
Protokół nr 1/2019 

Z posiedzenia łączonych Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy, Komisji Zdrowia i Pomocy 

Społecznej Oświaty i Kultury, Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzegania Prawa,  

Ładu i Porządku Publicznego oraz Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska,  

Handlu i Usług Rady Gminy Bojszowy  

z dnia 9 stycznia 2019 r. 

 

Posiedzenie łączonych Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy, Komisji Zdrowia  

i Pomocy Społecznej Oświaty i Kultury, Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzegania 

Prawa, Ładu i Porządku Publicznego oraz Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska,  

Handlu i Usług odbyło się w sesyjnej Sali Rady Gminy Bojszowy w urzędzie Gminy Bojszowy 

i trwało od godz. 16.00 do 19.00. 

Na przewodniczącego łączonego posiedzenia Komisji jednogłośnie wybrany został 

radny Adam Czarnynoga – przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy. Protokolantem 

został radny Marcin Duży. 

I.   Temat posiedzenia 

 

1. Otwarcie i zatwierdzenie porządku posiedzenia. 

2. Zaopiniowanie projektów uchwał tj. w sprawie budżetu gminy na rok 2019 rok,  

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz zmiany Uchwały Rady 

Gminy Bojszowy z dnia 23.11.2018r. w sprawie Ustalenia wynagrodzenia  

Wójta Gminy Bojszowy. 

3. Przedłożenie propozycji do planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy na rok 2019r.. 
4. Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy  

z dnia 23.11.2018 r. oraz z dnia 10.12.2018 r. 

5. Sprawy bieżące. 

6. Zakończenie posiedzenia. 

 

II.   Obecni na posiedzeniu 

 

W chwili stwierdzenia prawomocności posiedzenia obecnych było 8 członków Komisji 

Budżetu i Rozwoju Gminy, 11 członków Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Oświaty i 

Kultury, 11 członków Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzegania Prawa, Ładu i 

Porządku Publicznego, 4 członków Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu  

i Usług. Listę obecności radnych członków Komisji oraz listę obecnych osób załącza się do 

protokołu. 

 

I.1. Przebieg posiedzenia. 

 

 

 Łączone posiedzenie Komisji rozpoczął Przewodniczący Adam Czarnynoga 

powitaniem Wójta Gminy Bojszowy, Skarbnika Gminy Bojszowy oraz Radnych - członków 

Komisji oraz zaproszonych gości. Następnie Przewodniczący Komisji przedstawił obecnym 

planowany porządek obrad, który jednogłośnie został przyjęty przez obecnych członków 

Komisji. 



I.2 Przewodniczący Komisji przekazał głos Wójtowi Gminy Bojszowy, aby omówił 

projekty uchwał. 

 Wójt przystąpił do omówienia projektów uchwał w sprawie przyjęcia wieloletniej 

prognozy finansowej oraz w sprawie budżetu gminy na 2019 rok, w świetle wydanej 

pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

 Zgodnie z obowiązującymi przepisami w terminie do 15 listopada każdego roku musi 

zostać przedłożone do Regionalnej Izby Obrachunkowej Zarządzenie Wójta Gminy  

w zakresie przedłożenia projektu uchwały budżetowej jak również w zakresie przedłożenia 

projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zarządzenia te zostały podpisane w dniu  

15 listopada 2108 roku, więc została zachowana procedura w zakresie przygotowywania 

budżetu na 2019 rok, dokumenty zostały przedłożone RIO i do biura Rady. W konsekwencji 

wpłynęły uchwały pierwszego składu orzekającego RIO były to uchwały o numerze 

4200/1/257/2018 jak i również 4200/1/258/2018 z dnia 7 grudnia 2018 roku w obu wydaje się 

pozytywną opinię o przedłożonym przez wójta gminy Bojszowy projekcie uchwały budżetowej 

na rok 2019 zarówno w zakresie projektu uchwały budżetowej jak i w zakresie projektu WPF. 

 Następnie Skarbnik Gminy przystąpiła do omówienia  załączników do uchwał tj. plan 

dochodów do budżetu gminy Bojszowy wg źródeł, działów i źródeł finansowania. W trakcie 

tego omówienia padły następujące pytania ze strony Radnych: 

Głos zabrał radny Rokowski. Ja mam pytanie odnośnie podatku od nieruchomości.  

To są wpływy wykonane? Chodzi mi o to, że zawsze są problemy z realizacją wykonania tych 

wpływów. 

Głos zabrała Pani Skarbnik. Dochody z tytułu podatku od nieruchomości, leśnego oraz 

od środków transportowych czynności cywilno-prawnych, spadków i darowizn, opłat 

skarbowych oraz opłat na zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zostały zachowane 

na poziomie planu z 2018 roku do budżetu za 10 miesięcy. Natomiast podatek od działalności 

gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie podatkowej został zmniejszony  

z 8 000,00 do 2 000,00; bo było mniejsze wykonanie; potem od nieterminowych wpłat z tytułu 

podatków i opłat było 26 000,00 dałam 16 000,00 tak jak było wykonanie. Podatek rolny był 

zaplanowany na 130 w 2018; dałam na 100. Podatek dochodowy od osób prawnych było 40 na 

2018 jest 21. Natomiast wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych są 

zaplanowane w wysokości 11 190 1 272 i to jest wzrost w stosunku do poprzedniego roku o 

1 400 000,00 i tak samo jest wzrost, znaczy się tak dałam w ogóle koncesje, było w tym roku 

zaplanowane 77 000 było wykonanie, natomiast ostrożnościowo do budżetu jest wprowadzone 

70 000,00 chodzi o koncesję, jeżeli będzie większe wykonanie na bieżąco będziemy zwiększać 

dochody. Wpływy z podatku rolnego i podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-

prawnych, podatków i innych opłat od jednostek organizacyjnych, wpływy z podatku od 

nieruchomości na dzień 31 października był to wpływ w wysokości 1 193 551,00 na 31 grudnia 

1 428 008,00 przy planowaniu 1 700 000,00 natomiast zaległości mamy na 186 495 zł. W 2016 

był plan 1 700 000,00, a wykonanie było 1 489 836,440 czyli było dużo mniej, natomiast w 

2017 roku 1 338 821,00 czyli 361 000,00 nie było wykonane. 

Głos zabrał Wójt Gminy Bojszowy. Tutaj proszę Państwa należy zwrócić uwagę,  

że pomimo planowania na tym samym poziomie co roku to wykonanie sami Państwo widzicie 



po 300 000,00 nie wykonanie. Natomiast zakładając faktyczne wykonanie do tego roku 

postanowiłem żeby tu z Panią Skarbnik zostawić te wysokości na poziomie 1 700 000,00 

zakładając że faktycznie będzie wzrost do wykonania za rok ubiegły włącznie  

z zaległościami, które jeszcze nam pozostały do ściągnięcia ok. 90 000,00 zł (różnica której 

brakuje do 1 700 000,00). Zakładamy, że tutaj może ten wzrost nastąpić, widać że to idzie nam 

troszeczkę do góry, ale też prosiłbym tak bardzo ostrożnie, będę Państwa na bieżąco o 

wykonaniu informował kwartalnie, jak wygląda realizacja dochodu, żebyście państwo widzieli 

jak rozbija się w ciągu roku kalendarzowego. 

Głos zabrał radny Lejawa. Mam pytanie co do podatku od nieruchomości. Czy w 

przypadku tych podatników, którzy nie płacą podatku od nieruchomości jak i nie w terminie 

czy jest praktyka szczególnego postępowania z zakresu administracji? I czy są wpisywane 

hipoteki przymusowe? 

Głos zabrała Pani Skarbnik. Tak jest postępowanie z zakresu administracji oraz są 

przymusowe hipoteki wpisywane w ostateczności. Jest wpisywana hipoteka, ale sam Pan wie 

że jest trudno z tym cokolwiek zrobić… jedynie jest w hipotece i to po prostu….  

Głos zabrał radny Lejawa. Tzn. bezskuteczna egzekucja jest wpisywana w hipotekę. 

Głos zabrała Pani Skarbnik. Tak, jest. 

Głos zabrał radny Lejawa. W porządku. Pytam o to, ponieważ jeżeli jest wpisywana 

hipoteka przymusowa, to zgodnie z ordynacją podatkową ona nigdy się nie przedawnia  

i można zawsze egzekwować z tej nieruchomości. Nikt tego nie sprzeda z hipoteką, zawsze 

gmina odzyska te pieniądze. 

Głos zabrał Wójt Gminy Bojszowy. To jest taka ostateczna droga zabezpieczenia, która 

faktycznie da szansę w przyszłości na ściągnięcie tych zobowiązań. My możemy przygotować 

jakie faktycznie ilości środków, zabezpieczeń, które zostały ustawione  

na hipotekach odwróconych, to też Państwu takie zestawienie chciałbym przygotować  

na sesji poświęconej uchwaleniu budżetu. 

Głos zabrała Pani Skarbnik. Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 

dochody bieżące, zadania własne, wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez 

jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 600 000,00 to są opłaty 

za tzw. Śmieci.  Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat od podatków i opłat to są 500,00 

zł odsetki. Dochody majątkowe, zadania własne, dotacje celowe w ramach programów 

finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 

pkt. 5 litera  a i b ustawy lub płatnościach w ramach budżetu środków europejskich 

realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego i powiązane to jest ze środkami na 

dofinansowanie własnych zadań, tj. fotowoltaikę, tam jest tak, że w 100% nie ma naszego 

wkładu własnego 5 107 656,00 dostajemy z urzędu marszałkowskiego jako dofinasowanie, 

natomiast 1 385 242,00 to jest wkład własny przeniesiony na mieszkańca są to proporcje  

85% do 15%.  



Głos zabrał Wójt Gminy Bojszowy. Porównując wydatki inwestycyjne można  

zaobserwować zdecydowany wzrost, który jest spowodowany realizacją tego zadania 

inwestycyjnego, gdzie nie angażujemy środków własnych. 

Głos zabrał radny Rokowski. Jak to się faktycznie skończyło w ciągu roku, chodzi o 

wpływy i o wydatki? Chodzi o odpady. 

Głos zabrała Pani Skarbnik. Mamy 1 900 000,00 przeznaczone na faktury i to faktycznie 

jest  1 900 000,00, a wykonanie było 1 896 783,45. Dochody 1 627 058,54 przy 1 600 000,00 

w planie, czyli wpłynęło więcej o 27 000,00. Przypuszczam, że te wszystkie zaległości, które 

tam były do tyłu są jak gdyby na bieżące uregulowane. Myśmy regulowali zaległości nawet z 

2013 roku. W zeszłym roku mieliśmy dodatkowy 1 000 000,00 z opłaty środowiskowej, w tym 

roku jest to ściągnięte, napisałam to tutaj w objaśnieniach do WPF’u  

w uzasadnieniu, że Polskie Wody nam to po prostu zabrały. To jest odgórna decyzja rządu,  

że z tego tytułu mamy o 1 000 000,00 mniej. 

Głos zabrał Wójt Gminy Bojszowy, gdzie poinformował, że jeżeli chodzi jeszcze  

o kwestię dochodów, to nie będziemy kontynuować sprzedaży tych działek, których nie 

sprzedaliśmy, a z których były zaplanowane dochody w ubiegłym roku na poziomie 500 000,00 

zł. Przetarg odbył się bez zainteresowania, więc propozycją teraz byłaby próba podjęcia 

sprzedaży za obniżoną wartość o 30%. Także absolutnie na ten moment sprzedaż działek po 

obniżonej cenie nie wchodzą w rachubę.   

Głos zabrał radny Rokowski. Wykonanie zostało na poziomie 160 ponad?  

Głos zabrała Pani Skarbnik. 174 000,00 było wykonanie ze sprzedaży nieruchomości. 

W WPF’ie na 2019 roku w ogóle nie ma sprzedaży nieruchomości, jest wyzerowane, tak sobie 

życzyło RIO. Na moment planowania nie ma możliwości wprowadzenia dochodów 

majątkowych ze sprzedaży nieruchomości, jeżeli będzie wykonanie.  

Głos zabrał radny Rokowski. Czy nie przewidujemy sprzedaży jakiś innych działek? 

Głos zabrał Wójt Gminy Bojszowy. Na ten moment te działki nie wchodzą w rachubę, 

natomiast jeżeli będzie potrzeba… no nie chciałbym w taki sposób szukać zasobów gminnych. 

Tym bardziej, że to może być tylko i wyłącznie na realizację zadań inwestycyjnych, jeżeli 

staniemy przed taką koniecznością, to wtedy będziemy musieli się nad tym zastanowić, będę 

szukał środków na realizację zadań inwestycyjnych. 

Głos zabrał radny Orocz. Chodzi o działki, które nie mają teraz zainteresowania? 

Głos zabrał Wójt Gminy Bojszowy. Tak jest, absolutnie nie zamierzamy na siłę ponowić 

przetargu z obniżoną ceną, także one niech spokojnie sobie leżą. Głównie chodzi  

tu o działki w Międzyrzeczu. 

Głos zabrała Pani Skarbnik. W Załączniku 2A, który dotyczy wydatków budżetu gminy 

bieżących jest  propozycja drobnych poprawek. W Dziale 801 Rolnictwo i Łowiectwo mamy 

rozdziały spółki wodne, gdzie było zaplanowane 25 000,00 na wydatki związane  



z realizację zadań statutowych, propozycja Wójta jest na zmniejszenie o 10 000,00 zł, więc plan 

by był na wysokości 15 000,00 zł. Chodzi tu o infrastrukturę na poziomie 217 000,00 zł, mamy 

tu podmioty które się przyłączają, tutaj został zaplanowany malutki wzrost, nie będzie się to 

wiązało ze zwiększeniem dopłaty do ścieków, natomiast oceniamy że może nam wpaść większa 

ilość ścieków, to też ta dopłata będzie większa. 

Izy rolnicze to jest  3 500,00 to jest % od podatku rolnego. Pozostała działalność 

1 000,00zł, to jest na ewentualne odkomarzanie lub cos takiego, to chodzi głównie o wydział 

rolnictwa. Jest to zabezpieczone, ale rzadko kiedy jest to wykorzystywane. 

Głos zabrał radny Wawrzyczek. A ile kosztuje taka akcja odkomarzania? 

Głos zabrała Pani Skarbnik. No to trzeba by zrobić zapytanie ofertowe, ale cos około 

5 000,00 zł na całą gminę. 

Głos zabrała Pani Skarbnik. Dział 600 transport i łączność. Lokalny transport zbiorowy 

1 218 300,00. W tym roku nie jest w formie dotacji, bo w poprzednich latach było to w formie 

dotacji do Tychów żeśmy płacili MPK, a teraz jest to do Metropolii i w formie 

najprawdopodobniej składki, na dzień dzisiejszy, na dzień robienia budżetu było to milion  

z hakiem, więc zrobiłam tu już świadomie górkę, bo różnie bywa, koszty robocizny poszły  

w górę plus koszty paliwa, zrobiłam na 1 218 000,00. 

Głos zabrał radny Orocz. Jak się ma kwestia władz w tej Metropolii? Teraz z automatu 

tak jakby wójt wchodzi jako członek do Zarządu, na jakiej zasadzie się to odbywa? Czy jest po 

prostu zwykłym członkiem…. 

Głos zabrał Wójt Gminy Bojszowy. Zwykłym członkiem, już odbyły się wybory 

przewodniczący został wybrany kadencyjnie. Jest 5 podregionów, w każdym podregionie przez 

rok jest prezydium z danego regionu. Na dzień dzisiejszy nasz podregion reprezentuje 

prezydent miasta Tychów Andrzej Dziuba.  

Głos zabrał radny Orocz. Były Wójt był tak samo członkiem… i jak go nie ma to mandat 

jakby automatycznie wygasa? 

Głos zabrała Pani Skarbnik. Tak.  

Jak jest umowa dotacyjna z metropolią są dwa terminy płatności, zazwyczaj jest na 

początku i na koniec roku, jest tam warunek że nie mogą być koszty nie mogą być ponoszone 

wcześniej niż podpisanie umowy dotacyjnej. 

Głos zabrał radny Orocz. Czyli my musimy najpierw pieniążki wyłożyć? 

Głos zabrała Pani Skarbnik. Masz podpisaną umowę, i masz dajmy 120 000,00. 

60 000,00 masz pierwszą transzę i 60 000,00 masz druga transzę. Był zapis że do 30 dni od 

podpisania umowy dotacyjnej dostajesz połowę, natomiast następną połowę po otrzymaniu 

środków na które Oni też czekają, bo z tego mają wpływy z podatku dochodowego, czyli gdzieś 

koło października, listopada, jeżeli do nich spłyną z Warszawy, to uruchamiają następną część. 



Czyli na listopad praktycznie masz całą dotację od nich, a w między czasie dajesz ten swój 

wkład własny 15%.  

Głos zabrał Wójt Gminy Bojszowy. 

I tutaj przede wszystkim trzeba tak przygotować umowę z wykonawcą, żeby te płatności 

nam po prostu nie obciążały ułożonego harmonogramu dotacji udzielanych z metropolii. 

Głos zabrał radny Orocz. Czy z ulicą Krętą jest z zeszłego roku tak jakby? 

Głos zabrała Pani Skarbnik. Jeżeli chodzi o krętą dotacja jest rozliczona, myśmy robili 

aneks, by nie zwracać 120 000,00 zgodzili nam się na wykreślenie jednego podpunktu 

w decyzji, zrobiliśmy aneks czyli ta wartość o te 12 000,00 umowa została zmniejszona, myśmy 

tak samo zmniejszyli wkład własny, natomiast te 12 000,00 przeszło na 2019 rok.  

To są nasze płatności w 100%.  

Głos zabrał Wójt Gminy Bojszowy. By Gmina tutaj nie straciła, to szukanie 120 000,00 

a 12 000,00 to jest zasadnicza różnica. 

Głos zabrał radny Orocz. Jak wygląda temat parkingu tutaj przy przedszkolu? Czy to 

miejsce zostało wykupione? 

Głos zabrała Pani Skarbnik. Tak, to było ze środków metropolitalnych, jest rozliczone.  

Głos zabrał radny Komandera. A propos ulicy Krętej. Temat był u ministra 

infrastruktury odnośnie rowu przy posesji ….. 

Głos zabrał zaproszony przez Wójta Pan Boruciński. Nie, ten temat nie został 

rozwiązany. Natomiast była sytuacja taka, że w trakcie projektowania Pan, Pani była  

z stamtąd, byli otwarci na propozycje, mieli pretensje o sposób załatwiania, że ktoś kiedyś im 

powiedział w gminie, że musza wykupić ten rów, bo tak trzeba, a potem nagle gmina chciała 

ten rów zabrać, jak gdyby o to chodziło, dla zasady powiedzieli, że się nie zgodzą na coś takiego 

coś co musieli kupić a teraz mają oddać za darmo, a więc była już prośba o rozmowę z Panią 

Projektant razem z nimi, żeby spróbować się dogadać, czy to jest jakaś sprawa do rozwiązania, 

o może tak, nie wiem jak tam dalej się to toczy, ale wynikło jakieś nieporozumienie. Jeżeli 

będzie Pan Adam to ja poproszę o wyjaśnienie, ja zapytam Panią Projektant czy jakieś rozmowy 

były, czy Ona się tam z nimi cos dogadała, czy było spotkanie między nimi….    

 

 

 

 

Głos zabrał radny Komandera. No bo wtedy to zaszło bardzo daleko, bo sprawa 

wylądowała aż już u ministra. 



Głos zabrał Pan Boruciński. No tak bo było tam tak, że nie zgadzali się, odwoływali się 

od decyzji, bo to już była decyzja komunalizacyjna od Wojewody, a więc wyższą instancją 

minister, tylko tak jak mówię może nie do końca to jest już problemem, zobaczymy. 

Głos zabrała Pani Skarbnik. Dział 801 oświata i wychowanie, szkoły podstawowe.  

Ze szkół podstawowych była tu propozycja od Wójta żeby dać na 80113 dowożenie uczniów 

do szkoły. Było napisane, że obligujemy się do przewozu dzieci w dalszym ciągu i potrzebne 

było 36 000,00. 

Głos zabrał Wójt Gminy Bojszowy. To jest proszę Państwa ten temat dowozu,  

o którym rozmawialiśmy żeby kontynuować to jeszcze przez 6 miesięcy, jest to około 6 000,00 

na miesiąc. 1 000,00 zł mieliśmy w planie.   

Głos zabrała Pani Skarbnik. Jest tak, w rozdziale 80101 szkoły podstawowe,  

z wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jest ściągnięte 20 250,00 by zrobić to 

proporcjonalnie dla osób pełnosprawnych i dla osób niepełnosprawnych, natomiast dla osób 

niepełnosprawnych 801150 ściągam 15 840,00, czyli sumarycznie kwotę 36 000,00, tylko tak 

samo trzeba zrobić wskaźnikami. Każda szkoła ma inny wskaźnik. Czyli zostanie to 

zwiększone na dowóz uczniów do szkół czyli jak było 52 000,00 to teraz będzie 88 000,00. 

Ogółem szkoły podstawowe zamykają się kwotą 5 363 311,00, przedszkole 2 364 539,00; 

dowożenie uczniów do szkół ze 129 000,00 wychodzi na 165 000,00. 

Dział 852 pomoc społeczna. Domy pomocy społecznej 171 000,00. Dział 85205 

zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4 000,00. 85213 składki na 

ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 

społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 3 385,00. 

85214 zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne, tu 

było zwiększenie, na świadczeniach o 10 000,00 tam by był plan nie 43 230,00,  

a 53 230,00. 85214 zwiększenie jest o 10 000,00 na te zasiłki okresowe…(tu mamy wkład 

własny do służby zdrowia).  

Głos zabrał radny Rokowski. W porównaniu z poprzednim rokiem, chodzi  

o wykonanie było 85 000,00. W 2017 chodzi mi o domy pomocy społecznej … przybyło? 

Głos zabrała Pani Skarbnik. Domy pomocy społecznej. Dotyczy to są osób, które 

zostały umieszczone w tych domach pomocy społecznej i za nie trzeba po prostu płacić składki, 

znaczy się opłaty.  

Głos zabrał Wójt Gminy Bojszowy. To są te 3 lub 4 osoby, to jest 2 500,00  

na miesiąc. 

Głos zabrała Pani Skarbnik. Jest to wyliczone w oparciu na osobę. A istnieje tutaj realne 

zagrożenie, że może być więcej osób….bo to są te osoby, którymi się nikt nie opiekuje, oni jak 

gdyby z automatu dostają albo sądowy wyrok, że muszą być po prostu umieszczane. 

Do komisji dołączył nieobecny wcześniej radny Sebastian Lysko. 



Głos zabrała Pani Kierownik GOPS. Domy pomocy są to całodobowe placówki 

skierowanych jest w tej chwili 4 osoby do domów pomocy dla osób psychicznie chorych  

z czego 3 osoby są skierowane na podstawie wyroku sądowego. Jedną osobę mamy skierowaną 

samotną w domu pomocy dla osób starszych. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej gmina tu 

pokrywa różnice pomiędzy kosztem utrzymania domu pomocy, a wpłata mieszkańca. 

Wysokość odpłatności mieszkańca wynosi 70% kryterium więc średnia odpłatność jaką musi 

pokryć gmina to jest od 2 500,00 do 2 800,00. Problem w gminie polega na tym, że są to osoby 

albo samotne, albo dochody w rodzinach nie przekraczają 300% kryterium dochodowego i nie 

możemy żądać zwrotu. Mieliśmy taki jeden przypadek  

w ubiegłym roku, że dzieci zwracały za pobyt taty w domu pomocy społecznej, ale ta osoba 

zmarła, więc już nie mamy takiej możliwości.  

Głos zabrał radny Lysko. Ile jest takich osób samotnych? 

Głos zabrała Pani Kierownik GOPS. Na terenie gminy Bojszowy…. Trudna diagnoza, 

ale powiem, że sporo, dlatego też część….. 

 Głos zabrał radny Lysko. A te osoby posiadają jakieś mienie ruchome? Czyli dom lub 

inne nieruchomości? 

Głos zabrała Pani Kierownik GOPS. Nie, te, które są umieszczone w domach pomocy 

społecznej nie posiadają żadnego dobytku, niczego, żeby zabezpieczyć na poczet zapłaty… nie 

ma takiej możliwości. 

Głos zabrała Pani Skarbnik. 

Działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4 000,00, składki  

na ubezpieczenie zdrowotne. 

Głos zabrał radny Jasiński. 

Jeżeli można przeszkodzić… w poprzednim roku było na ten cel przeznaczone 

11 000,00 tam te środki nie były wykorzystane? 

Głos zabrała Pani Kierownik GOPS. Znaczy się jest 4 000,00 dlatego, że chcemy 

pozyskać środki do niektórych programów, które byłyby z programu „razem bezpieczniej” 

Pana Stasiaka na realizację tych zadań i z stamtąd byłyby pozyskane. Jeżeli uda nam się 

pozyskać te środki stamtąd byłaby refundacja. Koszty o których Pan mówi to są koszty na 

utrzymanie i tzw. obsługę administracyjną zespołu interdyscyplinarnego, część tych zadań były 

przeciwdziałania przemocy, pozbywa się także, albo z programu alkoholowego  

i programy narkomanii, więc jakoś to połączymy. 

Głos zabrał radny Jasiński. Jeżeli się nie uda? 

Głos zabrała Pani Kierownik GOPS. To wtedy tak jak mówię będziemy zgodnie  

z programem przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy 

można te zadania dotować z alkoholi, z działu 851 ochrony zdrowia. 



Głos zabrała Pani Skarbnik. 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 

osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące  

w zajęciach w centrum integracji społecznej 3 385,00.     

Głos zabrała Pani Kierownik GOPS. Cała ta dotacja to jest pokrycie kosztów osób, które 

nie uzyskały uprawnień do oświadczenia emerytalnego ani rentowego, posiadają znaczny lub 

umiarkowany stopień niepełnosprawności i otrzymują tzw. Zasiłek stały i od tego zasiłku 

opłacane są składki. 

Głos zabrał radny Jasiński. To liczba osób się zmniejszyła? 

Głos zabrała Pani Kierownik GOPS. Liczba się zmniejszyła dlatego, że 4 osoby 

uzyskały prawo do emerytury najniższej. Jeżeli ktoś nie ma takiego prawa to otrzymuje to  

ze względu na wiek, kobiety 60, mężczyźni 65, ale jeżeli ktoś tam przepracował te 10 lat  i ma 

uprawnienia do tej renty czy emerytury pracownicy socjalni pozyskują dokumenty i wysyłają 

je do ZUS’u i wtedy te osoby wychodzą z systemu pomocy społecznej. 

Głos zabrała Pani Skarbnik. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki 

na ubezpieczeni emerytalne i rentowe tam jest wzrost o 10 000,00, było w planie 43 230,00, po 

tym wzroście będzie 53 230,00. Ten wzrost jest spowodowany zwiększeniem na dotacje 

celowe. 

Głos zabrała Pani Księgowa GOPS. Ta kwota 43 000,00 to była kwota dotacji, 

natomiast tutaj częściowo gmina musi mieć wkład własny. Nie możemy się opierać tylko  

i wyłącznie na zasiłkach okresowych opłacanych przez województwo. 

Głos zabrała Pani Skarbnik. Ośrodki pomocy społecznej 1 082 300,00 to jest 

działalność całego GOPS’u. 

Głos zabrał radny Jasiński. Tu mamy zmniejszoną kwotę z rokiem poprzednim,  

o prawie 400 000,00 tak ? 

Głos zabrała Pani Skarbnik. Znaczy się to była decyzja poprzedniego wójta,  

że zmniejszone zostały koszty utrzymania GOPS, po przeanalizowaniu ościennych gmin. 

Głos zabrał radny Lysko. Ilu pracowników jest zatrudnionych w GOPS’ie? 

Głos zabrała Pani Kierownik GOPS. 24 osoby. 

Głos zabrała Pani Skarbnik. Przepraszam według deklaracji z września 2018 roku jest 

46 osób. 

Głos zabrała Pani Kierownik GOPS. Mogę wyjaśnić, bo to nie jest problem wyjaśnienie. 

Proszę Państwa jest 24 pracowników. 

Głos zabrał Wójt Gminy Bojszowy. Pytanie czy to jest 24 etaty? 

Głos zabrała Pani Kierownik GOPS. Nie. Są 22 etaty, tylko kilka osób jest  

w niepełnym wymiarze. W tym proszę Państwa mamy dwóch asystentów rodziny.  



Głos zabrał Wójt Gminy Bojszowy. W tych 24 pracownikach… 

Głos zabrała Pani Kierownik GOPS. Dwóch asystentów rodziny, dlatego że my mamy 

bardzo dużo wniosków sądowych o udzielenie wsparcia asystenta rodziny. Jeden asystent 

rodziny może obejmować zakresem 15 rodzin, w tej chwili mamy jednego, mamy więc 

przekroczony limit, bo asystent, który pozostał jest na 28 rodzin. Asystent jest, czego nie 

powinnam mówić na dłuższym zwolnieniu lekarskim i nie wróci. Jeden asystent był wykazany 

na cały etat, drugi asystent  w tym był na pół etatu, bo był na zwolnieniu. Co roku zwracamy 

się o zwrot refundacji wynagrodzeń. W tym roku otrzymaliśmy 36 000,00. Więc funkcje 

drugiego asystenta przejął jakby pracownik socjalny, żeby te rodziny nie pozostały bez nadzoru. 

W placówce wsparcia dziennego mamy zatrudnionych dwóch socjoterapeutów, jedna Pani  jest 

na Bojszowach w świetlicy, a druga Pani jest w klubie młodzieżowym . 

Głos zabrał Wójt Gminy Bojszowy. Placówki wsparcia dziennego, tak? 

Głos zabrała Pani Kierownik GOPS. Tak. Tutaj jest tak samo. Nie spełniamy limitów, 

na Bojszowach jest 20 dzieci, w klubie młodzieżowym jest zapisane 30 dzieci, tak jak Państwo 

wiecie w szkole nie ma świetlicy szkolnej, więc większość tych dzieci przechodzi  

na świetlicę jest tam około 45 dzieci. 

Głos zabrał Wójt Gminy Bojszowy. A jak wygląda zatrudnię osób na ilość dzieci,  

z czego to wynika? 

Głos zabrała Pani Kierownik GOPS. Na 15 osób ma być jeden opiekun. 

Głos zabrał Wójt Gminy Bojszowy. Na dzień dzisiejszy w Międzyrzeczu ile pracuje 

osób? 

Głos zabrała Pani Kierownik GOPS. Dwie Panie. Ale ja już powiem, że umowa jest 

taka, że Pani z góry z dziennego domu jeżeli jest w danym okresie 45 dzieci Panie idą  

i schodzi. 

Głos zabrał Wójt Gminy Bojszowy. A można zostawić seniorów w tym czasie samych? 

Głos zabrała Pani Kierownik GOPS. Nigdy nie ma sytuacji, żeby seniorzy zostali sami. 

Na pewno nie robimy takich sytuacji żeby nie było. Na świetlicy w Świerczyńcu mamy 49 

dzieci. Było 50. Są dwie Panie, więc dochodzi jedna Pani jest na umowę-zlecenie, droga Pani 

dochodzi z ośrodka i wychowawca, który jest ruchomy. Mamy też w świetlicy grupę wsparcia, 

w tej chwili jest że tak powiem zamknięta, na Jedlinie, gdzie też było 15-ścioro dzieci. W tej 

chwili nie ma dzieci, przychodziło dwoje, troje dzieci więc podjęłam decyzję taką po 

konsultacjach, bo były generowane duże koszty, rozmawiałam z Panem radnym Panem 

Horstem, żeby po prostu wytłumaczyć. W październiku była Pan wie bardzo duża awantura, że 

już to było zamknięte, że deklaracja jest 12 później było 15 więc nie przychodzą. Jeżeli są takie 

sytuacje my po prostu zamykamy daną rzecz. Jeżeli się to wyklaruje wtedy będzie.  

Głos zabrał radny Lysko. Jakie to będą oszczędności poprzez zamknięcie  

tej świetlicy? Czy nie taniej byłoby te dzieci przetransportować na świetlicę do Bojszów? 



Głos zabrała Pani Kierownik GOPS. Rodzice ich nie przewiozą. Bo to jest taka zasada 

Pan Roman potwierdzi, że dzieci z przedszkola przeprowadzane są do tej świetlicy  

pod Kaplicą. 

Głos zabrał Wójt Gminy Bojszowy. Tutaj rozważaliśmy możliwość, żeby ewentualnie 

te zajęcia świetlicowe były prowadzone nie w kościele, tylko je prowadzić w budynku 

przedszkola, żeby wyeliminować ten problem dojścia, także chciałbym nie mówić  

o likwidacji, na dzień dzisiejszy jest mowa o zawieszeniu, chcemy zobaczyć … no musiałem 

tutaj wspólnie z Panią Kierownik podjąć decyzję o zawieszeniu. Jeżeli będą osoby chętne, my 

wrócimy z ta działalnością świetlicy, gdy będzie ona potrzebna. Na ten moment jest dwójka 

dzieci, więc trzeba na tej szali postawić uzyskany efekt do nakładów, jest to przykre, ale taką 

decyzję trzeba było podjąć. Mam nadzieję, że to troszeczkę wstrząśnie mieszkańcami i ilość 

osób wróci do tej wartości. 

Głos zabrał przewodniczący Komisji informując, że w planie pracy Komisji Budżetu  

i Rozwoju Gminy jest przewidziana szczegółowa analiza funkcjonowania Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej.  

Głos zabrał radny Komandera. Różnica, którą podała Pani Skarbnik, a podaje Pani 

Kierownik GOPS jest spowodowana zatrudnieniem na umowę-zlecenie, tak? 

Głos zabrała Pani Kierownik GOPS. Tak. Stąd wynika czasami, bo jeżeli Pani … była 

u Pana Wójta i musi jechać z dzieckiem na dwa miesiące to ja musze zatrudnić kolejną osobę, 

która jest wykazywana w danym miesiącu i one są dublowane.  

Głos zabrał radny Lysko. A te środki zaoszczędzone, przewidywane te 280 000,00, 

które zostały zabrane z tego przyszłego budżetu na ten rok, gdzie zostały przekazane? 

Głos zabrała Pani Skarbnik. One nigdzie nie zostały przekazane. Takie były możliwości. 

Są dodatkowe dwa oddziały, wygenerowanie kosztów jednego oddziały to są koszty powyżej 

220 000,00; są to dwa oddziały otwarte w szkole podstawowej. 

Głos zabrała radna Białożyt. Czy żłobek też? 

Głos zabrała Pani Skarbnik. Żłobek jest osobno. W osobnym dziale.  

Głos zabrała radna Białożyt. Czy żłobek też dostanie coś więcej? 

Głos zabrała Pani Skarbnik. Tak mamy tu zwiększenie. W szkole zawsze było,  

na zasadzie, że brakowało koło listopada, grudnia na wynagrodzenia gdzieś około 600 000,00. 

Byłam na rozmowach z RIO, byłam na rozmowie z kolegiantką, która powiedziała, że mają 

być w tym roku zabezpieczone realne koszty oświaty, bo co roku jeździmy do RIO i co roku 

jeździmy na kolegium z powodu przesunięć między majątkowymi, a bieżącymi dotyczące 

wynagrodzeń. Ja w zeszłym roku byłam na kolegium z tego powodu, będąc miesiąc 

skarbnikiem, bo nie było zabezpieczonych środków. Jedyną możliwością zwiększenia na 

wynagrodzenia, było zdjęcie z majątkowych. Jeżeli cokolwiek się zmieni z majątkowych na 

bieżące, idą nam wskaźniki. I tu była właśnie sytuacja kiedy była negatywna opinia  



do budżetu. Chciałabym zaznaczyć jeszcze jedną rzecz, że co roku jest wzrost 5% wynagrodzeń 

dla oświaty nie wiadomo jak się teraz skończy ich protest, czy rzeczywiście dostaną 1000 

dodatkowo.  

Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90002 gospodarka odpadami 

komunalnymi 1 900 000,00 to są te właśnie faktury za odbiór śmieci, odbiór  

i zagospodarowanie odpadów.  

Głos zabrał radny Lysko. Czy nie można tutaj jakoś zaoszczędzić? 

Głos zabrała Pani Skarbnik. To jest kwota na podstawie faktur. Jedynie co by szło  

to albo zmniejszyć, albo zwiększyć żeby się Panu pokrywało, jedno z drugim albo zwiększenie 

składki, nie dałam w ogóle takiej możliwości w budżecie, albo nie odbiera Pan pewnych frakcji, 

typu albo trawa, albo plastik… 

Głos zabrał radny Lysko. Może nie dobierania bio? 

Głos zabrała Pani Skarbnik. Ale to już decyzja wójta.  

Głos zabrał Wójt Gminy Bojszowy. Na ten rok mamy podpisaną umowę. My jesteśmy 

gminą wiejską, my jej w ogóle nie musimy odbierać, tylko że jak my jej nie będziemy odbierać 

to zacznie się spalanie tej trawy. Jest to ciężko kalibrowy temat, nie będziemy czekać do 

przyszłego roku, my analizy będziemy już przygotowywać, myślę że marzec to już czas kiedy 

zaczniemy o śmieciach już prowadzić dyskusje wśród pracowników merytorycznych, 

szczegółowe analizy, raportowania, ilości odbieranych odpadów. Natomiast jest inny problem, 

faktycznie w ilości osób, które deklarują do odbiory śmieci a przebywają, związanych z 

niedokonywaniem płatności.  

Głos zabrał radny Lysko. Właśnie ile jest takich osób na terenie gminy, które nie 

uiszczają opłaty za wywożenie śmieci? 

Głos zabrała Pani Skarbnik. To jest gdzieś około 60 iluś tysięcy, to były te zaległości 

do zapłaty, z tym że my jeszcze ściągamy za poprzednie lata. Za wywiezione śmieci nie 

zapłacone przez mieszkańca opłaty. 

Głos zabrał radny Lysko. Jesteśmy w stanie ustalić co to są za mieszkańcy?  

żeby przed sądem rozpatrywać sprawę… 

Głos zabrała Pani Skarbnik. Tak. My mamy coś takiego jak upomnienia, później 

decyzja, idzie kolejny nakaz z trybu administracyjnego, jest to wszystko robione.  

Jeżeli popatrzy Pan na wykaz osób, które nie płacą podatku od nieruchomości ma Pan kopiuj 

wklej jako nie płacenie za śmieci, to są jedni a ci sami. Jedyny taki duży plus przy wniosku 

składania na fotowoltaikę trzeba było wykazać niezaleganie, brak zaległości pospłacało się 

wszystko.  Przypuszczam jak przejdzie ten wniosek to wszyscy będą regulować zgodnie  

z nakazem, żeby spełnić kryterium. 

Głos zabrał Wójt Gminy Bojszowy. Żeby w całości uchwycić ten temat to opłata 

marszałkowska, która jest z tytułu gospodarowania odpadów zmieszanych, niesegregowanych 



wzrosła z 179 zł na 270 zł na tonę odpadów. Jedną decyzją marszałek taką opłatę podniósł, na 

metropolii również wzburzyło ogromne emocje, wręcz określone, że to będzie drugi temat 

osobny, który zostanie poświęcony, na metropolii pierwszy to komunikacja, a drugi  

to gospodarka śmieciami. Bo na dzień dzisiejszy jeżeli chodzi o ilość odpadów mamy 

komfortowe warunki, ilość biodegradowalnych można bez ograniczeń oddać: 4 worki  

i nieograniczoną ilość można dowieźć do PSZOKU, także my to zestawimy.  

Głos zabrała Pani Skarbnik. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego tu jest wzrost 

do bibliotek o 5 000,00. Tam było 400 000,00. Wójt tu poprosił o zwiększenie o 5 000,00. 

Głos zabrał Wójt Gminy Bojszowy. Pani kierownik zwróciła mi uwagę że te rzeczy są 

związane tylko z realizacją zadań, natomiast prosiła o jakiś minimalny wzrost mówiła  

o 10 000,00. Ja myślę, że na początek zaproponuję 5 000,00 typowo na zwiększenie 

działalności takiej bym powiedział dla mieszkańców, gdzie prowadzone są przez Bibliotekę 

różnego rodzaju konkursy czy to recytatorskie, czy spotkania literackie, żeby móc ufundować 

jakąś drobną nagrodę. 

Głos zabrali zgromadzeni Radni i wyrazili zgodę na zwiększenie funduszu  

na  działalność Biblioteki.  

Pytanie zabrał radny Rokowski? Ja mam tez pytanie do pozostałej działalności 90025 

kwota 228 500,00. 

Głos zabrała Pani Skarbnik. To jest tak zimowe utrzymanie dróg, remonty urządzeń 

zabawowych i małej architektury, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi, oraz 

zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy, usuwanie drzew, krzewów.  

Głos zabrał Wójt Gminy Bojszowy. Są to tematy realizowane w większości przez 

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne. 

Przewodniczący Komisji zarządził kilkuminutową przerwę. 

Radny Sebastian Lysko opuścił posiedzenie. 

Po kilkuminutowej przerwie  Głos zabrała Pani Skarbnik. Załącznik 2b. Chodzi  

o dokonanie pewnych zmian. Z gospodarki mieszkaniowej 70005 zdejmujemy 80 000,00. Tam 

było 156 000,00 na wykup działek. Tego nie widać, bo to jest tak: Różnica między środkami 

unijnymi czyli to wszystko w kolumnie 6 a różnica miedzy tym co są jak gdyby nasze środki 

własne. Tam było 156 000,00 i to poszło wszystko na wykup działek. Wójt chce 80 000,00 żeby 

ściągnąć te 45 000,00 to musimy dać na te drogi, tj. dokończenie ulicy krętej  

i dajemy 30 000,00 do ochrony powietrza, tam trzeba zrobić ten program.  

Głos zabrał radny Wawrzyczek. A czy nie można już zachęcić, sama tylko chęć 

dofinansowania do korzystania z gazu, ponowić tą ankietę? 

Głos zabrał Wójt Gminy Bojszowy. W czasie spotkania z przedstawicielem Polskiej 

Spółki Gazowniczej, że zmieniają troszeczkę politykę myślenia, nie liczą, że wpłynie te 1000 



ankiet i po prostu chcą wejść, a najlepszym etapem ilości przyłączanych odbiorów będzie 

wejście z gazem do Bojszów. 

Głos zabrała Pani Skarbnik. Rozdział 85395 pozostała działalność tj. 8 000,00 to jest 

pomoc finansowa dla osób niepełnosprawnych to jest dotacja PCPR, tak jest co roku, w tej 

samej wysokości. 85216 biblioteki o 5 000,00 to co Wójt prosił zwiększenie. Kultura fizyczna 

tu jest zwiększenie o 20 000,00 dla klubów sportowych z 80 000,00 na 100 000,00.  

Zmianie uległ jak gdyby paragraf 2, konkretnie pkt. 1.1 wydatki jednostek budżetowych 

i teraz jest po zmianie jest w wysokości 24 155 371,00. Pkt. B wydatki związane z realizacją 

ich statutowych zadań w wysokości 8 484 399,00 to jest po dokonaniu tych wszystkich zmian; 

dotacje na zadania bieżące w wysokości 528 600,00 i świadczenia na rzecz osób fizycznych w 

wysokości 6 830 009,00 jedynie są te zmiany w projekcie uchwały budżetowej dotyczące 

zmian wynikających z załączników.  Natomiast jeżeli chodzi o WPF, tak jak Wójt już 

przedstawił została nam jak gdyby na 2019 rok do zakończenia inwestycja  

z wykonaniem dokumentacji na ulicy krętej. Zmianie ulega tylko i wyłącznie załącznik nr 1  

i to w pozycji 11.3, 11.3.1 i 11.3.2 to są dodatki limitowane, one wychodzą z załącznika nr 2  

z wykazu przedsięwzięć. Jeżeli popatrzymy na wykaz przedsięwzięć konkretnie na limity  

na 2019 rok, czyli ta pozycja: wydatki na przedsięwzięcia 1.1, 1.2, 1.3 muszą się znaleźć  

w pozycji 11.3 czyli tam musi być 8 396 205,00 natomiast wydatki bieżące pozostają na tym 

samym poziomie 150 660,00. Wydatki majątkowe wzrastają w związku z tą zmianą dopisanie 

tego przedsięwzięcia na 8 245 545,00. To jest jedyna zmiana w WPFie. Do wykazu 

przedsięwzięć dopisany jest punkt 1.3.2.1  wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania 

pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych”  670 840,00 z ulicy Krętej i 670 810,00 z ulicy 

Kasztanowej w Świerczyńcu wraz z budową jednostronnego chodnika kanalizacji deszczowej 

i oświetlenia ulicznego. Ogólne nakłady finansowe to 171 831,00 a limit na 2019 rok to jest 

45 000,00 to co już było wyjaśniane przez Wójta. I to by były wszystkie zmiany. 

Głos zabrał radny Lejawa. Ja mam jeszcze dwa pytania dotyczące budżetu. Pierwsze 

pytanie o ulicę Spacerową: Jakie są szanse na realizację tej inwestycji w 2019 roku, bo to jest 

w sumie jedyna droga robiona w gminie, gdzie wykonywana będzie nawierzchnia asfaltowa w 

2019 i nie ukrywam, uważam, taka jest moja opinia i myślę, że wszystkich mieszkańców 

Bojszów i wszystkich którzy tam ogólnie korzystają z tej infrastruktury, że jest to ważna 

inwestycja, ponieważ w dużym stopniu ta ulica ma zniszczoną nawierzchnię, jest popękana, 

jest tam ruch dojazd do budów, które są liczne w tamtej okolicy prowadzone, a pozostała część 

ulicy jest w ogóle pozbawiona jakiejkolwiek nawierzchni, jest to wąska droga, gdzie mają 

problem się minąć dwa samochody, jest nieoświetlona i jest tam z każdym rokiem więcej 

domów, tak okolica jest silnie zurbanizowana. Ta tendencja będzie się powiększać, dlatego 

uważam, że jest bardzo ważne żeby doprowadzić do wykonania nawierzchni asfaltowej na tej 

ulicy. 

Głos zabrał Wójt Gminy Bojszowy. Proszę Państwa to jest tak: to są listy, na których 

jesteśmy zakwalifikowani, ale my jesteśmy tam na chyba 46 pozycji, ewentualnie  

w zależności od oszczędności, tak ta list jest aktualizowana.  



Głos zabrał radny Lejawa. Jeżeli tych dotacji nie dostaniemy w 2019 roku, to czy jest 

taka szansa, żeby pół miliona przeznaczone na ta inwestycję …. 

Głos zabrał Wójt Gminy Bojszowy. Nawet gdybyśmy nie dostali tych środków tam 

mamy pozwolenie na budowę,  obejmuje ono również oświetlenie, także cokolwiek chciałbym 

tam zacząć, by te pozwolenie na budowę nam nie przepadło, nie wygasło, to jest ważne. 

Będziemy na bieżąco patrzeć jak to wygląda.  

Głos zabrał radny Lejawa. Można by rozbić tą inwestycję na dwa etapy, mamy środki 

na połowę inwestycji, więc jeden byśmy zrobili, a drugi w przyszłości.  

Głos zabrał radny Duży. Będziemy robić z tym gazem w 2023, teraz tak: zrobimy drogi, 

a za chwilę będziemy je przekopywać.  

Głos zabrał Wójt Gminy Bojszowy. Na etapie kiedy będzie uzgadniany projekt, to 

uważam, że wtedy trzeba poczynić pewne uzgodnienia. To podczas projektowania, natomiast 

w momencie kiedy się przechodzi przez prywatną posesję to trzeba mieć zgody. Także nie 

ukrywam, że będą zwolennikiem by prowadzić to w pasie drogowym, czy to nie w samej 

drodze, ale w chodniku. Bo w momencie gdzie jest położona nowa nawierzchnia, a nie 

ukrywam, że Starostwo zwróciło się o dofinansowanie o zabezpieczeni środków w wysokości 

0,5 miliona złotych do realizacji drogi Pancerniaków. 

Głos zabrał radny Rokowski. Pancerniaków i Dąbrowa? 

Głos zabrał Wójt Gminy Bojszowy. Tylko Pancerniaków.  

Głos zabrał radny Rokowski. Tutaj od Jedlińskiej przez Gaikową do Pancerniaków? 

Głos zabrał Wójt Gminy Bojszowy. Nie. To obejmuje tylko od wylotu drogi,  

od zakrętu Stalmacha w kierunku … do ulicy Brzozowej, tylko ten fragment.  

Ta dokumentacja obejmuje tylko drogę z chodnikiem, ale nie obejmuje oświetlenia.  

A oświetlenie przy drogach powiatowych i gminnych jest zadaniem naszym. Jeżeli miałbym 

się włączyć, jeżeli by się udało to ewentualnie tylko w oświetlenie tego terenu, ale to 

zobaczymy. Będziemy analizować, no 500 000,00 gdzie, jak Państwo widzicie jak to wszystko 

na ten moment wygląda, trzeba już myśleć o pewnych brakach w GOPSie … a tu  

o dofinasowaniu 500 tyś. do drogi, która dalej nie obejmie oświetlenia tego chodnika.  

A dosyć sporo osób tą drogą między naszymi częściami gminy przemieszcza, jest to bardzo 

niebezpieczne, tym bardziej już była jakby wstępna deklaracja, że gmina włączy się  

w dofinansowanie.  

Głos zabrał radny Orocz. Powiat dostaje dofinasowanie do straży, ma taki budżet 

zabezpieczony. Z czego tutaj wiemy, że kwota będzie przeznaczona na drabiny do Tychów. 

Nasze jednostki tak samo działają tutaj na terenie Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego i po prostu 

mamy swojego starostę, który jest Prezesem Zarządu Powiatowego i jednak mógłby wywalczyć 

jakąś kwotę. 



 Głos zabrał Wójt Gminy Bojszowy. Ja mogę z Panem Starostą pogadać, natomiast to 

Wy musicie tutaj że tak powiem, pukać, pukać na zmęczenie towaru. 

Głos zabrał radny Lejawa. W zadaniach inwestycyjnych w załączniku do budżetu jest 

jedno zadanie o nazwie modernizacja budynku komunalnego wraz z infrastrukturą CO  

i CWU budynku położonego przy ulicy Św. Jana 46. Chodzi o sprawę w Bojszowach.  

W tej sprawie w ubiegłym roku był rozpisany przetarg, gdzie zamawiający czyli gmina 

Bojszowy wskazała kwotę, którą dysponuje na sfinansowanie tego przedsięwzięcia na 

poziomie 1 198 559,21 i do tego przetargu wpłynęła tylko jedna oferta ze strony  

Progalbud Sp. z  o.o. z Oświęcimia na kwotę 1 400 000,00 zł. Czyli 200 000,00 więcej co gmina 

posiadała na sfinansowanie tego przedsięwzięcia.  

Głos zabrała Pani Skarbnik. Tak. To była decyzja poprzedniego Wójta o zwiększenie 

środków na dofinansowanie, bo mieliśmy umowę z urzędem marszałkowskim podpisana  

na realizację. 

Głos zabrał radny Lejawa. Tak. Zgodnie z art. 53 pkt.4 ustawy: „Prawo zamówień 

publicznych” zamawiający unieważnia postępowanie udzielenia zamówienia jeżeli cena 

najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, która zamawiający 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć 

te kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. Ja nie neguje, żebyśmy się dobrze zrozumieli,  

że trzeba tą inwestycję zrobić , bo ona jest słuszna i wskazana, tylko szczerze mówiąc pierwszy 

raz spotykam się z sytuacją, że o 200 000,00 jest podnoszony próg. Dzisiaj przez większą część 

dnia analizowałem orzecznictwo KIO do takich sytuacji, i tam były przypadki, gdzie próg ten 

był podnoszony o 15 tyś. O 10 tyś. O 5 tyś. o 17 tyś. Było kilka ofert zgłoszonych i z uwagi na 

czas realizacji, z uwagi na jakieś ważne interesy, naprawę trzeba było komuś dać, żeby to zrobił. 

Tutaj 200 tyś zł, gdzie za to można zrobić oświetlenie, drogę, mnóstwo innych przedsięwzięć, 

gdzie w budżecie brakuje środków, co najmniej znak zapytania stawiam, że za 1 400 000,00 

jest robiona termomodernizacja budynku. 

Radny Krzysztof Jasiński opuścił posiedzenie.  

Głos zabrała Pani Skarbnik. Takie były założenia, to było na zasadzie zaprojektuj  

i wybuduj, najpierw trzeba było zrobić dokumentację, czyli górka prawdopodobnie może być 

z tej samej dokumentacji  co zazwyczaj. Patrząc na kwoty dokumentacji drogowej  

to przychodzą gdzieś w granicach 200 000,00. To, że była decyzja, to była decyzja wójta 

zwiększenie na tą inwestycję i żeśmy to robili. W momencie podpisania umowy były 

zabezpieczone środki na realizacje tego, nie można podpisać umowy nie mając zabezpieczenia 

w budżecie. 

Głos zabrał radny Duży. Co wchodzi w zakres tej termomodernizacji? 

Głos zabrał Wójt Gminy Bojszowy. Wymieniane jest również ogrzewanie, instalacje. 

Mnie również wydaje się duży ten koszt, tak jak mówiłem również docieplałem, 

termomodernizowałem budynek klubu sportowego KS „Piast”. Termomodernizacja 

obejmowała: docieplenie całego budynku, budynek jest na pewno większy, stolarki w całym 



budynku, a stolarki jest tam na pewno więcej, wymiany wszystkich grzejników, a grzejników 

jest zdecydowanie więcej, i to się zamknęło w niecałych 300 000,00 zł. Tutaj jest oczywiście 

budowa nowej kotłowni….Były przygotowane dwie koncepcje: Wykonawca przygotował 

jedną koncepcje z dojściem, patrząc frontalnie ze schodami na pierwsze piętro, tak by 

umożliwić dojście spoczynkowe dla osób niepełnosprawnych, pytanie padło schody? Z czego 

to będzie wykonane? No z jakiś tam płytek, płytki na zewnątrz budynku nie przykryte  dachem, 

i tu nas pozytywnie zaskoczył wykonawca proponując wjazd w postaci windy, której koszty 

jeżeli chodzi o zbilansowanie z tego to w tej części się to zbilansują.      

Głos zabrał radny Orocz. Jak wygląda sprawa dla niepełnosprawnych rozwiązania 

problemu wiadomo: podnośniki, windy to jest drogi koszt utrzymania, przeglądy, 

konserwacja… nie ma tańszego rozwiązania? 

Głos zabrał Wójt Gminy Bojszowy. No patrząc po tych schodach to mamy dojście dla 

osób niepełnosprawnych to pierwsze podejście spocznik, drugie podejście spocznik, trzecie 

podejście spocznik, patrząc, że również koło emerytów  ma dojście ma to być dostosowane, 

schody zrobione na zewnątrz i to z byle jakiego materiału to szybko dochodzi do tego, że te 

schody trzeba zrobić ponownie nie raz do porządku. Winda będzie zamknięta, zabudowana.  

Głos zabrał przewodniczący Komisji. Przechodząc do porządku posiedzenia została do 

omówienia jeszcze Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr 1/8/2018 Rady Gminy Bojszowy z 

dnia 23.11.2018r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bojszowy.  

Głos zabrał Wójt Gminy Bojszowy. Ze względu na upór naszego Pana mecenasa przy 

konstruowaniu tej uchwały określając wysługę, pisząc, że jest wysługa jako element wg 

przynależności, nadzór prawny chciał żeby określić faktycznie ile ja już mam lat wysługi, mam 

20% wysługi. Czyli zmiana następuje, że nie wysługa lat, tylko wysługa w ilości 20%.  

ad.I.2 Głos zabrał przewodniczący Komisji, który zarządził głosowanie celem zaopiniowania 

projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej przez Komisję 

Budżetu i Rozwoju Gminy. 

W głosowaniu uczestniczyło 8 Radnych. 

Opinia  

Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy 

z dnia 9 stycznia 2019 roku 

do projektu Uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej  

 

 

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

Gminy Bojszowy o przyjęcie projektu uchwały bez poprawek.  

Opinię przyjęto 8 głosami za. 

Za głosowali radni: Adam Czarnynoga, Marcin Duży, Urszula Białożyt, Roman Horst, 

Marek Kumor, Łukasz Mrzyk, Mariusz Orocz, Andrzej Rokowski. 



 Głos zabrał przewodniczący Komisji, który zarządził głosowanie celem zaopiniowania 

projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej przez Komisję 

Zdrowia i Pomocy Społecznej, Oświaty i Kultury. 

W głosowaniu uczestniczyło 10 Radnych. 

 

Opinia 

Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej, Oświaty i Kultury 

z dnia 9 stycznia 2019 roku 

do projektu Uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej 

 

Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej, Oświaty i Kultury opiniuje projekt pozytywnie 

i wnioskuje do Rady Gminy Bojszowy o przyjęcie projektu uchwały bez poprawek.  

Opinię przyjęto 10 głosami za. 

Za głosowali radni: Roman Horst, Tomasz Lejawa, Urszula Białożyt,  Adam 

Czarnynoga, Marcin Duży, Krzysztof Komandera, Marek Kumor, Łukasz Mrzyk, Mariusz 

Orocz, Andrzej Rokowski. 

Głos zabrał przewodniczący Komisji, który zarządził głosowanie celem zaopiniowania 

projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej przez Komisję 

Gospodarki Komunalnej i Przestrzegania Prawa, Ładu i Porządku Publicznego. 

W głosowaniu uczestniczyło 10 Radnych. 

Opinia  

Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzegania Prawa,  

Ładu, Porządku Publicznego  

z dnia 9 stycznia 2019 roku 

do projektu Uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej  

 

 

Komisja Gospodarki Komunalnej i Przestrzegania Prawa, Ładu i Porządku Publicznego 

opiniuje projekt pozytywnie i wnioskuje do Rady Gminy Bojszowy o przyjęcie projektu 

uchwały bez poprawek.  

Opinię przyjęto 10 głosami za. 

Za głosowali radni: Andrzej Rokowski, Urszula Białożyt, Adam Czarnynoga, Marcin 

Duży, Roman Horst, Krzysztof Komandera, Grzegorz Kotas, Tomasz Lejawa, Łukasz Mrzyk, 

Janusz Wawrzyczek. 

W głosowaniu uczestniczyło 10 Radnych. 

Głos zabrał przewodniczący Komisji, który zarządził głosowanie celem zaopiniowania 

projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej przez Komisję 

Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług.  



 

Opinia  

Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług  

z dnia 9 stycznia 2019 roku 

do projektu Uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej  

 

 

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług opiniuje projekt pozytywnie 

i wnioskuje do Rady Gminy Bojszowy o przyjęcie projektu uchwały bez poprawek.  

Opinię przyjęto 4 głosami za. 

Za głosowali radni: Marcin Duży, Janusz Wawrzyczek, Grzegorz Kotas,  

Andrzej Rokowski. 

W głosowaniu uczestniczyło 4 Radnych. 

Głos zabrał przewodniczący Komisji, który zarządził głosowanie celem zaopiniowania 

projektu uchwały w sprawie budżetu gminy na 2019 rok przez Komisję Budżetu i Rozwoju 

Gminy. 

W głosowaniu uczestniczyło 8 Radnych. 

Opinia  

Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy 

z dnia 9 stycznia 2019 roku 

do projektu Uchwały w sprawie budżetu gminy na 2019 rok  

 

 

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

Gminy Bojszowy o przyjęcie projektu uchwały bez poprawek.  

Opinię przyjęto 8 głosami za. 

Za głosowali radni: Adam Czarnynoga, Marcin Duży, Urszula Białożyt, Roman Horst, 

Marek Kumor, Łukasz Mrzyk, Mariusz Orocz, Andrzej Rokowski. 

 Głos zabrał przewodniczący Komisji, który zarządził głosowanie celem zaopiniowania 

projektu uchwały w sprawie budżetu gminy na 2019 rok przez Komisję Zdrowia i Pomocy 

Społecznej, Oświaty i Kultury. 

W głosowaniu uczestniczyło 10 Radnych. 

Opinia 

Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej, Oświaty i Kultury 

z dnia 9 stycznia 2019 roku 

do projektu Uchwały w sprawie budżetu gminy na 2019 rok 

 

Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej, Oświaty i Kultury opiniuje projekt pozytywnie 

i wnioskuje do Rady Gminy Bojszowy o przyjęcie projektu uchwały bez poprawek.  



Opinię przyjęto 10 głosami za. 

Za głosowali radni: Roman Horst, Tomasz Lejawa, Urszula Białożyt,  Adam 

Czarnynoga, Marcin Duży, Krzysztof Komandera, Marek Kumor, Łukasz Mrzyk, Mariusz 

Orocz, Andrzej Rokowski. 

Głos zabrał przewodniczący Komisji, który zarządził głosowanie celem zaopiniowania 

projektu uchwały w sprawie budżetu gminy na 2019 rok przez Komisję Gospodarki 

Komunalnej i Przestrzegania Prawa, Ładu i Porządku Publicznego. 

W głosowaniu uczestniczyło 10 Radnych. 

Opinia  

Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzegania Prawa,  

Ładu, Porządku Publicznego  

z dnia 9 stycznia 2019 roku 

do projektu Uchwały w sprawie budżetu gminy na 2019 rok 

 

Komisja Gospodarki Komunalnej i Przestrzegania Prawa, Ładu i Porządku Publicznego 

opiniuje projekt pozytywnie i wnioskuje do Rady Gminy Bojszowy o przyjęcie projektu 

uchwały bez poprawek.  

Opinię przyjęto 10 głosami za. 

Za głosowali radni: Andrzej Rokowski, Urszula Białożyt, Adam Czarnynoga, Marcin 

Duży, Roman Horst, Krzysztof Komandera, Grzegorz Kotas, Tomasz Lejawa, Łukasz Mrzyk, 

Janusz Wawrzyczek. 

W głosowaniu uczestniczyło 10 Radnych. 

Głos zabrał przewodniczący Komisji, który zarządził głosowanie celem zaopiniowania 

projektu uchwały w sprawie budżetu gminy na 2019 rok przez Komisję Rolnictwa, Ochrony 

Środowiska, Handlu i Usług.  

Opinia  

Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług  

z dnia 9 stycznia 2019 roku 

do projektu Uchwały w sprawie budżetu gminy na 2019 rok 

 

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług opiniuje projekt pozytywnie 

i wnioskuje do Rady Gminy Bojszowy o przyjęcie projektu uchwały bez poprawek.  

Opinię przyjęto 4 głosami za. 

Za głosowali radni: Marcin Duży, Janusz Wawrzyczek, Grzegorz Kotas,  

Andrzej Rokowski. 

W głosowaniu uczestniczyło 4 Radnych. 



Głos zabrał przewodniczący Komisji, który zarządził głosowanie celem zaopiniowania 

projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr I/8/2018 Rady Gminy Bojszowy  

z dnia 23 listopada 2018r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bojszowy. 

 W głosowaniu uczestniczyło 8 Radnych. 

Opinia  

Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy 

z dnia 9 stycznia 2019 roku 

do projektu Uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr I/8/2018  

Rady Gminy Bojszowy z dnia 23 listopada 2018r.  

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bojszowy  

 

 

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

Gminy Bojszowy o przyjęcie projektu uchwały bez poprawek.  

Opinię przyjęto 8 głosami za. 

Za głosowali radni: Adam Czarnynoga, Marcin Duży, Urszula Białożyt, Roman Horst, 

Marek Kumor, Łukasz Mrzyk, Mariusz Orocz, Andrzej Rokowski. 

 Głos zabrał przewodniczący Komisji, który zarządził głosowanie celem zaopiniowania 

projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr I/8/2018 Rady Gminy Bojszowy z dnia 23 

listopada 2018r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bojszowy. 

W głosowaniu uczestniczyło 10 Radnych. 

 

Opinia 

Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej, Oświaty i Kultury 

z dnia 9 stycznia 2019 roku 

do projektu Uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr I/8/2018  

Rady Gminy Bojszowy z dnia 23 listopada 2018r.  

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bojszowy  

 

 

Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej, Oświaty i Kultury opiniuje projekt pozytywnie 

i wnioskuje do Rady Gminy Bojszowy o przyjęcie projektu uchwały bez poprawek.  

Opinię przyjęto 10 głosami za. 

Za głosowali radni: Roman Horst, Tomasz Lejawa, Urszula Białożyt,  Adam 

Czarnynoga, Marcin Duży, Krzysztof Komandera, Marek Kumor, Łukasz Mrzyk, Mariusz 

Orocz, Andrzej Rokowski. 

Głos zabrał przewodniczący Komisji, który zarządził głosowanie celem zaopiniowania 

projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr I/8/2018 Rady Gminy Bojszowy  

z dnia 23 listopada 2018r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bojszowy. 

W głosowaniu uczestniczyło 10 Radnych. 



Opinia  

Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzegania Prawa,  

Ładu, Porządku Publicznego  

z dnia 9 stycznia 2019 roku 

do projektu Uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr I/8/2018  

Rady Gminy Bojszowy z dnia 23 listopada 2018r.  

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bojszowy  

 

 

Komisja Gospodarki Komunalnej i Przestrzegania Prawa, Ładu i Porządku Publicznego 

opiniuje projekt pozytywnie i wnioskuje do Rady Gminy Bojszowy o przyjęcie projektu 

uchwały bez poprawek.  

Opinię przyjęto 10 głosami za. 

Za głosowali radni: Andrzej Rokowski, Urszula Białożyt, Adam Czarnynoga, Marcin 

Duży, Roman Horst, Krzysztof Komandera, Grzegorz Kotas, Tomasz Lejawa, Łukasz Mrzyk, 

Janusz Wawrzyczek. 

W głosowaniu uczestniczyło 10 Radnych. 

Głos zabrał przewodniczący Komisji, który zarządził głosowanie celem zaopiniowania 

projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr I/8/2018 Rady Gminy Bojszowy  

z dnia 23 listopada 2018r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bojszowy. 

 

 

Opinia  

Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług  

z dnia 9 stycznia 2019 roku 

do projektu Uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr I/8/2018  

Rady Gminy Bojszowy z dnia 23 listopada 2018r.  

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bojszowy  

 

 

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług opiniuje projekt pozytywnie 

i wnioskuje do Rady Gminy Bojszowy o przyjęcie projektu uchwały bez poprawek.  

Opinię przyjęto 4 głosami za. 

Za głosowali radni: Marcin Duży, Janusz Wawrzyczek, Grzegorz Kotas,  

Andrzej Rokowski. 

W głosowaniu uczestniczyło 4 Radnych. 

 

ad.I.3 Głos zabrał przewodniczący Komisji przedstawiając propozycję do planu pracy Komisji 

Budżetu i Rozwoju Gminy na rok 2019r. 



Plan pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy na rok 2019r. po kilku drobnych 

poprawkach został pozytywnie zaopiniowany przez Radnych.  

Plan pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy na rok 2019r. załącza się do protokołu. 

ad.I.4. Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń komisji. tj. z dnia 23.11.2018r. i z dnia 

10.12.2018r.  

Protokoły po odczytaniu, zostały przyjęte jednogłośnie przez wszystkich obecnych 

członków Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy.  

ad.I.5. Przewodniczący Komisji udzielił głosu Radnym. 

Nie zgłoszono żadnych dalszych spraw do omówienia. 

Porządek obrad został wyczerpany. 

ad.I.6 Przewodniczący Komisji Adam Czarnynoga podziękował za przybycie oraz 

zakończył posiedzenie komisji. 

  

 

Przewodniczący  

Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy 

Adam Czarnynoga 

 

 

Protokołował : 

Sekretarz  

Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy  

Marcin Duży 

 


