Bestwina, dn. 02 grudnia 2010r.

P r o t o k ó ł Nr I/2010
z I sesji VI kadencji Rady Gminy Bestwina odbytej w dniu 02 grudnia 2010
roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bestwina.
Protokół obejmuje uchwały Rady Gminy Bestwina od Nr I/1/2010 do
Nr I/7/2010
Lista obecności radnych oraz gości stanowi załącznik nr 1,2 i 3 do nin.
protokołu.
Na ustawową liczbę 15 radnych w sesji uczestniczyło 15 radnych co stanowi
100%.
Porządek obrad:
1. Otwarcie pierwszej sesji Rady Gminy Bestwina.
2. Wręczenie radnym elektom zaświadczeń o wyborze.
3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
4. Stwierdzenie prawomocności obrad.
5. Zatwierdzenie porządku obrad.
6. Przyjęcie Regulaminu wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego
Rady Gminy.
7. Powołanie Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyborów:
przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy Bestwina.
8. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Bestwina:
a) zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy
Bestwina,
b) przeprowadzenie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Bestwina,
c) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy
Bestwina,
9. Przekazanie dalszego prowadzenia sesji wybranemu Przewodniczącemu
Rady Gminy Bestwina.
10.Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Bestwina:
a) zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
Bestwina,
b) przeprowadzenie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy,
c) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
Bestwina.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bestwina,
2) wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bestwina,
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3) ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Gminy Bestwina,
4) wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Gminy Bestwina,
5) zmiany Uchwały Nr XXXVI/268/10 Rady Gminy Bestwina w sprawie
budżetu gminy na 2010r.
12. Informacje bieżące.
13. Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich.
14. Zamknięcie sesji.
Ad.1
Radny elekt Jan Stanclik przywitał wszystkich nowo wybranych radnych
elektów Rady Gminy Bestwina,Wójta elekta Stefana Wodniaka oraz wszystkich
obecnych na sali obrad. Stwierdził, że jako najstarszemu wiekiem przypadł mu
zaszczyt prowadzić pierwszą sesję nowo wybranej Rady Gminy (art.20 ust. 2c
ustawy o samorządzie gminnym), do czasu wyboru przewodniczącego Rady
Gminy. Otwarł obrady I sesji VI kadencji Rady Gminy Bestwina.
Ad.2
Prowadzący obrady radny elekt Jan Stanclik poprosił Przewodniczącego
Gminnej Komisji Wyborczej Ludwika Kurasiewicza o wręczenie radnym
elektom zaświadczeń o wyborze na radnego.
Przewodniczący Gminnej Komisji Ludwik Kurasiewicz na wstępie
pogratulował wyboru wszystkim radnym, a następnie wspólnie z
Wiceprzewodniczącą GKW Bożeną Jaromin wywołując alfabetycznie radnych,
wręczali im zaświadczenia o wyborze na radnego.
Ad.3
Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radnego prowadzący obrady
radny Jan Stanclik poprosił nowo wybranych radnych do złożenia ślubowania
zgodnie z art.23a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym z
późniejszymi zmianami.
Po odczytaniu roty ślubowania prosił wywoływanych radnych o powstanie i
wypowiedzenie słowa „ślubuję” lub ślubuję „Tak mi dopomóż Bóg”.
Rota ślubowania:
„ Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście
obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na
względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.
Po odczytaniu roty ślubowania radny Jan Stanclik, jako pierwszy
ślubowanie : „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”.

złożył
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Kolejno wywoływał alfabetycznie nazwiska radnych, którzy wypowiadali
słowa: ślubuję lub ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Ślubowanie złożyli wszyscy
radni tj. :
1. Borutka Jerzy
2. Faruga
Anatol
3. Furczyk Łukasz
4. Gandor
Wioleta
5. Gawęda Grzegorz
6. Grygierzec Mateusz
7. Jonkisz
Edward
8. Kohut
Benedyk
9. Kołodziejczyk Grzegorz
10.Maroszek Maria
11. Nycz
Stanisław
12.Stanclik Jerzy
13. Wojtyła
Andrzej
14. Zużałek Jerzy
Po tej uroczystej chwili prowadzący obrady rozpoczął część organizacyjno roboczą sesji.
Ad.4
Na podstawie listy obecności stwierdził, że na sali znajduje się 15 radnych, co
wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych, stanowi quorum do
podejmowania prawomocnych decyzji.
Ad.5
Prowadzący obrady radny Jan Stanclik poinformował, że punkty od 1 do 4
zostały zrealizowane wobec powyższego odczytał porządek dalszych obrad
jednocześnie informując, że istnieje możliwość wprowadzenia zmian w
porządku obrad bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady.
Nie zgłoszono żadnych innych propozycji i w wyniku głosowania
przedstawiony porządek obrad został przyjęty 15 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Ad.6
Prowadzący obrady radny Jan Stanclik odczytał regulamin wyboru
przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy Bestwina. Poprosił o
zgłaszanie ewentualnych poprawek. Do regulaminu nie zgłoszono uwag i przez
głosowanie został on przyjęty 15 głosami „za” tj. jednogłośnie. Regulamin
stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.
Ad.7
Prowadzący obrady poprosił o zgłaszanie kandydatur spośród radnych do
Komisji Skrutacyjnej celem przeprowadzenia wyborów na przewodniczącego i
wiceprzewodniczącego Rady Gminy Bestwina. Do pracy w Komisji
Skrutacyjnej zgłosili się następujący radni.
- radna Maria Maroszek
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- radny Grzegorz Kołodziejczyk
- radna Wioleta Gandor
Zgłoszony skład Komisji Skrutacyjnej w wyniku głosowania został przyjęty
15 głosami „za” tj. jednogłośnie
Ad.8
Prowadzący obrady radny Jan Stanclik poprosił o zgłaszanie kandydatur spośród
radnych na Przewodniczącego Rady Gminy Bestwina. Radny Edward Jonkisz
zgłosił kandydaturę radnego Jerzego Zużałka. Radny Jerzy Zużałek wyraził
zgodę na kandydowanie na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy.
Wobec braku zgłoszeń innych kandydatów, prowadzący obrady Jan Stanclik
zamknął listę kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy i poddał
pod głosowanie listę z jednym kandydatem tj. radnym Jerzym Zużałkiem.
Lista została przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Prowadzący obrady radny Jan Stanclik poprosił Komisję Skrutacyjną do
przeprowadzenia tajnego głosowania i przedstawienia wyników głosowania
przez odczytanie protokołu Komisji.
Komisja Skrutacyjna przystąpiła do prac związanych z przeprowadzeniem
tajnego głosowania. Głosowanie odbywało się na kartach opieczętowanych
pieczęcią Rady Gminy Bestwina. Karty z oddanym głosem radni wrzucali do
urny znajdującej się na sali obrad.
Protokół Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzonych wyborów na
Przewodniczącego Rady Gminy Bestwina odczytała Przewodnicząca Komisji
Skrutacyjnej radna Maria Maroszek, która została wybrana na Przewodniczącą
Komisji spośród członków Komisji Skrutacyjnej.
Jak wynika z protokołu Przewodniczącym Rady Gminy w wyniku
przeprowadzonego tajnego glosowania wybrany został radny Jerzy Zużałek
wynikiem głosów 15 „za” tj. jednogłośnie.
Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z zaklejoną i opisaną kopertą z głosami
stanowią załącznik nr 5 do nin. protokołu.
Prowadzący obrady radny Jan Stanclik odczytał, a następnie poddał pod
głosowanie Uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy
Bestwina na okres kadencji 2010 – 2014.
W wyniku głosowania Uchwała Nr I/1/2010 w
sprawie wyboru
Przewodniczącego Rady Gminy Bestwina na okres kadencji 2010 – 2014
stwierdzająca o wyborze Jerzego Zużałka na Przewodniczącego Rady
Gminy Bestwina – została przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu.
Ad.9
Prowadzący obrady radny Jan Stanclik przekazał dalsze prowadzenie sesji nowo
wybranemu Przewodniczącemu Rady Gminy Jerzemu Zużałkowi.
Przewodniczący Jerzy Zużałek przejmując dalsze prowadzenie zabrał głos:
„ Dziękuję Panu Stanclikowi za prowadzenie obrad. Dziękuję radnym za
zaufanie jakim mnie obdarzyli.
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Przewodniczący Rady Gminy ma za zadanie organizować pracę Rady Gminy i
prowadzić obrady. Pracę tą chcę wykonywać z pełnym zaangażowaniem dla
dobra społeczności lokalnej. Chcę współpracować ze wszystkimi, którym na
sercu leży dobro naszej małej ojczyzny, jaką jest nasza gmina Bestwina. Proszę
też wszystkich radnych, Pana Wójta Stefana Wodniaka, dyrektorów i
kierowników jednostek organizacyjnych, dyrektorów szkół i przedszkoli,
organizacje społeczne, sołtysów o współpracę. Jeżeli już powstaną jakieś
konflikty, problemy – to proszę rozwiązujmy je w formie dialogu, dyskusji i
zawsze miejmy na uwadze dobro mieszkańców. Proszę też o wyrozumiałość dla
mnie, mimo że nie jestem w tej roli po raz pierwszy, mogę popełniać błędy, jak
każdy człowiek. Proszę te błędy wskazywać, aby można je było na bieżąco
eliminować.
Gratuluję wszystkim radnym wyboru, proszę jednocześnie, abyście swoją
posługę traktowali poważnie i byli gospodarzami całej gminy. Ja wiem, że każdy
będzie starał się ciągnąć tą przykrótką kołderkę w swoją stronę, w tą, skąd
został wybrany, ale należy patrzeć też na całą gminę, bo jesteśmy Radą Gminy
Bestwina i wówczas będzie dobrze. Ja deklaruję, że będę współpracował ze
wszystkimi, którzy będą mieć dobre pomysły, będą starali się, aby naszym
mieszkańcom było coraz lepiej.”
Ad.10
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek poprosił o zgłaszanie kandydatur
spośród radnych na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Bestwina. Radny
Jerzy Borutka zgłosił kandydaturę radnego Stanisława Nycza. Radny Stanisław
Nycz wyraził zgodę na kandydowanie na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady
Gminy.
Wobec braku zgłoszeń innych kandydatów, Przewodniczący Jerzy Zużałek
zamknął listę kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy i
poddał pod głosowanie listę z jednym kandydatem tj. radnym Stanisławem
Nyczem. Lista została przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Przewodniczący Jerzy Zużałek poprosił Komisję Skrutacyjną do
przeprowadzenia tajnego głosowania i przedstawienia wyników głosowania
przez odczytanie protokołu Komisji.
Komisja Skrutacyjna przystąpiła do prac związanych z przeprowadzeniem
tajnego głosowania. Głosowanie odbywało się na kartach opieczętowanych
pieczęcią Rady Gminy Bestwina. Karty z oddanym głosem radni wrzucali do
urny znajdującej się na sali obrad.
Protokół Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzonych wyborów na
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Bestwina odczytała Przewodnicząca
Komisji Skrutacyjnej radna Maria Maroszek. Jak wynika z protokołu
Wiceprzewodniczącym Rady Gminy w wyniku przeprowadzonego tajnego
głosowania wybrany został radny Stanisław Nycz wynikiem głosów 15 „za” tj.
jednogłośnie.
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Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z zaklejoną i opisaną kopertą z głosami
stanowią załącznik nr 7 do nin. protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek odczytał, a następnie poddał pod
głosowanie Uchwałę w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
Bestwina na okres kadencji 2010 – 2014.
W wyniku głosowania Uchwała Nr I/2/2010 w
sprawie wyboru
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Bestwina na okres kadencji 2010 –
2014 stwierdzająca o wyborze Stanisława Nycza na Wiceprzewodniczącego
Rady Gminy Bestwina – została przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu.
Ad.11
Rada Gminy w liczbie 15 radnych przystąpiła do podjęcia uchwał.
Podejmowane uchwały dotyczyły:
1) ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bestwina
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek poprosił o zgłaszanie
kandydatur spośród radnych do Komisji Rewizyjnej, zgodnie z art. 18a ust.1
i 2 ustawy o samorządzie gminnym.
Do pracy w tej Komisji zgłosili się następujący radni:
- radny Łukasz Furczyk
- radny Benedykt Kohut
- radna Maria Maroszek
- radny Jerzy Borutka
- radny Grzegorz Kołodziejczyk
Z uwagi na ustawowy obowiązek powołania Komisji Rewizyjnej
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie
indywidualnie nad każdą zgłoszoną kandydaturą.
W wyniku przeprowadzonego głosowania poszczególni kandydaci otrzymali
następującą ilość głosów:
- radny Łukasz Furczyk
- 15 głosów „za” tj. jednogłośnie
- radny Benedykt Kohut
- 15 głosów „za” tj. jednogłośnie
- radna Maria Maroszek
- 15 głosów „za” tj. jednogłośnie
- radny Jerzy Borutka
- 15 głosów „za” tj. jednogłośnie
- radny Grzegorz Kołodziejczyk - 15 głosów „za” tj. jednogłośnie
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie ustalenia
składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bestwina.
W wyniku głosowania Uchwała Nr I/3/10 w sprawie ustalenia składu
osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bestwina – została przyjęta
15 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu.
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2) wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bestwina
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek poprosił członków Komisji
Rewizyjnej o wskazanie kandydata spośród siebie na Przewodniczącego
Komisji.
Wskazany został radny Łukasz Furczyk, który wyraził zgodę na
kandydowanie. W wyniku przeprowadzonego głosowania zgłoszona
kandydatura radnego Łukasza Furczyka została przyjęta 15 głosami „za” tj.
jednogłośnie.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie wyboru
przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bestwina.
W wyniku głosowania Uchwała Nr I/4/10 w sprawie wyboru
przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bestwina – została
przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu.
3) ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Gminy Bestwina
Przewodniczący Jerzy Zużałek poprosił o zgłaszanie kandydatur spośród
radnych do Komisji stałych Rady Gminy Bestwina.
Na członków poszczególnych Komisji stałych zgłosili się następujący radni:
Komisja Budżetu i Finansów:
1. Maroszek Maria
2. Gandor Wioleta
3. Gawęda Grzegorz
4. Borutka Jerzy
5. Stanclik Jan
6. Nycz Stanisław
7. Zużałek Jerzy
Komisja Rozwoju Gminy, Ochrony
i Kształtowania Środowiska:
1. Furczyk Łukasz
2. Kołodziejczyk Grzegorz
3. Faruga Anatol
4. Jonkisz Edward
5. Stanclik Jerzy
6. Gawęda Grzegorz
7. Grygierzec Mateusz
8. Wojtyła Andrzej
9. Stanclik Jan
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Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia
i Bezpieczeństwa Publicznego:
1. Jonkisz Edward
2. Stanclik Jerzy
3. Nycz Stanisław
4. Kohut Benedykt
5. Faruga Anatol
6. Wojtyła Andrzej
7. Gandor Wioleta
Kolejno Przewodniczący Jerzy Zużałek poddał pod głosowanie radnych
składy osobowe poszczególnych Komisji stałych.
W wyniku głosowania zostały one przyjęte następującymi głosami:
• Skład osobowy Komisji Budżetu i Finansów - został przyjęty 15 głosami
„za” tj. jednogłośnie
• Skład osobowy Komisji Rozwoju Gminy, Ochrony i Kształtowania
Środowiska - został przyjęty 15 głosami „za” tj. jednogłośnie
• Skład osobowy Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa
Publicznego - został przyjęty 15 głosami „za” tj. jednogłośnie
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie ustalenia
składów osobowych komisji stałych Rady Gminy Bestwina.
W wyniku głosowania Uchwała Nr I/5/10 w sprawie ustalenia składów
osobowych komisji stałych Rady Gminy Bestwina - została przyjęta 15
głosami „za” tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do nin. protokołu.
4) wyboru przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy Bestwina
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek poprosił członków
poszczególnych Komisji stałych o wskazanie kandydatur spośród siebie na
Przewodniczących Komisji. W tym celu ogłosił krótką przerwę, podczas
której członkowie Komisji mogli naradzić się i wskazać kandydata spośród
siebie na przewodniczącego Komisji.
Po 10 minutowej przerwie, która trwała od godz. 14:55 do godz. 15:05,
Przewodniczący wznowił obrady.
Przewodniczący Jerzy Zużałek zwrócił się do poszczególnych Komisji o
wskazanie kandydata na Przewodniczącego Komisji.
- Komisja Budżetu i Finansów wskazała kandydaturę radnej Marii
Maroszek, która wyraziła zgodę na kandydowanie.
- Komisja Rozwoju Gminy, Ochrony i Kształtowania Środowiska wskazała
kandydaturę radnego Jerzego Stanclika, który wyraził zgodę na
kandydowanie.
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- Komisja Edukacji, Kultury Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego
wskazała kandydaturę radnego Benedykta Kohuta, który wyraził zgodę na
kandydowanie.
Kolejno Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie radnych zgłoszone
kandydatury na przewodniczących poszczególnych Komisji stałych Rady
Gminy.
W wyniku głosowania zgłoszone kandydatury zostały przyjęte 15 głosami
„za” tj. jednogłośnie.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę
w sprawie wyboru przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy
Bestwina.
W wyniku głosowania Uchwała Nr I/6/10 w sprawie wyboru
przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy Bestwina - została
przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do nin. protokołu.
5) zmiany Uchwały Nr XXXVI/268/10 Rady Gminy Bestwina w sprawie
budżetu gminy na 2010r.
• Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Skarbnik Gminy Stanisława
Grzywa omawiając poszczególne ważniejsze paragrafy projektu uchwały. Z
udzielonych wyjaśnień wynika,że:
Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2010 o kwotę 334 137,33 zł
1. Dochody majątkowe o kwotę 244 255,45 zł
1) Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 244 255,45 zł
2. Dochody bieżące o kwotę 89 881,88 zł.
1) Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z
ich poborem o kwotę 43 881,88 zł
2) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę
46 000,00 zł
Zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2010 rok o kwotę 298 009,49 zł
1. Dochody majątkowe o kwotę 298 009,49 zł
1) Dział 926 – Kultura fizyczna i sport o kwotę 298 009,49 zł
Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2010 o kwotę 334 137,33 zł
1. Wydatki majątkowe o kwotę 288 137,33 zł
2. Wydatki bieżące o kwotę 46 000,00 zł.
Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na rok 2010 o kwotę 498 009,49 zł
1. Wydatki majątkowe o kwotę 498 009,49 zł
1) Dział 926 – Kultura fizyczna i sport o kwotę 498 009,49 zł
Dokonuje się przeniesień wydatków pomiędzy działami i rozdziałami:
1. Zmniejsza się wydatki:
1) Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 5 228,83 zł
2. Zwiększa się wydatki:
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1) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę
5 228,83 zł
Zmniejsza się wydatki:
1) Dział 750 – Administracja publiczna o kwotę 61 100,00 zł
2) Zwiększa się wydatki:
1) Dział 926 – Kultura fizyczna i sport o kwotę 61 100,00 zł
Zmniejsza się wydatki:
1) Dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 6 000,00 zł
Zwiększa się wydatki:
1) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 6 000,00 zł
Zmniejsza sie wydatki:
1) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 30 000,00 zł
2) Dział 750 - Administracja publiczna o kwotę 70 000,00 zł
Zwiększa się wydatki:
1) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o
kwotę 100 000,00 zł Zmniejsza się wydatki:
1) Dział 710 - Działalność usługowa o kwotę 5 000,00
Zwiększa się wydatki:
1) Dział 600 - Transport i łączność o kwotę 5 000,00 zł
Zmniejsza się przychody w § 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i
kredytów na rynku krajowym o kwotę 200 000,00 zł - kredyt o kwotę 200
000,00 zł na realizację zadania – Przekształcenie obszarów zdegradowanych
i rozbudowa infrastruktury technicznej na potrzeby Ośrodka Rekreacji i
Sportów Wodnych w Kaniowie.
Po wprowadzeniu zmian objętych niniejszą uchwałą budżet Gminy Bestwina
wynosi:
- po stronie dochodów kwotę 30 786 281,05
• po stronie wydatków kwotę 35 290 065,18
Planowany deficyt budżetu w kwocie 4 503 784,13 zł zostanie pokryty z:
- przychodów z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań
realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej § 903 794 292,00
- planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym §
952 3 652 750,00
- wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych § 955 1 445 660,91.
W trakcie omawiania Pani Skarbnik prosiła o naniesienie drobnej poprawki
w projekcie uchwały poprzez wykreślenie załącznika nr 7 w § 8.
• Krótkich uzupełnień dokonał Wójt elekt Stefan Wodniak.
• Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący Jerzy Zużałek poddał pod
głosowanie zgłoszoną autopoprawkę, która w wyniku głosowania została
przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie.
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Kolejno poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr
XXXVI/268/10 Rady Gminy Bestwina w sprawie budżetu gminy na 2010r.
W wyniku głosowania Uchwała Nr I/7/10 w sprawie zmiany Uchwały Nr
XXXVI/268/10 Rady Gminy Bestwina w sprawie budżetu gminy na
2010r. - została przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do nin. protokołu.
Ad.12
W informacjach bieżących Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek
poinformował, że radni otrzymali:
Statut Gminy Bestwina, ustawę o
samorządzie gminnym, kalendarze na cały rok, projekt budżetu na 2011r.oraz
oświadczenia majątkowe. Wyjaśnił, że oświadczenia te należy wypełnić i złożyć
na ręce Przewodniczącego Rady Gminy w nieprzekraczalnym terminie 30 dni
od dnia pierwszej sesji. Zaznaczył, że ustawowo oświadczenie majątkowe
Przewodniczącego Rady i Wójta Gminy składane jest ręce Wojewody
Śląskiego.
Prosił również radnych o wypełnienie kart informacyjnych oraz podpisanie
oświadczeń o działalności gospodarczej oraz oświadczeń o udostępnianiu
swoich danych osobowych, jako funkcjonariuszy publicznych.
W imieniu Redaktora Naczelnego „Magazynu Gminnego” prosił radnych,
o udostępnienie zdjęć na ostatnią stronę „ MG”.
Kolejno Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował o możliwości pełnienia
dyżurów przez radnych, a także zapoznał ze stawkami diet dla radnych, jakie
obowiązywały w tamtej kadencji, jednocześnie prosząc o rozważenie czy stawki
te mają pozostać na tym samym poziomie, czy też są inne propozycje.
Przewodniczący Rady przekazał też informację, że w dniu wczorajszym odbyła
się sesja Rady Powiatu Bielskiego, na której Przewodniczącym Rady wybrany
ponownie został Pan Roman Migdał, zaś na Wiceprzewodniczącego Rady
wybrany został Pan Bogusław Stolarczyk. Korzystając z obecności na sesji Pana
Stolarczyka, Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek złożył mu gratulacje.
Wójt elekt Stefan Wodniak z kolei poinformował, że w wyniku wyborów
samorządowych do Rady Powiatu Bielskiego zostali wybrani: Pan Bogusław
Stolarczyk, Pan Artur Beniowski, Pan Józef Maziarz, a także Pan Zdzisław
Badowski mieszkaniec Bestwiny z listy Czechowic-Dziedzic. Pogratulował
wszystkim wyboru, a Panu Bogusławowi Stolarczykowi pogratulował funkcji
Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Bielskiego.
Wójt poinformował również, że z dniem wczorajszym został odwołany z funkcji
Zastępcy Wójta Pan Artur Beniowski w związku z przepisami prawa, które nie
zezwalają pełnić funkcji zastępcy wójta przy jednoczesnym członkostwie w
organach jednostek samorządu terytorialnego. Niemniej, jak zaznaczył, Pan
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Artur Beniowski nadal będzie wykonywał dotychczasowy zakres obowiązków.
Na pełnienie funkcji Zastępy Wójta powoła inną osobę spośród kadry Urzędu
Gminy.
Będąc przy głosie, Wójt krótko przybliżył projekt budżetu gminy na 2011 rok
szczególnie zwracając uwagę na jego zmieniony układ, który wynika z
nowelizacji ustawy o finansach publicznych. Podkreślił, że budżet powinien być
zatwierdzony do 30 grudnia br. przy czym ustawa daje możliwość wydłużenia
tego terminu. Zaznaczył jednak, że nie chciałby, aby z nowym rokiem pracować
na prowizorium budżetowym i w związku z tym zwrócił się do radnych z
prośbą, aby tak ułożyć prace nad projektem budżetu, aby zatwierdzić go jeszcze
w tym roku.
Ad.13
W ramach wniosków i zapytań radnych oraz rad sołeckich, Przewodniczący
Rady Gminy Jerzy Zużałek odczytał w pierwszej kolejności wnioski z Zebrania
wiejskiego w Kaniowie oraz w Janowicach.
Wnioski z Zebrania wiejskiego w Kaniowie w dniu 7 listopada 2010r. (załącznik
nr 14 do nin. protokołu):
1. Wykonać wał na kanale Ulgi i dokończyć prace melioracyjne na kanale,
2. Naprawić uszkodzony odcinek ul. Grobel Borowa,
3. Wykonać oświetlenie na ul. Łabędziej przy posesji pana Niemca oraz
w innych newralgicznych miejscach,
4. Rozwiązać problem zwężenia ul. Łabędziej,
5. Naprawić przepust przy posesjach państwa Olszyk i Paszek ,
6. Wykonać
remont
cząstkowy
ul.
Czechowickiej
oraz
zjazd
z ul. Czechowickiej w ul. Ludową,
7. Uruchomić kuchnię w przedszkolu w Kaniowie,
8. Zrealizować wnioski OSP w Kaniowie zgodnie z załączonym pismem,
9. Wyremontować budynek komunalny przy ul. Czechowickiej,
10.Usunąć topole przy ulicach Modrej i Czechowickiej,
11.Przyłączyć obszar Gminy Bestwina do Wydziału Komunikacji
w Czechowicach-Dziedzicach,
12.Wykonać oświetlenie centrum Kaniowa,
13.Odtworzyć przejście dla pieszych na ul. Batalionów Chłopskich na
wysokości budynku OSP i Domu Gromadzkiego
14.Wyremontować ul. Krzywolaków przy udziale Starostwa Powiatowego
i firmy BUD-TOR
15.Wyburzyć budynek po fermie drobiu na ul. Kóski,
16.Naprawić przepust przy zjeździe z ul. Dankowickiej w ul. Zgody,
17.Zweryfikować oznakowanie drogowe na skrzyżowaniu ulic Batalionów
Chłopskich, Krzywolaków, Dankowickiej i Witosa,
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18.Wyremontować i udostępnić korty tenisowe,
19.Udrożnić przepusty na ul. Dankowickiej,
20.Wyremontować uszkodzenia ul. Ludowej,
21.Wyremontować ul. Mirowską, dokonać asfaltowania ul. Mirowskiej bocznej,
Wnioski z Zebrania Wiejskiego w Janowicach w dniu 14 listopada 2010r.
(załącznik nr 15 do nin. protokołu):
1. Wykonanie chodnika wzdłuż ulicy Janowickiej,
2. Remont ulicy Janowickiej drogi powiatowej od kościoła do piekarni w
Bestwinie,
3. Wykonanie parkingu przy szkole w Janowicach przy ulicy Janowickiej,
4. Remont kapitalny lub wykonanie nowej nakładki chodnika od szkoły
podstawowej w Janowicach od ulicy Korczaka do Kościoła,
5. Wyasfaltowanie przejścia pomiędzy punktem gastronomicznym, a boiskiem
do siatkówki. Wykonać dojazd do estrady,
6. Zaprojektowanie i wykonanie chodnika wzdłuż ulicy Janowickiej od ulicy
Targanickiej do Leśniczówki,
7. Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na ulicy Podlesie oraz wykonanie
asfaltowania na pozostałej części tej ulicy,
8. Asfaltowanie i wykonanie podkładki pod asfalt na ulicy Pisarzowickiej,
9. Wyjaśnić kwestię prawną odnośnie transportu ciężkiego,
10.Dokończenie asfaltowania na ulicy Borowej,
11.Oświetlenie ulicy Janowickiej od granicy z Bestwiną w kierunku centrum
Janowic,
12.Nałożenie nowej nawierzchni asfaltowej na ulicy Targanickiej z
uwzględnieniem poszerzenia tej ulicy,
13.Remont ulicy Pszczelarskiej,
14.Zabezpieczenie środków finansowych na zakup gruntu pod boisko piłki
nożnej,
15.Rozpatrzenie możliwości wykonania chodnika wzdłuż ulicy Janowickiej od
ulicy Pszczelarskiej do granicy z Bestwiną,
16.Wykonanie kanalizacji ściekowej w całym sołectwie Janowice,
17.Wymiana sieci wodociągowej w Janowicach,
18.Inicjatywa zagospodarowania starego przedszkola oraz uruchomienie go,
19.Wykonanie mostu na ulicy Kubika,
20.Zamontowanie skrzynki rozdzielczej prądu na terenach rekreacyjnych w
Janowicach,
21.Zabezpieczenie bezpiecznego dojścia dzieci do szkoły, wykonanie
chodników i odśnieżania.
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Ustne wnioski złożyli:
Radny Łukasz Furczyk zwracając się do radnych powiatowych z terenu
naszej gminy prosił, aby pomimo tego, że z różnych kręgów politycznych się
wywodzą, porozumieli się i wspólnie czynili starania o pozyskanie środków
dla gminy. Ponadto ponowił wnioski dotyczące ul. Krzywolaków oraz
dostępu do Internetu szerokopasmowego.
Radny Jerzy Stanclik zwracając się do radnych powiatowych przypomniał
wniosek z poprzedniej kadencji o naprawę osuwiska na ul. Hallera w
Bestwinie.
Radna Maria Maroszek poparła wniosek radnego Jerzego Stanclika oraz
prosiła o odwodnienie ul. Kościelnej (rejon p. Kubiczek i p. Łaciok) oraz
wyczyszczenie rowu przy tej ulicy na odcinku przylegającym do łąki.
Radny Edward Jonkisz prosił radnych powiatowych o remont ul. Ludowej w
Kaniowie.
Radny Rady Powiatu Bielskiego Bogusław Stolarczyk podziękował za
wszystkie złożone gratulacje i życzenia. Odpowiadając na pytania
poinformował:
- odnośnie Internetu szerokopasmowego, to temat jest aktualnie bardzo
trudny do zrealizowania,
- wycinka drzew na ul. Krzywolaków - część drzew zostanie wycięta w
tym roku, zaś w przyszłym roku będą czynione starania, aby tą drogę
wyremontować,
- odpowiedzi na pozostałe zgłoszone wnioski i pytania będą możliwe
dopiero, jak ukonstytuują się wszystkie komisje w Radzie Powiatu i
zostanie wybrany Zarząd Powiatu,
Radny Grzegorz Kołodziejczyk zapytał, czy podczas remontu ul.
Krzywolaków będzie brany pod uwagę odcinek ul. Czechowickiej i ul.
Rybackiej?
Odpowiedzi udzielił Pan Stolarczyk Bogusław informując, że tak, jeżeli
tylko znajdą się na to środki.
Radny Grzegorz Gawęda prosił o ustawienie znaku drogowego „ślepa ulica”
na ul. Tulipanów w Bestwince.
Prosił również o naprawę zniszczonego podczas powodzi chodnika na ul.
Św. Floriana.
Sołtys sołectwa Kaniów Marek Pękala pogratulował wyboru Wójtowi
Gminy, radnym, oraz radnym powiatowym jednocześnie życząc owocnej
pracy na kolejne 4 lata. Wyraził też nadzieję, że współpraca nadal będzie
układała się dobrze.
Zwrócił się do radnych powiatowych z prośbą o przyspieszenie realizacji
odśnieżania i posypywania dróg.
Prosił też Urząd Gminy o dopilnowanie realizacji czyszczenia rowów, gdyż
śniegu jest dość dużo i może się zdarzyć, że gdy będzie topniał to wody
również będzie dużo.
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Radny Mateusz Grygierzec wnioskował o regulację rzeki Łękawki na ul.
Podzamcze, a także wycięcie drzew w rejonie p. Targosz.
Radny Łukasz Furczyk zapytał o przebieg realizacji budowy „Orlika”.
Wójt elekt Stefan Wodniak odpowiadając poinformował:
- drogi w naszej gminie są odśnieżane dobrze w porównaniu z tym co się
dzieje w kraju. Podkreślił, że gmina nie oszczędza na odśnieżaniu,
natomiast oszczędza na posypywaniu dróg, gdyż są to bardzo kosztowne
usługi. Stąd też w Magazynie Gminnym ukaże się w tej sprawie
komunikat. Prosił, aby w tych trudnych warunkach pogodowych
zachować szczególną ostrożność. Zaznaczył, że środki w kwocie
200tyś.zł., które były zaplanowane na akcję zimową, już powoli się
kończą.
- regulacja koryta „Podleskiego” to jest zadanie WZIR-u, niemniej to
gmina wnioskuje i pilnuje. Rzeka Łękawka już od strony Wisły jest
etapami remontowana. Pewne rzeczy popowodziowe będą wykonywane,
głównie na Podzamczu, gdzie domy były narażone na podtopienie.
- realizacja „Orlik-a” przebiega prawidłowo i obecnie jest on na
ukończeniu. Cały drenaż, odwodnienie, całe podłoże jest przygotowane.
Fundamenty betonowe i wszystkie umocnienia były wcześniej wykonane.
Aktualnie są montowane piłkochwyty, światła są zamontowane, trawa
zakupiona. Termin ukończenia, który przypada na 15 grudnia br. zostanie
dochowany. Wójt wyraził satysfakcję, że mimo perturbacji z poprzednią
firmą, a także koniecznością przeprowadzenia II przetargu, uda się to
zadanie zrealizować zgodnie z planowanym terminem.
Ad.14
Po wyczerpaniu punktów porządku obrad, Przewodniczący Jerzy Zużałek
dziękując za udział w obradach, za dyskusję, zamknął I sesję VI kadencji Rady
Gminy Bestwina w dniu 02 grudnia 2010 roku.
Sesja rozpoczęła się o godz. 14:30 a zakończyła o godz.16:05.
Protokolant:
Insp.Irena Glądys
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