jest uchwalana na podstawie ustawy o pomocy społecznej i nie ma
określonego wymogu na ile lat ma być przyjęta, w razie potrzeby jest wprowadzana korekta. Program
o ochronie zdrowia psychicznego wynika z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.
Radny Roman Horst: Prośba by w preambule zapisać, że uchwała została zaopiniowana na
posiedzeniu Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty i Kultury.
Przewodniczący Marek Kumor: W preambułach uchwał, które zostały omówione na Komisji Zdrowia,
Pomocy Społecznej, Oświaty i Kultury zostanie taki zapis wprowadzony.
3. Projekt uchwały Nr XVIII/112/2016 Rady Gminy Bojszowy z dnia 20 czerwca 2016r. w
sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Bojszowy
na rok 2016 – 2020
Projekt uchwały przedstawiła Kierownik GOPS w Bojszowach Pani Anna Młocek. Program ten nie
dotyczy tylko osób z zaburzeniami psychicznymi, ale również promuje zdrowie psychiczne. Według
WHO zdrowie psychiczne to nie tylko brak zaburzeń psychicznych, ale również stan, w którym osoba
zdaje sobie sprawę za swojego potencjału, potrafi radzić sobie ze stresem, jest zdolna do miłości,
twórczości i efektywnej pracy, jest w stanie funkcjonować w społeczeństwie. Coraz więcej jest sytuacji
stresowych, depresyjnych, dlatego program jest skierowany zarówno dla dzieci, jak i osób dorosłych.
Ma na celu wsparcie i akceptację osób w działalności w środowisku lokalnym.
Uwagi radnych:
Brak uwag
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4. Projekt uchwały Nr XVIII/113/2016 Rady Gminy Bojszowy z dnia 20 czerwca 2016r. w
sprawie: określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla
nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę Bojszowy oraz warunków i sposobu
ich przyznawania.
Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy Longina Giedwiłło. Na podstawie doświadczeń z lat
ubiegłych, od kiedy świadczenia zdrowotne dla nauczycieli były udzielane i uwag nauczycieli,
dokonano zmian w uchwale z 2007 roku. Należy wprowadzić zmiany na podstawie Karty Nauczyciela,
ponieważ część sformułowań jest nieaktualnych. Projekt został omówiony na komisji Zdrowia, Pomocy
Społecznej Oświaty i Kultury, a także z nauczycielami i dyrektorami szkół. Wprowadzone zmiany to
m. in. nie ma osobnej definicji przedszkola, które zostało włączone do pojęcia szkoła. Został
zdefiniowany nauczyciel, doprecyzowano, że: dyrektor rozpatruje wnioski dwa razy w roku
kalendarzowym, pomoc jest przyznawana przy znacznym obniżeniem sprawności fizycznej
uniemożliwiającym wykonywanie zawodu. Jest również zapis, że środki mogą być przeznaczone na
rehabilitację, nie tylko na leczenie. We wniosku doprecyzowano, że: Uzasadnienie ma być wraz z
wysokością poniesionych kosztów (dokumenty związane z leczeniem, dodatkową opieką lub
rehabilitacją w załączeniu), a także że jest wymagane: Poświadczenie (lekarza, przychodni, szpitala)
konieczności poniesienia w/w wydatków oraz Opinia do wniosku związku zawodowego działającego w
placówce. Środki na pomoc są w wysokości kilkuset złotych wypłacanych niewielkiej ilości
nauczycielom w uzasadnionych przypadkach. Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez ZNP i
były przeprowadzone konsultacje społeczne do projektu uchwały.
Uwagi radnych:
Radny Andrzej Rokowski: Czy jest w szkołach fundusz socjalny?
Sekretarz Gminy: W szkołach jest fundusz socjalny, ale nie ma on związku z pomocą zdrowotną dla
nauczycieli. Zgodnie z ustawą na ten cel muszą być zarezerwowane środki z budżetu Gminy.
5. Projekt uchwały Nr XVIII/114/2016 Rady Gminy Bojszowy z dnia 20 czerwca 2016r. w
sprawie: określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 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.
Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy Longina Giedwiłło. W ostatnim czasie były
zatwierdzane projekty organizacyjne na nowy rok szkolny i stąd wynikły zmiany w rozmiarach obniżek.
W przypadku Gimnazjum zawnioskowano o 14 godzin zniżki dla dyrektora (do tej pory było 15h),
ponieważ Pani Dyrektor w roku szkolnym 2016/2017 będzie wychowawcą klasy III. W związku z tym
będzie realizowała 1 godzinę zajęć wychowawczych oraz 5 godzin z języka polskiego (liczba godzin
wynika z siatki godzin nauczania języka polskiego w klasach III gimnazjum). W przypadku
Przedszkola Dyrektor zawnioskowała o zwiększenie obniżki dla wicedyrektora przedszkola w
wymiarze 7h (do tej pory było 5h). Związane jest to ze wzrostem zadań kancelaryjnych w związku ze
zwiększoną ilością dzieci w budynku macierzystym, prowadzeniem nadzoru nad prawidłowym
funkcjonowaniem zainstalowanych urządzeń w nowym budynku przedszkola. Projekt został
pozytywnie zaopiniowany przez ZNP i były przeprowadzone konsultacje społeczne do projektu
uchwały.
Uwagi radnych:
Brak uwag
6. Projekt uchwały Nr XVIII/115/2016 Rady Gminy Bojszowy z dnia 20 czerwca 2016r. w
sprawie: nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Bojszowy ulica „Zagrodowa” w
miejscowości Międzyrzecze
Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy Bojszowy Henryk Utrata. Projekt uchwały dotyczy nadania
nazwy ulicy położonej na trzech działkach w Międzyrzeczu, które są własnością skarbu państwa. W
ewidencji jest to droga powiatowa. Na tych terenach są budowane zagrody siedliskowe, ponieważ są
to działki poza terenami mieszkaniowo-usługowymi. Potrzebne jest uporządkowanie administracyjne,
czyli nadanie nazwy ulicy i nadanie numerów powstałym domom. Jest to droga boczna od ul. Żubrów.
Nazwa „Zagrodowa”, ponieważ są wydawane zgody na wybudowanie zagród na tych terenach. Nie
jest to droga publiczna i nazwę musiał zaakceptować skarb państwa i Zarząd Powiatu.
Uwagi radnych:
Radny Stanisław Biela: Czy mamy rozumieć, że ta droga jest na gruntach powiatu?
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Wójt: Na całej długości ta droga jest na gruntach skarbu państwa, ale w administrowaniu przez Gminę
Bojszowy.
Radny Antoni Wilczek: Czy nazwa jest propozycją mieszkańców, czy Urzędu?
Wójt: Nazwa jest zaproponowana przez Wójta, ale z akceptacją Starosty i Zarządu Powiatu.
Radny Paweł Kumor: Czy nazwa była konsultowana z mieszkańcami? Czy też będą zmieniane
uchwały w sprawie okręgów wyborczych i obwodów głosowania?
Mecenas Mirosław Nosalik: Jak do każdego aktu prawa miejscowego były przeprowadzone
konsultacje. Nie jest to droga publiczna, więc nie będzie w wykazie dróg.
Wójt: Do kilku uchwał były przeprowadzane konsultacje, do tej też. Na następnej sesji będą uchwały w
sprawie okręgów wyborczych i obwodów do głosowania, ale najpierw ta uchwała musi wejść w życie.
7. Projekt uchwały Nr XVIII/116/2016 Rady Gminy Bojszowy z dnia 20 czerwca 2016r. w
sprawie: przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i
urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Bojszowy na lata 2017 – 2020
Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy Bojszowy Henryk Utrata. Projekt uchwały dotyczy propozycji
RPWiK Tychy na rozbudowę i modernizację sieci na lata 2017 – 2020. Nakład na te inwestycje wynosi
150 tys. zł. na każdy rok. Kontynuowana będzie modernizacja sieci w Świerczyńcu na ul. Skośnej i ul.
Krętej, aby zakończyć modernizację przed przebudową tych dróg. Potrzebna też jest modernizacja ul.
Skromnej w Jedlinie, ponieważ jest tam dużo awarii. Zaplanowano też środki na awaryjne
przebudowy. Ten plan może być modernizowany i prace przyśpieszane.
Uwagi radnych:
Radny Stanisław Biela: Czy z tego wynika, że ul. Skośna nie będzie wcześniej zmodernizowana jak
po 2018r., a ul. Kręta po 2020r., ponieważ nie będzie skończona sieć wodociągowa?
Wójt: Takie są założenia, co do modernizacji sieci. Część prac jest w pasie drogowym, a część w
przyłączach i rozgałęzieniach. Najpierw prace, które kolidowałyby z przebudową drogi. Gdy będą
środki na inwestycję drogową na daną ulicę to wtedy z tych funduszy zostanie dokończona wymiana i
przebudowa sieci, a modernizacja zostanie wykreślona z planu.
Radny Stanisław Biela: Zwrócił uwagę, że w Świerczyńcu została jako pierwsza pociągnięta sieć
wodociągowa zbudowana z rur stalowych, co wiąże się z jej awaryjnością.
Wójt: Sieć wodociągowa w Świerczyńcu była wykonywana w granicach Tychów i kładziono wtedy rury
stalowe i bez układu pierścieniowego, po dwudziestu kilku latach te rury gniją i zarastają.
8. Projekt uchwały Nr XVIII/117/2016 Rady Gminy Bojszowy z dnia 20 czerwca 2016r. w
sprawie: opinii dotyczącej Planu Aglomeracji Bojszowy
Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy Bojszowy Henryk Utrata. Podjęcie uchwały jest istotne by
ubiegać się o środki pomocowe na inwestycje związane z rozbudową, przebudową, modernizacją
infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej W 2014 roku była przyjmowana Aglomeracja, ale w innym
obszarze. Planowano, że Świerczyniec będzie w Aglomeracji Tychy, ale miasto to się nie zgodziło.
Postanowiliśmy powiększyć Aglomerację Bojszowy o zurbanizowane tereny zabudowane
Świerczyńca oraz o teren pod ewentualną budowę rurociągu tłocznego z oczyszczalni w Bojszowach
do Tychów. Cała Aglomeracja będzie liczyła 6 751 RLM i w takim kształcie zostanie przekazana do
Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Plan Aglomeracji jest już zaopiniowany
przez Zarząd Województwa Śląskiego, ale proszono o podjęcie uchwały.
Uwagi radnych:
Radny Stanisław Biela: Mapka jest mało czytelna, wydaje się, że tereny wzdłuż rzeki Gostyni należą
do aglomeracji.
Wójt: Trudno jest zaznaczyć konkretną granicę, ale przebieg jest mniej więcej wzdłuż rzeki Gostynki.
9. Projekt uchwały Nr XVIII/118/2016 Rady Gminy Bojszowy z dnia 20 czerwca 2016r. w
sprawie: zmian w budżecie na 2016r.
Zmiany w budżecie zostały omówione przez Skarbnik Elżbietę Kubeczko. Projekt uchwały został
pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy. Podjęcie uchwały wynika
z konieczności dokonania zmian w budżecie Gminy Bojszowy na 2016r. w zakresie: dochodów
(załącznik nr 1), wydatków (zał. nr 2), dotacji (zał. nr 3) i rachunku dochodów własnych (zał. nr 4). W
§2 uchwały jest wprowadzona zmiana nadwyżki budżetowej, która wynika z wolnych środków, które
zostały zmienione w uchwale nr XVI/99/2016 z dnia 14 marca 2016r. Zmiany w budżecie:
1. W zakresie dochodów budżetowych:
 zwiększenie w dz. 750 Administracja publiczna w kwocie 11.400,00zł z tytułu otrzymanych
odszkodowań, zwrot kosztów postępowania sądowego i sprzedaży samochodu służbowego,
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 zwiększenie w dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w
kwocie 42.031 zł z tytułu zwiększonych udziałów w podatku dochodowym od osób
fizycznych oraz z tytułu odsetek od podatków.
 zmniejszenie w dz. 758 Różne rozliczenia w kwocie 56.744 zł z tytułu obniżonej subwencji
oświatowej.
2. W zakresie wydatków budżetowych:
 zwiększenie w dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i
sanitacyjna wsi w kwocie 43.387 zł na dopłaty do ścieków,
 zmniejszenie w dz. 600 Transport i łączność rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy w
kwocie 32.000zł z usług transportowych,
 zwiększenie w dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80104 Przedszkola i 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 w kwocie 36.170 zł na dotację dla niepublicznego
przedszkola „Muchomorek”,
 zmniejszenie w dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80104 Przedszkola i rozdz.80110
Gimnazja zmniejszenie o 36.170 zł z wydatków statutowych i dotacji oraz wynagrodzeń
związanych z programem Youngster ,
 zmniejszenie w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90003
Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 30.000 zł z usług oczyszczania oraz z rozdz. 90095
Pozostała działalność o kwotę 30.000 zł z usług związanych z „akcją zima”
 zwiększenie w dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92195 Pozostała
działalność w kwocie 40.000 zł na dożynki gminne,
 zwiększenie w dz. 926 Kultura fizyczna rozdz. 92695 w kwocie 5.300 zł na stypendia
sportowe i organizację biegu w Świerczyńcu.
Łączna kwota zmniejszeń wynosi: 124 857,00zł, natomiast zwiększenia wynoszą: 128 170,00zł.
3. Załącznik nr 3 dotyczy zestawienia dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2016r. i został
zaktualizowany o zmiany wynikające z załącznika nr 2 w zakresie dotacji. Rozdz. 60004 Lokalny
transport zbiorowy zmiana na 1 018 000,00zł, rozdz. 80104 Przedszkola zmiana dotacji na 41
449,00zł. Pojawił się nowy rozdział 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 i kwota 27,721,00zł. W konsekwencji
tych zmian zmieniły się kwoty ogółem.
4. Załącznik nr 4 dotyczy rachunku dochodów własnych zawiera zwiększenie o 10.000 zł w zakresie
dochodów i wydatków SP Świerczyniec.
Uwagi radnych:
Radny Andrzej Rokowski: Czy nadwyżka budżetowa to są dwie kwoty, czy jedna podzielona –
pierwsza to 196 578,51zł na kredyt długoterminowego, a druga 3 982 063 na kredyt na wyprzedzające
finansowanie?
Skarbnik: Nadwyżka jest podzielona na dwie kwoty: na 196 578,51zł na kredyt długoterminowego i na
3 982 063 na kredyt na wyprzedzające finansowanie, co w sumie daje 4 178 531,51, a wcześniej to
była kwota 4 532 063zł.
Radny Stanisław Biela: Czy środki na stypendia sportowe będą wypłacone za cały rok czy od dnia
dzisiejszego? Stypendia są przyznawane maksymalnie na 12 miesięcy, a z wyliczeń wynika, że będą
od czerwca do grudnia (dwie osoby po 300zł).
Wójt: Zgodnie z regulaminem przyznawania stypendiów sportowych środki są dokładnie wyliczone i
zostaną wypłacone za cały rok. Stypendia zostaną wypłacone dwóm osobom, które spełniają wymogi
określone w regulaminie (jedna osoba została odrzucona).
Skarbnik: Stypendium zostanie wypłacone dwóm osobom za okres 12 miesięcy. Jednej osobie
stypendium zostanie wypłacone w wysokości 200zł/m-c, a drugiej osobie 150zł/m-c.
Radny Roman Horst: Czy nie można byłoby zmienić zapisu §2 „…kredytu na wyprzedzające
finansowanie działań finansowanych ze środków..”, ponieważ brzmi mało sensownie. Proponuje
wykreślić słowo „finansowanych”.
Skarbnik: Jest to zapis wynikający z ustawy i nie można go zmienić
Radny Stanisław Biela: Na stronie BIP i w gazecie „Nasza Rodnia” pojawiła się informacja o trzech
osobach, które otrzymują stypendia, a do dzisiaj te osoby nie dostały żadnych środków.
Wójt: Od początku roku była informacja o trzech osobach, które się kwalifikują do stypendium.
Zostanie ta informacja sprostowana, że dwie osoby spełniają wymogi regulaminu i one otrzymają
stypendium.
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Ad. 8 Przyjęcie uchwał.
Przyjęcie uchwał:
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
1. Uchwała Nr XVIII/110/2016 Rady Gminy Bojszowy z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie:
uchylenia uchwały Nr XXII/120/2004 Rady Gminy Bojszowy z dnia 29 września 2004r. w
sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z
opłat za te usługi oraz trybu ich pobrania
14 głosów – za
0 głosów - przeciw
0 głosów - wstrzymujących się
2. Uchwała Nr XVIII/111/2016 Rady Gminy Bojszowy z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie:
przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Bojszowy na lata 2016 –
2030
14 głosów – za
0 głosów - przeciw
0 głosów - wstrzymujących się
3. Uchwała Nr XVIII/112/2016 Rady Gminy Bojszowy z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie:
przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Bojszowy na rok
2016 – 2020
14 głosów – za
0 głosów - przeciw
0 głosów - wstrzymujących się
4. Uchwała Nr XVIII/113/2016 Rady Gminy Bojszowy z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie:
określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę Bojszowy oraz warunków i sposobu ich
przyznawania.
13 głosów – za
0 głosów - przeciw
1 głosów - wstrzymujących się
5. Uchwała Nr XVIII/114/2016 Rady Gminy Bojszowy z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie:
określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 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
14 głosów – za
0 głosów - przeciw
0 głosów - wstrzymujących się
6. Uchwała Nr XVIII/115/2016 Rady Gminy Bojszowy z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie:
nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Bojszowy ulica „Zagrodowa” w miejscowości
Międzyrzecze
14 głosów – za
0 głosów - przeciw
0 głosów - wstrzymujących się
7. Uchwała Nr XVIII/116/2016 Rady Gminy Bojszowy z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie:
przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych na terenie Gminy Bojszowy na lata 2017 – 2020
14 głosów – za
0 głosów - przeciw
0 głosów - wstrzymujących się
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8. Uchwała Nr XVIII/117/2016 Rady Gminy Bojszowy z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie: opinii
dotyczącej Planu Aglomeracji Bojszowy
14 głosów – za
0 głosów - przeciw
0 głosów - wstrzymujących się
9. Uchwała Nr XVIII/118/2016 Rady Gminy Bojszowy z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie: zmian
w budżecie na 2016r.
14 głosów – za
0 głosów - przeciw
0 głosów - wstrzymujących się
Ad. 9 Zapytania i interpelacje radnych oraz sprawy bieżące.
Przewodniczący Marek Kumor przedstawił sprawozdanie z pracy Rady Gminy w okresie
międzysesyjnym:
1. Udział w spotkaniu środowiskowym w związku z organizacją festynu.
2. Spotkanie z seniorami jednostek OSP Gminy Bojszowy
3. Organizacja turnieju tenisowego dla dzieci i młodzieży
4. Spotkanie z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu w sprawie
bezpieczeństwa w Gminie.
5. Powiatowe spotkanie z strażakami jednostek OSP powiatu Bieruńsko-lędzińskiego
6. Ognisko zielonoświątkowe – Zandgruba 2016
7. Spotkanie z mieszkańcami Międzyrzecza w ramach imprezy szkolnej „50+”
8. 90-lecie OSP Bojszowy
9. Finał Śląskiej Ligii Orlika 2016
10. Apel Wojewody Śląskiego w sprawie włączenia się w proces repatriacji – pismo
przedstawione na posiedzeniu Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty i Kultury, Radni
nie zajęli stanowiska
11. Pismo posła Andrzeja Sośnierza w sprawie akcji zbierania podpisów w celu oddzieleniem
Gliwickiego Oddziału Onkologii od Centrum Onkologii w Warszawie i utworzeniem Śląskiego
Instytutu Onkologii w Gliwicach.
Wójt:
1. Podziękował Radzie Gminy za udzielenie absolutorium. Podkreślił, że jest to wynik wspólnej
pracy w 2015 roku.
2. Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki dla GTS Bojszowy w wysokości 15 000,00zł w
ramach programu „KLUB”. UKS GROM otrzymał 10 000,00zł z tego programu.
3. Żłobek z programu MALUCH otrzymał dofinansowanie w wysokości ponad 40 tys. zł na
zajęcia i bieżące utrzymanie Żłobka. Umowa jest już podpisana.
4. Konkursu dla Działania 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych - Projekt pn.
„e-Bojszowy – spr@wny urząd” złożony przez Gminą został wybrany do dofinansowania.
Ogólna kwota projektu to: 998.811,00zł, natomiast dofinansowanie wynosi: 825.883,80zł (85%
kosztów), a wkład własny to: 172.927,20zł. Środki te będą przeznaczone na nowy sprzęt
komputerowy, programy, serwerownię, ale także uruchomienie Punktu Potwierdzania Profili
Zaufanych, Elektronizacja Procesu Konsultacji Społecznych, uruchomienie Systemu
Komunikacji Mobilnej, uruchomienie portalu informacyjno-płatniczego.
5. Poddziałanie 11.1. Program „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej na terenie gminy
Bojszowy” – ogólny koszt projektu 463.534,38zł, natomiast dofinansowanie wynosi
394.004,22zł, a środki własne 69.530,16zł. Środki będą przeznaczone na Przedszkole uruchomienie nowych grup przedszkolnych oraz na bieżące utrzymanie.
6. Działanie 12.1. Infrastruktura wychowania przedszkolnego – projekt Budowa budynku
gminnego przedszkola i żłobka wraz z infrastrukturą techniczną w Bojszowach - Zarząd
Województwa Śląskiego zatwierdził Listę projektów ocenionych i wybranych do
dofinansowania. Nasz projekt został oceniony na 4 miejscu. W najbliższym czasie będzie
podpisana umowa.
7. GOPS pozyskał środki z Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 30 000zł na
asystenta Rodziny.
8. Gmina złożyła wniosek na dofinansowanie projektu pn. „Opracowanie Lokalnego Programu
Rewitalizacji Gminy Bojszowy na lata 2017 – 2020”, który został skierowany do oceny
merytorycznej.
9. W ramach działania 5.5. Wzmocnienie potencjału służb ratunkowych na doposażenie
jednostek OSP działających na terenie Gminy Bojszowy w sprzęt niezbędny do
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11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.

20.

21.

przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych został złożony wniosek pn. „Poprawa
sprawności działania jednostek OSP”. Projekt obejmuje wyposażenie jednostki OSP Bojszowy
w agregat prądotwórczy na przyczepce oraz jednostki OSP Bojszowy Nowe w pompę do
wody zanieczyszczonej o dużej wydajności. Koszty ogółem: 350.750,00zł, natomiast
dofinansowanie w kwocie: 298.137,50zł, wkład własny: 52.612,50zł.
W związku z rozstrzygnięciem ofert zostanie podpisana zostanie umowa na wykonanie
dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej dla zadania „Termomodernizacja budynku
komunalnego w Bojszowach przy ul. św. Jana 46”.
Wykonano uporządkowanie zieleni wysokiej w miniparku „Zandgruba” w Bojszowach.
W dniu 25 maja zmieniono organizację ruchu na ul. Domowej i ulicach sąsiednich w
Bojszowach (wprowadzono ruch jednokierunkowy).
Wykonano podwójny próg zwalniający (dwie wyspy) na ul. Międzyrzecznej w Międzyrzeczu.
Wykonano oznakowanie pionowe (ulice: Domowa – ruch jednokierunkowy + znaki na ulicach
sąsiednich i Międzyrzeczna – oznakowanie progu jw.) i poziome (linie – ul. Domowa i
Korzenicka oraz oznakowanie progów na ul. Lisiej).
Trwa drugi etap remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg lokalnych.
Trwa wymiana piasku w piaskownicach na ogólnodostępnych terenach rekreacyjnych na
terenie Gminy Bojszowy. Cześć urządzeń zdemontowanych i przeznaczonych do remontu.
Malowanie pomieszczeń w budynku komunalnym przy ul. św. Jana 46 (OSP) w związku z
jubileuszem zespołu Bojszowianie oraz w związku z 90-leciem OSP.
Trwają prace nad uzyskaniem pozwoleń w sprawie przebudowy ul. Bliskiej, ul. Słonecznej i ul.
Spacerowej.
Spotkanie z Panią Minister Edukacji Narodowej Anną Zalewską, która poinformowała, że
reforma oświaty zostanie podana 27 czerwca br. Udzielała informacji na temat Karty
Nauczyciela, która ma się zmienić, urlopów zdrowotnych nauczycieli. Zapowiedziała, że ma
się zmienić subwencja oświatowa na przedszkolaka 6-letniego z 1390zł na ok. 4 tys. zł. oraz
zasady dofinansowania małych szkół wiejskich. Od 2017 każde dziecko trzyletnie ma mieć
zapewnione miejsce w przedszkolu.
9 lipca odbędzie się II Świerczyniecki bieg uliczny o Puchar Wójta Gminy Bojszowy oraz
Fojerfest organizowany przez radnych i OSP Świerczyniec, który będzie dofinansowany z
budżetu Gminy. Zapewnione będzie koszenie trawy, utrzymanie wokół strażnicy, toalety.
23 czerwca br. Bojszowy odwiedzi prezydent RP Andrzej Duda, który przyjedzie do nas z
Tychów, a następnie pojedzie do Bieruniu, gdzie odbędzie się spotkanie z mieszkańcami
powiatu Bieruńsko-lędzińskiego. Spotkanie Prezydenta z Wójtem Gminy i Przewodniczącym
Rady odbędzie się w Gminnej Bibliotece.

Zapytania radnych:
Radny Antoni Wilczek
 podziękował za wykonanie budżetu Gminy, który był trudny do realizacji.
 zapytał o łatanie dróg powiatowych, ponieważ na ul. Cichy kącik jest duża wyrwa
Radny Krzysztof Komandera:

podziękował za odpowiedź w sprawie wykoszenia trawy na boisku przy OSP Świerczyniec,
prośba by wykosić trawę na poboczach dróg wzdłuż trasy biegu

prośba by przed wydaniem pozwolenia na budowę na działkach za posesją nr 58 na ul.
Krętej, dopilnować by właściciel zapewnił odwodnienie tych działek

podziękował radnemu Stanisławowi Biela za pomoc w poszukiwaniu sponsorów biegu oraz
zaprosił radnych do uczestnictwa w fojerfeście oraz w biegu
Radny Paweł Kumor – podziękował za wybudowanie progu przy ul. Międzyrzecznej, który ma wpłynąć
na bezpieczeństwo.
Radny Roman Horst:
 na parkingu przy figurze św. Floriana jest uschniętych kilka iglaków, które źle wyglądają
 na drodze do GROF przy ul. Bojszowskiej pomiędzy Bojszowami a Jedliną jest duża dziura,
prośba by zainterweniować w tej sprawie do ZDP
 park w Jedlinie – prośba o wycięcie odrostów i wykoszenie
 problem odrastających chwastów na chodnikach przy drodze powiatowej – ul. Wolska,
Skromna i ul. Bojszowska – prośba o interwencję
Radny Stanisław Biela:
 co z wykonaniem modernizacji ul. Skośnej
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w przyszłym roku mają być kolejne środki na modernizację strażnic, czy gmina będzie się o
nie starać?
była mowa o dobrej cenie za samochód służbowy, czy wynika z przeprowadzonego przetargu
mieszkańcy zwracają uwagę, że próg na ul. Sierpowej jest zbyt wysoki. Może warto zrobić
dłuży najazd by go złagodzić lub wydłużyć
prośba o zorganizowanie spotkania z firmą K3 w sprawie światłowodów na ul. Zakątek, Złoty
Łan i Rolnicza. Jedna rodzina blokuje tą inwestycję i może warto porozmawiać, co z tym
zrobić, bo wielu mieszkańców tej części Świerczyńca nie ma internetu.
zwrócił uwagę, że bieg świerczyniecki organizują radni i strażacy
przez teren gminy biegnie sieć GPW, czy z tego tytułu są jakieś wpływy do budżetu?

Radny Andrzej Rokowski:
 prośba o odrestaurowanie pomnika św. Floriana, który jest przy parkingu na ul. Gaikowej
 postawić ograniczenie prędkości przy wjeździe do oczyszczalni ścieków, do PSZOK,
ponieważ jest tam trudność ze skrętem w lewo
 odcinek drogi pomiędzy ul. Myśliwską i Fabryczną jest zaciemniony przez korony drzew,
stworzył się tunel i trudno przejeżdżać większym samochodom, wniosek o przecinkę drzew
Ad. 10 Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
Fojerfest, bieg – zostanie wykoszona trawa wzdłuż dróg na trasie biegu
ul. Kręta – przy pozwoleniach na budowę, warunkach zabudowy jest sposób zagospodarowania wód
deszczowych, gdy ktoś nie gromadzi wody to może to sprawdzić nadzór budowlany i nałożyć karę
Parking przy ul. Gaikowej – jest to parking kościelny i to proboszcz decyduje i może złożyć wniosek
o wycinkę. Na tej działce też jest figurka św. Floriana.
ul. Jedlińska – zostanie to zgłoszone do Powiatowego Zarządu Dróg
Park w Jedlinie – za porządkowanie roślinności jest odpowiedzialnych dwóch pracowników, którzy w
odpowiednim czasie uporządkują park
Chodniki przy drogach powiatowych – w tamtym roku były usuwane chwasty na tych chodnikach,
Tam gdzie się mało chodzi to one szybko odrastają. Będzie pismo w tej sprawie
ul. Skośna – środki na drogi gminne z tzw. schetynówek zostały mocno obcięte, my jesteśmy na 58
miejscu, a jest realizowana 28 pozycja. Projekt jest gotowy, czekamy na środki. Dostaniemy
dofinansowanie z powiatu, gdy inwestycja będzie wykonywana.
Rozbudowa strażnic – nie znane jest takie działanie na przyszły rok. Gdy będzie możliwość
ubiegania się o środki na rozbudowę to będziemy się o nie starać.
Próg przy Sierpowej – w miarę możliwości do rozważenia
Światłowód – jest to temat znany i będą prowadzone rozmowy z firmą K3. Spróbujemy rozmawiać z
tą osobą.
Samochód – na służbowy samochód odbył się przetarg, wygrała najkorzystniejsza oferta
Rurociąg GPW – za przesył możemy naliczyć, gdy rurociągi biegną przez grunty, których gmina jest
właścicielem. Gdyby nałożyć opłatę to wpłynęłoby to na wysokość taryfy za wodę. Gmina nie chce
odszkodowań, ponieważ mieszkańcy też by mogli zacząć starać się o odszkodowania za rurociągi.
Pomnik św. Floriana – problem własnościowy. Co roku planowane są przeprowadzane konserwacje
krzyży, kapliczek..
Ograniczenie prędkości – wjazd jest oznakowany. Będzie wystosowane pismo o ograniczenie
prędkości lub postawienie odpowiednich znaków pionowych lub o oznakowanie poziome
Wycinka drzew – część drzew sięga z terenu prywatnego, ale właścicieli nie ma by drzewa te obciął.
Są trudności z przejazdem zwłaszcza w sytuacjach zagrożenia (np. straż pożarna). Trzeba rozważyć
prześwietlenie drzew.
Łatanie dziur – wiemy o tej dziurze, będzie to zgłoszone.
Ad. 11 Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady Gminy Bojszowy Marek Kumor formułą „Zamykam sesję Rady Gminy
Bojszowy" zakończył obrady sesji.
Protokołowała: A. Kapias

Bojszowy, dnia 20.06.2016r.
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