
Protokół nr 2/2017 

z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy 

Rady Gminy Bojszowy 

z dnia 9 maja 2017 r. 

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy odbyło się w Sali sesyjnej Rady Gminy Bojszowy w Urzędzie 

Gminy Bojszowy i trwało od godz. 16:00 do godz. 17:15 

 

Posiedzeniu Komisji przewodniczył Radny Antoni Wilczek Przewodniczący Komisji. W chwili stwierdzenia 

prawomocności posiedzenia obecnych było 9 członków Komisji oraz 3 radnych spoza Komisji. W posiedzeniu 

w sumie uczestniczyło 12 radnych. Listę obecności Radnych członków Komisji oraz listę obecnych osób załącza 

się do protokołu.  

 

Porządek obrad Komisji był następujący: 

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2017 r. 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

3. Sprawy różne. 

 

Projekt ww. uchwał załącza się do protokołu.  

 

Posiedzenie Komisji rozpoczął przewodniczący Antoni Wilczek powitaniem obecnych na posiedzeniu: Wójta 

Gminy Bojszowy oraz Radnych członków Komisji oraz pozostałych Radnych. 

 

Wójt Gminy Bojszowy przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2017 r. Wójt wpierw 

zauważył, że rok budżetowy 2016 jest już zamknięty i w związku z tym określone zostały wskaźniki wykonania 

tego budżetu. Następnie przeszedł do omówienia projektu uchwały i wskazał, że nadwyżka budżetowa uległa 

zwiększeniu o kwotę 245.337,10 zł, która to kwota zostanie przeznaczona na spłatę kredytu zaciągniętego 

w banku PKO BP na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu 

Unii Europejskiej. Łącznie nadwyżka z 2016 r. wyniosła 1.367.075,28 zł. Przeznaczenie nadwyżki pociągnęło za 

sobą w efekcie zwiększenie rozchodów w zakresie spłat kredytów i pożyczek o kwotę równą kwocie nadwyżki. 

Zmiana w budżecie objęła także dochody, w tym dochody z tytułu dotacji otrzymanej ze Starostwa Powiatowego 

na utrzymanie linii autobusowej na mocy porozumienia z Powiatem Bieruńsko-Lędzińskim oraz dochody ze 

sprzedaży mienia. 

 

W tym miejscu Radny Stanisław Biela zwrócił się do Wójta o podanie informacji, czy w tym roku zostały już 

sprzedane jakieś nieruchomości gminne, na co Wójt odpowiedział, że sprzedane zostały już działki 

w Świerczyńcu za kwotę 190 tys. zł, przy czym planowana jest dalsza sprzedaż działek w Świerczyńcu i Jedlinie 

do kwoty 400 tys. zł, a gdyby nie znaleźli się na nie chętni, to także rezerwowo do sprzedaży przeznaczy się 

działki gminne, położone w Międzyrzeczu. 

 

Ponadto Wójt zwrócił uwagę, że zwiększeniu uległa też subwencja oświatowa o kwotę ok. 300 tys. zł. Łącznie 

projekt uchwały przewiduje zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę ok. 730 tys. zł. Przeniesiono kwotę 

ok. 4 tys. zł z działu administracja publiczna do innego działu, gdyż pierwotnie została ujęta w nieprawidłowym 

dziale. Kwestia ta dotyczy kwot z przeznaczeniem na rewitalizację. Wójt wskazał, że zgodnie z projektem 

zmiany do budżetu do transportu dołożone zostanie ok. 76 tys. zł. Z kolei na gospodarkę mieszkaniową planuje 

się przeznaczyć dodatkowo ok. 180 tys. zł. W kwocie tej mieszczą się inwestycje komunalne na 

termomodernizację, siłownię na wolnym powietrzu w Bojszowach Nowych, na OSP w Świerczyńcu, na wykup 

działek pod zrealizowaną już inwestycję na ul. Korzenickiej. Łącznie na inwestycje ma zostać przeznaczona 

kwota 450 tys. zł. Na oświatę przewiduje się przeznaczenie dodatkowo 93 tys. zł, w tym 60 tys. zł na 

wynagrodzenia. Kwoty te wydatkowane będą na przedszkola, na które łącznie przeznaczamy w 2017 r. 1 mln 

900 tys. zł. Na pomoc społeczną przewidziano zwiększenie wydatków o kwotę 75 tys. zł z przeznaczeniem na 

program Senior 60+, który będzie realizowany w Międzyrzeczu. Na gospodarkę komunalną planuje się dokonać 

zwiększenia o kwotę 100 tys. zł z przeznaczeniem na odbiór odpadów. Wójt zaznaczył przy tym, że z faktur za 

odbiór odpadów za rok 2016 r. w dalszym ciągu pozostaje do zapłaty kwota 600 tys. zł. Podsumowując, Wójt 

stwierdził, że łącznie dochody Gminy w 2017 r. szacowane są na kwotę ok. 34 mln zł, a wydatki wyniosą ok. 33 

mln zł. 

 

W tym miejscu Radny Stanisław Biela przedstawił swoją opinię na temat budżetu i planowanie w Gminie 

inwestycji oraz wyraził swoje niezadowolenie z powodu niewielkiej wysokości nakładów inwestycyjnych 

w Świerczyńcu. 



Wójt odniósł się do wypowiedzi Radnego w ten sposób, że zwrócił uwagę na fakt, iż większość inwestycji jest 

finansowana w ramach konkretnych programów rządowych lub unijnych i zmuszony jest podejmować takie 

przedsięwzięcia, na jakie pozwalają mu przyznane do realizacji określonych celów środki. Z kolei miejsca 

realizacji inwestycji wybierane są stosownie do możliwości wyznaczanych zakresem konkretnych programów. 

 

Następnie Wójt przeszedł do omówienia projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

Pokrótce Wójt omówił sytuację finansową Gminy w dłuższej perspektywie czasowej i wskazał, że wskaźniki 

ekonomiczne za 2016 r. nie osiągnęły oczekiwanej przez niego wysokości, choć mieszczą się w dopuszczalnych 

granicach. W związku ze zwiększeniem dochodów Gminy w 2017 r. wskaźniki na ten rok mogły jednak zostać 

podniesione, co spowodowało tylko nieznaczną korektę wskaźników w wieloletniej prognozie finansowej na rok 

2018 i pozwoliło sprostać nałożonym na Gminę wymaganiom dotyczącym utrzymania wskaźników na 

określonym poziomie. Jednocześnie Wójt wskazał, że w rządzie zwrócono uwagę na wadliwość metod 

obliczania wskaźników na obowiązujących zasadach i planowana jest reforma w tym zakresie. 

 

Do projektów ww. uchwał Radni nie zadali żadnych dodatkowych pytań. 

 

Przewodniczący zarządził głosowanie celem zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 

2017 r. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 9 Radnych. 

 

Opinia  

Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy Rady Gminy Bojszowy 

z dnia 9 maja 2017 r. 

do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2017 r. 

 

Komisja Budżetu i Rozwoju Gminy opiniuje projekt pozytywnie i wnioskuje do Rady Gminy Bojszowy 

o przyjęcie projektu uchwały bez poprawek. 

 

Opinię podjęto 8 głosami za.  

 

Za głosowali Radni: Janusz Gwóźdź, Roman Horst, Henryk Kostyra, Marek Kumor, Paweł Kumor, Andrzej 

Rokowski, Antoni Wilczek, Piotr Wróbel. 

 

Przeciw głosował Radny: Stanisław Biela. 

 

Przewodniczący zarządził głosowanie celem zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 9 Radnych. 

 

Opinia  

Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy Rady Gminy Bojszowy 

z dnia 28 listopada 2017 r. 

do projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

 

Komisja Budżetu i Rozwoju Gminy opiniuje projekt pozytywnie i wnioskuje do Rady Gminy Bojszowy 

o przyjęcie projektu uchwały bez poprawek. 

 

Opinię podjęto 8 głosami za.  

 

Za głosowali Radni: Janusz Gwóźdź, Roman Horst, Henryk Kostyra, Marek Kumor, Paweł Kumor, Andrzej 

Rokowski, Antoni Wilczek, Piotr Wróbel. 

 

Przeciw głosował Radny: Stanisław Biela. 

 

Przewodniczący zarządził przejście do ostatniego punktu porządku obrad. 

 

W ramach spraw bieżących Radny Janusz Gwóźdź przedstawił przygotowane przez siebie projekty uchwał: 



 - w sprawie wysokości diet i zasad zwrotu kosztów podróży radnych oraz upoważnienia dla 

wiceprzewodniczącego Rady Gminy,  

- w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz  

- w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Bojszowy konsultacji społecznych w sprawie Budżetu 

Obywatelskiego jako części budżetu gminy na 2018 rok, wnioskując jednocześnie: 

1. o wydanie pozytywnej opinii na temat pierwszej z ww. uchwał, której projekt wraz z uzasadnieniem 

zostanie skierowany pod obrady Rady Gminy na wniosek Komisji Gospodarki Komunalnej oraz 

2. o przyjęcie przez Komisję wniosków o skierowanie pozostałych projektów uchwał pod obrady Rady 

Gminy oraz o ich przyjęcie przez Radę Gminy bez poprawek. 

 

Radny Janusz Gwóźdź uzasadnił złożony przez siebie projekt uchwały w sprawie wysokości diet i zasad zwrotu 

kosztów podróży radnych oraz upoważnienia dla wiceprzewodniczącego Rady Gminy, podnosząc, że 

zaproponowane przez niego rozwiązanie jest szeroko stosowane w wielu innych Gminach i podał przy tym 

konkretne Gminy, gdzie zastosowano tego typu model prawny. Obniżanie diety radnemu ze względu na jego 

nieobecność na Komisji lub na sesji Rady, zdaniem Radnego – projektodawcy, jest zrozumiałe, skoro dieta 

stanowi ekwiwalent za pełnienie funkcji społecznej, co wyraża się zwłaszcza w udziale w posiedzeniach 

organów kolegialnych Gminy oraz zwrócił uwagę, że konieczność wprowadzenia tego rodzaju rozwiązania 

postulowana jest przez orzecznictwo administracyjne, a jego brak uznawany jest za wadliwość uchwały Rady 

Gminy dotyczącej diet. 

 

Na pytanie Przewodniczącego Komisji, czy projekt przewiduje zwrot kosztów podróży Radnego na sesje, który 

podkreślił przy tym jednocześnie, że udział w pracach Organów Rady wiąże się z koniecznością dojazdów do 

Urzędu Gminy, radny Janusz Gwóźdź odpowiedział, że projekt w dalszym ciągu przewiduje zryczałtowaną 

stawkę diety, obniżaną jedynie w razie nieobecności radnego na sesji Rady lub na posiedzeniu Komisji, której 

dany Radny jest członkiem.  

 

Radny Marek Kumor przedstawił swoją opinię na temat projektu ww. uchwały, stwierdzając, że pełnienie przez 

Radnego funkcji społecznej to nie tylko udział w obradach Rady lub jej Komisji, ale w głównej mierze 

działalność niesformalizowana, w tym spotkania z mieszkańcami oraz przedstawicielami lokalnych 

społeczności, a także udział w różnego rodzaju uroczystościach.  

 

Następnie Radny Janusz Gwóźdź uzasadnił złożony przez siebie projekt uchwały w sprawie określenia trybu 

prac nad projektem uchwały budżetowej. Radny zauważył, że projekt stanowi konsekwencję wniosku, który 

został przedstawiony na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji Rady Gminy w dniu 7 września 2016 r., 

gdzie Radni jednomyślnie głosowali za rozszerzeniem materiałów informacyjnych udostępnianych przez Wójta 

wraz z projektem uchwał budżetowych, jak też że stanowi konsekwencję odpowiedzi Wójta na tenże wniosek, 

który w piśmie z dnia 5 października 2016r. wyjaśnił, że udostępniłby Radnym materiały w szerszym zakresie 

w razie zmiany uchwały o procedurze uchwalania budżetu i zobowiązania go do takiego postępowania. 

Proponowany przez Radnego Janusza Gwoździa projekt uchwały, jak sam Radny wskazał w jego uzasadnieniu, 

wprowadza wyłącznie zmianę niezbędną do realizacji postulatów Rady wobec Wójta. 

 

Radny Janusz Gwóźdź, jako ostatni ze złożonych przez siebie projektów, uzasadnił projekt uchwały w sprawie 

przeprowadzenia na terenie Gminy Bojszowy konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako 

części budżetu gminy na 2018 rok. Radny podniósł, że takie rozwiązanie pozwala mieszkańcom choć 

w minimalnym stopniu decydować o wydawaniu środków budżetowych na terenie swoich miejscowości. W ten 

sposób można pobudzić mieszkańców do zwiększenia aktywności społecznej i działania wspólnego na rzecz 

Gminy. Radny zauważył też, że Budżety Obywatelskie, czy też Partycypacyjne, funkcjonują od dawna 

w większości miast i gmin i jego zdaniem przyszedł już czas na wprowadzenie takiego rozwiązania także 

w Gminie Bojszowy. 

 

Radny Roman Horst przedstawił swoją opinię na temat podobnego rozwiązania stosowanego w Bieruniu 

i zwrócił uwagę, że generuje ono częste konflikty między mieszkańcami Bierunia Starego i Bierunia Nowego na 

tle wyboru najlepszych inicjatyw, które miałyby być następnie realizowane przez Gminę, spośród tych, jakie 

przedstawiają grupy mieszkańców z obu ww. części miasta. 

 

Przewodniczący zarządził głosowanie celem zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wysokości diet i zasad 

zwrotu kosztów podróży radnych oraz upoważnienia dla wiceprzewodniczącego Rady Gminy. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 9 Radnych. 

 



Za głosowali Radni: Janusz Gwóźdź i Paweł Kumor. 

 

Przeciw głosowali Radni: Stanisław Biela, Roman Horst, Henryk Kostyra, Marek Kumor, Andrzej Rokowski, 

Antoni Wilczek i Piotr Wróbel. 

 

W związku z negatywnym wynikiem głosowania pozytywna opinia projektu uchwały w sprawie wysokości diet 

i zasad zwrotu kosztów podróży radnych oraz upoważnienia dla wiceprzewodniczącego Rady Gminy nie została 

przyjęta. 

 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad wnioskiem o skierowanie projektu uchwały w sprawie określenia 

trybu prac nad projektem uchwały budżetowej pod obrady Rady Gminy oraz o jego przyjęcie przez Radę Gminy 

bez poprawek. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 9 Radnych. 

 

Za głosowali Radni: Janusz Gwóźdź i Paweł Kumor. 

 

Przeciw głosowali Radni: Stanisław Biela, Roman Horst, Henryk Kostyra, Marek Kumor, Andrzej Rokowski, 

Antoni Wilczek i Piotr Wróbel. 

 

Od głosu wstrzymał się Radny: Andrzej Rokowski. 

 

W związku z negatywnym wynikiem głosowania wniosek Radnego Janusza Gwoździa o przyjęcie przez 

Komisję wniosku o skierowanie ww. projektu uchwały pod obrady Rady Gminy oraz o jego przyjęcie przez 

Radę Gminy bez poprawek nie został przyjęty przez Komisję. 

 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad wnioskiem o skierowanie projektu uchwały w sprawie 

przeprowadzenia na terenie Gminy Bojszowy konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako 

części budżetu gminy na 2018 rok pod obrady Rady Gminy oraz o jego przyjęcie przez Radę Gminy bez 

poprawek. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 9 Radnych. 

 

Za głosowali Radni: Janusz Gwóźdź i Paweł Kumor. 

 

Przeciw głosowali Radni: Stanisław Biela, Roman Horst, Henryk Kostyra, Marek Kumor, Andrzej Rokowski, 

Antoni Wilczek i Piotr Wróbel. 

 

W związku z negatywnym wynikiem głosowania wniosek Radnego Janusza Gwoździa o przyjęcie przez 

Komisję wniosku o skierowanie ww. projektu uchwały pod obrady Rady Gminy oraz o jego przyjęcie przez 

Radę Gminy bez poprawek nie został przyjęty przez Komisję. 

 

Porządek obrad został wyczerpany.  

 

Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie.  

 

 

 

Przewodniczący Komisji 

Budżetu i Rozwoju Gminy Rady Gminy Bojszowy 

 

Antoni Wilczek 

 

 

 

Protokołował: 

Sekretarz Komisji 

Budżetu i Rozwoju Gminy Rady Gminy Bojszowy 

 

Paweł Kumor 


