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Szanowny Pan  
Tomasz Lejawa 
 
Radny Gminy Bojszowy 

                                            
W odpowiedzi na interpelację złożoną w dniu 25.06.2019 r. informuję, że: 

 

Ad.1.Odpowiadając na zapytanie z dnia 25.06.2019r. wyjaśniam, że moim zamiarem jest 

sukcesywne modernizowanie placów zabaw w każdej z miejscowości w gminie, jednak 

w budżecie gminy na 2019 r. przyjętym Uchwałą Nr III/19/2019 Rady Gminy Bojszowy z 

dnia 21 stycznia 2019 r. ujęto wyłącznie zadanie dofinansowane ze środków PROW pn. 

„Przebudowa placu zabaw wraz z budową siłowni zewnętrznej na terenach rekreacyjnych 

w Bojszowach Nowych”.  

Gmina Bojszowy przystąpiła w kwietniu do 5 edycji programu „Podwórko Talentów 

NIVEA”, zgłaszając chęć utworzenia placu zabaw w w/w miejscu. Niestety akcja nie 

cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców i nie udało nam się znaleźć wśród 15 

lokalizacji z największą liczbą głosów.  

Biorąc pod uwagę niepowodzenie powyższej akcji, zamierzam pozyskać środki na 

modernizację placu zabaw m.in. w kolejnej edycji Program rozwoju małej infrastruktury 

sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności, 

ogłaszanego corocznie przez Ministra Sportu i Turystyki. 

Drewniane urządzenia istniejące na placach zabaw są konserwowane przez pracowników 

gospodarczych Urzędu Gminy. Konserwacja taka zostanie wykonana w roku bieżącym i 

będzie systematycznie wykonywana w latach następnych. „Rugowanie amatorów 

mocnych trunków” z terenu bojszowskiego parku należy do zadań policji i tam też, już 

wcześniej, skierowano odpowiednią prośbę.     

Ad.2. Informuję, że zadanie nie zostało zaplanowane w budżecie na obecny rok, ale pomysł jest 

wart przemyślenia. Obecnie został ogłoszony konkurs na realizację zadań publicznych  

w 2019 roku w zakresie zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie 

ferii letnich w formie wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem 

dotacji na dofinansowanie ich realizacji., w którym można zgłosić opisywane zadanie.  

 

Ad. 3. Zwróciłem się do właściciela słupów elektrycznych (tj. Tauron Dystrybucja S. A. oddział    

w Gliwicach) znajdujących się przy ul. Nowej  i Równej z prośbą o ich wymianę. 



 

 

 
 

Ad. 4. Udzielając odpowiedzi na zapytania dotyczące sprzedanych nieruchomości gminnych     

znajdujących się w Świerczyńcu za lata 2008 - 2018, przedstawiamy dane w poniższej 

tabeli: 

rok działki pow.  łącznie kwoty 

2008 2 6 718 1 061 400,00 

2009 0 0 0,00 

2010 3 16 428 812 776,00 

2011 1 
1498+ 
budynek 214 970,00 

2012 0 0 0,00 

2013 0 0 0,00 

2014 5 5 005 531 163,00 

2015 12 11 221 817 672,00 

2016 0 0 0,00 

2017 1 861 98 205,00 

2018 1 2 680 127 956,00 

  25 42 913 3 664 142,00 

 

Dochody uzyskane ze sprzedaży majątku były w każdym roku zaplanowane jako 

planowane dochody budżetu gminy, co bilansowało się z planowanymi wydatkami 

budżetu gminy na dany rok, bez przyporządkowania pozyskanych środków ze sprzedaży 

na konkretne zadanie. 

Ad. 5. 

Ad.a.  Pracownicy Referatu Planowania Przestrzennego, Geodezji, Nieruchomości i Rolnictwa  

Urzędu Gminy jedynie weryfikują zasadność skarg mieszkańców zgłaszanych  ws. 

chwastów rosnących na nieruchomościach. 

Ad.b. Problem naruszania przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych jest znany w 

Urzędzie od lat i powtarza się z roku na rok (bardzo często sprawa tyczy się tych 

samych nieruchomości). Poza informacją pisemną do właścicieli, dotyczącą usunięcia 

chwastów nie są podejmowane żadne działania w tym zakresie. 

            Ad.c.  Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bojszowy nie mają wpływu     

ws. nie realizowania swoich obowiązków z zakresu należytego utrzymania swoich 

nieruchomości. 

 

 
W oryginale podpis: 

 
Wójt Gminy Bojszowy 

Adam Duczmal 
 


