
Protokół nr 4/2017 

z łączonego posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy 

Komisji Przestrzegania Prawa, Ładu i Porządku Publicznego 

Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług 

Komisji Gospodarki Komunalnej 

 Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty i Kultury 

Rady Gminy Bojszowy 

z dnia 5 września 2017 r. 

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy, Komisji Przestrzegania Prawa, Ładu i Porządku Publicznego, 

Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług, Komisji Gospodarki Komunalnej i Komisji Zdrowia, 

Pomocy Społecznej, Oświaty i Kultury odbyło się w sesyjnej sali Rady Gminy Bojszowy w Urzędzie Gminy 

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

 

Łączonemu posiedzeniu Komisji przewodniczył Radny Antoni Wilczek Przewodniczący Komisji Budżetu 

i Rozwoju Gminy. W chwili stwierdzenia prawomocności posiedzenia obecnych było 8 członków Komisji 

Budżetu i Rozwoju Gminy, 5 członków Komisji Przestrzegania Prawa, Ładu i Porządku Publicznego, 5 członków 

Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług, 8 członków Komisji Gospodarki Komunalnej oraz 

5 członków Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty i Kultury. W posiedzeniu w sumie uczestniczyło 

13 radnych. Listę obecności Radnych członków Komisji oraz listę obecnych osób załącza się do protokołu.  

 

Porządek obrad Komisji był następujący: 

1. Propozycje Komisji Rady Gminy Bojszowy do projektu budżetu Gminy Bojszowy na 2018 rok. 

2. Sprawy różne. 

 

Łączone posiedzenie Komisji rozpoczął przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy Antoni Wilczek 

powitaniem obecnych na posiedzeniu Radnych. 

 

Przewodniczący Budżetu i Rozwoju Gminy zaproponował ażeby omówienia projektu budżetu Gminy Bojszowy 

na 2018 rok dokonać kolejno wg poszczególnych działów. 

Przeprowadzono dyskusję na temat kształtu projektu budżetu Gminy Bojszowy na 2018 rok w ramach której 

zdanie zabierali poszczególni radni. 

Wpierw Przewodniczący zwrócił uwagę radnych, że zgodnie z informacjami podanymi przez Wójta przewiduje 

się, że budżet w 2018 roku będzie niższy o 400 tys. zł od aktualnego. Radny Stanisław Biela podniósł, że w roku 

2018 raczej nie można się spodziewać wyższych dochodów, za to spodziewana jest rządowa podwyżka płac 

nauczycieli. Nie wiadomo jednak, czy pociągnie ona za sobą także zwiększenie subwencji oświatowej. 

Przewodniczący zauważył, że oszczędności można poczynić, obniżając wysokość dopłaty do śmieci i do ścieków 

oraz że Wójt przekazał mu informacje, iż zabezpieczone w budżecie muszą zostać kwoty przeznaczone na wydatki 

na oświatę, transport publiczny i oświetlenie uliczne. Inwestycja w postaci siłowni na wolnym powietrzu 

w Bojszowach Nowych musi zostać przesunięta na 2018 rok, gdyż do przetargu dwukrotnie nie przystąpiła żadna 

firma. Wójt ma także zabiegać o pozyskanie dofinansowania inwestycji drogowych. Z kolei w 2017 roku musi 

zostać przeprowadzona do końca inwestycja pt. Program Senior 60+. Radny Krzysztof Komandera zwrócił uwagę 

na zły stan nawierzchni asfaltowej ulicy Krętej i stwierdził, że jest to najgorsza ulica w naszej gminie, która 

wymaga modernizacji. Poprosił więc o uwzględnienie w przyszłorocznym budżecie wszystkich zadań, które nie 

zostały wykonane w tym roku a były uwzględnione w propozycjach do budżetu na 2017r. a w szczególności prace 

związane z przebudową ulicy Krętej jak również rozbudową OSP Świerczyniec. Radny Stanisław Biela stwierdził, 

że wykonać należałoby te inwestycje, na które w tym roku są już przygotowane projekty, tj. m. in. na modernizację 

ulicy Krętej. Radny Paweł Kumor zauważył, że oszczędności można poszukiwać w tych częściach budżetu, które 

nie mają kluczowego znaczenia, np. poprzez obcięcie wydatków na kulturę, takich jak finansowanie „Naszej 

Rodni”. Przewodniczący wskazał, że można byłoby obniżyć wydatki na utrzymanie biblioteki. Jego zdaniem 

istotna jest też kwestia rewitalizacji, gdyż jeśli nie wpłyną na ten cel środki, zajdzie potrzeba zabezpieczenia 

finansów z przeznaczeniem na remont dachu strażnicy OSP Bojszowy Nowe. Radny Andrzej Rokowski stwierdził 

z kolei, że spośród wydatków na kulturę można zaoszczędzić na zaprzestaniu wydawania książek oraz na 

organizowanych przez Gminę imprezach. Radny Stanisław Biela zadał pytanie, czy możliwe jest obniżenie 

wydatków na planowane 650-lecie Bojszów? Radny Janusz Gwóźdź zwrócił uwagę, że to wydarzenie będzie 

opłacone ze środków zewnętrznych, a nie gminnych. Radny Stanisław Biela zauważył też, że kończą się powoli 

moce przerobowe oczyszczalni ścieków, a przydomowe oczyszczalnie zdążyły się już w znacznej części zużyć. 

Jego zdaniem należy też zadbać o wszczęcie programu niskiej emisji. Radny Andrzej Rokowski stwierdził, że 

oczyszczalnia powinna jeszcze sprawnie działać przez kilka lat, więc przez 2-3 lata nie trzeba się nadmiernie 

obawiać o tą kwestię, przy czym na razie Wójt nie wypowiadał się na temat inwestycji w infrastrukturę 



kanalizacyjną. Radny Piotr Wróbel wyraził opinię, że program niskiej emisji nie ma charakteru priorytetowego 

i może jeszcze poczekać. Zauważył też, że poprzednim razem, gdy program ten był wdrażany, nawet mimo 

dofinansowania inwestor musiał wyłożyć ok. 8 tys. zł, a niektóre elementy pieców zużywają się nader szybko. 

Radny Marek Kumor wyraził zdanie, że wszystkie propozycje złożone przez radnych i tak będą analizowane 

następnie przez Wójta, Skarbnika i Kierowników Urzędu, dlatego za uzasadnione uznaje zgłoszenie przez radnych 

wszystkich potrzeb. Zdaniem tego radnego ostatecznie Wójt i tak najpierw zapewne będzie chciał zrealizować te 

cele, które zamieścił w programie wyborczym. Radny Andrzej Rokowski oznajmił, że spółka wodna działa tylko 

do końca roku, gdyż została rozwiązana. Przewodniczący stwierdził wobec tego, że należałoby zabezpieczyć 

środki na cele, które do tej pory były przez tą spółkę realizowane. 

Przewodniczący zwrócił się do Radnych członków Komisji o przedstawianie propozycji do projektu budżetu 

Gminy Bojszowy na 2018 rok. 

 

Przewodniczący udzielił głosu Radnym. 

 

Przewodniczący sam zaproponował żeby najpierw zrealizować te inwestycje drogowe, na które przygotowano już 

projekty, tj. na modernizację ul. Skośnej, Ceglanej, Słonecznej i Krętej, a poza tym zawnioskował o wybudowanie 

siłowni na wolnym powietrzu w Bojszowach Nowych i na Jedlinie. 

Radny Marek Kumor zaproponował też modernizację ul. Gromadzkiej, co do której również przygotowano już 

projekt. 

Radny Stanisław Biela przedstawił propozycję doświetlenia ul. Złoty Łan, wybudowania siłowni na wolnym 

powietrzu przy klubie sportowym na Świerczyńcu oraz remontu ul. Krętej. 

Radny Janusz Gwóźdź zaproponował doświetlenie ul. Korzenickiej (14 lamp) oraz przygotowanie miejsca pod 

siłownie na wolnym powietrzu realizowane przy wsparciu programu prowadzonego przez Ministerstwo Sportu. 

Przewodniczący przedstawił propozycję, aby wykupić grunt obok strażnicy OSP Bojszowy Nowe pod poszerzenie 

istniejącego już parkingu. 

Radny Andrzej Rokowski zawnioskował o uruchomienie programu niskiej emisji oraz meliorację ul. Fabrycznej. 

Radny Kazimierz Lysko wniósł o termomodernizację strażnicy OSP Bojszowy, modernizację garaży należących 

dawniej do GS-u w ramach programu rewitalizacji, modernizację ul. Gwardzistów oraz wykup gruntu pod parking 

przy przedszkolu. 

Radny Krzysztof Ścierski przedstawił propozycję remontu Al. Popiełuszki. 

Radny Krzysztof Komandera złożył wniosek o zwiększenie dotacji dla klubów sportowych Grom Świerczyniec i 

Polonia Międzyrzecze oraz o zmniejszenie dotacji dla GTS Bojszowy, jak też o zwiększenie dotacji na ochotnicze 

straże pożarne o łączną kwotę 20 tys. zł. jak również o przebudowę ulicy Krętej w Świerczyńcu i zamieszczenie 

w planach na 2018r. pozostałych niewykonanych inwestycji, które znajdowały się w budżecie na 2017r. 

Radna Halina Wietrzny oraz radny Piotr Wróbel złożyli propozycję remontu ul. Słonecznej. 

Radny Henryk Kostyra wniósł o zamontowanie 1 lampy ulicznej przy ul. Spacerowej oraz o odwodnienie ul. 

Parkowej i Uroczej. 

Radny Paweł Kumor zaproponował położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Przecznej. 

 

Radni wspólnie zaproponowali też, aby w propozycjach do projektu budżetu na 2018 rok zamieścić też wszystkie 

pozostałe propozycje, jakie zostały już wcześniej złożone do projektu budżetu na rok 2017, na które składają się: 

 

1. o utrzymanie dotacji do opłaty od ścieków na poziomie z roku 2017, 

2. w zakresie dróg gminnych:  

– o doświetlenie ul. Domowej od łącznika przy ul. Myśliwskiej do łącznika przy ul. Fabrycznej 

- o przebudowę ul. Wałowej, Słonecznej, Spacerowej 

- o modernizację ul. Domowej, Fabrycznej, Gwarnej, Gwardzistów 

- o wykonanie odwodnienia Równej, 

3. o remont dachu na strażnicy OSP Bojszowy Nowe, 

4. o opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby „Rozbudowy budynku strażnicy OSP 

Świerczyniec”, 

5. o rozbudowę strażnicy OSP Świerczyniec, 

6. o zwiększenie wydatków na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową do kwoty 160 tys. zł; 

7. o wykonanie monitoringu budynku Szkoły Podstawowej w Świerczyńcu, 

8. o zabezpieczenie środków na wykonanie prac heraldycznych i opracowanie herbu, sztandaru oraz logo 

Gminy. 

 

 

 

 



W ramach spraw różnych radny Stanisław Biela podziękował za przygotowanie dożynek. 

 

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 


