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11 listopada uczcimy 92 rocznicê odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci. Dziesiêæ dni póŸniej bêdziemy

mieli okazjê, by zamanifestowaæ nasze przywi¹zanie i mi³oœæ do Ojczyzny. Udamy siê do urn, aby dokonaæ

wyboru naszych przedstawicieli na stanowiska Wójta, cz³onków Rady Gminy, Rady Powiatu, oraz Sejmiku

Wojewódzkiego. Nie zlekcewa¿my tej mo¿liwoœci, jak¹ daje nam demokracja. Aby u³atwiæ Pañstwu to zadanie,

w „Magazynie Gminnym” przygotowaliœmy wyci¹gi z ustaw dotycz¹ce zasad g³osowania, a tak¿e listy kandy-

datów z poszczególnych komitetów.

Patriotyzm na miarę XXI wiekuPatriotyzm na miarę XXI wiekuPatriotyzm na miarę XXI wiekuPatriotyzm na miarę XXI wiekuPatriotyzm na miarę XXI wieku
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Wysoka Rado!
Panie i Panowie!
Wybory do Rady Gminy Bestwina odby³y siê 12 listopada 2006 roku

a pierwsza sesja nowo wybranej Rady odby³a siê w dniu 24 listopada.
Od tego dnia przypad³ mi w udziale zaszczyt przewodniczenia Radzie
Gminy Bestwina w jej V kadencji 2006 – 2010. Funkcjê zastêpcy prze-
wodnicz¹cego powierzono Stanis³awowi Nyczowi.

W trakcie kadencji odby³o siê 47 sesji i podjête zosta³y 322 uchwa³y.
Oprócz uczestnictwa w sesjach radni pracowali w powo³anych

uchwa³ami Rady Gminy komisjach sta³ych i tak:
KOMISJA REWIZYJNA - Kijas Jerzy – Przewodnicz¹cy, cz³onko-

wie: Furczyk £ukasz, Kohut Benedykt, £uszczak Jacek, Mieszczak
Ludwik.

KOMISJA BUD¯ETU I FINANSÓW - Grygierzec Antoni – Przewodni-
cz¹cy, cz³onkowie: Borutka Jerzy, Kijas Jerzy, Kubik Danuta, Nycz
Stanis³aw, Zu¿a³ek Jerzy.

KOMISJA EDUKACJI, KULTURY, ZDROWIA I BEZPIECZEÑSTWA
PUBLICZNEGO: Kohut Benedykt – Przewodnicz¹cy, Jonkisz Edward,
Kubik Danuta, Mieszczak Ludwik, Nycz Stanis³aw, Stanclik Jerzy, Szy-
pu³a Wies³aw, Wojty³a Andrzej, Wróbel Jan – cz³onkowie,

KOMISJA ROZWOJU GMINY, OCHRONY I KSZTA£TOWANIA ŒRO-
DOWISKA: Wojty³a Andrzej – Przewodnicz¹cy, Borutka Jerzy, Furczyk
£ukasz, Grygierzec Antoni, Jonkisz Edward, £uszczak Jacek, Stanclik
Jerzy, Szypu³a Wies³aw, Wróbel Jan – cz³onkowie.

Komisje sta³e Rady Gminy pracowa³y zgodnie z przyjêtymi w³asnymi
harmonogramami a tak¿e odbywa³y siê wspólne posiedzenia dwóch
komisji a najczêœciej wspólne posiedzenia wszystkich komisji, na któ-
rych omawiano najistotniejsze dla naszego samorz¹du sprawy. Obec-
noœæ wszystkich radnych, a tak¿e udzia³ zaproszonych goœci pozwala³y

³atwiej podejmowaæ decyzje, wypracowaæ wspólne stanowisko,
czy te¿ wskazaæ wójtowi kierunek dzia³ania.

W trakcie pe³nionych przez mnie w poniedzia³ki dy¿urów odby-
wa³y siê tak¿e w razie potrzeby spotkania z przewodnicz¹cymi
komisji oraz wójtem i jego zastêpc¹.

Z prawdziw¹ satysfakcj¹ muszê przyznaæ, ¿e radni V kadencji
byli bardzo zdyscyplinowani i z ogromn¹ odpowiedzialnoœci¹ i po-
wag¹ podchodzili do powierzonych im obowi¹zków radnego. Œwiad-
czy o tym obecnoœæ na sesjach, posiedzeniach komisji i w innych
spotkaniach, gdzie nale¿a³o reprezentowaæ wyborców.

Stuprocentow¹ obecnoœæ na sesjach Rady Gminy zanotowa³o 5
radnych: Antoni Grygierzec, Jerzy Kijas, Jerzy Stanclik i Andrzej Wojty-
³a.

Po jednej nieobecnoœci mieli: Jerzy Borutka, Benedykt Kohut, Da-
nuta Kubik, Jacek £uszczak, Ludwik Mieszczak, Wies³aw Szypu³a,
Jan Wróbel, Jerzy Zu¿a³ek.

3 razy nieobecni byli: £ukasz Furczyk i Stanis³aw Nycz, a 6 nie-
obecnoœci zaliczy³ Edward Jonkisz. Wiêkszoœæ nieobecnoœci spo-
wodowana by³a chorobami lub wyjazdami poza miejsce
zamieszkania.

Radni: Andrzej Wojty³a, Benedykt Kohut, Wies³aw Szypu³a pe³nili
dy¿ury w biurze Rady Gminy oczekuj¹c na wyborców i pomagaj¹c
im w rozwi¹zywaniu ich problemów. Radni so³ectwa Janowice An-
drzej Wojty³a, Jerzy Borutka, Stanis³aw Nycz pe³nili dy¿ury w swoim
okrêgu wyborczym.

Danuta Kubik, Stanis³aw Nycz, Antoni Grygierzec, Jerzy Stanclik
byli i s¹ nadal cz³onkami Rady Spo³ecznej dzia³aj¹cej przy Samo-
dzielnym Publicznym Zak³adzie Opieki Zdrowotnej w Bestwinie, jako
przedstawiciele Rady Gminy.

Sprawozdanie Przewodniczącego Rady GminySprawozdanie Przewodniczącego Rady GminySprawozdanie Przewodniczącego Rady GminySprawozdanie Przewodniczącego Rady GminySprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy
Z dzia³alnoœci Rady Gminy Bestwina w kadencji 2006 - 2010

Mimo ¿e obecna kadencja prac Rady Gminy i wójta zbli¿a siê
do koñca, nasze dzia³ania na rzecz rozwoju Gminy Bestwina
nie ustaj¹. Pozwólcie, ¿e przybli¿ê Wam najistotniejsze sprawy,
które wydarzy³y siê w ostatnim czasie:

Niew¹tpliwie najwiêkszym sukcesem jest pozyskanie dofi-
nansowania na remont ul. Bialskiej z tzw. „schetynówki”. Po
podpisaniu umów bêdzie og³oszony przetarg i na wiosnê roz-
pocznie siê przebudowa tej drogi.

Rozstrzygniêty zosta³ przetarg na budowê Sali sportowej przy
szkole w Kaniowie.

W trakcie asfaltowania s¹ ul. Dworkowa w Bestwince i Bata-
lionów Ch³opskich w Kaniowie.

Jest ju¿ gotowa dokumentacja na budowê boiska na tere-
nach rekreacyjnych w Janowicach. W trakcie uzgadniania jest
projekt zagospodarowania parkingu przy Zespole Szkolno –
Przedszkolnym w Janowicach.

Realizowana jest budowa boiska wielofunkcyjnego przy Ze-
spole Szkolno – Przedszkolnym w Bestwinie w ramach progra-
mu Orlik 2012.

Sprzyjaj¹ca pogoda pozwala na realizacjê robót odwodnie-
niowych. Zosta³y wykonane przepusty na ul. Plebañskiej i ul.
Pszczelarskiej. Zakoñczy³ siê remont „kana³u ulgi”. Mamy na-
dziejê, ¿e warunki atmosferyczne pozwol¹ na wykonanie po-
trzebnych prac.

Na koniec chcia³bym zaapelowaæ do wszystkich mieszkañ-
ców,  weŸmy udzia³ w najbli¿szych wyborach samorz¹dowych.

Pamiêtajmy, ¿e prawo do g³osowania to wielki przywilej de-
mokracji, ale i obowi¹zek ka¿dego z nas.

Wójt Gminy Bestwina
mgr in¿. Stefan Wodniak

AktualnościAktualnościAktualnościAktualnościAktualności

Szanowni MieszkańcySzanowni MieszkańcySzanowni MieszkańcySzanowni MieszkańcySzanowni Mieszkańcy
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Wszyscy radni w trakcie kadencji sk³adali oœwiadczenia maj¹tko-
we, nie by³o wiêc potrzeby stosowania sankcji w postaci zabloko-
wania wyp³aty diet.

Wysoka Rado,
Do wa¿niejszych dzia³añ up³ywaj¹cej kadencji nale¿y zaliczyæ:

– przyjêcie uchwa³y w sprawie udzielenia przedsiêbiorcom pomo-
cy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenia
nowych miejsc pracy zwi¹zanych z now¹ inwestycj¹ w formie
zwolnienia z podatku od nieruchomoœci,

– zatwierdzanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych w Gminie Bestwina oraz Gminnego
Programu Przeciwdzia³ania Narkomanii

– zwolniono z op³at od zg³oszenia o dokonanie wpisu do ewidencji
dzia³alnoœci gospodarczej osoby bezrobotne oraz absolwentów
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, osoby niepe³no-
sprawne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia
1997r. o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu
osób niepe³nosprawnych, osoby uprawnione do korzystania z
pomocy spo³ecznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12
marca 2004r. o pomocy spo³ecznej,

– utworzono rachunek dochodów w³asnych dla jednostek oœwiato-
wych, dla których organem prowadz¹cym jest Gmina Bestwina,

– przyjêcie uchwa³y w sprawie utworzenia Zwi¹zku Miêdzygmin-
nego Powiatu Bielskiego z siedzib¹ w Bielsku-Bia³ej i przyjêcie
jego statutu,

– przyst¹pienie do sporz¹dzenia i uchwalenie zmian miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego we wszystkich so-
³ectwach naszej gminy,

– zatwierdzenie tekstu jednolitego statutu Samodzielnego Publicz-
nego Zak³adu Opieki Zdrowotnej w Bestwinie,

– wyst¹piono z wnioskiem o rozwi¹zanie Zwi¹zku Miêdzygminne-
go „Wspólnota Gmin Ziemi Bielskiej ”.

– wspó³praca z podmiotami nie zaliczanymi do sektora finansów
publicznych – przyjêcie Programu wspó³pracy gminy z organiza-
cjami pozarz¹dowymi oraz innymi podmiotami prowadz¹cymi dzia-
³alnoœæ po¿ytku publicznego,

– przekazanie drogi powiatowej ul. Podleskiej w Bestwinie i zalicze-
nia jej do drogi gminnej

– poparliœmy dzia³ania podejmowane przez Samorz¹d Województwa
Œl¹skiego na rzecz przyznania organizacji Mistrzostw Europy w
Pi³ce No¿nej w 2012 roku w Województwie Œl¹skim - EURO 2012,

– przyjêcie uchwa³y w sprawie rodzajów oraz warunków i sposobu
przyznawania œwiadczeñ pomocy zdrowotnej dla nauczycieli,

– przyjêcie "Strategii Rozwoju Gminy Bestwina na lata 2006 – 2013,
– przyjêcie "Lokalnego programu rewitalizacji terenów zdegrado-

wanych w Gminie Bestwina na lata 2007-2013"
– przyjêcie "Planu Odnowy Miejscowoœci Kaniów na lata 2007-2013"
– przyjêcie uchwa³y w sprawie utworzenia Stowarzyszenia Lokal-

na Grupa Dzia³ania Ziemia Bielska,
– wnioskowaliœmy do Ministra Sprawiedliwoœci o:

1. Zmianê obszaru w³aœciwoœci Sadu Okrêgowego w Bielsku –
Bia³ej poprzez w³¹czenie Gminy Bestwina do jego obszaru w³a-
œciwoœci,

2. Zmianê obszaru w³aœciwoœci Prokuratury Okrêgowej w Bielsku
- Bia³ej poprzez w³¹czenie Gminy Bestwina do jej obszaru w³a-
œciwoœci,

3. O utworzenie w obszarze w³aœciwoœci S¹du Okrêgowego w
Bielsku - Bia³ej Sadu Rejonowego w Czechowicach – Dziedzi-
cach oraz ustalenie jego obszaru w³aœciwoœci,

4. O utworzenie w obszarze w³aœciwoœci Prokuratury Okrêgowej
w Bielsku – Bia³ej Prokuratury Rejonowej w Czechowicach-
Dziedzicach oraz ustalenie jej obszaru w³aœciwoœci.

– wyraziliœmy protest wobec zamiaru zniesienia w S¹dzie Rejono-
wym w Pszczynie Zamiejscowego Wydzia³u Ksi¹g Wieczystych
w Czechowicach - Dziedzicach i zmianê w³aœciwoœci Wydzia³u
Ksi¹g Wieczystych w S¹dzie Rejonowym w Pszczynie poprzez
jego poszerzenie o prowadzenie Ksi¹g Wieczystych dla gmin
Bestwina i Czechowice-Dziedzice z dniem 1 lipca 2008 r.

– udzieliliœmy pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Po-
wiatu Bielskiego z przeznaczeniem na wykonanie remontów dróg
powiatowych na naszym terenie,

– uczestniczyliœmy w realizacji projektu o nazwie Aktywizacja spo-
³eczna i zawodowa w Gminie Bestwina wspó³finansowanego
ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.

– dokonaliœmy oceny aktualnoœci Studium uwarunkowañ i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bestwina i miej-
scowych planów zagospodarowania przestrzennego,

– przekazaliœmy œrodki finansowe, stanowi¹ce dochody w³asne
gminy dla Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Bia³ej na rekompen-
satê pieniê¿n¹ za czas s³u¿by ponad normê,

– udzieliliœmy pomocy finansowej Gminie Bielsko-Bia³a z przezna-
czeniem na realizacje zadania inwestycyjnego p.n. „Œciana pa-
miêci poœwiêcona wiêŸniom i ofiarom niemieckich obozów
koncentracyjnych pochodz¹cym z regionu Podbeskidzia”,

– zawarliœmy porozumienie z Zarz¹dem Powiatu w Bielsku – Bia³ej
w sprawie wykonania chodników dla pieszych wzd³u¿ dróg po-
wiatowych,

– wyraziliœmy zgodê na zawieranie przez gminê Bestwina porozu-
mieñ z innymi jednostkami samorz¹du terytorialnego w sprawie
zasad prowadzenia punktów katechetycznych nauczania religii
koœcio³ów i wyznañ innych ni¿ katolickie,

– ustaliliœmy ekwiwalent pieniê¿ny dla cz³onków Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej Gminy Bestwina, którzy uczestniczyli w dzia³aniu ra-
towniczym lub szkoleniu po¿arniczym organizowanym przez Pañ-
stwow¹ Stra¿ Po¿arn¹ lub gminê,

– udzieliliœmy pomocy finansowej miastu Bielsko-Bia³a z przezna-
czeniem na realizacje zadania „II etap budowy stra¿nicy PSP wraz
z siedzib¹ Komendy Miejskiej w Bielsku-Bia³ej

– wyst¹piliœmy z wnioskiem do Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpie-
czenia Spo³ecznego o zmianê zasiêgu terytorialnego dzia³ania
placówki terenowej KRUS w Pszczynie poprzez w³¹czenie Gmi-
ny Bestwina do zasiêgu terytorialnego dzia³ania placówki tereno-
wej KRUS w Bielsku-Bia³ej

– przyjêliœmy do realizacji kontynuacjê (etap III) kompleksowego pro-
gramu obni¿enia niskiej emisji zanieczyszczeñ do atmosfery z bu-
dynków mieszkalnych i innych obiektów na terenie Gminy Bestwina

– wyraziliœmy zgodê na zawieranie porozumieñ pomiêdzy gmin¹
Bestwina, a innymi  gminami, dotycz¹cych zwrotu kosztów dota-
cji udzielanej  przez inne gminy na ka¿dego ucznia  bêd¹cego
mieszkañcem gminy Bestwina, uczêszczaj¹cego do przedszkola
publicznego prowadzonego przez organ inny ni¿ jednostka sa-
morz¹du terytorialnego i przedszkola niepublicznego na terenie
innych gmin

– przekazaliœmy œrodki finansowe z przeznaczeniem na dofinanso-
wanie zakupu  samochodu dla Komendy Miejskiej Policji w Biel-
sku-Bia³ej

– podjêliœmy uchwa³ê w sprawie: wyra¿enia zgody na zawarcie
porozumienia miêdzygminnego z Gmin¹ Bielsko-Bia³a dotycz¹ce-
go powierzenia przez Gminê Bestwina Gminie Bielsko-Bia³a reali-
zacji niektórych zadañ w³asnych z zakresu gospodarki odpadami
komunalnymi.

– pojêliœmy uchwa³ê w sprawie przyst¹pienia Gminy do tworzone-
go Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka pod nazw¹ Bielska
Kraina

– przyst¹piliœmy do realizacji inwestycji w ramach programu "Moje
Boisko Orlik 2012" w roku 2010

– podjêliœmy uchwa³ê w sprawie przyjêcia do realizacji od Powiatu
Bielskiego zadania w zakresie przebudowy drogi powiatowej
4465 S Bestwina - Komorowice, ul. Bialska

– zatwierdziliœmy "Plan Odnowy Miejscowoœci Bestwina na lata
2009 – 2016”

– poparliœmy stanowisko Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Pol-
sce, zawarte w piœmie z dnia 28 wrzeœnia 2009r. nr SGGP/X/160/
2009 do Premiera RP Donalda Tuska, w sprawie projektu nowej
ustawy – Prawo Geologiczne i Górnicze

–  poparliœmy rezolucjê Sejmiku Województwa Œl¹skiego w sprawie
og³oszenia obszaru Województwa Œl¹skiego stref¹ woln¹ od do-
puszczenia do upraw organizmów zmodyfikowanych genetycznie.

AktualnościAktualnościAktualnościAktualnościAktualności
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– przyjêliœmy strategiê integracji i rozwi¹zywania problemów spo-
³ecznych Gminy Bestwina na lata 2010 -2015.

– wyraziliœmy wolê wspó³dzia³ania przy realizacji wspólnego pro-
jektu pn.: "Szerokopasmowy dostêp do Internetu - kluczem roz-
woju spo³eczeñstwa informacyjnego w Powiecie Bielskim".

– zatwierdziliœmy "Plan Odnowy Miejscowoœci Janowice na lata
2010-2016"

– podjêliœmy uchwa³ê w sprawie zawarcia porozumienia na przejê-
cie zadañ dotycz¹cych zarz¹dzania publicznymi drogami powia-
towymi

– przyjêliœmy Aktualizacjê Programu Ochrony  Œrodowiska  Gminy
Bestwina  na  lata  2009 -2012  z perspektyw¹  do roku 2016

– negatywnie zaopiniowaliœmy projekt uchwa³y Rady Powiatu Psz-
czyñskiego w sprawie przekszta³cenia Zespo³u Opieki Zdrowot-
nej w Pszczynie

– nie wymaga to przypominania, ale jednak zaznaczê, ¿e co roku
ustalaliœmy podatki i op³aty, przyjmowaliœmy i rozpatrywaliœmy
sprawozdania z wykonania wczeœniej uchwalonego bud¿etu,
udzielaliœmy absolutorium wójtowi gminy.

Wysoka Rado,
Dziêki ogromnym wysi³kom, zw³aszcza wójta Stefana Wodniaka i

jego wspó³pracowników uda³o siê rozwi¹zaæ, poprzez realizacjê
znacz¹cych inwestycji, wiele problemów nurtuj¹cych mieszkañców
naszej gminy.

Najistotniejszymi by³y zadania ekologiczne, g³ównie budowa oczysz-
czalni œcieków i nowej sieci kanalizacji  (18 mln z³ na I etap kanalizacji
– so³ectwo Bestwinka  plus 600 tys. – rejon ujêcia wody pitnej w
Kaniowie) oraz wymiana rur azbestowych istniej¹cej sieci wodoci¹-
gowej (26 km – koszt 2 400 000 z³ ), na które pozyskano œrodki z
Regionalnego Programu Operacyjnego i Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich przy uzupe³nieniu œrodków w³asnych po¿yczkami z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wod-
nej.

Pomimo wielu trudnoœci uda³o siê pozyskaæ dla naszej gminy ok. 31
mln z³, które przeznaczono, oprócz wymienionych zadañ ekologicz-
nych, na poprawê jakoœci nawierzchni dróg, remont Oœrodka Zdro-
wia w Bestwinie i budynku OSP w Kaniowie, rozbudowê bazy
sportowo-rekreacyjnej – Oœrodek Sportów Wodnych i Rekreacji w
Kaniowie i Orlik 2012 w Bestwinie oraz wiele innych przedsiêwziêæ.
Priorytetem obecnej kadencji by³o wykorzystanie tych œrodków w
mo¿liwie najefektywniejszy sposób.

Ogólnie na te inwestycje w ca³ej kadencji zosta³o wydanych pra-
wie 45 000 000 z³.

Ostatnie dwa lata, w których nasz¹ Gminê nawiedzi³y powodzie,
pokaza³y jak du¿o jest do zrobienia w zakresie robót melioracyjnych i
poprawy funkcjonowania cieków wodnych. W ostatniej kadencji na
roboty melioracyjne wydaliœmy oko³o 600 000 z³. Z funduszy, które
uzyskaliœmy po powodzi, zosta³y wykonane prace zabezpieczaj¹ce
najbardziej newralgiczne

miejsca, opracowana dokumentacja i rozpoczête zadania przebu-
dowy i modernizacji kluczowych obszarów dla bezpieczeñstwa
wodnego ca³ej Gminy.

Corocznie organizowane by³y zbiórki odpadów wielkogabaryto-
wych, zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych. Odbywa³y
siê akcje „sprz¹tania œwiata” we wspó³pracy ze szko³ami, sekcj¹
wêdkarsk¹, myœliwymi. Likwidowane by³y dzikie wysypiska œmieci.

W latach 2007 – 2009 realizowaliœmy kompleksowy Program Obni-
¿enia Niskiej Emisji Zanieczyszczeñ do Atmosfery z Budynków na
Terenie Gminy Bestwina. Jego ide¹ by³o obni¿enie emisji zanieczysz-
czeñ do atmosfery z indywidualnych kot³owni w budynkach miesz-
kalnych. Pomoc¹ dla domowego bud¿etu w finansowaniu inwestycji
by³o dofinansowanie do ka¿dej modernizacji ok. 60% kosztów kwali-
fikowanych modernizacji kot³owni. Zmodernizowano w ten sposób
271 kot³owni.

Koszt programu to 3 100 000 z³, w tym œrodki zewnêtrzne 1 650 000 z³.
Przez ostatnie cztery lata zosta³o wymienionych 15 wiat przystan-

kowych, prawie ze wszystkich miejsc przystankowych zniknê³y stra-
sz¹ce „blaszaki”, a pojawi³y siê nowe, estetyczne wiaty.

Poprawa bezpieczeñstwa naszych mieszkañców to kolejny wa¿-
ny cel równolegle z inwestycjami drogowymi dla wójta i Rady Gminy
w mijaj¹cej kadencji. W tym czasie zosta³o wykonanych ponad dwa
kilometry chodników i dojœæ do przystanków. Najwiêksz¹ inwestycj¹
w tym zakresie by³a budowa chodnika wzd³u¿ ul. Krakowskiej na
tzw. „Magówkê”. Koszt jego budowy to 1 200 000 z³, z tego 500 000
z³ to œrodki zewnêtrzne. W Kaniowie za 180 000 z³ wybudowany
zosta³ chodnik wzd³u¿ ul. Batalionów Ch³opskich – od skrzy¿owania
do koœcio³a, w Janowicach wzd³u¿ ul. Janowickiej – od szko³y w
kierunku ul. Targanickiej, za kwotê prawie 90 000 z³. Jest przygoto-
wana dokumentacja na kolejny chodnik w Janowicach, tj. wzd³u¿ ul.
Janowickiej, od starego przedszkola w kierunku Bestwiny.

Kosztem 1 300 000 z³ wykonaliœmy w naszej Gminie nak³adki na
nastêpuj¹cych drogach:

• ul. Godynia – wraz remontem mostka i parkingiem, ul. Podzamcze,
ul. Chabrowa, ul. Tulipanów, ul. Sportowa, ul. Famu³kowa, ul. Boro-
wa, ul. Podlesie, parking przy koœciele w centrum Janowic, ul. My-
œliwska, ul. Jagodowa, ul. Gawlików, ul. Zgody, ul. M³yñska, ul. Nad
£êkawk¹, wjazd do apteki przy Domu Gromadzkim w Kaniowie, ul.
Jaworowa – budowa drogi gruntowej, ul. Akacjowa – budowa drogi
gruntowej, ul. Plebañska (boczna) – budowa drogi gruntowej. Na
bie¿¹ce utrzymanie dróg – remonty gruntowe i ³atanie dziur na dro-
gach asfaltowych zosta³o wydanych 940 000 z³.

W mijaj¹cej kadencji poprawnie przebiega³a wspó³praca ze Staro-
stwem Powiatowym w Bielsku – Bia³ej. Jej efektem s¹ inwestycje
drogowe na terenie naszej Gminy. Modernizacji wielu dróg powiato-
wych uda³o siê dokonaæ dziêki skutecznym zabiegom wójta i pozy-
skaniu 2 800 000 z³ œrodków unijnych, przy ogólnej kwocie tych
inwestycji w wysokoœci 7 400 000 z³.

Dziêki wspó³finansowaniu tych zadañ kwot¹ 1 250 000 z³ z nasze-
go bud¿etu zrealizowane zosta³y przez Powiat:

• Remont wraz z odwodnieniem ul. Janowickiej w Janowicach
• Remont wraz z odwodnieniem ul. Witosa na ca³ej d³ugoœci (Be-

stwina, Bestwinka, Kaniów)
• Nowa nak³adka asfaltowa na ul. Dankowickiej,
- og³oszony jest przetarg na asfaltowanie ul. Batalionów Ch³op-

skich i Dworkowej, z³o¿ony zosta³ wniosek do tzw. „schetynówki” na
przebudowê ul. Bialskiej w Bestwinie. Na czas realizacji i w okresie
gwarancyjnym przejêliœmy od Powiatu administrowanie t¹ drog¹.

Wójt i Rada Gminy dostrzegaj¹c i doceniaj¹c s³u¿bê stra¿aków w
miarê mo¿liwoœci pomagali w realizacji ich zadañ bojowych, gospo-
darczych i szeroko pojêtej dzia³alnoœci dla dobra ca³ego spo³eczeñ-
stwa. Na remont Domu Stra¿aka w Kaniowie przeznaczono 1 mln z³,
w tym 450 tys z³ z funduszy zewnêtrznych.

Z bud¿etu Gminy dofinansowano zakup pojazdu bojowego dla OSP
w Janowicach oraz pojazdu bojowego dla OSP w Bestwinie. Be-
stwiñski samochód stra¿acki jest jednym z najbardziej nowoczesnych
w Powiecie Bielskim. Z bud¿etu Gminy zosta³o równie¿ czêœciowo
dofinansowane wykonanie placu do æwiczeñ przy OSP Bestwinka, a
tak¿e dofinansowana wymiana ogrzewania w budynku OSP Bestwi-
na i wymiana okien w siedzibie OSP Janowice.

Najwiêksz¹ inwestycj¹ obejmuj¹c¹ remont obiektu u¿ytecznoœci
publicznej by³a modernizacja i doposa¿enie Oœrodka Zdrowia w Be-
stwinie. Koszt remontu, wraz z termomodernizacj¹ i zakupem nowego
sprzêtu wyniós³ 3 000 000 z³, z tego 1 700 000 z³ to œrodki zewnêtrzne.

W Kaniowie zosta³o wyremontowane przedszkole oraz w póŸniej-
szym czasie wyremontowano dodatkow¹ salê dydaktyczna i salkê
do æwiczeñ rehabilitacyjnych. Remont przedszkola kosztowa³ 960
000 z³, w tym 95 000 z³ to pozyskane œrodki na termomodernizacjê, a
remont salek do æwiczeñ to koszt 91 000 z³.

Na du¿ej sali gimnastycznej w Bestwinie zosta³a poprawiona kon-
strukcja dachu wraz z nowym pokryciem oraz odnowiono parkiet.
Kwota tych inwestycji to 116 000 z³.

W szkole w Bestwince zosta³a oddana do u¿ytku salka do æwi-
czeñ, wraz z remontem dachu oraz wykonane zosta³o nag³oœnienie
w kosztach którego partycypowa³ Urz¹d Gminy.

Koszt wykonania salki i remontu dachu to 60 000 z³
W Janowicach rozpocz¹³ siê remont pomieszczeñ po starym przed-

szkolu, w których ju¿ w nastêpnym roku zajêcia bêd¹ mia³y dzieci z
Janowic i pozosta³ych miejscowoœci naszej Gminy.

AktualnościAktualnościAktualnościAktualnościAktualności
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W ka¿dym ze so³ectw zosta³y rozbudowane place zabaw zarów-
no przy obiektach przedszkolnych oraz na terenach rekreacyjnych.
Ci¹g³ej modernizacji i rozbudowie

podlegaj¹ tak¿e same tereny rekreacyjne. Rozbudowa i doposa¿e-
nie placów zabaw kosztowa³o 86 000 z³, w tym 31 000 z³ to œrodki
pozyskane z zewn¹trz. Ponadto na zagospodarowanie terenów re-
kreacyjnych w Janowicach wydano 30 000 z³. Jest ju¿ gotowa doku-
mentacja pozwalaj¹ca przystêpowaæ do prac zwi¹zanych z budow¹
na tych terenach boiska sportowego.

W Bestwinie równie¿  30 000 z³ kosztowa³o po³o¿enie asfaltu i
wykonanie chodniczków na terenach rekreacyjnych, co pozwala na
organizacje imprez nawet przy niesprzyjaj¹cej pogodzie.

Maj¹c na uwadze bezpieczeñstwo naszych mieszkañców oraz
ich komfort wykonywaliœmy w miejscach zasadnych oœwietlenie ulic
oraz poszczególne punkty œwietlne. Za ca³e cztery lata zaœwieci³o
155 nowych lamp, za kwotê 381 000 z³.

Maj¹c na uwadze prawid³owy rozwój fizyczny naszych najm³od-
szych dok³adaliœmy starañ, by obiekty sportowe wraz z zapleczem
by³y dla nich jak najbardziej funkcjonalne.

W Bestwince zosta³ rozbudowany budynek klubu sportowego wraz
z zapleczem szatniowym i sanitarnym. Budowane jest ogrodzenie
boiska, które dofinansowuje Urz¹d Gminy.

Na rozbudowê klubowego budynku i dofinansowanie budowy ogro-
dzenia wydaliœmy 159 000 z³.

W Bestwinie pozyskaliœmy fundusze na budowê boiska wielofunk-
cyjnego w ramach programu ORLIK 2012. Powstaje ono przy zespole
szkolnym. Kwota inwestycji to 1 100 000 z³, a pozyskane dofinanso-
wanie to 660 000 z³.

Tak¿e w Bestwinie na budynku Sportowca wymieniane jest pokry-
cie dachowe. Na ten cel przeznaczyliœmy 60 000 zl. W nastêpnym
roku budynek bêdzie dalej modernizowany.

Dla Klubu w Kaniowie zosta³a zakupiona profesjonalna kosiarka, a
tak¿e przeprowadzone niezbêdne, bie¿¹ce remonty w budynku klu-
bu i na terenach sportowych.

Corocznie Urz¹d Gminy w formie dotacji konkursowych przekazu-
je dofinansowanie na szkolenie dzieci i m³odzie¿y. Z bud¿etu Gminy
poprzez Centrum Kultury finansowani s¹ trenerzy dru¿yn i grup m³o-
dzie¿owych (dotyczy to równie¿ trenerów kajak – polo i tenisa sto³o-
wego). Tak¿e poprzez Centrum Kultury kluby corocznie mog¹
zaopatrywaæ siê w  niezbêdny sprzêt sportowy.

Podjêliœmy starania o przekszta³cenie obszarów zdegradowanych
i rozbudowê infrastruktury technicznej na potrzeby Oœrodka Rekre-
acji i Sportów Wodnych w Kaniowie na obiektach UKS „Set”. Po wielu
zabiegach wójta uda³o siê uzyskaæ 2 200 000 z³ z RPO na realizacje
modernizacji tych terenów. Ca³oœæ pierwszego etapu inwestycji to 3
100 000 z³.  W ramach ju¿ rozpoczêtej inwestycji wykonane bêd¹
baseny p³ywaj¹ce z podwieszanym dnem, boiska do kajak polo, try-
buny, zaplecze sanitarne, ogrodzenie terenu sportowego, zagospo-
darowanie ca³oœci terenu.

Ka¿dego roku dotowaliœmy dzia³alnoœæ Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w Bestwinie wraz z Filiami w Bestwince, Janowicach i Kaniowie.
By³y to bardzo dobrze lokowane pieni¹dze, Gminna Biblioteka Pu-
bliczna i jej filie zdobywa³a wiele nagród, wyró¿nieñ i pochwa³, a
dyrektor placówki Pani Teresa Lewczak uhonorowana zosta³a Od-
znak¹ Honorow¹ Zas³u¿ony dla Kultury Polskiej.

Trudno wyliczaæ tutaj wszystkie imprezy organizowane przez
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji. Do sztandarowych nale¿a³y -
Œwiêto Gminy Bestwina, Rewia Orkiestr Dêtych, Bestwiñskie Spo-
tkania Folklorystyczne, Janowicki Piknik Rodzinny, Œwiêto Karpia Pol-
skiego, Bestwiñskie Targi Pracy, Bestwiñskie Spotkania Socjologiczne.

Centrum Kultury organizuje i wspó³organizuje wiele uroczystoœci o
charakterze patriotycznym, pañstwowym, koœcielnym, bran¿owym,
samorz¹dowym, a tak¿e oferuje mieszkañcom uczestnictwo i aktyw-
ny wypoczynek poprzez organizacjê imprez sportowo – rekreacyj-
nych – turnieje dzikich dru¿yn w pi³kê no¿n¹, siatkówkê, siatkówkê
pla¿ow¹, koszykówkê, tenisa sto³owego, rajdy rowerowe, konkursy
literackie, plastyczne, fotograficzne, hafciarskie i inne, prowadzi wiele
sekcji skierowanych dla najm³odszych i starszych mieszkañców
gminy. W wielu konkursach, zawodach, turniejach aktywny udzia³
brali radni naszej rady, zarówno jako uczestnicy, jak i wspó³organiza-

torzy, dotyczy to zw³aszcza Janowickiego Turnieju Siatkówki, Tur-
nieju Koszykówki Ulicznej. Turnieju Siatkówki Pla¿owej, Gminnej Ligi
Siatkówki, Turnieju Dzikich Dru¿yn w Pi³kê No¿n¹.

W Muzeum Regionalnym odbywa siê wiele lekcji, w których uczest-
nicz¹ dzieci, m³odzie¿ i poznaj¹ nie tylko nasz¹ historiê, ale i stare
zwyczaje, obrz¹dki, legendy. Organizowane s¹ tam liczne spotkania
tematyczne, benefisy, uroczystoœci zwi¹zane z postaciami i obcho-
dami wa¿nych wydarzeñ z ¿ycia wsi.

Wszystkie imprezy organizowane w naszej gminie cieszy³y siê
du¿¹ frekwencj¹ i zosta³y dobrze przyjmowane przez mieszkañców
oraz goœci spoza gminy. Dobrym odbiorem cieszy siê tak¿e organizo-
wanie spotkania, na którym wrêczane s¹ nagrody i wyró¿nienia Rady
Gminy osobom, instytucjom, organizacjom szczególnie przyczyniaj¹-
cym siê promocji gminy Bestwina w kraju i na œwiecie. Takie podziê-
kowania i gratulacje wrêczane by³y równie¿ na sesji Rady Gminy,
m.in. zawodnikowi UKS Set Kaniów £ukaszowi Pilarzowi, który wraz
z reprezentacj¹ Polski U – 21 zdoby³ br¹zowy medal na Mistrzo-
stwach Europy, uczestniczy³ tak¿e w Mistrzostwach Œwiata. A skoro
mowa o UKS Set Kaniów nale¿y przypomnieæ, ¿e ten Klub co roku by³
gospodarzem Mistrzostw Polski, zdobywaj¹c ka¿dego roku miejsca
medalowe, a tak¿e organizatorem miêdzynarodowych zawodów.
Aktualnie juniorzy s¹ z³otymi medalistami a seniorzy br¹zowymi me-
dalistami Mistrzostw Polski. Klub ten promowa³ nasz¹ gminê uczestni-
cz¹c z powodzeniem w wielu turniejach poza granicami Polski. Jeœli
mowa o promocji poza granicami naszej Ojczyzny to nale¿y wymie-
niæ równie¿ Zespó³ Regionalny Bestwina, chór Allegro i Orkiestrê
Dêt¹ Gminy Bestwina z siedzib¹ w Kaniowie.

Warto równie¿ zaznaczyæ, ¿e na jubileuszowym, dziesi¹tym spo-
tkaniu œrodowiska sportowego powiatu bielskiego wyró¿nieni przez
starostê bielskiego zostali reprezentanci UKS Set Kaniów: £ukasz
Pilarz - br¹zowy medalista Mistrzostw Europy, Marzena Wala - IV
miejsce na Mistrzostwach Europy i Arkadiusz Pilarz - kapitan z³otej
dru¿yny juniorów m³odszych Mistrzostw Polski. Wyró¿nienia trafi³y
równie¿ do r¹k trenerów i dzia³aczy - Dariusza Pilarza - trenera koor-
dynatora kadry Polski i UKS Set Kaniów oraz Edwarda Jonkisza -
prezesa LKS Prze³om Kaniów.

Z innych wydarzeñ przypomnieæ nale¿y, ¿e na terenie naszej gmi-
ny zosta³ wybudowany Bielski Park Techniki Lotniczej i l¹dowisko,
dziêki czemu równie¿ by³o g³oœno o naszej gminie. Dziêki staraniom
honorowych krwiodawców przy Urzêdzie Gminy powo³any zosta³
Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi, który organizuje w ka¿dym
so³ectwie akcje honorowego krwiodawstwa i propaguje czerwono-
krzyskie idee wœród dzieci i m³odzie¿y organizuj¹c konkursy.

Bardzo wa¿nym wydarzeniem by³o sprowadzenie do bestwiñ-
skiej parafii zrabowanego przez hitlerowców zabytkowego dzwo-
nu.

Wysoka Rado,
Obowi¹zkiem radnego jest równie¿ uczestniczyæ w ¿yciu spo-

³ecznoœci, która powierzy³a mu mandat. Wielu radnych by³o animato-
rami ró¿nych dzia³añ w poszczególnych so³ectwach, równie¿ jako
Rada Gminy patronowaliœmy wielu konkursom i zawodom sporto-
wym. Znane s¹ mi przypadki, kiedy radni dzielili siê swoj¹ diet¹ z
potrzebuj¹cymi, np. dofinansowuj¹c obiady w szko³ach dla dzieci,
wspomagaj¹c szko³y, przedszkola, organizacje spo³eczne, kluby spor-
towe, sponsoruj¹c nagrody w ró¿nego rodzaju konkursach i zawo-
dach. Serdecznie za to dziêkujê.

Jako samorz¹dowcy utrzymywaliœmy równie¿ wiêzi z innymi sa-
morz¹dami, na przyk³ad bior¹c udzia³ w ró¿nego rodzaju zawodach
sportowych. W ostatnim czasie by³y to tak¿e kontakty miêdzynarodo-
we. Nie przynosiliœmy wstydu naszej gminie, czego dowodem s¹
stoj¹ce w sali sesyjnej liczne puchary i statuetki.

Braliœmy udzia³ w VIII Powiatowym Halowym Turnieju Pi³ki No¿nej
Radnych i Pracowników Samorz¹dowych - Kozy, 24.02.2007 r.

Rozegraliœmy mecz Pi³ki No¿nej z okazji „Dni Powiatu Bielskiego” –
Gmina Bestwina – Gmina Por¹bka - Bestwina, 16.06.2007 r.

Zajêliœmy II miejsce w Turnieju Pi³ki Siatkowej o Puchar Przewodnicz¹-
cego Prezydium Euroregionu „Beskidy” - Bielsko-Bia³a, 22.06.2007 r.

Zdobyliœmy III miejsce w IX Powiatowym Halowym Turnieju Pi³ki No¿-
nej Radnych i Pracowników Samorz¹dowych - Kozy, 1.03.2008 r.

AktualnościAktualnościAktualnościAktualnościAktualności
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II miejsce w Turnieju Pi³ki No¿nej Radnych i Pracowników Samorz¹-
dowych Gmin Powiatu Bielskiego z okazji „Dni Por¹bki”  - Por¹bka,
31.05 2008 r.

III miejsce w X Powiatowym Halowym Turnieju Pi³ki No¿nej Radnych
i Pracowników Samorz¹dowych - Czaniec, 04.04.2009 r.

I Miêdzynarodowy Sportowy Turniej Starostw Euroregionu „Beski-
dy” 2009

I miejsce w XI Powiatowym Halowym Turnieju Radnych i Pracowni-
ków Samorz¹dowych oraz I Miêdzynarodowym Halowym Turnieju Rad-
nych i Pracowników Samorz¹dowych o Puchar Starosty Bielskiego

III miejsce w I Miêdzynarodowym Turnieju Pi³ki No¿nej Samorz¹dow-
ców o Puchar Starosty Bielskiego - Kozy 29.05.2010 r

Wysoka Rado,
Wiele w ci¹gu tej kadencji zosta³o zrobione, ale jeszcze wiêcej

pozosta³o do zrobienia. Takie jest ¿ycie, œwiat ci¹gle biegnie do przo-
du, zmienia siê, wymusza równie¿ zmiany u nas i w nas. W tym
sk³adzie spotykamy siê na sesji Rady Gminy Bestwina po raz ostatni,
ale nie oznacza to, ¿e wielu z obecnych radnych nie bêdzie kontynu-
owaæ rozpoczêtych prac, z tego, co jest mi wiadomo, ka¿dy z nas
ubiega siê o ponowny wybór. Ze swej strony ¿yczê wiêc, aby Wa-
sza dotychczasowa praca spotka³a siê z ¿yczliwym odbiorem i ¿eby
ponownie obdarzono Was i mandatem zaufania i mandatem radnego.
Dziêkujê jednoczeœnie za te 4 lata naszej wspó³pracy.

Dziêkujê zarówno ka¿demu radnemu z osobna, jak i przewodni-
cz¹cym komisji i ca³ej Radzie Gminy, bo dziêki dobrej wspó³pracy,
wzajemnemu zrozumieniu, dziêki wspólnemu wypracowaniu zasad i
sposobów przygotowania sesji rady gminy przebiega³y one spraw-

nie, a dyskusje nad uchwa³ami odbywa³y siê spokojnie, by³y rzeczo-
we i merytoryczne.

Dziêkujê za wspó³pracê Panu wójtowi Stefanowi Wodniakowi, jego
zastêpcy Arturowi Beniowskiemu, sekretarzowi Stanis³awowi Wojt-
czakowi, Pani skarbnik Stanis³awie Grzywa.

Dziêkujê za lata wspó³pracy i pomoc w rozwi¹zywaniu problemów
wszystkim dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych, pra-
cownikom urzêdu oraz radnym powiatowym.

Osobne i bardzo gor¹ce podziêkowania kierujê do Pani Ireny Gl¹-
dys. To w biurze rady gminy ka¿dy z radnych móg³ uzyskaæ rzetelne,
wyczerpuj¹ce informacje oraz liczyæ na ka¿d¹ pomoc w sprawowa-
niu mandatu radnego.

Pragnê równie¿ dzisiaj podziêkowaæ paniom dyrektorkom zespo-
³ów szkolno - przedszkolnych, prezesom jednostek OSP, Orkiestrze
Dêtej i Zespo³owi Regionalnemu, chórowi Allegro i chórom parafial-
nym z Bestwiny, Kaniowa i Janowic, Ko³om Gospodyñ Wiejskich,
Towarzystwu Mi³oœników Ziemi Bestwiñskiej, prezesom klubów spor-
towych, so³tysom i radom so³eckim, bo to oni wszyscy s¹ w znacznej
mierze animatorami ró¿nych dzia³añ s³u¿¹cych mieszkañcom naszej
gminy. Dziêkujê równie¿ tym wszystkim, niewymienionym tutaj z imie-
nia i nazwiska, którzy swoja prac¹, dobrymi radami przyczyniali siê
do rozwoju naszej ma³ej Ojczyzny – Gminy Bestwina.

Dziêkujê serdecznie za uwagê i ¿yczê raz jeszcze tym wszystkim,
którzy kandyduj¹ w najbli¿szych wyborach, aby znaleŸli akceptacjê
wœród wyborców i ponownie zyskali mandat.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy Bestwina
Jerzy Zu¿a³ek

XVLI Sesja Rady GminyXVLI Sesja Rady GminyXVLI Sesja Rady GminyXVLI Sesja Rady GminyXVLI Sesja Rady Gminy
Bestwina Bestwina Bestwina Bestwina Bestwina (skrót protokołu)(skrót protokołu)(skrót protokołu)(skrót protokołu)(skrót protokołu)

Przedstawiamy skrót protoko³u z nadzwyczajnej sesji Rady
Gminy Bestwina, która odby³a siê w dniu 27 X 2010 r. Pe³en
protokó³, wraz ze wszystkimi wypowiedziami radnych dostêp-
ny bêdzie na stronie urzêdowej www.bestwina.pl oraz w biu-
rze Rady Gminy.

O godzinie 10.00 Przewodnicz¹cy Rady Gminy Bestwina Jerzy
Zu¿a³ek przywita³ Wójta Stefana Wodniaka, Zastêpcê Wójta Artura
Beniowskiego, Skarbnik Stanis³awê Grzywê, Sekretarza Stanis³a-
wa Wojtczaka. W dalszej kolejnoœci przyst¹piono do wyboru se-
kretarza obrad, którym, zgodnie z harmonogramem zosta³ Radny
Antoni Grygierzec.

Rada Gminy przyst¹pi³a do podjêcia uchwa³y w sprawie:
1.Zmiany Uchwa³y Nr XXXVI/268/10 Rady Gminy Bestwina

w sprawie bud¿etu gminy na 2010 r. Wyjaœnieñ do projektu
uchwa³y udzieli³a Skarbnik Gminy Stanis³awa Grzywa infor-
muj¹c, ¿e zwiêksza siê dochody bud¿etu gminy na rok 2010 o
kwotê 213 950,00

Zwiêkszeñ dokonuje siê:
•  w Dziale 801 – Oœwiata i wychowanie o kwotê 167 000,00z³

- Szko³y podstawowe - z tytu³u zwiêkszenia planu docho-
dów z wp³ywów z tytu³u dotacji celowych otrzymanych z bu-
d¿etu pañstwa na realizacjê inwestycji i zakupów
inwestycyjnych w³asnych gmin,

•  w Dziale 801 - Oœwiata i wychowanie - Szko³y podstawowe o
kwotê 46 950,00z³ - z tytu³u zwiêkszenia planu grzywien i kar
pieniê¿nych od osób prawnych i innych jednostek organiza-
cyjnych

Zwiêksza siê równie¿ wydatki bud¿etu gminy na rok 2010 o
kwotê 213 950, 00z³ w Dziale 801 – Oœwiata i wychowanie o
kwotê 213 950,00  – Szko³y podstawowe z tego: - inwestycje i
zakupy inwestycyjne o kwotê 213 950,00 na realizacjê zada-

nia: budowa kompleksu boisk sportowych w ramach progra-
mu "Moje boisko - Orlik 2012" (boisko pi³karskie oraz boisko
wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym) w
Gminie Bestwina.

Ponadto dokonuje siê zmian w za³¹cznikach uchwa³y bu-
d¿etowej Nr 1,  Nr 2, Nr 2a,

Po wprowadzeniu zmian objêtych niniejsz¹ uchwa³¹ bud¿et
Gminy Bestwina wynosi:

- po stronie dochodów kwotê 30 893 756, 88
- po stronie wydatków kwotê 35 597 541,01
1. Planowany deficyt bud¿etu w kwocie 4 703 784, 13 z³

zostanie pokryty z:
• przychodów z zaci¹gniêtych po¿yczek na finansowanie za-

dañ realizowanych z udzia³em œrodków pochodz¹cych z
bud¿etu Unii Europejskiej

• planowanych do zaci¹gniêcia po¿yczek i kredytów na rynku
krajowym

• wolnych œrodków na rachunku bie¿¹cym bud¿etu, wynika-
j¹cych z rozliczeñ kredytów i po¿yczek z lat ubieg³ych.

Wójt Stefan Wodniak odpowiadaj¹c na uwagi zg³oszone przez
Przewodnicz¹cego Rady Gminy, a przekazane przez nieobec-
nego radnego Jacka £uszczaka, w kwestii sposobu zwo³ania
sesji z dnia na dzieñ, wyjaœni³, ¿e do wniosku o zwo³anie w
takim trybie sk³oni³a go pilna potrzeba podjêcia przez Radê Gminy
uchwa³y, gdy¿ pojawi³a siê szansa na wykonanie „Orlika” jesz-
cze w tym roku. Przypomnia³ perypetie zwi¹zane z firm¹, która to
zadanie mia³a wykonaæ, a która z tego zadania zrezygnowa³a. W
bud¿ecie jest zapisana kwota 1125 tys. z³., a ponadto Minister-
stwo Sportu przychylnie ustosunkowa³o siê do z³o¿onego przez
gminê wniosku w oparciu o powódŸ, która nawiedzi³a nasz¹
gminê i przyzna³o dodatkow¹ kwotê, w sumie 500 tys. z³. W
zwi¹zku z zaistnia³¹ sytuacj¹ w trybie pilnym przygotowano nowy
przetarg, w wyniku którego zosta³a wy³oniona nowa firma, która
jest firm¹ sprawdzon¹ i jest nadzieja, ¿e pomimo krótkiego okre-
su czasu, zd¹¿y to zadanie wykonaæ przed zim¹. Poinformowa³
te¿, ¿e poprzednia firma, która nie wywi¹za³a siê z umowy pono-
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si karê w wysokoœci 46 950,00 z³. Œrodki te, tak jak to zosta³o
ujête w projekcie uchwa³y, zostan¹ przeznaczone na to zadanie.

Wójt jeszcze raz podkreœli³, ¿e sprawa „Orlika” jest bardzo
pilna, st¹d ta sesja zosta³a zwo³ana zgodnie z art.20 ust.3
ustawy o samorz¹dzie gminnym. Prosi³ zatem Radê Gminy,
aby w dniu dzisiejszym podjê³a stosown¹ uchwa³ê.

Do przedstawionego projektu uchwa³y nie wniesiono uwag,
a jedynie rozwa¿ano, czy warunki pogodowe pozwol¹ na reali-
zacjê tego zadania.

Wobec braku uwag, Przewodnicz¹cy Rady Gminy w pierw-
szej kolejnoœci podda³ pod g³osowanie zg³oszon¹ do projektu
uchwa³y autopoprawkê. W wyniku g³osowania autopoprawka
zosta³a przyjêta 13 g³osami „za” tj. jednog³oœnie.

Równie¿ w wyniku g³osowania Uchwa³a Nr XLVI/318/10 w
sprawie zmiany Uchwa³y Nr XXXVI/268/10 Rady Gminy Be-

XLVII Sesja Rady GminyXLVII Sesja Rady GminyXLVII Sesja Rady GminyXLVII Sesja Rady GminyXLVII Sesja Rady Gminy
BestwinaBestwinaBestwinaBestwinaBestwina

Przedstawiamy skrócon¹ relacjê z ostatniej w tej kadencji
sesji Rady Gminy Bestwina, która odby³a siê w dniu 4 XI 2010
r. Pe³en protokó³, wraz ze wszystkimi wypowiedziami radnych
dostêpny bêdzie na stronie urzêdowej www.bestwina.pl oraz
w biurze Rady Gminy.

O godzinie 12.00 w budynku przy ul Dworkowej 11 w Bestwin-
ce Przewodnicz¹cy Rady Gminy Bestwina Jerzy Zu¿a³ek przywi-
ta³ Wójta Stefana Wodniaka, Zastêpcê Wójta Artura
Beniowskiego, Skarbnik Stanis³awê Grzywê, Sekretarza Stani-
s³awa Wojtczaka, radnych gminnych, radnych powiatowych, kie-
rowników jednostek organizacyjnych, oraz so³tysów Bestwiny,
Bestwinki, Janowic i Kaniowa.

Przed przyst¹pieniem do czêœci roboczej sesji, Przewodni-
cz¹cy Rady Gminy Jerzy Zu¿a³ek poinformowa³, ¿e zanim roz-
pocznie obrady, chcia³by z³o¿yæ ¿yczenia urodzinowe radnemu
Antoniemu Grygiercowi. ̄ yczenia by³emu wójtowi z³o¿y³ tak¿e
obecny wójt, Stefan Wodniak.

W dalszej kolejnoœci przyst¹piono do wyboru sekretarza obrad,
którym, zgodnie z harmonogramem zosta³ Radny Edward Jonkisz.

Protokó³ z sesji z dnia 7 paŸdziernika zosta³ przyjêty jedno-
g³oœnie, natomiast protokó³  z sesji z dnia 27 paŸdziernika
zosta³ zatwierdzony przy jednym, przeciwnym g³osie radnego
Jacka £uszczaka. Radny stwierdzi³, ¿e nie zosta³ zawiado-
miony o sesji odpowiednio wczeœniej. Przewodnicz¹cy Jerzy
Zu¿a³ek wyjaœni³ jednak, i¿ by³a to sesja nadzwyczajna, zatem
obowi¹zuje inna podstawa prawna dotycz¹ca powiadomie-
nia radnych. Wobec tego radny Jacek £uszczak poprosi³ o
wyjaœnienie na piœmie.

Rada Gminy podejmowa³a Uchwa³y w nastêpuj¹cych sprawach:
1. Zmiany Uchwa³y Nr XXXVI/268/10 Rady Gminy Bestwina

w sprawie bud¿etu Gminy na 2010 r. (Wyjaœnieñ udzieli³a
Skarbnik Stanis³awa Grzywa).

2. Sprzeda¿y nieruchomoœci (Wyjaœnieñ udzieli³ Wójt Ste-
fan Wodniak).

3. Wyra¿enia zgody na dalsz¹ dzier¿awê nieruchomoœci
stanowi¹cych w³asnoœæ gminy Bestwina (Wyjaœnieñ
udzieli³ Wójt Stefan Wodniak).

4. Utworzenia wydzielonego rachunku bankowego jednost-
ki bud¿etowej przy placówkach oœwiatowych, dla któ-
rych organem prowadz¹cym jest gmina Bestwina
(Wyjaœnieñ udzieli³ dyrektor GZOSiP Arkadiusz Maj).

Komisje zaopiniowa³y projekty pozytywnie, radni podjêli
te uchwa³y jednog³oœnie.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy Jerzy Zu¿a³ek udzieli³ infor-
macji dotycz¹cej oœwiadczeñ maj¹tkowych za 2009 r.:

W wyniku dokonanej analizy tych oœwiadczeñ stwierdzi³, ¿e przed-
miotowe oœwiadczenia zosta³y z³o¿one w terminie ustawowym przez
wszystkich radnych do Przewodnicz¹cego. Oœwiadczenia Przewod-
nicz¹cego Rady Gminy oraz Wójta Gminy Bestwina zosta³y z³o¿one
do Wojewody Œl¹skiego.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy nie stwierdzi³ nieprawid³owo-
œci w z³o¿onych oœwiadczeniach, natomiast Urz¹d Skarbowy
w Czechowicach – Dziedzicach stwierdzi³ nieprawid³owoœci w
oœwiadczeniach oœmiu radnych.

Wojewoda Œl¹ski nie stwierdzi³ nieprawid³owoœci w oœwiadcze-
niach Przewodnicz¹cego Rady Gminy oraz Wójta Gminy Bestwina.

Sprawozdanie z dzia³alnoœci w okresie kadencji 2006 – 2010
z³o¿yli przewodnicz¹cy komisji sta³ych Rady Gminy Bestwina:

W imieniu Komisji Kultury, Edukacji, Zdrowia i Bezpieczeñstwa
Publicznego – sprawozdanie z³o¿y³ radny Benedykt Kohut.

W imienia Komisji Rozwoju Gminy, Ochrony i Kszta³towa-
nia Œrodowiska – radny Andrzej Wojty³a.

W imieniu Komisji Bud¿etu i Finansów – Radny Antoni Grygierzec.
W imieniu Komisji Rewizyjnej – Radny Jerzy Kijas.
Sprawozdania dostêpne bêd¹ w biurze Rady Gminy oraz na

stronach urzêdowych.
W dalszej kolejnoœci sprawozdanie z dzia³alnoœci rady Gmi-

ny Bestwina z³o¿y³ Przewodnicz¹cy Rady Gminy Jerzy Zu¿a-
³ek. Sprawozdanie to drukujemy w ca³oœci w bie¿¹cym numerze
„Magazynu Gminnego”.

Kolejne sprawozdanie z³o¿y³ Wójt Gminy Bestwina Stefan
Wodniak. W swoim wyst¹pieniu uj¹³ nastêpuj¹ce punkty:

1.Dokona³ analizy stanu faktycznego zastanego przed objê-
ciem kadencji i na jej koñcu.

2.Podkreœli³ priorytetowe znaczenie gospodarki wodno – œcie-
kowej oraz koniecznoœæ budowy gminnej oczyszczalni œcie-
ków z kolektorem t³ocznym.

3.Przypomnia³ o wysokiej skutecznoœci gminy Bestwina po-
zyskiwanych œrodkach zewnêtrznych z PROW-u, RPO oraz
WFOŒiGW.

4.Poinformowa³ o wykonanych i planowanych inwestycjach
w zakresie dróg, budynków u¿ytecznoœci publicznej, obiek-
tów sportowych i innych.

5.Podziêkowa³ radnym gminnym i powiatowym, so³tysom,
kierownikom jednostek organizacyjnych, pracownikom
Urzêdu Gminy i wszystkim, którzy wspó³pracowali z Wój-
tem podczas minionej kadencji.

W informacjach bie¿¹cych Przewodnicz¹cy poinformowa³, ¿e
wp³ynê³o pismo Prezesa S¹du Rejonowego w Pszczynie z
proœb¹ do Wójta o przyjêcie osób skazanych wyrokami s¹du.
Wójt pozytywnie rozpatrzy³ proœbê S¹du. Osoby te bêd¹ wykony-

stwina w sprawie bud¿etu gminy na 2010r. – zosta³a przyjêta
13 g³osami „za” tj. jednog³oœnie.

Przed zamkniêciem sesji, Przewodnicz¹cy Rady Gminy Je-
rzy Zu¿a³ek przekaza³ niektórym radnym pisma, w których zo-
sta³y zawarte nieprawid³owoœci w oœwiadczeniach
maj¹tkowych, stwierdzone przez Urz¹d Skarbowy w Czecho-
wicach - Dziedzicach .

Przypomnia³ równie¿ o zebraniu wiejskim w Bestwinie, któ-
re odbêdzie siê w dniu 31 paŸdziernika 2010 r. o godz. 10:45.

Prosi³ te¿, aby w zawiadomieniach na sesjê w dniu 4 listo-
pada 2010 r. w punkcie czwartym -  zatwierdzenie protoko³u z
dnia 07paŸdziernika 2010r. - dopisaæ z dnia  27 paŸdziernika
2010 r.

Protokó³ opracowa³a insp. Irena Gl¹dys.
Skróty pochodz¹ od Redakcji.
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waæ prace fizyczne w Urzêdzie Gminy, „Kombeœcie”, SP ZOZ i
jednostkach organizacyjnych.

Do Rady Gminy wp³ynê³o równie¿ pismo z proœb¹ o udo-
stêpnienie do publicznej wiadomoœci podstawowych danych
dotycz¹cych kadencji 2006 -2010.

Wójt Stefan Wodniak poinformowa³, ¿e uzyskano 50% fi-
nansowanie z Narodowego Funduszu Poprawy Dróg Lokal-
nych na tzw. „schetynówkê”. Istnieje tak¿e szansa na na
dofinansowanie z RPO. W przysz³ym roku bêdzie zatem mo-
dernizowana ul. Bialska. Ponadto na przerobienie odcinka
kana³u wzd³u¿ ul. Leœnej – od. ul Bialskiej do zrzutu wody do
cieku podleskiego uzyskano 220 tys. z³. od miasta Bielsko –
Bia³a. Te dwa zadania bêd¹ zespolone w kolejnym roku.

Jak powiedzia³ Wójt, Rada Ministrów zatwierdzi³a projekt
Ustawy, który reguluje kwestiê wywozu œmieci. W³aœcicielem
œmieci zostanie gmina, a mieszkañcy bêd¹ p³aciæ tzw. poda-
tek œmieciowy.

Wójt zakomunikowa³ tak¿e o spodziewanych utrudnieniach
w ruchu i wytyczanym objeŸdzie ul. Dworkowej w Bestwince.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy Jerzy Zu¿a³ek przypomnia³ o
zbli¿aj¹cym siê Œwiecie Niepodleg³oœci i zwi¹zanym z nim Prze-
gl¹dzie Pieœni Patriotycznej, a tak¿e najbli¿szych zebraniach
wiejskich.

Przewodnicz¹cy wypowiedzia³ siê tak¿e o aktualnej sytuacji
kopalni „Silesia”. Wbrew pog³oskom nie ma zagro¿enia, ¿e jej
sprzeda¿ nie dojdzie do skutku. Na prze³omie listopada i grud-
nia powinno dojœæ do przejêcia kopalni przez Czechów. Doce-
lowo zatrudnienie ma byæ zwiêkszone do 1750 osób. Praca
bêdzie odbywaæ siê prawdopodobnie w systemie czterobry-
gadowym, przez 6 lub 7 dni w tygodniu.

 W odpowiedzi na pytanie radnego Antoniego Grygierca Prze-
wodnicz¹cy odpowiedzia³, ¿e ponowna eksploatacja z³ó¿ rozpocz-

nie siê od ci¹gu œcian za Wis³¹ na terenie gminy MiedŸna, jednak
Kaniów te¿ bêdzie eksploatowany. Emeryci przekazani bêd¹ ko-
palni Brzeszcze.

Jeœli chodzi o sprawê Parku Techniki Lotniczej, to rozpocz¹³
siê remont drogi dojazdowej, jest równie¿ zaplanowana nowa
droga.

Przewodnicz¹cy odczyta³ wnioski z zebrania Rad So³eckich i
Zebrañ Wiejskich oraz odpowiedŸ Starosty Bielskiego Andrze-
ja P³onki skierowanej do so³tysa so³ectwa Janowice.

We wnioskach i zapytaniach Radnych i Rad So³eckich.
1.Radny Edward Jonkisz zapyta³, czy bêdzie mo¿liwoœæ wy-

wo¿enia i utylizacji papy.
2.Przewodnicz¹cy Rady Gminy Jerzy Zu¿a³ek odczyta³ pi-

smo od cz³onków OSP w Kaniowie, w którym zwracaj¹ siê oni
o wykonanie nowego oœwietlenia wokó³ stra¿nicy, u³o¿enie
chodników wzd³u¿ ul. Mirowskiej i wokó³ budynku, wykonanie
nowych podjazdów do bram gara¿owych wraz z odwodnie-
niem placu przy bramach i g³ównym wejœciu, remont placu
gospodarczego przy wykonaniu nowych odprowadzeñ kanali-
zacji i wody deszczowej, dokoñczenie remontu schodów awa-
ryjnych w sali widowiskowej.

3.Przewodnicz¹cy Rady Gminy Jerzy Zu¿a³ek poprosi³ o
kolejny przegl¹d dróg gminnych i powiatowych.

4.So³tysi Bestwiny, Bestwinki, Janowic i Kaniowa podziêko-
wali Wójtowi i Radzie Gminy za czteroletni¹ wspó³pracê, a
tak¿e zaprosili na pozosta³e zebrania wiejskie.

5.Podziêkowania za udan¹ wspó³pracê z³o¿yli radni Powia-
towi – Bogus³aw Stolarczyk i Józef Maziarz.

Na koniec sesji wszyscy radni zostali nagrodzeni pami¹tko-
wymi zdjêciami oraz albumami, ponadto specjalne podziêko-
wania za pracê w biurze rady Gminy otrzyma³a Inspektor Irena
Gl¹dys.

Opracowa³: S³awomir Lewczak

Wyci¹g z USTAWY z dnia 20 czerwca 2002 r. o bez-
poœrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta
miasta. (Dziennik Ustaw z 2002 r. Nr 113, poz. 984)

Rozdzia³ 3
Sposób g³osowania i ustalania wyników wyborów

Art. 15. Wyborca mo¿e oddaæ g³os tylko na jednego kandydata.
Art. 16. 1. Wyborca g³osuje, stawiaj¹c znak "X" w kratce z

lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów.
2. Je¿eli znak "X" postawiono w kratce z lewej strony obok

nazwisk dwóch lub wiêcej kandydatów albo nie postawiono
tego znaku obok nazwiska ¿adnego kandydata, g³os uznaje
siê za niewa¿ny.

3. Dopisanie na karcie do g³osowania dodatkowych nazwisk
lub nazw albo poczynienie innych dopisków poza kratk¹ nie
wp³ywa na wa¿noœæ oddanego g³osu.

Art. 17. 1. W przypadku g³osowania na jednego kandydata
w sytuacji, o której mowa w art. 11 ust. 3, wyborca g³osuje na
kandydata, stawiaj¹c znak "X" w kratce oznaczonej s³owem
"TAK" z lewej strony obok nazwiska kandydata.

2. Postawienie znaku "X" w kratce oznaczonej s³owem "NIE"
z lewej strony obok nazwiska kandydata oznacza, ¿e jest to
g³os wa¿ny oddany przeciwko wyborowi kandydata na wójta.

3. Dopisanie na karcie do g³osowania dodatkowych nazwisk
lub nazw albo poczynienie innych dopisków poza kratk¹ nie
wp³ywa na wa¿noœæ oddanego g³osu.

4. Przepisy art. 14 stosuje siê odpowiednio.

Wybory Wójta Gminy Bestwina

KARTA DO G£OSOWANIA
w wyborach wójta

w dniu 21 listopada 2010 r.
Kandydat na wójta

zg³oszony przez KWW NAZWA KOMITETU

INFORMACJA
Postawienie znaku „x” w obu kratkach albo niepostawienie
znaku „x” w ¿adnej kratce powoduje niewa¿noœæ g³osu.
G³osuj¹c za wyborem kandydata, stawia siê znak „x” w kratce ozna-
czonej s³owem „TAK” z lewej strony obok nazwiska kandydata.
G³osuj¹c przeciwko wyborowi kandydata, stawia siê znak „x”
w kratce oznaczonej s³owem „NIE” z lewej strony obok nazwi-
ska kandydata.

TAK
NIE

Nazwisko Imiê Imiê

G³osowanie na Wójta – przyk³adowa karta do g³osowania w
przypadku g³osowania na jednego kandydata:

WyboryWyboryWyboryWyboryWybory
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Kandydaci do rady gminy:
Okrêg Nr 1 – Dom Stra¿aka Bestwina

Lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŒÆ
1. ADAMASZEK Kazimierz, lat 60, zam. Bestwina

Lista nr 25 – KWW NIEZALE¯NE POROZUMIENIE WYBORCÓW
1. GORYCZKO Anna Zofia, lat 49, zam. Bestwina
2. MAÑCZYK Marcin Stanis³aw, lat 37, zam. Bestwina
3. WRÓBEL Jan, lat 59, zam. Bestwina

Lista nr 26 – KWW POROZUMIENIE NA RZECZ ROZWOJU GMINY
1. WOJTY£A Andrzej Mariusz, lat 28, zam. Bestwina

Lista nr 27 – KWW RODZINA PRAWO WSPÓLNOTA
1. MIÊDZYBRODZKI W³adys³aw Jan, lat 52, zam. Bestwina

Lista nr 28 – KWW WSPÓLNOTA I POSTÊP
1. MAROSZEK Maria, lat 59, zam. Bestwina
2. STANCLIK Jerzy Stanis³aw, lat 60, zam. Bestwina
3. KRAUS Marceli, lat 32, zam. Bestwina

Okrêg Nr 2 – Szko³a Podstawowa w Bestwinie
Lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŒÆ

1. WRÓBEL Józef, lat 53, zam. Bestwina
2. KOWALCZYK Marcin Piotr, lat 26, zam. Bestwina

Lista nr 25 – KWW NIEZALE¯NE POROZUMIENIE WYBORCÓW
1. FARUGA Anatol, lat 62, zam. Bestwina
2. POKUSA Stanis³aw Andrzej, lat 57, zam. Bestwina
3. SIECZKOWSKI Andrzej, lat 63, zam. Bestwina

Lista nr 26 – KWW POROZUMIENIE NA RZECZ ROZWOJU GMINY
1. GRYGIERZEC Mateusz Marcin, lat 25, zam. Bestwina

Lista nr 27 – KWW RODZINA PRAWO WSPÓLNOTA
1. MIESZCZAK Ludwik Józef, lat 63, zam. Bestwina

Lista nr 28 – KWW WSPÓLNOTA I POSTÊP
1. KIJAS Jerzy Bogus³aw, lat 51, zam. Bestwina
2. KOHUT Benedykt Tomasz, lat 63, zam. Bestwina
3. PYKA Zdzis³aw Józef, lat 46, zam. Bestwina

Okrêg Nr 3 - Szko³a Podstawowa w Bestwince
Lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŒÆ

1. GAWÊDA W³adys³aw Antoni, lat 47, zam. Bestwinka
2. KÓSKA Eugeniusz Stanis³aw, lat 62, zam. Bestwinka

Lista nr 25 – KWW NIEZALE¯NE POROZUMIENIE WYBORCÓW
1. GRYGIERCZYK Halina, lat 62, zam. Bestwinka
2. £USZCZAK Jacek Janusz, lat 50, zam. Bestwinka

Lista nr 26 – KWW POROZUMIENIE NA RZECZ ROZWOJU GMINY
1. GANDOR Wioleta Maria, lat 24, zam. Bestwinka

Lista nr 27 – KWW RODZINA PRAWO WSPÓLNOTA
1. SZWAJKOWSKI Marek Ryszard, lat 42, zam. Bestwinka

Lista nr 28 – KWW WSPÓLNOTA I POSTÊP
1. KUBIK Danuta Aniela, lat 76, zam. Bestwinka
2. GAWÊDA Grzegorz Ryszard, lat 32, zam. Bestwinka

Okrêg Nr 4- Szko³a Podstawowa w Janowicach
Lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŒÆ

1. STANCLIK Jan, lat 64, zam. Janowice
2. OCHMAN Tadeusz Adam, lat 48, zam. Janowice
3. KUBIK Adam Stanis³aw, lat 49, zam. Janowice

Lista nr 25 – KWW NIEZALE¯NE POROZUMIENIE WYBORCÓW
1. HANDZLIK Marek Eugeniusz, lat 36, zam. Janowice
2. NIEMCZYK Stanis³aw Józef, lat 35, zam. Janowice

Lista nr 26 – KWW POROZUMIENIE NA RZECZ ROZWOJU GMINY
1. KUD£A Jerzy Pawe³, lat 61, zam. Janowice

Lista nr 27 – KWW RODZINA PRAWO WSPÓLNOTA
1. GRYGIER Krystyna Maria, lat 56, zam. Janowice

Lista nr 28 – KWW WSPÓLNOTA I POSTÊP
1. BORUTKA Jerzy Tadeusz, lat 50, zam. Janowice
2. NYCZ Stanis³aw, lat 49, zam. Janowice
3. OLEJAK Jan, lat 60, zam. Janowice

Okrêg Nr 5 - Szko³a Podstawowa w Kaniowie (2 obwody)
Lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŒÆ

1. KO£ODZIEJCZYK Grzegorz Henryk, lat 46, zam. Kaniów
2. SEMANIAK Piotr £ukasz, lat 31, zam. Kaniów
3. WIECZOREK Grzegorz Józef, lat 23, zam. Kaniów

Lista nr 25 – KWW NIEZALE¯NE POROZUMIENIE WYBORCÓW
1. K£ODA Stanis³aw Józef, lat 66, zam. Kaniów
2. OLEK Walerian Alojzy, lat 71, zam. Kaniów

Lista nr 26 – KWW POROZUMIENIE NA RZECZ ROZWOJU GMINY
1. ZU¯A£EK Jerzy Andrzej, lat 52, zam. Kaniów
2. GA£USZKA Krzysztof Ryszard, lat 25, zam. Kaniów

Lista nr 27 – KWW RODZINA PRAWO WSPÓLNOTA
1. RADZICKI Marek, lat 62, zam. Kaniów

Lista nr 28 – KWW WSPÓLNOTA I POSTÊP
1. GRYGIERZEC Antoni, lat 69, zam. Kaniów
2. JONKISZ Edward, lat 59, zam. Kaniów
3. PÊKALA Marek Józef, lat 56, zam. Kaniów
4. FURCZYK £ukasz Piotr, lat 29, zam. Kaniów
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Wyci¹g z USTAWY z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja
wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików wo-
jewództw (Dziennik Ustaw z 2003 r. Nr 159, poz. 1547)

Dot. wyborów rady gminy
Rozdzia³ 18
Sposób g³osowania i warunki wa¿noœci g³osu
Art. 117. 1. W wyborach radnych w gminie licz¹cej do 20.000

mieszkañców wyborca g³osuje na okreœlonych kandydatów,
stawiaj¹c znak "x" w kratce z lewej strony obok nazwisk najwy-
¿ej tylu kandydatów, ilu radnych jest wybieranych w danym
okrêgu wyborczym.

2. Wyborca mo¿e g³osowaæ na okreœlonych kandydatów bez
wzglêdu na to, na jakich listach nazwiska ich s¹ umieszczone.

3. Wyborca mo¿e g³osowaæ na mniejsz¹ liczbê kandydatów.
4. Za niewa¿ny uznaje siê g³os, je¿eli na karcie do g³osowa-

nia postawiono znak "x" w kratce z lewej strony obok nazwisk
wiêcej kandydatów ni¿ radnych jest wybieranych lub nie po-
stawiono znaku "x" w kratce z lewej strony obok nazwiska ¿ad-
nego kandydata. G³os jest równie¿ niewa¿ny, je¿eli znak "x"
postawiono w kratce wy³¹cznie przy nazwisku kandydata w
sytuacji okreœlonej w art. 113 ust. 2.

G³osowania w Okrêgach wyborczych:
Okrêg Nr 1 Bestwina – wybieramy 3 kandydatów
Okrêg Nr 2 Bestwina – wybieramy 3 kandydatów
Okrêg Nr 3 Bestwinka – wybieramy 2 kandydatów
Okrêg Nr 4 Janowice – wybieramy 3 kandydatów
Okrêg Nr 5 Kaniów – wybieramy 4 kandydatów

        w 2 obwodach
Dot. wyborów do rady powiatu
Rozdzia³ 25
Sposób g³osowania i warunki wa¿noœci g³osu
Art. 147. 1. W wyborach do rad powiatów wyborca g³osuje

tylko na okreœlon¹ listê kandydatów, stawiaj¹c znak "x" w krat-
ce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej
listy, przez co wskazuje jego pierwszeñstwo do uzyskania
mandatu.

2. Za niewa¿ny uznaje siê g³os, je¿eli na karcie do g³osowa-
nia postawiono znak "x" w kratce z lewej strony obok nazwisk

dwóch lub wiêkszej liczby kandydatów z ró¿nych list lub nie
postawiono tego znaku w kratce z lewej strony obok nazwiska
¿adnego kandydata z którejkolwiek z list.

3. Je¿eli znak "x" postawiono w kratce z lewej strony wy³¹cz-
nie przy nazwisku kandydata z jednej tylko listy w sytuacji okre-
œlonej w art. 113 ust. 2, g³os uznaje siê za niewa¿ny.

4. Je¿eli znak "x" postawiono w kratce z lewej strony obok
nazwisk dwóch lub wiêkszej liczby kandydatów, ale z tej samej
listy, g³os uznaje siê za wa¿ny i oddany na wskazan¹ listê z
przyznaniem pierwszeñstwa do uzyskania mandatu temu kan-
dydatowi, przy którego nazwisku znak "x" jest umieszczony w
pierwszej kolejnoœci.

Art. 148. Dopisanie na karcie do g³osowania dodatkowych
nazwisk lub nazw albo poczynienie innych dopisków poza
kratk¹ nie wp³ywa na wa¿noœæ g³osu.

Dot. wyborów do sejmików województw
Rozdzia³ 32
Sposób g³osowania i warunki wa¿noœci g³osu
Art. 173. 1. Wyborca g³osuje tylko na okreœlon¹ listê kandy-

datów, stawiaj¹c znak "x" w kratce z lewej strony obok nazwi-
ska jednego z kandydatów z tej listy, przez co wskazuje jego
pierwszeñstwo do uzyskania mandatu.

2. Je¿eli znak "x" postawiono w kratce z lewej strony wy³¹cz-
nie przy nazwisku kandydata z jednej tylko listy w sytuacji okre-
œlonej w art. 113 ust. 2, g³os uznaje siê za niewa¿ny.

3. Je¿eli znak "x" postawiono w kratce z lewej strony obok
nazwisk dwóch lub wiêcej kandydatów, ale z tej samej listy,
g³os uznaje siê za wa¿ny i oddany na wskazan¹ listê z przyzna-
niem pierwszeñstwa do uzyskania mandatu temu kandydato-
wi, przy którego nazwisku znak "x" jest umieszczony w pierwszej
kolejnoœci.

Art. 174. Za niewa¿ny uznaje siê g³os, je¿eli na karcie do
g³osowania postawiono znak "x" w kratce z lewej strony obok
nazwisk dwóch lub wiêcej kandydatów z ró¿nych list lub nie
postawiono tego znaku w kratce z lewej strony obok nazwiska
¿adnego kandydata z którejkolwiek z list.

Art. 175. Dopisanie na karcie do g³osowania dodatkowych
nazwisk lub nazw albo poczynienie innych dopisków poza
kratk¹ nie wp³ywa na wa¿noœæ g³osu.
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W Gminnej Bibliotece Publicznej w Bestwinie zosta³ rozstrzygniêty
konkurs fotograficzny pod has³em „Cztery ̄ ywio³y”. Zainteresowanie
by³o doœæ spore, wp³ynê³o bowiem ponad 40 zdjêæ. Jury w sk³adzie:
Zastêpca Wójta Gminy Bestwina Artur Beniowski oraz Pawe³ Rusek z
firmy „Fenixbis” dokona³o wyboru najlepszych, które prezentujemy w
galerii.

Konkurs Fotograficzny „Cztery Żywioły”Konkurs Fotograficzny „Cztery Żywioły”Konkurs Fotograficzny „Cztery Żywioły”Konkurs Fotograficzny „Cztery Żywioły”Konkurs Fotograficzny „Cztery Żywioły”
I miejsce -
Krzysztof Markiel

II miejsce - Joanna ̄ ywczok

III miejsce - Gemma Ha³as

Nagroda specjalna - najlepsza fotografia
wykonana w gminie Bestwina - Jerzy Zu¿a³ek
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