Bestwina, dn. 13 grudnia 2010r.

P r o t o k ó ł Nr II/10
z sesji VI kadencji Rady Gminy Bestwina odbytej w dniu 13 grudnia 2010
roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bestwina.
Protokół obejmuje uchwały Rady Gminy Bestwina od Nr II/8/10 do
Nr II/12/10
Lista obecności radnych oraz gości stanowi załącznik nr 1,2 i 3 do nin.
protokołu.
Na ustawową liczbę 15 radnych w sesji uczestniczyło 14 radnych co stanowi
93%. Nieobecny usprawiedliwiony – radny Grzegorz Kołodziejczyk.
Sesja rozpoczęła się o godz. 14:00.
Porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołu z sesji Rady Gminy Bestwina
z dnia 02 grudnia 2010r.
5. Wręczenie zaświadczenia o wyborze na Wójta Gminy Bestwina.
6. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Wójta Gminy Bestwina.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bestwina,
2) przyznania miesięcznego limitu przebiegu kilometrów dla Wójta Gminy
Bestwina,
3) uchwalenia budżetu na 2011rok wraz z wieloletnią prognozą finansową
gminy Bestwina na lata 2011 – 2010:
- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej
- opinia komisji stałych Rady Gminy,
- dyskusja,
8. Informacje bieżące.
9. Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich.
10. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
11. Zamknięcie sesji.
Ad.1
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek przywitał wszystkich radnych Rady
Gminy Bestwina, wójta elekta gminy Bestwina oraz zaproszonych gości
według listy obecności. Otworzył II sesję Rady Gminy Bestwina w dniu 13
grudnia 2010 roku. Na podstawie posiadanej listy obecności stwierdził
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prawomocność obrad. Na ustawową liczbę 15 radnych w sesji uczestniczyło do
godz. 14:35 - 13 radnych, od godz. 14:35 - 14 radnych (na obrady spóźniła się
radna Maria Maroszek, która usprawiedliwiła swoją nieobecność.
Ad.2
Sekretarzem obrad zgodnie z harmonogramem jednogłośnie wybrany został
radny Jerzy Borutka.
Ad.3
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek przedstawił porządek obrad,
jednocześnie zgłaszając wniosek Wójta o rozszerzenie punktu siódmego –
podjęcie uchwał – o dodatkowy projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały
Nr XXXVI/268/10 Rady Gminy Bestwina w sprawie budżetu gminy na 2010r.
W wyniku przeprowadzonego głosowania, wniosek o wprowadzenie
dodatkowego projektu w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/268/10 Rady
Gminy Bestwina w sprawie budżetu gminy na 2010r - został przyjęty 13
głosami „za” tj. jednogłośnie.
Porządek obrad z przegłosowaną poprawką został przyjęty 13 głosami „za” tj.
jednogłośnie.
Porządek obrad po zmianach:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołu z sesji Rady Gminy Bestwina
z dnia 02 grudnia 2010r.
5. Wręczenie zaświadczenia o wyborze na Wójta Gminy Bestwina.
6. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Wójta Gminy Bestwina.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bestwina,
2) przyznania miesięcznego limitu przebiegu kilometrów dla Wójta Gminy
Bestwina,
3) uchwalenia budżetu na 2011rok wraz z wieloletnią prognozą finansową
gminy Bestwina na lata 2011 - 2010
- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej
- opinia komisji stałych Rady Gminy,
- dyskusja,
4) 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. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
15. Zamknięcie sesji.
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Ad.4
Przewodniczący Jerzy Zużałek stwierdził, że protokół z sesji Rady Gminy
Bestwina z dnia 02 grudnia 2010 sporządzony został prawidłowo i znajduje się
do wglądu na sali obrad, na co dzień znajduje się do wglądu w Biurze Rady
Gminy. Zapytał, czy radni wnoszą uwagi do protokołu.
Do protokołu nie wniesiono uwag i w wyniku głosowania został on przyjęty
13 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Ad.5
Przewodniczący Jerzy Zużałek poprosił Przewodniczącego Gminnej Komisji
Wyborczej Pana Ludwika Kurasiewicza o wręczenie Wójtowi elektowi
zaświadczenia o wyborze. Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej Pan
Ludwik Kurasiewicz wręczył Panu Stefanowi Wodniakowi zaświadczenie o
wyborze na Wójta Gminy Bestwina składając jednocześnie gratulacje i
życzenia.
Ad.6
Zgodnie z art.29a ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym z
późniejszymi zmianami – objęcie obowiązków przez wójta następuje z chwilą
złożenia wobec Rady Gminy ślubowania.
W związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek poprosił
wszystkich o powstanie a następnie odczytał rotę ślubowania:
Rota ślubowania:
Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności
prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra
publicznego i pomyślności mieszkańców gminy.”
Po odczytaniu roty Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek poprosił Wójta
Gminy Pana Stefana Wodniaka o wypowiedzenie słowa „Ślubuję” lub „Ślubuję”
z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg”.
Wójt Gminy Stefan Wodniak złożył ślubowanie wypowiadając słowa
„ślubuję, tak mi dopomóż Bóg.”
Po złożonym ślubowaniu Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek w
imieniu własnym oraz Rady Gminy złożył Wójtowi Stefanowi Wodniakowi
gratulacje oraz życzenia wręczając wiązankę kwiatów.
Wójt Stefan Wodniak dziękując wszystkim mieszkańcom za zaufanie, wyraził
nadzieję, że ta kadencja będzie równie aktywna i nie mniej owocna niż
poprzednia. Wyraził również nadzieję, że przy pomocy Rady Gminy, a także
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podpowiedziom mieszkańców gminy będzie realizował wszystkie potrzebne
cele dla dobra naszej gminy.
Ad.7
Rada Gminy w liczbie 13 radnych przystąpiła do podjęcia uchwał. Opinie do
poszczególnych projektów uchwał, wypracowane na wspólnym posiedzeniu
komisji stałych w dniu 09 grudnia 2010r. przedstawiał Przewodniczący Rady
Gminy Jerzy Zużałek.
Podejmowane uchwały dotyczyły:
1) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bestwina,
• Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek przypomniał uchwałę w sprawie
wynagrodzenia Wójta Gminy, która obowiązywała w poprzedniej kadencji,
odczytując wysokości poszczególnych składników tego wynagrodzenia tj.:
1.wynagrodzenie zasadnicze w wysokości : 5.800,00zł.
2. dodatek funkcyjny w wysokości : 1.800,00zł.
3. dodatek specjalny w wysokości 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego
i funkcyjnego tj. : 3.040,00zł.
4. dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia
zasadniczego tj. 1.160,00zł.
Przypomniał też, że ten projekt uchwały był omawiany na wspólnym
posiedzeniu Komisji i Radni byli zdania, aby w tej kadencji nie zmieniać
wynagrodzenia dla Wójta pozostawiając poszczególne jego składniki na
dotychczasowym poziomie. W takiej też wersji pozytywnie zaopiniowali
projekt uchwały.
• Z uwagi na brak dyskusji, Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził
głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia
Wójta Gminy Bestwina.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr II/8/10 w sprawie
ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bestwina – została przyjęta 13
głosami „za” tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.
2) przyznania miesięcznego limitu przebiegu kilometrów dla Wójta Gminy
Bestwina,
• Przewodniczący Jerzy Zużałek również przytoczył uchwałę obowiązującą w
poprzedniej kadencji, a która przyznawała Wójtowi miesięczny limit
przebiegu kilometrów na korzystanie z własnego samochodu osobowego do
celów służbowych w jazdach lokalnych w wysokości 300km.
Przedstawił pozytywną opinię komisji, które podtrzymały limit kilometrów
na tym samym poziomie.
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• Z uwagi na brak dyskusji, Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził
głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przyznania miesięcznego
limitu przebiegu kilometrów dla Wójta Gminy Bestwina.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr II/9/10 w sprawie
przyznania miesięcznego limitu przebiegu kilometrów dla Wójta Gminy
Bestwina – została przyjęta 13 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.
3) uchwalenia budżetu na 2011rok wraz z wieloletnią prognozą finansową
gminy Bestwina na lata 2011 - 2020
• Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek poprosił Wójta gminy Stefana
Wodniaka o przybliżenie projektu uchwały w sprawie budżetu gminy na
2011 rok.
Wójt poinformował, że projekt uchwały w sprawie budżetu gminy na 2011r.
został opracowany zgodnie z nowo obowiązującą ustawą, równolegle z
projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy
Bestwina na 2011 – 2020 rok. Zaznaczył, że te dwie nierozłączne regulacje
prawne, do tej pory obowiązywały w formie: budżet + załącznik WPI –
wieloletni plan inwestycyjny. Wieloletnia prognoza finansowa zmusza
samorządy do dokładnej analizy zadań w 2011, ale i konsekwencji na
następne lata. Oznacza to, że cała konstrukcja finansowa musi być ujęta aż
do ostatniego dnia spłaty kredytu lub pożyczki.
Kolejno przybliżył projekt budżetu na 2011 rok informując, że budżet po
stronie dochodów planowany jest w wysokości 34 485 973,61zł. przy czym:
- dochody bieżące w wysokości 22 336 090,47zł.
- dochody majątkowe w wysokości 12 149 883,14zł.
Zaznaczył też, że dochody bieżące nie mogą być mniejsze od wydatków
bieżących. Między innymi podkreślił, że udało się uzyskać bardzo duży
wskaźnik inwestycyjny, który wynosi 40%, a który przez wiele, wiele lat był
niski z uwagi na to, że gmina nie dysponowała środkami uzyskanymi z
zewnątrz. Zwrócił uwagę z kolei na spadające z roku na rok dochody
refinansowane przez państwo tj.: PIT (podatek dochodowy od osób
fizycznych) i CIT (podatek od osób prawnych). Dla przykładu podał, że w
roku 2007 dochody te wynosiły 10,5mln.zł,a obecnie spadły do 7mln.zł.
Budżet po stronie wydatków planuje się w wysokości 36 726 627,61zł z
czego:
- wydatki bieżące w wysokości 22 031 435,88zł
- wydatki majątkowe w wysokości 14 695 191,73zł
- różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt
budżetu w kwocie 2 240 654,00zł, który pokryty zostanie z:
1. zaciągniętych pożyczek w wysokości 1 360 000,00zł, głównie z
WFOŚiGW (umarzany w 50%),
2. zaciągniętych kredytów w wysokości 143 499,00zł.
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3. wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z
rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości
737 155,00zł.
Zaznaczył, że wszystkie te cyfry ujęte w projekcie się równoważą i w
tych wartościach trzeba się zmieścić z całą konstrukcją budżetu, głównie
po stronie wydatków.
Zwrócił też uwagę na dość znaczący wzrost wydatków na szkolnictwo.
Podkreślił jednak, że generalnie wzrost ten dotyczy rosnących kosztów
mediów, bo środki na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli w miarę są
rekompensowane przez państwo ( subwencja ponad 90%). Subwencja na
2011 rok jest założona w kwocie 7,3mln.zł. tj. o 400tyś.zł. więcej niż w
roku bieżącym. Ma to pokryć wzrost wynikający z Karty Nauczyciela.
Niemniej, jak zaznaczył, pewne koszty trzeba pokryć z budżetu gminy.
Kwoty te zostały przedyskutowane z dyrektorem GZOSiP oraz
dyrektorami szkół i po konsultacjach zapisane i zaakceptowane jako
wydatki konieczne.
Ponownie nawiązał do drugiego projektu uchwały w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Bestwina na lata 2011-2020 przybliżając
załączniki do tego projektu, jednocześnie zwracając uwagę na trudności
przy ich sporządzaniu. Stwierdził bowiem, że trudno jest przewidywać co
będzie w roku następnym, a co dopiero w poszczególnych latach aż do
roku 2020.
Kończąc swoje wystąpienie zwrócił się do Rady Gminy z prośbą o
przyjęcie budżetu gminy na 2011 rok.
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek odczytał Uchwały I Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej:
• Uchwała Nr 4100/I/245/2010 z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie:
opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Bestwina projekcie
uchwały budżetowej na 2011 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami
informacyjnymi – wydana została opinia pozytywna. Uchwała
stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu.
• Uchwała Nr 4100/I/246/2010 z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie:
opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 2 240 654,00zł,
przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Bestwina na
2011 rok - wydana została opinia pozytywna. Uchwała stanowi
załącznik nr 7 do nin. protokołu.
• Uchwała Nr 4100/I/247/2010 z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie:
opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Bestwina projekcie
uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 2020 - wydana została opinia pozytywna. Uchwała stanowi
załącznik nr 8 do nin. protokołu.
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O godz. 14:35na salę obrad weszła Radna Maria Maroszek
usprawiedliwiając swoje spóźnienie.
Stan radnych do podejmowania uchwał od tej chwili wynosi 14
Radnych.
W dyskusji nad projektem budżetu gminy na 2011 rok głos zabrali:
Radny Łukasz Furczyk stwierdził, że projekt budżetu jest budżetem
dobrym ujmującym wnioski i postulaty radnych oraz mieszkańców, a
szczególnie cieszy fakt, że powstaną obiekty sportowe: ośrodek
sportów wodnych i sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w
Kaniowie. Stwierdził też, że optymistycznie napawa fakt, że
konsekwentnie jest realizowana gospodarka wodno-ściekowa
(wymiana wodociągów, dalsza rozbudowa kanalizacji). Również ok.
połowy przyszłego roku znajdą się środki na rozbudowę stacji
uzdatniania wody przy ujęciu wody, co pozwoli poprawić poziom
wody naszym mieszkańcom. Wyraził jednak zdziwienie, że przy
malejących z roku na rok dochodach z podatku PIT i CIT, zwiększa
się wydatki w dziale oświata: na stołówki, administrację, wzrost
wynagrodzeń. Jest zdania, że należy się temu przyjrzeć na
posiedzeniach komisji, skąd ten wzrost tak znaczący się bierze.
Również prosił o odpowiedź dyrektora CKSiR o wyjaśnienie wzrostu
wydatków.
Odpowiedzi udzielili:
Dyrektor CKSiR Grzegorz Boboń udzielając odpowiedzi wyjaśnił, że
na wzrost wydatków wpłynął szczególnie wzrost cen mediów, a
ponadto dwie inwestycje zaplanowane w 2011 roku tj.: dokończenie
kortów tenisowych (wniosek zebrania wiejskiego) oraz wykonanie
ogrzewania w Muzeum Regionalnym w Bestwinie, którego w tym
obiekcie brak. Nie zakładano podwyżek wynagrodzeń a jedynie
podwyższenie o wskaźnik procentowy inflacji.
Dyrektor Gminnego Zespołu Szkół i Przedszkoli Arkadiusz Maj
wyjaśnił, że ten nagły wzrost wydatków w 2011 roku to nie jest
tendencja trwała, lecz zapewnienie w tym roku aż 13 jubileuszy (25,
35, 40-lecia pracy).
Radny Andrzej Wojtyła stwierdził, że ten budżet ucieszy mieszkańców
ul. Polnej, bo tam pojawi się nowy fragment nawierzchni asfaltowej.
Pojawi się też remont ul. Bialskiej. Generalnie stwierdził, że przed
7

nową Radą stoją poważne zadania drogowe, a głównie chodzi o
remont ul. Krakowskiej, Kościelnej, Szkolnej. Wyraził nadzieję, że
dzięki nowej energii Wójta i Rady Gminy będzie można do tych zadań
podejść pomimo tego, że są to drogi powiatowe. Zaznaczył jednak, że
gmina ma duży wpływ na to, aby te zadania wykonać.
Radny Benedykt Kohut (odczytał swoją własną opinię do projektu
budżetu):
„W związku z tym, że projekt budżetu gminy na 2011r. był
rozpatrywany na wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Gminy w
dniu 09 grudnia br., moją obecną wypowiedź traktuję jako
indywidualny głos radnego a nie całej mojej komisji. Tradycyjnie będę
starał się wyjaśniać, że nie można głosić i utwierdzać opinii
publicznej, że to połowa budżetu gminy pochłaniania jest przez
oświatę bez rozbicia tego na czynniki pierwsze, bez wyjaśnienia i
przypominania jakie zadania do kogo należą.
Istotnie biorąc tylko suche liczby, to kwota 13 957 865 zł. Może
szokować, ale po odliczeniu subwencji oświatowej otrzymywanej od
Ministerstwa Edukacji w wysokości 7 330 729 zł, kosztów Przedszkoli
2 819 349 zł, świetlic i stołówek szkolnych – 417 392 zł, jako zadania
własne a także kosztów utrzymania Gminnego Zespołu Szkół i
Przedszkoli – 557 840 zł, jest to kwota 1 832 555zł. Kwota ta stanowi
około 15% kwoty z 125 13353 zł, jako dochodu od osób prawnych,
osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej. To tym % budżetu możemy operować i uważać, że z naszych
podatków tyle pochłania oświata. W tym jest jeszcze kwota 114 300 zł
na dowożenie uczniów 53 773 zł na dokształcanie nauczycieli,
59 740 zł pozostała działalność co wynika także z zadań statutowych.
Średnio na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wypada ok.
86%. Jednakże kwoty pensji miesięcznych wynikają z wykształcenia
(ok. 80% nauczycieli mianowanych i dyplomowanych, a ok. 60%
dyplomowanych) i ustalonych stawek miesięcznych i na to nie mamy
wpływu. Należy się tylko cieszyć z poziomu wykształcenia i
przygotowania zawodowego kadry nauczycielskiej i osiąganych
wyników naszych dzieci, naszych uczniów, ogólnie z poziomu naszej
oświaty.
Zdziwienie może także budzić kwota 1 584 000zł. na kulturę i ochronę
dziedzictwa narodowego, W rozbiciu jest to 1 034 000 na domy i
ośrodki kultury, świetlice i kluby a 550 000 na biblioteki. Pamiętajmy
jednak, że w kwocie na kulturę wydawane są pewne pieniądze na sport
w postaci częściowej opłaty trenerów dla młodzieży , częściowego
wynagrodzenia gospodarzy itp. Pamiętajmy przede wszystkim, że
kulturę należy głównie dawać i organizować, a nie patrzeć tylko i
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wyłącznie na zysk, bo prawdziwa kultura nigdy nie będzie
samofinansująca się , gdyż w naszym położeniu w pobliżu dużych
środowisk miejskich jest to niemożliwe. Fundusze te są wg. mnie
celowe, potrzebne, uzasadnione i na pewno będą wydawane
przemyślanie.
Uzasadnieniem natomiast pieniędzy dla bibliotek gminnych są
wysokie udziały w ocenach na szczeblu powiatowym, a także
wojewódzkim, jest profesjonalne podejście do czytelników.
Proponowane wydatki w pozostałych dziedzinach będących w
zainteresowaniach naszej Komisji są wg mnie na poziomie wymagań i
przepisów. Uważam więc, że proponowany budżet jest na miarę
możliwości finansowych głównie wynikających z budowanej
kanalizacji, jako priorytetu potrzebnego i uzasadnionego, budowy i
remontu dróg i chodników. Jeśli wynikną pilne i uzasadnione potrzeby
pewnych korekt budżetu, to zostaną one przemyślane i wprowadzone w
trakcie jego realizacji. Wobec powyższego będę z pełnym
przekonaniem głosował za jego przyjęciem. Dziękuję za uwagę.”
Radny Jerzy Stanclik zapytał, czy wpłynęło już dofinansowanie z
Lokalnej Grupy Działania w kwocie 500tyś.zł. z przeznaczeniem na
chodnik na „Magówkę” i czy przez to zmniejszył się kredyt.
Przypomniał, że gmina na to zadanie zaciągnęła kredyt w kwocie
1,2mln.zł.
Odpowiedzi udzielił Wójt informując, że fizycznie środki wpływają do
budżetu z dużym opóźnieniem i fizycznie jeszcze nie wpłynęły.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Jerzy
Zużałek poddał pod głosowanie zgłoszone autopoprawki i wnioski do
budżetu, a które wcześniej otrzymali wszyscy Radni.
W pierwszej kolejności przypomniał, że na wspólnym posiedzeniu
Komisji został przyjęty wniosek o wprowadzenie do projektu budżetu
zadania pt.: zarurowanie odcinka cieku płynącego przez teren należący
do Koła Łowieckiego „Bażant”.
W związku z powyższym Przewodniczący Jerzy Zużałek poddając
wniosek pod głosowanie, zapytał, kto jest za wprowadzeniem tego
wniosku do budżetu gminy.
W wyniku głosowania wniosek ten został przyjęty 14 głosami „za” tj.
jednogłośnie.
Kolejno poddał pod głosowanie autopoprawkę wprowadzoną do
projektu budżetu w § 3 pkt. 2, który otrzymuje brzmienie:
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„zaciągniecie kredytów – 143 499,00zł” (było 880 654,00zł) oraz
dodaje się punkt 3 o brzmieniu: „ wolnych środków na rachunku
bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat
ubiegłych – 737 155,00zł”.
W wyniku głosowania autopoprawka została przyjęta 14 głosami „za”
tj. jednogłośnie.
Jako ostatni poddał pod głosowanie aneks do projektu budżetu, który
radni otrzymali i był omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji.
Zawiera on poprawki, które wskazywała Regionalna Izba
Obrachunkowa (załącznik nr 9 do nin. protokołu).
Radni nie wnieśli uwag i w wyniku głosowania aneks do projektu
budżetu na 2011 został przyjęty 14 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek poddał pod głosowanie
uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2011 wraz z przegłosowanymi
poprawkami.
W wyniku głosowania Uchwała Nr II/10/10 w sprawie budżetu
gminy na 2011 rok – została przyjęta 14 głosami „za” tj.
jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu.
4) wieloletniej prognozy finansowej gminy Bestwina na lata 2011 – 2020
Przewodniczący Rady przypomniał, że projekt ten omawiał Wójt wraz z
projektem budżetu gminy.
• Z uwagi na brak dyskusji, Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził
głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej gminy Bestwina na lata 2011 – 2020.
W wyniku głosowania Uchwała Nr II/11/10 w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej gminy Bestwina na lata 2011 – 2020 – została przyjęta 14 głosami
„za” tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do nin. protokołu.
5) zmiany Uchwały Nr XXXVI/268/10 Rady Gminy Bestwina w sprawie

budżetu gminy na 2010r.
Wyjaśnień do projektu udzieliła Skarbnik Gminy Stanisława Grzywa.
Wyjaśnienia na piśmie otrzymali wszyscy radni i stanowią również załącznik
nr 12 do nin. protokołu.
• Z uwagi na brak dyskusji, Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził
głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr
XXXVI/268/10 Rady Gminy Bestwina w sprawie budżetu gminy na 2010r.
W wyniku głosowania Uchwała Nr II/11/10 w sprawie zmiany Uchwały
Nr XXXVI/268/10 Rady Gminy Bestwina w sprawie budżetu gminy na
2010r. - została przyjęta 14 głosami „za” tj. jednogłośnie.
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Uchwała stanowi załącznik nr 13 do nin. protokołu.
Po przyjęciu wszystkich uchwał znajdujących się w porządku obrad,
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek złożył gratulacje Wójtowi Gminy
Stefanowi Wodniakowi za tak jednomyślne przyjęcie budżetu przez Radę
Gminy i życzył 100% jego realizacji.
Wójt Gminy Stefan Wodniak dziękując Radzie Gminy wyraził nadzieję, że rok
2011 będzie owocował tym, iż budżet ten będzie ulegał zmianom w ciągu roku
w miarę wszelkich możliwości pozyskiwania środków.
Radny Łukasz Furczyk w imieniu własnym oraz radnego Jerzego Stanclika
podziękowali Wójtowi, Skarbnikowi Gminy i całemu referatowi za tak pięknie
opracowany budżet.
Ad. 8
W informacjach bieżących Przewodniczący Jerzy Zużałek jeszcze raz
przytoczył pismo Koła Łowieckiego „Bażant”, które już zostało uwzględnione
przy uchwaleniu budżetu gminy na 2011r., a następnie odczytał życzenia z
okazji Świąt Bożego Narodzenia, które wpłynęły od LKS „Przełom” Kaniów
oraz Sołtysa z Kaniowa Pana Marka Pękali.
Wójt Stefan Wodniak :
- poinformował o prowadzonej przez CBŚ akcji na terenie,
- zapytał Radę Gminy, czy ostatnia sesja w roku bieżącym mogłaby się odbyć
w dniu 30 grudnia br. o godz. 12-tej w Centrum Kultury Sportu i Rekreacji.
Radni nie wnieśli uwag i propozycja Wójta została przyjęta.
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek podzielił się informacjami
dotyczącymi dalszych losów KWK Silesia. Poinformował, że w dniu 9 grudnia
nastąpiła finalizacja w Ambasadzie Czeskiej i została podpisana umowa na
sprzedaż kopalni. Czesi planują zainwestować od 100 do 150mln.EURO i chcą
osiągnąć wydobycie 3mln. brutto z tego 2mln. ton węgla. Zatrudnienie w pełnej
fazie wydobycia wyniesie 1750 osób. Na dzień dzisiejszy wynosi ok. 730 osób.
Ad.9
W ramach wniosków i zapytań radnych oraz rad sołeckich ustne wnioski
złożyli:
Radny Jerzy Stanclik :
– zapytał czy przy aktualnych warunkach pogodowych będą kontynuowane
prace przy kładzeniu nawierzchni na boisku „Orlik”?
Radny Łukasz Furczyk:
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– zapytał kiedy wzdłuż ulicy Witosa przy granicy z Bestwinką będą ustawione
płotki zapobiegające nawiewaniu śniegu na drogę,
– zapytał radnych powiatowych, czy wiadomo jest jaka firma i kiedy
rozpocznie prace na ul. Krzywolaków oraz jakie będą z tym związane
utrudnienia drogowe,
– zapytał o prace przy OSP w Kaniowie, a także o wyposażenie obiektu,
– zapytał o zmiany i ewentualne problemy wynikające ze zmiany ustawy tzw.
„śmieciowej”,
Radna Wioleta Gandor :
– prosiła o przyjrzenie się jakości prac wykonywanych na mostku na rzece
Łękawce wzdłuż ul. Dankowickiej (już są ubytki w asfalcie),
– zapytała Wójta czy Szkoła w Bestwince może liczyć na remont
przeciekającego dachu,
– prosiła o naprawę lub wymianę znaków drogowych w Bestwince przy boisku
z uwagi na niecenzuralne napisy a także na granicy Bestwinki z Kaniowem
przy przejeździe kolejowym,
– zapytała radnych powiatowych, jaka jest szansa na wykonanie nowej
nawierzchni na ul. Św. Floriana w Bestwince.
Radny Andrzej Wojtyła:
– poruszył problem nieodśnieżonego chodnika na ul. Kościelnej przy ściance z
kamienia. Prosił aby zadbać o jego odśnieżanie szczególnie w niedzielę
kiedy mieszkańcy najliczniej poruszają się tym chodnikiem do kościoła,
– sygnalizował konieczność posypywania śliskich podjazdów na ul.
Krakowskiej i Kościelnej,
– zgłosił rozbite światło sygnalizacyjne na ul. Krakowskiej przy zjeździe na ul.
Kościelną oraz wymianę znaku STOP przy podjeździe z ul. Bialskiej na ul.
Krakowską,
Radny Mateusz Grygierzec:
– wnioskował o publikowanie w „Magazynie Gminnym” wyników badań
jakości wody wykonywanych przez Sanepid w ramach kontroli Spółki
„Kombest”,
Radny Anatol Faruga:
– zapytał czy budynki Spółki „Kombest” stoją na gruncie gminnym, czy na
gruncie WZIR-u,
Radny Benedykt Kohut:
– zapytał o wydzielanie działek między ul. Kwiatową a ul. Krakowską oraz o
to, czy w trakcie wydzielania jest zagwarantowany dojazd do tych działek i
przez kogo,
– zapytał, gdzie zostało ujęte zadanie dot. dokończenia chodnika między ul.
Szkolną a ul. Krakowską,
– w imieniu mieszkańców poruszył problem zwężenia na ul. Konopnickiej w
okolicy p. Rybskiego,
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Radny Jerzy Stanclik
– zgłosił potrzebę rozwiązania problemu odśnieżania chodnika na odcinku
mostu ul. Godynia w Bestwinie,
Radny Jan Stanclik
– zwrócił się z prośbą do radnych powiatowych o ujęcie w budżecie powiatu
drugiej części chodnika przy ul. Janowickiej w stronę Piekarni, a także
naprawy mostu na ul. Kubika
– pogratulował Radnemu powiatowemu Bogusławowi Stolarczykowi wyboru
na Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu równocześnie prosząc o poruszanie
spraw w powiecie dotyczących naszej gminy,
Radny Edward Jonkisz
– zwrócił się z prośbą o posypywanie śliskich nawierzchni, szczególnie na
STOP-ach i przed przejazdami kolejowymi,
– zapytał Radnego powiatowego Józefa Maziarza o zarurowanie 12m ul.
Ludowej. Przypomniał Radnemu, że obiecał to załatwić,
Sołtys sołectwa Kaniów Marek Pękala
– zapytał o kontynuowanie asfaltowania w centrum Kaniowa,
– wnioskował o uzupełnienie oświetlenia na ul. Batalionów Chłopskich oraz
koło sklepu p. Ramendy,
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek
– prosił, aby ponowić pismo do PKP w sprawie remontu budynku stacji
kolejowej w Kaniowie,
– przypomniał odmowę Zarządu Dróg Powiatowych dotyczącą braku
możliwości ustawienia lustra na ulicy Batalionów Chłopskich – ul. Kóski –
ul. Grobel Borowa oraz prosił o ponowne rozpatrzenie tego wniosku i
przeprowadzenie wizji w terenie stwierdzając, że jest możliwość ustawienia
tam lustra,
Radny Edward Jonkisz
– nawiązując do stacji PKP w Kaniowie stwierdził, iż słyszał, że budynek ma
być rozebrany a rogatki mają być automatyczne.
Ad.10
Odpowiedzi na niektóre wnioski i zapytania, krótkiej odpowiedzi udzieli:
Kierownik Referatu służb Technicznych Artur Beniowski
– „Orlik”, - jest już rozłożona sztuczna trawa. Termin odbioru przypada na 15
grudnia br. i nie przewiduje się przesunięcia tego terminu,
– płotki przy ul. Witosa zostały zlecone do postawienia,
– OSP w Kaniowie – część remontowana jest wykonana i aktualnie trwają
odbiory (BHP, Sanepid),
– wymiana dachu szkoły w Bestwince – planuje się wymianę w połączeniu z
termomodernizacją szkoły. Niemniej duże przecieki muszą być naprawione
na bieżąco,
– znaki drogowe - na bieżąco będzie dokonywany przegląd w ramach
bieżącego utrzymania,
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– odśnieżanie chodników na trudnych odcinkach – zwróci uwagę firmom
odśnieżającym, aby tam gdzie nie ma możliwości użycia sprzętu
odśnieżającego stosowali odśnieżanie przy pomocy łopat,
– budynki „Kombestu” znajdują się na gruncie należącym do „Kombestu”,
– wyniki badań wody będą publikowane w Magazynie Gminnym,
– mostek na ul. Dankowickiej – dokona rozeznania,
– budynek stacji PKP – ponowi pismo o remont tego budynku,
– ponowi pismo do zarządu Dróg Powiatowych o ustawienie lustra na ulicy
Batalionów Chłopskich – Kóski – Grobel Borowa,
Wójt Stefan wodniak
– podział działek – nie może być dokonane wydzielanie działek bez
możliwości dojazdu do nich.
Radny Łukasz Furczyk dodatkowo zapytał Radnego Józefa Maziarza o wycinkę
drzew na ul. Krzywolaków.
Radny Józef Maziarz odpowiadając poinformował, że częściowo jeszcze w tym
roku.
Ad.11
Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad, Przewodniczący Jerzy
Zużałek oraz Wójt Gminy Stefan Wodniak złożyli wszystkim obecnym życzenia
z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Wójt Stefan Wodniak
osobno podziękował za współpracę wieloletniemu Wójtowi oraz Radnemu
Antoniemu Grygiercowi.
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek dziękując za udział w obradach, za
dyskusję, zamknął II sesję VI kadencji Rady Gminy Bestwina w dniu 13 grudnia
2010 roku.

Protokolant:
Insp.Irena Glądys

Sekretarz obrad:
Radny Jerzy Borutka
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