Bestwina, dn. 02 czerwca 2011r.
BR.0002.7.2011

P r o t o k ó ł Nr VII/2011
z sesji Rady Gminy Bestwina odbytej w dniu 02 czerwca 2011 roku w sali
posiedzeń Urzędu Gminy Bestwina.
Lista obecności radnych oraz gości stanowi załącznik nr 1, 2 i 3 do nin.
protokołu.
Protokół obejmuje uchwały Rady Gminy Bestwina od Nr VII/50/2011 do
Nr VII/62/2011.
Na ustawową liczbę 15 radnych w sesji uczestniczyło 15 radnych co stanowi
100%.
Sesja rozpoczęła się o godz. 14:30.
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 14 kwietnia 2011r.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy Bestwina za 2010.
6. Sprawozdanie finansowe Gminy Bestwina za 2010r.
7. Informacja o stanie mienia gminy Bestwina.
8. Uchwała I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy
Bestwina sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010r. wraz z informacją o
stanie mienia komunalnego.
9. Stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bestwina w sprawie udzielenia
absolutorium Wójtowi Gminy Bestwina z wykonania budżetu Gminy
Bestwina za 2010r.
10. Uchwała I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Katowicach w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w
sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bestwina z tytułu
wykonania budżetu za 2010 rok,
11.Opinia komisji stałych Rady Gminy,
12.Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
13.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bestwina za 2010r.
14.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
Bestwina z tytułu wykonania budżetu gminy Bestwina za 2010 rok,
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15.Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmiany Uchwały II/10/10 Rady Gminy Bestwina z dnia 13 grudnia 2010r.
w sprawie budżetu gminy na 2011r.,
2) zmiany Uchwały Nr II/11/10 Rady Gminy Bestwina z dnia 13 grudnia
2010r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina na
lata 2011 – 2020,
3) włączenia Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bestwinie do Zespołu Szkolno
Przedszkolnego w Bestwinie,
4) włączenia Gimnazjum w Bestwince do Zespołu Szkolno Przedszkolnego
w Bestwince,
5) zmiany Uchwały Nr V/32/2011 Rady Gminy Bestwina z dnia 24 lutego
2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez
przedszkola, dla których organem prowadzącym jest gmina Bestwina,
6) ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów
dziecięcych,
7) ustalenia maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego
ustalania oraz wysokości opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka u
dziennego opiekuna,
8) przyjęcia darowizny nieruchomości,
9) stałych obwodów głosowania,
10) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzenie ścieków,
11) zawarcia porozumienia na przejęcie zadań dotyczących zarządzania
publicznymi drogami powiatowymi.
16.Informacje bieżące.
17. Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich.
18. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
19. Zamknięcie sesji.
Ad.1
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek przywitał wszystkich radnych Rady
Gminy Bestwina, Wójta Gminy wraz z kierownictwem Urzędu Gminy i
jednostek organizacyjnych, Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Bielskiego
Bogusława Stolarczyka wraz radnym powiatowym Panem Arturem
Beniowskim, Redaktora Naczelnego „Magazynu Gminnego” oraz mieszkańców.
Otworzył VI sesję Rady Gminy Bestwina w dniu 02 czerwca 2011 roku. Na
podstawie posiadanej listy obecności stwierdził prawomocność obrad.
Przewodniczący Jerzy Zużałek przywitał również bardzo serdecznie Pana
Marcelego Kraus, którego zaprosił na obrady, aby w obecności wszystkich
obecnych, wręczyć mu odznakę I stopnia Honorowych Dawców Krwi PCK.
Przed wręczeniem odznaki poinformował, że Pan Marcel Kraus jest członkiem
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Gminnego Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Gminy Bestwina i
oddał ponad 18 litrów krwi. Z tej też racji został odznaczony wyżej wymienioną
odznaką. Poprosił Pana Marcelego Kraus o odbiór odznaczenia. Po przypięciu
odznaki, Przewodniczący Jerzy Zużałek złożył gratulacje Panu Marcelemu
Kraus i poinformował, że Pan Marcel pomaga nie tylko oddając krew, jako
członek Gminnego Klubu, ale i jako strażak, zawsze pomaga w zabezpieczeniu
wszystkich akcji krwiodawstwa, poprzez przygotowanie terenu pod przyjazd
ambulansu. Wszyscy obecni na sali, swoje uznanie i podziękowanie dla Pana
Marcelego Kraus, okazali gromkimi brawami.
Pan Marcel Kraus złożył podziękowania i zachęcał radnych do tej szlachetnej
akcji, jaką jest oddawanie krwi.
Korzystając z uroczystej chwili, Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek w
imieniu własnym i wszystkich radnych, zaś Wójt Gminy Stefan Wodniak
również w imieniu własnym i pracowników Urzędu Gminy złożyli serdeczne
życzenia Jubilatowi Radnemu Edwardowi Jonkiszowi z okazji okrągłych
urodzin wręczając bukiety kwiatów.
Ad.2
Sekretarzem obrad zgodnie z harmonogramem jednogłośnie wybrany został
radny Grzegorz Gawęda.
Ad.3
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek przedstawił porządek obrad, do
którego radni nie wnieśli uwag i w głosowaniu przyjęli go 15 głosami „za” tj.
jednogłośnie.
Ad.4
Przewodniczący Jerzy Zużałek stwierdził, że protokół z sesji Rady Gminy
Bestwina z dnia 14 kwietnia 2011r. 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 protokół został
przyjęty 15 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Ad.5
Wójt Stefan Wodniak przypomniał, że budżet gminy na 2010 rok został
uchwalony 7 stycznia 2010 roku. Kwota po stronie dochodów wynosiła
34 721 695,35zł , zaś po stronie wydatków 38 579 201,35zł. Tak wysoki budżet
wiąże się z realizacją projektów współfinansowanych przez Unię Europejską.
Dla przypomnienia podał, że wcześniej gmina od wielu lat dysponowała
budżetem między 21 – 24 mln.zł.
Kontynuując poinformował, że budżet konstruowany był tak, aby zapisane w
nim były w miarę możliwości wszystkie zadania, które były wybrane z
wniosków z zebrań wiejskich, rad sołeckich, a także zgłaszanych przez Radę
Gminy. Zaznaczył, że oczekiwań mieszkańców było więcej, ale budżet nie mógł
przekroczyć 40mln.zł. Z tego względu, że po stronie dochodów nie było już
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możliwości poszukania dochodów, a po drugie przekraczając tą cyfrę gmina
popadałaby w audyt, który generowałby dodatkową obsługę finansową. Byłaby
to firma zlecona, bądź oddzielne stanowisko „nadskarbnik”, który byłby
przyjęty na stałe w naszej gminie.
Budżet w ciągu roku był zmieniany uchwałami Rady Gminy, a to dlatego, że
zadania rozstrzygały się w przetargach, pozytywnie na rzecz oszczędności. Na
koniec roku 2010r. budżet zamknął się kwotą:
po stronie dochodów 30 878 792,05zł, a po stronie wydatków 35 366 655,04zł.
Wszystkie zadania w budżecie zapisane, zostały praktycznie wykonane w 100%.
Za to, że budżet był trzymany w pełnej dyscyplinie, podziękował Skarbnikowi
Gminy Stanisławie Grzywa, bo jak stwierdził, pełna dyscyplina i kontrola na
bieżąco tego budżetu dała możliwości funkcjonowania i uniknięcia potknięć
skutkujących paraliżem finansowym. W tym miejscu zwrócił szczególną uwagę
na inwestycje, które wykonywane były zgodnie z harmonogramami i przyjętymi
terminami.
Z uwagi na to, że wykonanie budżetu za 2010 rok było szczegółowo omawiane
na posiedzeniach wszystkich komisji stałych Rady Gminy, Wójt podał tylko
cyfry procentowe zamknięcia budżetu. I tak: po stronie dochodów wykonanie
budżetu wynosiło 92,53%, a po stronie wydatków 92,27%. Stwierdził, że cyfry
te są prawie bilansujące się i świadczą o pełnej dyscyplinie. Zaznaczył też, że
ten procent wykonania uważa za bardzo dobry w porównaniu z innymi
budżetami w Polsce. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.
Ad.6
Sprawozdanie finansowe Gminy Bestwina za 2010r. przedstawiła Skarbnik
Gminy Stanisława Grzywa informując, że druga część sprawozdania z
wykonania budżetu została ujęta w bilansie jednostki budżetowej, bilansie
wykonania budżetu gminy, rachunku zysków i strat jednostki, zestawieniu
zmian w funduszu jednostki. W tych wszystkich załącznikach zostały
odzwierciedlone kwoty dochodów i wydatków oraz kwoty, które znajdują się
również w informacji o stanie mienia. Sprawozdanie finansowe przedkłada się
Regionalnej Izbie Obrachunkowej, a także otrzymali je wszyscy radni i było
omawiane na posiedzeniach komisji. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do
nin. protokołu.
Ad.7
Informacja o stanie mienia gminy Bestwina – Wójt Gminy Stefan Wodniak
poinformował, że Informacja ta jest niewiele zmieniająca się corocznie,
niemniej musi być wykonana według takiego wzoru. Również Informację tą
otrzymali wszyscy radni i była omawiana na posiedzeniach komisji Rady
Gminy. Informacja o stanie mienia gminy Bestwina stanowi załącznik nr 6 do
nin. protokołu.
Ad.8
Przewodniczący Jerzy Zużałek odczytał Uchwałę Nr 4100/I/106/2011 z dnia 13
kwietnia 2011 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w
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Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Bestwina
sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010r. wraz z informacją o stanie mienia
komunalnego. Opinia została wydana pozytywna. Uchwała stanowi załącznik
nr 7 do nin. protokołu.
Ad.9
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Łukasz Furczyk odczytał Opinię Komisji
Rewizyjnej o wykonaniu budżetu gminy Bestwina za 2010 rok a następnie
Uchwałę Komisji nr 1/2011 z dnia 11 maja 2011r. w sprawie wniosku o
udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Bestwina. W uchwale tej zostało
zawarte stanowisko, w którym Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie
z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, sprawozdanie
finansowe, informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za
2010 rok oraz wnosi do Rady Gminy Bestwina o udzielenie Panu Stefanowi
Wodniakowi – Wójtowi Gminy Bestwina, absolutorium za 2010 rok.
Stanowisko uzasadniła tym, że po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach o sprawozdaniu z wykonania budżetu, po
rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania
finansowego za 2010 rok oraz wysłuchaniu wyjaśnień Wójta do sprawozdania z
wykonania budżetu, Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła wykonanie budżetu
za 2010 rok. Wobec powyższego w głosowaniu jawnym Komisja jednogłośnie
wnioskowała o udzielenie Panu Stefanowi Wodniakowi – Wójtowi Gminy
Bestwina absolutorium za 2010 rok. Opinia o wykonaniu budżetu gminy
Bestwina za 2010 rok oraz Uchwała Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik nr 8 i
9 do nin. protokołu.
Ad.10
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek odczytał Uchwałę Nr 4100/I/144/2011 z
dnia 18 maja 2011 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Bestwina. Opinia o wniosku Komisji Rewizyjnej w
sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2010 rok, została wydana
pozytywna. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu.
Ad.11
Opinie komisji stałych do wykonania budżetu gminy za 2010 rok przedstawiali
przewodniczący poszczególnych komisji stałych Rady Gminy:
− Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Maria Maroszek – Opinia
Komisji stanowi załącznik nr 11 do nin. protokołu.
− Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy, Ochrony I kształtowania
Środowiska Jerzy Stanclik – Opinia Komisji stanowi załącznik nr 12 do nin.
protokołu.
− Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa
Publicznego Benedykt Kohut - Opinia Komisji stanowi załącznik nr 13 do
nin. protokołu.
Ad.12
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Brak głosów w dyskusji nad wykonaniem budżetu gminy za 2010 rok.
Ad.13
Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował o wprowadzonej autopoprawce do
podstawy prawnej projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Bestwina za 2010r., polegającej na dopisaniu art. 28a ust.2 i art. 61 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001r. Nr 142,
poz.1591 ze zm.), a następnie poddał pod głosowanie przyjęcie autopoprawki.
Autopoprawka została przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Kolejno Przewodniczący przeprowadził jawne głosowanie nad przyjęciem
uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bestwina za 2010r.
W wyniku głosowania Uchwała Nr VII/50/2011 w sprawie rozpatrzenia i
zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Bestwina za 2010r. – została przyjęta 15 głosami „za” tj.
jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do nin. protokołu.
Ad.14
Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował również o wprowadzonej
autopoprawce do podstawy prawnej projektu uchwały w sprawie udzielenia
absolutorium Wójtowi Gminy Bestwina z tytułu wykonania budżetu gminy
Bestwina za 2010 rok, polegającej na dopisaniu art. 28a ust. 2 ustawy z dnia 8
marca o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), a
następnie poddał pod głosowanie przyjęcie autopoprawki. Autopoprawka
została przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Kolejno Przewodniczący przeprowadził jawne głosowanie nad przyjęciem
uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bestwina z tytułu
wykonania budżetu gminy Bestwina za 2010 rok.
W wyniku głosowania Uchwała Nr VII/51/2011 w sprawie udzielenia
absolutorium Wójtowi Gminy Bestwina z tytułu wykonania budżetu gminy
Bestwina za 2010 rok – została przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do nin. protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek w imieniu całej Rady Gminy złożył
Wójtowi Gminy Stefanowi Wodniakowi podziękowanie za sprawne
prowadzenie gminy, za realizację budżetu, za wszystkie wyrażone pozytywne
opinie, a także złożył gratulacje i życzył takiego samego głosowania za rok.
Przewodniczący wręczył Wójtowi bukiet kwiatów, a wszyscy obecni na sali bili
brawo.
Wójt Stefan Wodniak podziękował Radzie Gminy za bardzo dobrze układającą
się współpracę. Podziękował także pracownikom Urzędu Gminy i jednostek
organizacyjnych.
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Przy tej okazji poinformował, że w Wilamowicach odbył się przegląd pracy
bibliotek w powiecie bielskim. Na przeglądzie tym Gminna Biblioteka
Publiczna oraz filie zdobyły wszystkie nagrody. W tym miejscu złożył
podziękowanie i gratulacje na ręce Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Pani
Teresie Lewczak.
Na wniosek radnych, Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 10-cio minutową
przerwę. Po przerwie wznowiono obrady.
Ad.15
Rada Gminy w liczbie 15 radnych przystąpiła do podjęcia uchwał. Opinie do
poszczególnych
projektów
uchwał
przedstawiali
przewodniczący
poszczególnych komisji stałych:
− Komisji Budżetu i Finansów – Przewodnicząca Maria Maroszek,
− Komisji Rozwoju Gminy, Ochrony I kształtowania Środowiska –
Przewodniczący Jerzy Stanclik,
− Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego –
Przewodniczący Benedykt Kohut,
Podejmowane uchwały dotyczyły:
1) zmiany Uchwały II/10/10 Rady Gminy Bestwina z dnia 13 grudnia 2010r. w
sprawie budżetu gminy na 2011r.,
• Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Wójt Stefan Wodniak oraz Skarbnik
Gminy Stanisława Grzywa. Uzasadnienie na piśmie otrzymali wszyscy
radni. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 16 do nin. protokołu.
Skarbnik Gminy ponadto poinformowała, że od czasu zakończenia
posiedzeń komisji, na których był omawiany projekt uchwały, wpłynęły
środki z PFRON-u w kwocie 33 261zł i o tyle ten projekt różni się od tego
omawianego na komisjach.
• Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
• Brak głosów w dyskusji.
Przewodniczący Jerzy Zużałek w pierwszej kolejności przeprowadził
głosowanie nad przyjęciem autopoprawki. Autopoprawka została przyjęta 15
głosami „za” tj. jednogłośnie.
W wyniku głosowania Uchwała Nr VII/52/2011 w sprawie zmiany Uchwały
II/10/10 Rady Gminy Bestwina z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie budżetu
gminy na 2011r – została przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 17 do nin. protokołu.
2) zmiany Uchwały Nr II/11/10 Rady Gminy Bestwina z dnia 13 grudnia 2010r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina na lata 2011
– 2020,
• Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Wójt Gminy Stefan Wodniak
informując, że uchwała ta jest wynikiem powyżej podjętej uchwały.
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Stwierdził, że tabela, która jest załącznikiem do projektu niewiele się
zmieniła. Zwrócił jedynie uwagę na najważniejsze pozycje informując, że
zadłużenie wskaźnika spłaty, który wynika z art. 243 ustawy o finansach
publicznych wynosi 6,71% na maksymalny dopuszczalny wskaźnik 15,37%,
zaś zadłużenie na 2011r. na maksymalny wskaźnik 60%, wskaźnik ten
wynosi 27,75% z tendencją malejącą.
• Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
• Brak głosów w dyskusji.
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr VII/53/2011 w sprawie zmiany Uchwały
Nr II/11/10 Rady Gminy Bestwina z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina na lata 2011-2020
– została przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 18 do nin. protokołu.
3) włączenia Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bestwinie do Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Bestwinie,
• Wyjaśnień udzielił Arkadiusz Maj Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi
Szkół i Przedszkoli informując, że stworzenie Zespołu z Przedszkola, Szkoły
Podstawowej i Gimnazjum możliwe jest poprzez włączenie Gimnazjum do
istniejącego już Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bestwinie. W tej
sprawie jest wydana pozytywna opinia Śląskiego Kuratora Oświaty. Prosił o
podjęcie uchwały i kolejnej bliźniaczej uchwały dotyczącej włączenia
Gimnazjum do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bestwince.
• Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
• Brak głosów w dyskusji.
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr VII/54/2011 w sprawie włączenia
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bestwinie do Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Bestwinie – została przyjęta 15 głosami „za” tj.
jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 19 do nin. protokołu.
4) włączenia Gimnazjum w Bestwince do Zespołu Szkolno Przedszkolnego w
Bestwince,
• Wyjaśnień jak wyżej udzielił Dyrektor GZOSiP Arkadiusz Maj.
• Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
• Brak głosów w dyskusji.
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
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W wyniku głosowania Uchwała Nr VII/55/2011 w sprawie włączenia
Gimnazjum w Bestwince do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bestwince
– została przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 20 do nin. protokołu.
5) zmiany Uchwały Nr V/32/2011 Rady Gminy Bestwina z dnia 24 lutego
2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola,
dla których organem prowadzącym jest gmina Bestwina,
• Wyjaśnień udzielił Dyrektor GZOSiP Arkadiusz Maj informując, że zmiana
dotyczy paragrafu 1 Uchwały Nr V/32/2011 Rady Gminy Bestwina z dnia
24 lutego 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez
przedszkola, dla których organem prowadzącym jest gmina Bestwina i do
tego paragrafu wprowadza się ust. 3 o brzmieniu: Opłata ustalona w §1 ust. 2
będzie pobierana poza godzinami bezpłatnymi, określonymi w §1 ust. 1.”
Wyjaśnił, że jest to doprecyzowanie godzin, w których będą pobierane opłaty
za pobyt dzieci w przedszkolach poza godzinami, które są bezpłatne.
• Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
• Brak głosów w dyskusji.
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr VII/56/2011 w sprawie zmiany
Uchwały Nr V/32/2011 Rady Gminy Bestwina z dnia 24 lutego 2011r. w
sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla
których organem prowadzącym jest gmina Bestwina – została przyjęta 15
głosami „za” tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 21 do nin. protokołu.
6) ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów
dziecięcych,
• Wyjaśnień udzielił Dyrektor GZOSiP Arkadiusz Maj informując, że ten
projekt uchwały jest realizacją ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad
dziećmi w wieku do 3 lat. Uchwała taka stwarza możliwości podjęcia takiej
inicjatywy dla mieszkańców gminy.
• Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały, przy czym Komisja
Budżetu i Finansów przy 2 głosach wstrzymujących się.
• Brak głosów w dyskusji.
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr VII/57/2011 w sprawie ustalenia
wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych – została
przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 22 do nin. protokołu.
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7) ustalenia maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego
ustalania oraz wysokości opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka u dziennego
opiekuna,
• Wyjaśnień udzielił Dyrektor GZOSiP Arkadiusz Maj informując, że ten
projekt uchwały z kolei precyzyjnie określa kwotę miesięcznego
wynagrodzenia opiekuna, opłatę za każdą godzinę faktycznie sprawowanej
opieki, a także opłatę za wydłużony, powyżej 8 godzin dziennie, pobyt
dziecka u dziennego opiekuna.
• Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały, przy czym Komisja
Budżetu i Finansów przy 2 głosach wstrzymujących się.
• Brak głosów w dyskusji.
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr VII/58/2011 w sprawie ustalenia
maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania
oraz wysokości opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna
– została przyjęta 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 2 głosach
„wstrzymujących”.
Uchwała stanowi załącznik nr 23 do nin. protokołu.
8) przyjęcia darowizny nieruchomości,
• Wyjaśnień udzielił Wójt Gminy Stefan Wodniak informując, że dotyczy to
przejęcia nieodpłatnie nieruchomości zajętej pod drogę publiczną ul.
Bestwińską – boczną o pow. ok. 10 arów.
• Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Przewodniczący Komisji
Rozwoju Gminy, Ochrony i Kształtowania Środowiska przypomniał, że
ogólnie przyjęło się zasadę, iż gmina nie będzie się przejmować prywatnych
dróg. Zaznaczył, że w tym przypadku są określone szczególne warunki, stąd
pozytywna opinia Komisji.
• Brak głosów w dyskusji.
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr VII/59/2011 w sprawie przyjęcia
darowizny nieruchomości – została przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 24 do nin. protokołu.
9) stałych obwodów głosowania,
• Wyjaśnień udzielił Przewodniczący Rady Gminy informując, że na jednej z
sesji była podjęta uchwała o nadaniu nazwy ul. Olchowej w Kaniowie i
konsekwencją tej uchwały jest to, że ta ulica musi być wprowadzona do
stałego obwodu głosowania.
• Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
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• Brak głosów w dyskusji.
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr VII/60/2011 w sprawie stałych obwodów
głosowania – została przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 25 do nin. protokołu.
10) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzenie ścieków,
• Wyjaśnień udzielił Wójt Stefan Wodniak informując, że taryfa obowiązuje
corocznie do końca czerwca. Stąd też Prezes PK „Kombest” w dniu 21
kwietnia br. złożył do wójta wniosek o wstępne rozpatrzenie i zatwierdzenie
taryf, a także analizę bilansu. Bilans ten za ubiegły rok okazał się ujemny,
dlatego też jest to powód, aby zacząć urealniać koszty zarówno dotyczące
wody, jak i ścieków. Na przykładzie innych gmin naszego regionu przybliżył
połączone stawki netto za 1m3 wody i ścieków obowiązujących w 2010r.
I tak: Czarny Dunajec – 23,34zł, Suszec – 23,07zł, Chełm Śląski – 14zł,
Szczyrk – 13,99zł, Porąbka 13,57zł, Buczkowice -12,56zł, Kozy - 11,78zł,
Wilamowice – 11,47zł, Goczałkowice – 10,50zł, Jaworze, Wilkowice i
Bielsko-Biała – 10,28zł. Z wyliczeń Prezesa „Kombest”- u, proponowana
stawka za 1m3 wody wynosi - 4,95zł netto, zaś za 1m3 ścieków wynosi –
3,91zł netto. Ogółem 8,86zł netto, co daje kwotę 9,57zł brutto. Zwrócił
uwagę, że w porównaniu z powyższymi przykładami stawek, jest to
najniższa stawka w regionie południowej Polski. Wyjaśnił, że ta podwyżka
nie daje gwarancji, iż bilans w przyszłym roku będzie dodatni. Z uwagi
jednak na to, że „Kombest” dodatkowo zarabia na innych zadaniach, również
w gminie, przenosi swoje dochody na wynik finansowy za wodę i w ten
sposób łagodzi podwyżki, które mieszkańcy musieliby zapłacić.
Wypowiedź Wójta uzupełnił Prezes PK „Kombest” Wacław Waliczek
informując, że przy opracowaniu stawek założono, że ilość wody i ścieków
dostarczana do mieszkańców będzie podobna, jak w poprzednich latach, tj.
na poziomie 395 000m3 wody i 53 860m3 ścieków na rok. Przy założeniu
tych wartości na bazie okresu tego i poprzedniego półrocza, wzrost cen
mediów (energia elektryczna), środków do uzdatniania wody oraz
materiałów do naprawy i usuwania awarii, spowodował to, że przykładając
przychody do kosztów, wzrost ten wynosi w granicach 51 456zł. Wyraził
nadzieję, że dzięki temu, iż firma prowadzi dodatkową działalność, to przy
tych proponowanych stawkach cen za wodę i ścieki, pozwoli zachować
firmie płynność finansową.
• Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
• Brak głosów w dyskusji.
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
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W wyniku głosowania Uchwała Nr VII/61/2011 w sprawie zatwierdzenia
taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków –
została przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 26 do nin. protokołu.
11) zawarcia porozumienia na przejęcie zadań dotyczących zarządzania
publicznymi drogami powiatowymi,
• Wyjaśnień udzielił Wójt Stefan Wodniak informując, że uzyskano
potwierdzenie od Starostwa Powiatowego, że w podobnej kwocie, jak
dotychczas, pokryje wykaszanie poboczy dróg powiatowych w naszej
gminie. Uchwała ta jest potrzebna do podpisania stosownego porozumienia
pomiędzy gminą i starostwem.
• Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
• Brak głosów w dyskusji.
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr VII/62/2011 w sprawie zawarcia
porozumienia na przejęcie zadań dotyczących zarządzania publicznymi
drogami powiatowymi – została przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 27 do nin. protokołu.
Ad.16
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek odczytał pisma, które wpłynęły do
Rady Gminy od:
− Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach w sprawie wyboru ławników na
kadencję 2012 – 2015. Pismo stanowi załącznik nr 28 do nin. protokołu.
− Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach Zespół w Bielsku-Białej –
Uchwała Nr 4100/I/134/2011 z dnia 5 maja 2011roku w sprawie pozytywnej
opinii o możliwości spłaty przez Gminę Bestwina kredytów w łącznej
kwocie 1 700.000zł. Podstawą zaciągnięcia kredytów są:
- Uchwała Nr VI/41/2011 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
w kwocie 700.000zł. na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa
drogi powiatowej S4465 Bestwina – Komorowice ul. Bialska”
- Uchwała Nr VI/42/2011 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
w kwocie 1 000.000zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.:
„Przekształcenie obszarów zdegradowanych i rozbudowa infrastruktury
technicznej na potrzeby Ośrodka Rekreacji i Sportów Wodnych w
Kaniowie”. Pismo stanowi załącznik nr 29 do nin. protokołu.
− Zespołu Szkolno – Przedszkolnego (Szkoła Podstawowa) w Bestwinie
informujące, iż w dniu 20 kwietnia 2011 roku Szkoła Podstawowa im. św.
Jana Kantego w Bestwinie otrzymała, jako pierwsza w gminie a trzecia w
powiecie bielskim, tytuł „Szkoły Odkrywców Talentów” przyznany przez
Ministra Edukacji Narodowej. Szkoła została umieszczona na elektronicznej
12

mapie Polski promującej instytucje i organizacje wspierające uzdolnienia
dzieci i młodzieży dostępnej na stronie www.roktalentow.men.gov.pl Pismo
stanowi załącznik do nin. protokołu. Pismo stanowi załącznik nr 30 do nin.
protokołu.
− I Wicewojewody Śląskiego Stanisława Dąbrowy w sprawie repatriacji rodzin
polskiego pochodzenia, żyjących w Kazachstanie, Uzbekistanie i innych
azjatyckich republikach byłego ZSRR oraz dalekiej Syberii. Pismo stanowi
załącznik nr 31do nin. protokołu. Z uwagi na brak aktualnie wolnych
zasobów mieszkaniowych w gminie, Rada Gminy nie zajęła stanowiska w tej
sprawie.
Przewodniczący Jerzy Zużałek zaprosił radnych na VI Międzynarodowy Turniej
w Kajak – Polo, który odbędzie się w dniach 4 – 5 czerwca br. na terenach
Ośrodka Sportów Wodnych w Kaniowie. Zaznaczył, że ośrodek ten aktualnie
jest w budowie, jednak ten zakres robót jest wykonany i pozwala na odbycie się
tam zawodów. Zachęcił też radnych do wizytowania budowy tego ośrodka.
Przewodniczący udzielił głosu radnemu Andrzejowi Wojtyła, który zaprosił na
Bestwińskie Targi Pracy, które odbędą się 14 czerwca br. w godz. 11- 14 w
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie. W programie między innymi:
oferty pracy dla bezrobotnych i młodzieży poszukującej pracy dorywczej bądź
wakacyjnej. Będą również porady pracownika państwowej inspekcji pracy i
doradcy zawodowego.
Kolejno głos zabrał Wójt Gminy Stefan Wodniak, który nawiązując do Ośrodka
Sportów Wodnych w Kaniowie, poinformował, że tego typu inwestycja
wywołała zainteresowanie gazet: Dziennika Zachodniego oraz Gazety
Wyborczej. Powodem takiego zainteresowania jest fakt, że różni się ten obiekt
od innych typu: boisko do piłki nożnej, czy też sali gimnastycznej.
W dalszym ciągu Wójt poinformował, że w dniu 1 czerwca br. przy budynku
dworca PKP w Kaniowie uczestniczył w spotkaniu, które odbyło się przy
udziale Pani Dyrektor Rejonów Dworców Kolejowych z Katowic i Zarządcy
Rejonu Pana Jarosława Pyki oraz siedmiu radnych naszej gminy, radnego
powiatowego Józefa Maziarza i sołtysa z Kaniowa. Przypomniał, że spotkanie
to spowodowane zostało pismem Polskich Kolei Państwowych, które zostało
odczytane na sesji Rady Gminy Bestwina w dniu 14 kwietnia 2011,a dotyczyło
braku możliwości zagwarantowania dalszego utrzymania dworca kolejowego w
Kaniowie z powodów ekonomicznych. W piśmie zostały podane propozycje
trzech wariantów do rozważenia przez gminę. Wspólnie zastanawiano się, co
zrobić, aby dworzec ten pozostał. Struktura budowlana tego budynku nie jest
zła, jednak wymaga remontu kapitalnego. Niemniej, nie będzie tam gospodarza,
bo rogatki będą automatyczne. W związku z powyższym rozważano, aby na
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stronach internetowych lub prasie, dać ogłoszenie informujące o
wydzierżawieniu tego budynku za przysłowiową złotówką. Stwierdził, że nie
widzi możliwości przejęcia, jako samorząd. Ze spotkania spisano protokół.
Całość tego obiektu to 83m3. Jeżeli nie znajdzie się dzierżawca ani nie przejmie
tego samorząd, to wówczas docelowo dojdzie do rozbiórki. Z chwilą zdjęcia
dróżnika obiekt musi być zabezpieczony, poprzez zamurowanie drzwi i okien.
Nawiązując do wniosków radnych składanych na piśmie dotyczących dziur w
drodze prosił radnych o wyrozumiałość, że nie będzie na te wnioski udzielana
pisemna odpowiedź. W większości odpowiedzi na wnioski udzielane są na sesji.
Radny Łukasz Furczyk poinformował, że w miesiącu maju br. wspólnie z
Pełnomocnikiem Wójta ds. Inwestycji Arturem Beniowskim oraz
przedstawicielami Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej dokonali wizji
lokalnej ul. Dankowickiej w Kaniowie pod kątem szkód, które można jeszcze
naprawić w ramach gwarancji. Zaznaczył, że na wizji nie pojawił się
wykonawca remontu tej drogi. Nie mniej została spisana notatka, która zostanie
przesłana do wykonawcy i wyraził nadzieję, że wykonawca ustosunkuje się do
niej pozytywnie i naprawi powstałe uszkodzenia.
Odnosząc się do sprawy dworca PKP w Kaniowie, stwierdził że firma PKP po
wielu latach zaniedbań, chce teraz jak najtańszym kosztem przerzucić
odpowiedzialność za swoje błędy, na samorządy. Ponadto PKP nie zważa na
fakt, że podatnicy dokładają się na wiele sposobów do jej działalności
(marszałek województwa dopłaca do przewozów regionalnych, pasażerowie
płacą za bilety), a w zamian brak porządnych dworców, pociągów i komfortu
jazdy w rozsądnym czasie. Podzielił więc wypowiedź Wójta Gminy, aby nie
przejmować dworca PKP w Kaniowie, bo wiązałoby się to z dodatkowym
opodatkowaniem mieszkańców, a kolej chwaliłaby się kosztem gminy.
Ad.17
W ramach wniosków i zapytań radnych oraz rad sołeckich, Przewodniczący
Jerzy Zużałek odczytał w pierwszej kolejności wnioski z zebrania Rady
Sołeckiej w Kaniowie z dnia 12 kwietnia 2011r.(załącznik nr 32 do nin.
protokołu). Wnioski m.inn. dotyczyły:
− naprawy nawierzchni asfaltowych na drogach powiatowych i gminnych
(dziury pozimowe),
− zabudowy spowalniaczy na ulicy Batalionów Chłopskich w rejonie
przedszkola i szkoły,
− zabudowy lustra dla wjeżdżających z ulicy Grobel Borowa na ulicę
Batalionów Chłopskich,
− sprawowania kontroli nad motocyklistami poruszającymi się po Kaniowskich
drogach z prędkością znacznie przekraczającą obowiązujące przepisy o ruchu
drogowym,
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− przesyłanie pisemnych odpowiedzi przez Urząd Gminy do Rady Sołeckiej o
sposobie i terminie realizacji wniosków z Zebrań Wiejskich i posiedzeń Rady
Sołeckiej.
Ustne wnioski złożyli:
Radna Wioleta Gandor
− prosiła, aby w protokole z wizji ul. Dankowickiej, ująć zwężenie drogi przed
mostem, które również kwalifikuje się do naprawy w ramach gwarancji,
− prosiła, aby zwrócić się do firmy „Asfaltor”, o jak najszybszą naprawę
nakładki na ul. Sportowej przy boisku ( odcinek nieprzejezdny),
− w imieniu p. Kamińskiej prosiła o umocnienie skarpy Młynówki, na którą
otrzymała pisemną obietnicę, co nie zostało wykonane,
− zapytała radnych powiatowych, czy jest możliwe odwodnienie ul. Olchowej,
Radny Andrzej Wojtyła
− w imieniu mieszkańców zapytał, jakie usługi oferuje Ośrodek Zdrowia w
Bestwinie po remoncie? Prosił o informację w Magazynie Gminnym,
− zapytał, czy będzie zbiórka odpadów wielkogabarytowych?
− zgłosił konieczność zaasfaltowania dziur na ul. Podzamcze w Bestwinie,
− wniosek do Zarządu Dróg Powiatowych o zdjęcie lub wyremontowanie
znaku ograniczającego prędkość 40km/h na ul. Kościelnej,
− prosił o zamontowanie lustra przy wyjeździe z ul. Szkolnej na ul.
Krakowską,
− w imieniu rodziców, osób uczęszczających do biblioteki zapytał, czy z
chwilą kiedy za Ośrodkiem Zdrowia w Bestwinie pojawił się znak zakazu
zatrzymywania się i postoju można teraz tam dojeżdżać i się zatrzymywać?
Jak mają być dokonywane dostawy żywności do przedszkola i książek do
biblioteki? Zapytał, czy nie powinna się tam znaleźć tabliczka „za wyjątkiem
pracowników i dostawców?
Radny Anatol Faruga
− zapytał, czy wiadomo coś w sprawie przejścia gminy Bestwina z WZIR
Pszczyna do WZIR Bielsko-Biała?
− zapytał, czy został już rozstrzygnięty przetarg na remonty dróg gruntowych
(Jaworowa, Jesionowa, Olchowa, i inn.), jeżeli tak, to kto wygrał przetarg?
− zapytał Prezesa „Kombest-u”, czy zdarzają się przypadki nielegalnego
podłączenia deszczówki do kanalizacji oraz czy są duże zaległości za wodę i
ścieki? Zapytał też, co jest przyczyną braku wody w upalne dni: filtry,
zbiornik uzdatnionej wody czy np. pompy?
Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Nycz
− zapytał, czy będzie w tym roku wykonany parking przy Szkole w
Janowicach?
Radny Jerzy Borutka
− zapytał, czy można już ustalić termin naprawy uszkodzonych przepustów na
ulicy Pszczelarskiej?
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− prosił o naprawę, nieprzejezdnego dla samochodów osobowych) odcinka
ulicy Pisarzowickiej,
Radny Edward Jonkisz
− wnioskował, aby drzewa rosnące przy drogach gminnych i powiatowych,
obcinane były przez firmy przystosowane do obcinania i formowania koron
drzew, aby drzewa te nie szpeciły swoim wyglądem,
− wnioskował, aby podać do publicznej wiadomości (w Magazynie Gminnym)
informację dotyczącą problemu dworca PKP w Kaniowie,
− podziękował za obcięcie koron drzew oraz wycięcie niektórych drzew
rosnących przy ulicy Czechowickiej,
Radny Jan Stanclik
− zapytał, kiedy ruszą inwestycje w Janowicach zapisane w budżecie gminy
(chodnik, parking i ul.Podlesie)?
− zwrócił się do radnych powiatowych z prośbą, aby ująć dodatkowo do
remontu ulice: Janowicką i Górską,
Przewodniczący Komisji Łukasz Furczyk
− wnioskował o wycięcie gałęzi krzewów przy ulicy Żwirowej, bo droga jest
wąska, kręta i jest tam bardzo zła widoczność,
− prosił o ponaglenie wykonawców kanalizacji, aby w miarę szybko
dokonywali napraw uszkodzeń asfaltu dróg, powstałych przy okazji prac
kanalizacyjnych,
− w imieniu Rady Sołeckiej w Kaniowie zgłosił problem, który stwarzają
motocykliści jeżdżący po Kaniowie z dużą prędkością i często na jednym
kole.
Radny Grzegorz Kołodziejczyk
− poparł wniosek Rady Sołeckiej o ustawienie lustra na skrzyżowaniu ulic:
Grobel Borowa i Batalionów Chłopskich,
− prosił o wystąpienie do Zarządu Dróg Powiatowych z wnioskiem o
dokończenie remontu ulicy Czechowickiej w kierunku ulicy Kóski,
− proponował, aby zorganizować spotkanie przy udziale wójta, radnych i
przedstawicieli sekcji wędkarskiej, celem zapoznania się z propozycją
zagospodarowania terenów na przeciw „SET”-a,
− zapytał, kiedy zakończy się naprawa cząstkowa dróg gminnych,
Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Nycz
− z uwagi na zbliżający się rajd rowerowy w Janowicach, prosił o naprawę w
pierwszej kolejności dróg, którymi przebiegać będzie trasa rowerowa.
Radny Grzegorz Gawęda
− prosił o załatanie dziur po przekopach na ulicy Młyńskiej oraz obcięcie
drzew na ulicy Ślosarczyka i ulicy Braci Dudów,
Przewodniczący Komisji Jerzy Stanclik
− apelował do radnych, aby sprawy, które teraz zostały podniesione, były
zgłaszane władzom gminy na bieżąco. Stwierdził, że nie można czekać 3,4
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lub 5 tygodni na sesję, aby te wnioski zgłosić, bo w tym czasie może się już
nie jeden wypadek zdarzyć. Jego zdaniem, należy na bieżąco takie sprawy
zgłaszać. Na swoim przykładzie podał, że zgłosił niebezpieczną dziurę na
ulicy Bialskiej przy wyjeździe na ulicę Krakowską i od razu w jego
obecności Pan Pełnomocnik Wójta ds. Inwestycji Artur Beniowski,
interweniował telefonicznie do Zarządu Dróg Powiatowych, na co otrzymał
obietnicę, że dziura zostanie załatana i zostało to wykonane w ciągu trzech
dni, a nie kilku tygodni.
Radny Edward Jonkisz
− poparł wypowiedź przedmówcy, ale taki stan rzeczy uzasadnił tym, że
wyborcy czytają w Internecie, Magazynie Gminnym, jak działają przez nich
wybrani radni. Stwierdził, że jeżeli radni zgłoszą wnioski poza sesją, to nie
będą odnotowani w protokole i wyborcy uznają, że radni nic nie mówią i nic
nie robią, tylko dietę biorą.
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek
− po raz kolejny zwrócił się z prośbą o przeprowadzenie wizji lokalnej w
sprawie ustawienia lustra na skrzyżowaniu ulic: Grobel Borowa i Batalionów
Chłopskich. Przypomniał, że już kiedyś odbyła się tam wizja lokalna i mimo
zagrożenia bezpieczeństwa, powiat odmówił ustawienia lustra, motywując
brakiem możliwości jego zamontowania w tym miejscu. Ze swej strony, jak i
Rady Sołeckiej, zapewnił, że te możliwości są.
− prosił, aby do ulicy Młyńskiej, która została zniszczona podczas budowy
kanalizacji, dołożyć do naprawy „zmasakrowaną” ulicę Podpolec. Zaznaczył,
że droga ta uległa dużemu zniszczeniu, ponieważ wykopy pod kanalizację
zostały wykonane tuż przy krawędzi drogi,
− zgłosił dwa suche drzewa w Parku w Kaniowie oraz zwisający, złamany
konar na jednym z nich,
− zapytał o asfaltowanie parkingu przy OSP w Kaniowie i LKS „Przełom”
Kaniów,
− prosił o oznakowanie poziome (linie)na ulicy Batalionów Chłopskich i ulicy
Dworkowej oraz przejścia dla pieszych. Zwrócił uwagę, że na tych ulicach
znajdują się szkoły, a w Kaniowie dodatkowo znajduje się kościół,
− zapytał, czy wyjaśniła się sprawa odbioru śmieci od mieszkańców, bo
umowy na odbiór śmieci są ważne tylko do 30 czerwca br.
Mieszkaniec Bestwiny Jan Ślosarczyk
− zapytał o remont ulicy Bialskiej,
Ad.18
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek odczytał pisma Pełnomocnika Wójta ds.
Inwestycji Artura Beniowskiego:
• pismo skierowane do Komisariatu Policji w Czechowicach-Dziedzicach
dotyczące zintensyfikowania patroli policji, szczególnie w piątki i soboty w
godzinach wieczornych i nocnych, głównie na terenie sołectwa Kaniów i
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Bestwinka w związku z powtarzającymi się coraz częściej aktami
wandalizmu. Pismo stanowi załącznik nr 33 do nin. protokołu.
• odpowiedzi na wnioski z sesji z 14 kwietnia 2011r., które nie zostały
omówione podczas obrad:
− sygnalizacja świetlna na ulicy Krakowskiej została naprawiona,
− odprowadzenie wody od strony ulicy Kościelnej do Łękawki zostało
zlecone do wyceny wraz z innymi robotami do wykonania przez spółkę
wodną melioracyjną,
− na wniosek mieszkańców ulicy Miodowej odbędzie się wizja w terenie.
Po wizji ustalone i wskazane zostanie, które odcinki ma naprawić gmina,
a które są własnością prywatną,
− odbył się przegląd gwarancyjny ulicy Dankowickiej. Wykonawca,
pomimo swej nieobecności, zgodnie z protokołem, został zobligowany do
usunięcia usterek do końca czerwca br.
− przegląd gwarancyjny ulicy Witosa odbędzie się początkiem lipca,
− pozostałe wnioski i prace konieczne do wykonania będą realizowane dopiero
po uwolnieniu się możliwości finansowych. Pismo stanowi załącznik nr 34
do nin. protokołu.
Odpowiedzi na niektóre zapytania i wnioski złożone podczas sesji kolejno
udzielali:
Wójt Stefan Wodniak
− podzielił pogląd, że wiele zgłoszonych wniosków jest zasadnych i winny one
być wykonane od zaraz, ale też zaznaczył, że przy wykonaniu budżetu już
wspominał o aktualnie trudnej sytuacji budżetowej. Dlatego też, wszystkie
zadania, które mogą poczekać, nie będą wykonane w I półroczu br.
Stwierdził, że jest słaba realizacja dochodów, a jak nie ma dochodów, to i nie
może być wydatków.
− naprawa dróg po kanalizacji – są uzgodnienia z wykonawcą, aby
tymczasowo uszkodzony asfalt uzupełniać klińcem i go „ujeżdżać”, do
czasu, aż nie będzie tworzyło się zapadlisko. Później dopiero, firma
wykonująca kanalizację, położy w tym miejscu asfalt.
− apelował do radnych, aby te wszystkie słuszne wnioski posegregować na te,
które można wykonać już i te które mogą poczekać, bo jak stwierdził, nie da
się wszystkich oczekiwań spełnić naraz.
− chodnik w Janowicach – wniosek był złożony w ubiegłym roku i prawie na
100% był załatwiony. Jeszcze w miesiącu lipcu wniosek ten spełniał
warunki, a w miesiącu sierpniu spadło w naszym powiecie bezrobocie,
według wskaźników GUS i wniosek ten wypadł. Zaznaczył jednak, że
ponownie złożył wniosek, tym razem w Lokalnej Grupie Działania. Prosił o
cierpliwość, bo jak stwierdził, na rozstrzygnięcie trzeba czekać nawet pół
roku. Dla przykładu podał, że na „SET” środki potwierdzone były w 2007
roku, a dopiero teraz jest możliwa realizacja zadania.
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− lustra – są czynione naciski na powiat, aby te lustra były ustawione. Poddał
jednak pod rozwagę ich ustawianie, skoro na ulicy Mirowskiej w Kaniowie,
w ciągu 2-3 miesięcy lustro tam postawione było 3-krotnie rozbite. Podobnie
w Janowicach. Wyraził swoje stanowisko, że lepiej łatać dziury, poprawiać
widoczność poprzez wycięcia krzaków niż stawiać lustra.
− ulica Bialska – odbył się przetarg na zaciągnięcie kredytu, zaś w przyszłym
tygodniu będzie ogłoszony przetarg na wykonawcę tej ulicy. Wyraził
nadzieję, że już w miesiącu lipcu ruszą pierwsze prace, zaś cała przebudowa
ulicy Bialskiej musi być wykonana do końca roku.
− śmieci – ustawa jest przyjęta i czeka na podpis Prezydenta RP. Ustawa
będzie obowiązywać od 1 stycznia 2012 z dostosowaniem 18 miesięcznym.
Na II półrocze, trzeba więc podpisać umowy na wywóz śmieci.
Pełnomocnik Wójta ds. Inwestycji Artur Beniowski
− ulica Dankowicka i mostek – odcinek ten w ramach gwarancji będzie
wykonany. Zagłębienie na mostku będzie nadlane, bądź będzie wykonane
odprowadzenie wody, która w tym zagłębieniu zalega podczas deszczu.
− umocnienie skarpy Młynówki – jest to zadanie zapisane w budżecie i jak
tylko uwolnią się środki, to nastąpi realizacja zadania.
− remont odcinka ul. Podzamcze - rozpoczęły się remonty cząstkowe dróg i
odcinek ulicy Podzamcze został już wykonany, a ulica Sportowa jest zlecona
i przypuszczalnie w przyszłym tygodniu będzie wykonana. Zostały również
załatane dziury na ulicach: Targanickiej, Granicznej, Głębokie, Gawlików,
Kwiatowa. W tym miejscu nawiązał do wypowiedzi Przewodniczącego
Komisji Jerzego Stanclika i prosił, aby niebezpieczne dziury zgłaszać
natychmiast telefonicznie. Ma wówczas większe możliwości „przerzucić”
firmę remontującą w to miejsce, nawet z dnia na dzień lub w ciągu kilku dni,
zamiast czekać tygodniami.
− remonty dróg gruntowych – nie odbył się jeszcze przetarg ze względu na
sytuację finansową.
− WZIR – musi rozpoznać sprawę.
− zbiórka odpadów wielkogabarytowych – jest planowana, ale ze względów
finansowych nie odbędzie się w I półroczu.
− zadania powiatu (oznakowanie poziome, wycinka drzew, odwodnienia,
rowy) na żadne z tych zadań w powiecie nie został rozstrzygnięty przetarg.
Wójt Stefan Wodniak
− parkingi OSP i LKS w Kaniowie – Starosta obiecał, że jak tylko pojawi się w
pobliżu sprzęt przy jakimś remoncie dróg, to będą te parkingi wykonane. W
zamian w budżecie gminy, trzeba będzie znaleźć równoważną kwotę, którą
trzeba będzie w jakiejś formie przekazać OSP, gdyż ta kwota, którą Starosta
przekaże na parkingi, była obiecana dla OSP.
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Radny Anatol Faruga
− wnioskował do radnych powiatowych, aby na swoich spotkaniach w Radzie
Powiatu poruszyli sprawę WZIR-u. Zaznaczył, że jest to istotna sprawa dla
naszej gminy.
Pełnomocnik Wójta ds. Inwestycji Artur Beniowski
− przejścia „pokanalizacyjne” przez drogę – uzupełniając wypowiedź Wójta
przytoczył przykład szybkiego zaasfaltowania wycięcia asfaltu w drodze
powstałego przy wymianie wodociągu na ulicy Grobel Borowa i stwierdził,
że po kilku asfaltowaniach, w dalszym ciągu w tym miejscu utrzymuje się
niecka. Podkreślił, że jest to przykład szybkiego zaasfaltowania miejsca,
który jeszcze „siada”. Nawiązując do zniszczonej ulicy Podpolec
poinformował, że była dopiero kanalizowana w zeszłym miesiącu.
Zaznaczył, że naprawa wszelkich przecinek przez drogę, leży gestii firmy i
jest to objęte gwarancją.
Prezes PK „Kombest” Wacław Waliczek
− odnosząc się do zapytania w sprawie wpuszczania deszczówki do kanalizacji
poinformował, że na przełomie września i października tego roku,
wykonawca budowy kanalizacji będzie dokonywał odbioru wszystkich
przyłączy i przekazywał do eksploatacji Kombestowi. W ramach tego
działania musi zastosować tzw. zadymiarkę, która dokładnie wskaże każde
podłączenie deszczówki.
− zaległości za wodę i ścieki – jest prowadzona windykacja na zasadzie ustawy
o zbiorowym zaopatrzeniu wody i odprowadzeniu ścieków. Zgodnie z tą
ustawą są wysyłane osobom zalegającym z płatnością, informacje o
zamknięciu wody. Większość, bo ok. 90% tych osób, które otrzymały taką
informację, płaci zaległość, albo prosi o rozłożenie na raty. Na dzień
dzisiejszy 3 osobom woda została zamknięta.
− brak wody uzdatnionej w upały – jest możliwość wystąpienia braków wody,
bo na chwilę obecną, zdolność wody uzdatnionej wynosi 100m3 na godzinę.
Takie zostało wydane pozwolenie wodno-prawne na ten system uzdatniania,
który firma posiada. Na dzień dzisiejszy jest wykonana koncepcja
rozbudowy o kolejny zbiornik na wodę i wykonania nowej pompowni wody,
która będzie miała możliwość większego podawania wody o bardziej
stabilnym przepływie, sterowanym elektronicznie. Wyraził nadzieję, że
wówczas problemy z brakiem wody nie będą stanowiły kłopotu. Zaznaczył
jednak, że wszyscy mieszkańcy muszą zrozumieć, że w przypadku
przedłużających się upałów, nie można wykorzystywać wody uzdatnionej do
napełniania basenów przydomowych lub podlewania swoich ogrodów, bo
wówczas nastąpi brak wody. Nie da się bowiem uzdatnić takiej ilości wody
w krótkim czasie. Wybudowanie, zaś większego systemu uzdatniania, to
byłaby inwestycja chybiona, bo w normalnym roku ten system by nie
funkcjonował.
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Radny Edward Jonkisz
− zapytał, gdyby ktoś chciał wybudować myjnię samochodową, to czy zużyta
woda może być podłączona do kanalizacji?
Odpowiedzi udzielił Prezes Wacław Waliczek informując, że jest możliwe
pod warunkiem zamontowania separatorów do podczyszczenia tej wody, aby
móc ją zrzucić do oczyszczalni.
Wypowiedź uzupełnił Wójt Stefan Wodniak informując, że po oczyszczeniu
wody z myjni przez separatory, woda musi być zbadana, czy posiada te
parametry, które oczyszczalnia może przejąć. W przeciwnym przypadku,
takie ścieki mogą zniszczyć oczyszczalnię.
Radna Maria Maroszek, również jako sołtys, poinformowała, że dużo
przebywa w terenie i stwierdziła, że wielu młodych mieszkańców jest
bardziej oszczędnych, bo „zbierają” do zbiorników deszczówkę, którą
wykorzystują np. do podlewania.
Wójt Stefan Wodniak poinformował, że w „Magazynie Gminnym” znajdzie
się artykuł przypominający mieszkańcom o oszczędzaniu wody.
Radny Grzegorz Kołodziejczyk
− zapytał kiedy przewiduje się termin zakończenia remontu cząstkowego dróg,
żeby mieszkańcy wiedzieli, że droga która teraz nie została naprawiona,
jeszcze będzie naprawiona w tym terminie.
Odpowiedzi udzielił Pełnomocnik Wójta ds. Inwestycji Artur Beniowski
informując, że remont cząstkowy dróg rozpoczął się kilka tygodni temu i są
łatane najpilniejsze i największe dziury. Przetarg został rozstrzygnięty na
kwotę 80tys.zł. i jeżeli Rada Gminy uzna, że kolejne środki na ten cel
przeznaczy, to zostanie ogłoszony kolejny przetarg i roboty będą
wykonywane do skutku, ale w ramach możliwości finansowych.
Ad.19
Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad, Przewodniczący Jerzy
Zużałek dziękując za udział w obradach, za dyskusję, zamknął VII sesję Rady
Gminy Bestwina w dniu 02 czerwca 2011 roku.
Sesja rozpoczęła się o godz. 14:30 a zakończyła o godz. : 1735.
Protokolant:
Irena Glądys

Sekretarz obrad:
Radny Grzegorz Gawęda
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