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Bestwina, dn. 27 października 2011r. 
BR.0002.10.2011 
 
 

P r o t o k ó ł  Nr X/2011 
 

z  sesji Rady Gminy Bestwina odbytej w dniu 27 października 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 X/81/2011 do                      
Nr X/92/2011. 
Na ustawową liczbę 15 radnych w sesji uczestniczyło 14 radnych, co stanowi 
93%. Nieobecnym usprawiedliwionym był radny Jan Stanclik. Radna Wioleta 
Gandor spóźniła się na obrady. 
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 22 września 2011r. 
5. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) przekazania środków finansowych dla Komendy Miejskiej Państwowej 
Straży Pożarnej w Bielsku – Białej z przeznaczeniem na pokrycie 
wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych, 

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) zmiany Uchwały II/10/10 Rady Gminy Bestwina z dnia 13 grudnia 2010r. 
w sprawie budżetu gminy na 2011r., 

4) określenia wysokości stawek  podatku od nieruchomości oraz zwolnień od 
tego podatku obowiązujących w Gminie Bestwina w 2012 roku, 

5) zmiany Uchwały Nr XXXII/247/2009 z dnia 01 października 2009r.                    
w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji o podmiocie                        
i przedmiocie opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku 
od nieruchomości, podatku leśnego, podatku rolnego, 

6) określenia na 2012 rok stawek podatku od środków transportowych, 
7) zatwierdzenia Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 

oraz Podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok, 
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8) rozpatrzenia skargi Pana Eugeniusza Kóski na opieszałość Wójta Gminy 
Bestwina. 

9) powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów ławników 
do Sądu Okręgowego w Katowicach i Sądu Rejonowego w Pszczynie na 
okres kadencji 2012 – 2015, 

10) przyjęcia Regulaminu do przeprowadzenia wyboru ławników do Sądu 
Okręgowego w Katowicach i Sądu Rejonowego w Pszczynie na okres 
kadencji 2012 – 2015, 

11) wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach na kadencję 2012 
– 2015, 

12) wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Pszczynie na kadencję 2012 – 
2015, 

6. Informacje bieżące. 
7. Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich. 
8. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 
9. 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 z radnym powiatowym Arturem Beniowskim, 
przedstawicieli mediów, mieszkańców gminy, a przede wszystkim przybyłych 
na zaproszenie nauczycieli placówek oświatowych. 
Otworzył X sesję Rady Gminy Bestwina w dniu 27 października 2011 roku. 
Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 13 radnych na 
ustawowy stan 15 radnych, co stanowi prawomocność obrad (1 radny nieobecny 
usprawiedliwiony, zaś radna Wioleta Gandor spóźni się na obrady). Również 
swoją nieobecność usprawiedliwił radny powiatowy Józef Maziarz z uwagi na 
prace w komisji Rady Powiatu. 
Przed przystąpieniem do części roboczej sesji, Przewodniczący Jerzy Zużałek 
poprosił Pana Wójta Stefana Wodniaka o wręczenie nagród, z okazji Święta 
Edukacji Narodowej, wyróżniającym się w swojej pracy nauczycielom, a także  
o wręczenie stopni awansu zawodowego. 
Nagrody Wójta otrzymali: 
Małgorzata Zawiła - Zespół Szkolno Przedszkolny w Bestwinie - za wybitne 
osiągnięcia w pracy dydaktyczno wychowawczej, a w szczególności za 
realizację projektu edukacyjnego "Pierwsze uczniowskie doświadczenia", 
wdrażanie nowatorskich metod nauczania, a także za wzorowe pełnienie funkcji 
wicedyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Bestwinie. 
Maria Zyzańska - Zespół Szkolno Przedszkolny w Bestwinie - za wybitne 
osiągnięcia w pracy dydaktyczno wychowawczej, a w szczególności za 
wdrażanie nowatorskich metod nauczania oraz doskonalenie warsztatu pracy i 
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wzbogacanie oferty edukacyjnej Przedszkola w Bestwinie. 
Wiesława Ochman-Szeliga - Zespół Szkolno Przedszkolny w Bestwince - za 
wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno wychowawczej, a w szczególności za 
wzorową organizację pracy kierowaną placówką, systematyczne wzbogacanie 
bazy dydaktycznej wdrażanie nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych i 
pedagogicznych, a także prawidłową realizację budżetu placówki oraz tworzenie 
odpowiednich warunków nauki i pracy dla uczniów i nauczycieli. 
Łucja Firganek - Zespół Szkolno Przedszkolny w Bestwince - za wybitne 
osiągnięcia w pracy dydaktyczno wychowawczej, a w szczególności za 
osiąganie przez wychowanków sukcesów w konkursach o zasięgu 
ogólnopolskim, pozyskiwanie wyposażenia i pomocy dydaktycznych do nauki 
języka angielskiego, oraz wdrażanie nowatorskich metod nauczania. 
Jolanta Kuczyńska - Zespół Szkolno Przedszkolny w Janowicach - za wybitne 
osiągnięcia w pracy dydaktyczno wychowawczej, a w szczególności za 
skuteczne przygotowanie uczniów do konkursów przedmiotowych, na poziomie 
ogólnokrajowym, wdrażanie nowatorskich metod nauczania, doskonalenie 
warsztatu pracy i wzbogacenie oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej w 
Janowicach. 
Monika Kr ężelok - Zespół Szkolno Przedszkolny w Janowicach  - za wybitne 
osiągnięcia w pracy dydaktyczno wychowawczej, w szczególności za wdrażanie 
nowatorskich metod nauczania, prowadzenie zajęć dla uczniów w czasie ferii 
zimowych i letnich, organizację wycieczek i rajdów górskich dla uczniów, a 
także coroczną organizację Janowickiego Rajdu Rowerowego. 
Beata Kozioł - Zespół Szkolno Przedszkolny w Kaniowie - za wybitne 
osiągnięcia w pracy dydaktyczno wychowawczej, a w szczególności za 
stosowanie nowatorskich metod nauczania, podejmowanie skutecznych działań 
na rzecz integracji dzieci niepełnosprawnych, opracowanie i wdrożenie 
programu propagującego czytelnictwo, oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej 
w Kaniowie. 
Awans zawodowy nauczyciela mianowanego otrzymali: 
Dorota Kóska-Beniowska – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kaniowie 
Iwona Pala-Legutko - Zespół Szkolno Przedszkolny w Bestwince 
Agnieszka Wiewióra - Zespół Szkolno Przedszkolny w Bestwinie 
 
Przewodniczący Jerzy Zużałek w imieniu Zarządu Oddziału Związku 
Nauczycielstwa Polskiego w Bestwinie odczytał serdeczne gratulacje i życzenia 
dla wszystkich wyróżnionych nagrodą Wójta Gminy Bestwina, zaś tym którzy 
osiągnęli stopień awansu w swej karierze zawodowej, sukcesów w dalszej pracy 
z uczniem oraz satysfakcji z dobrze spełnionego obowiązku. 
Również  Przewodniczący Jerzy Zużałek w mieniu własnym, wszystkich 
radnych oraz pracowników Urzędu Gminy złożył nauczycielom serdeczne 
gratulacje i życzenia.  
Po tym miłym akcencie przystąpiono do części roboczej sesji. 
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Ad.2 
Sekretarzem obrad zgodnie z harmonogramem jednogłośnie – 13 głosami „za” 
wybrana została radna Maria Maroszek. 
Ad.3 
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek przedstawił porządek obrad, który 
otrzymali wszyscy radni (zał. nr 4 do nin. protokołu), a następnie zapytał, czy są 
uwagi do porządku obrad lub jakieś inne propozycje? Do porządku obrad nie 
wniesiono żadnych uwag i w wyniku głosowania został przyjęty 13 głosami 
„za”, tj. jednogłośnie. 
Ad.4 
Przewodniczący Jerzy Zużałek stwierdził, że protokół z  sesji Rady Gminy 
Bestwina z dnia 22 września  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  13 głosami „za” tj. jednogłośnie. 
Ad.5 
Rada Gminy w liczbie 13 radnych przystąpiła do podjęcia uchwał. 
Przewodniczący Rady Gminy odczytywał projekty uchwał oraz przedstawiał 
opinie do tych projektów uchwał, wypracowane na wspólnym posiedzeniu 
komisji stałych w dniu 24 października  2011r.  

Podejmowane uchwały dotyczyły:  

1) przekazania środków finansowych dla Komendy Miejskiej Państwowej 
Straży Pożarnej w Bielsku – Białej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków 
inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych, 

• Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Wójt Stefan Wodniak 
przypominając, że Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej 
występowała o wsparcie finansowe w zakupie specjalistycznego samochodu 
drabiny, o czym już wcześniej informował. Wszystkie gminy, oprócz jednej, 
powiatu bielskiego już dokonały wsparcia. Gmina Bestwina jest 
przedostatnią gminą i najmniej wspiera, bo przeznacza tylko 15tyś.zł., ale jak 
zaznaczył, gmina jest aktualnie w aktywnej sytuacji inwestycyjnej.  

• Komisje stałe Rady Gminy pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w 
sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Miejskiej 
Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku – Białej z przeznaczeniem na 
pokrycie wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych -  
przy 11 głosach „za”, 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się. 

• Brak głosów w dyskusji. 
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem 
uchwały. 
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W wyniku głosowania Uchwała Nr X/81/2011 w sprawie przekazania 
środków finansowych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 
w Bielsku – Białej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych, 
modernizacyjnych i remontowych – została przyjęta 13 głosami „za”, tj. 
jednogłośnie.  
Uchwała stanowi załącznik nr 5 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 Stefan Wodniak informując, że 
zgodnie z nową ustawą o finansach publicznych Wieloletnią Prognozę 
Finansową uchwala się równolegle z uchwałą budżetową. W Prognozie tej są 
naniesione drobne poprawki porządkujące inwestycje, jaką jest droga Bialska 
w Bestwinie i przesunięcia środków o wsparcie zakupu drabiny, o której była 
mowa oraz przesunięcia w dziale 800 -  szkoły. Wszystkie zmiany były 
omówione i uzgodnione na posiedzeniu komisji. 

• Komisje stałe Rady Gminy pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały 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. 

• Brak głosów w dyskusji. 
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem 
uchwały. 
W wyniku głosowania Uchwała Nr X/82/2011 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 13 głosami „za”, tj. jednogłośnie.  
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu.  
 
3) 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 Gminy Stefan Wodniak 

informując, że podobnie jak w Wieloletniej Prognozie Finansowej mówił już 
o zmianach przy czym w dziale 800 -  szkolnictwo  - chodzi o przekazanie 
należności samorządom za dzieci z naszej gminy, które uczęszczają do 
przedszkoli poza gminą i jest to kwota prawie 60tyś.zł. (440zł/1 dziecko). 

 
O godz. 15:00 na salę obrad weszła spóźniona radna Wioleta Gandor. Stan 
radnych na sali obrad wynosi 14 radnych. 
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• Komisje stałe Rady Gminy pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w 
sprawie zmiany Uchwały II/10/10 Rady Gminy Bestwina z dnia 13 grudnia 
2010r. w sprawie budżetu gminy na 2011r. 

• Brak głosów w dyskusji. 
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem 
uchwały. 
W wyniku głosowania Uchwała Nr X/83/2011 w sprawie zmiany Uchwały 
II/10/10 Rady Gminy Bestwina z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie budżetu 
gminy na 2011r. - została przyjęta 14 głosami „za”, tj. jednogłośnie.  
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu.  
 
4) określenia wysokości stawek  podatku od nieruchomości oraz zwolnień od 

tego podatku obowiązujących w Gminie Bestwina w 2012 roku. 
• Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Wójt Stefan Wodniak informując, że 

jak co roku przed tworzeniem budżetu na rok przyszły, uchwala się wcześniej 
stawki podatkowe dla osób fizycznych i osób prawnych. Stawki maksymalne 
ujęte są w rozporządzeniu ministerstwa finansów i tych stawek nie wolno 
przekroczyć. Dla przykładu podał, że od 1m2 powierzchni użytkowych  w 
roku 2011 stawka wynosiła 0,61zł, aktualnie jest propozycja 0,64zł, tj. wzrost 
o 0,03zł. Przypomniał, że tak, jak w poprzednich latach, przyjęto zasadę 
wzrostu stawki o inflację. Zwrócił uwagę, że w tym projekcie pierwszy raz 
została ujęta pozycja dotycząca stawki podatku od budynków kontroli lotów 
w wysokości 1,50zł od 1m2  oraz gruntów przeznaczonych pod działalność 
lotnisk i lądowisk, związanych z obsługą pasów startowych w zakresie 
startów i lądowań w wysokości 0,001%. Zaznaczył, że ustawowo wszystkie 
lotniska są zwolnione z podatku, jednak lądowisko w Kaniowie nie posiada 
jeszcze przeznaczenia lotniska, stąd została naliczona ta minimalna stawka 
podatku. Jeszcze raz podkreślił, że proponowane stawki nie są wynikiem ich 
podnoszenia, jak to jest w innych gminach, ale urealnienia o inflację. 

• Komisje stałe Rady Gminy pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w 
sprawie określenia wysokości stawek  podatku od nieruchomości oraz 
zwolnień od tego podatku obowiązujących w Gminie Bestwina w 2012 roku. 

• Brak głosów w dyskusji. 
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem 
uchwały. 
W wyniku głosowania Uchwała Nr X/84/2011 w sprawie określenia 
wysokości stawek  podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego 
podatku obowiązujących w Gminie Bestwina w 2012 roku - została przyjęta 
14 głosami „za”, tj. jednogłośnie.  
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu.  
 
5) zmiany Uchwały Nr XXXII/247/2009 z dnia 01 października 2009r.                    

w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji o podmiocie                        
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i przedmiocie opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od 
nieruchomości, podatku leśnego, podatku rolnego, 

• Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Wójt Stefan Wodniak informując, że 
jest to projekt uchwały, który poprawia deklarację podatkową, bo zostały 
wprowadzone nowe pozycje (dot. lądowisk) i jest to sprawa czysto formalna.  

• Komisje stałe Rady Gminy pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w 
sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/247/2009 z dnia 01 października 2009r.                    
w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji o podmiocie                        
i przedmiocie opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od 
nieruchomości, podatku leśnego, podatku rolnego. 

• Brak głosów w dyskusji. 
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem 
uchwały. 
W wyniku głosowania Uchwała Nr X/85/2011 w sprawie   zmiany Uchwały 
Nr XXXII/247/2009 z dnia 01 października 2009r.  w sprawie określenia 
wzorów informacji i deklaracji o podmiocie  i przedmiocie opodatkowania 
niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku 
leśnego, podatku rolnego - została przyjęta 14 głosami „za”, tj. jednogłośnie.  
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu.  
 
6) określenia na 2012 rok stawek podatku od środków transportowych, 
• Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Wójt Stefan Wodniak informując, że 

w ubiegłych latach stosowane było jedno przeliczenie np. 3% lub 3,5%. 
Natomiast aktualnie propozycja Komisji jest, aby stawki podnieść tylko o 2% 
z uwagi na zwyżkowy poziom tych kosztów, które będą na paliwie i dotkną 
każdego przewoźnika. 

• Komisje stałe Rady Gminy pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w 
sprawie określenia na 2012 rok stawek podatku od środków transportowych. 

• Brak głosów w dyskusji. 
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem 
uchwały. 
W wyniku głosowania Uchwała Nr X/86/2011 w sprawie określenia na 2012 
rok stawek podatku od środków transportowych - została przyjęta 14 
głosami „za”, tj. jednogłośnie.  
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu.  
 
7) zatwierdzenia Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz 

Podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na 2012 rok. 

• Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Wójt Stefan Wodniak informując, że 
co roku taką uchwałę trzeba podjąć, bo co roku są ogłaszane konkursy dla 
tych organizacji pozarządowych, które różne przedsięwzięcia podejmują. 
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Program też został dostosowany do znowelizowanej ustawy i pewne 
regulacje prawne zostały w tym programie ujęte.  

• Komisje stałe Rady Gminy pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały 
zatwierdzenia Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz 
Podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na 2012 rok. 

• W dyskusji głos zabrał radny Andrzej Wojtyła w imieniu harcerzy z terenu 
naszej gminy. Poinformował, że w ostatnich latach działalność harcerzy była 
dotowana głównie przez gminę Czechowice-Dziedzice Pozostawał jednak 
problem z rozliczeniem środków grantowych, dlatego też jednostka harcerska 
z naszej gminy musi się odłączyć i sama pozyskiwać środki. W związku z 
tym już zwrócili się do gminy o dofinansowanie zimowiska i akcji 
szkoleniowej. Ponieważ  przyszła jesień, będzie można zaobserwować prace 
tych harcerzy przy pełnieniu warty podczas Święta Niepodległości, czy też 
zobaczyć zadbane groby na naszych cmentarzach. Wyraził nadzieję, że ze 
strony Rady Gminy znajdzie się więc życzliwy  gest w kierunku harcerzy i 
doceni tą pracę, albo chociaż ją dostrzeże. Informacyjnie podał, że drużyny 
harcerskie w gminie liczą 48 osób oraz 3 instruktorów. 

• Brak innych głosów w dyskusji. 
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem 
uchwały. 
W wyniku głosowania Uchwała Nr X/87/2011 w sprawie zatwierdzenia 
Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami 
wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie na 2012 rok - została przyjęta 14 głosami „za”, tj. jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do nin. protokołu.  
 
8) rozpatrzenia skargi Pana Eugeniusza Kóski na opieszałość Wójta Gminy 

Bestwina. 
• Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek przypomniał, że skargę rozpatrywała 

Komisja Rewizyjna i udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej 
Łukaszowi Furczykowi o przedstawienie stanowiska Komisji 
Przewodniczący Komisji Łukasz Furczyk poinformował, że Komisja 
rozpatrywała skargę p. Kóski na swoim posiedzeniu w dniu 6 października 
2011r. Komisja po zapoznaniu się ze skargą, a także z dokumentacją prawną 
przygotowaną przez Urząd Gminy Bestwina, oddaliła skargę Pana 
Eugeniusza Kóski na Wójta Gminy Bestwina uznając ją za bezzasadną, 
ponieważ brak podstaw formalno-prawnych. Komisja uważa również, że Pan 
Wójt  powinien zawiadomić Prokuraturę Rejonową w Pszczynie o tym, że 
Pan Kóska użył bardzo mocnego wyrażenia oskarżając Prokuratora o 
kłamstwo. Stąd Prokuratura powinna takie zawiadomienie otrzymać, bo jest 
to bardzo mocne sformułowanie, które nie powinno być użyte. 
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• Komisje stałe Rady Gminy pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w 
sprawie rozpatrzenia skargi Pana Eugeniusza Kóski na opieszałość Wójta 
Gminy Bestwina, w głosowaniu – 11 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” 
i 1 głosie „wstrzymującym się”. 

• Brak głosów w dyskusji. 
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem 
uchwały. 
W wyniku głosowania Uchwała Nr X/88/2011 w sprawie rozpatrzenia skargi 
Pana Eugeniusza Kóski na opieszałość Wójta Gminy Bestwina - została 
przyjęta 14 głosami „za” tj. jednogłośnie.Uchwała stanowi załącznik nr 12 do 
nin. protokołu.  
 
9) powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów ławników do 

Sądu Okręgowego w Katowicach i Sądu Rejonowego w Pszczynie na okres 
kadencji 2012 – 2015. 
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek poinformował, że na wspólnym 
posiedzeniu Komisji stałych Rady Gminy zostały zgłoszone trzy kandydatury 
radnych do Komisji Skrutacyjnej, tj.:  
1) Radna Maria Maroszek 
2) Radna Wioleta Gandor 
3) Radny Grzegorz Gawęda 
Wszyscy zgłoszeni radni wyrazili na to zgodę. 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił Komisję Skrutacyjną o wybranie spośród 
siebie przewodniczącego. Na Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej wybrana 
została radna Maria Maroszek. 
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem 
uchwały uwzględniającej zgłoszone kandydatury do Komisji Skrutacyjnej.  
W wyniku głosowania Uchwała Nr X/89/2011 w sprawie powołania Komisji 
Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów ławników do Sądu 
Okr ęgowego w Katowicach i Sądu Rejonowego w Pszczynie na okres 
kadencji 2012 – 2015 - została przyjęta 14 głosami „za”, tj. jednogłośnie.. 
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do nin. protokołu.  
 
Salę obrad opuścił radny Łukasz Furczy. Obecnych na Sali 13 radnych. 
 

10) przyjęcia Regulaminu do przeprowadzenia wyboru ławników do Sądu 
Okręgowego w Katowicach i Sądu Rejonowego w Pszczynie na okres 
kadencji 2012 – 2015, 

• Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek odczytał projekt regulaminu wyboru 
ławników, pytając czy są jakieś uwagi lub inne propozycje? Wobec braku 
uwag i propozycji Przewodniczący Jerzy Zużałek odczytał projekt uchwały 
w sprawie przyjęcia powyższego Regulaminu i przeprowadził głosowanie.  
W wyniku głosowania Uchwała Nr X/90/2011 w sprawie przyjęcia 
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Regulaminu do przeprowadzenia wyboru ławników do Sądu 
Okr ęgowego w Katowicach i Sądu Rejonowego w Pszczynie na okres 
kadencji 2012 – 2015 – została przyjęta 13 głosami „za” , tj. jednogłośnie 
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do nin. protokołu.  

 
    Na salę obrad powrócił radny Łukasz Furczyk. Obecnych na sali 14 radnych. 
 

11) wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach na kadencję 2012 – 
2015.  

i 
12) wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Pszczynie na kadencję 2012 -

2015 
• Przed przystąpieniem do przeprowadzenia wyborów ławników 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek poprosił Radnego Benedykta 
Kohuta -  Przewodniczącego Zespołu opiniującego kandydatów na ławników 
do Sądu Okręgowego w Katowicach i Sądu Rejonowego w Pszczynie na 
kadencję 2012 - 2015, o odczytanie opinii o kandydatach.  

• Przewodniczący Zespołu Benedykt Kohut przedstawił opinię wypracowaną 
na dwóch posiedzeniach, tj.: w dniu 3 października oraz 25 października br. 
Zespół pozytywnie zaopiniował wszystkie zgłoszone kandydatury na 
ławników i  zgodnie z propozycją Prezesów Sądów, zakwalifikował 
kandydatów do poszczególnych sądów  wraz z podziałem do orzekania w  
sprawach.  Zespół zaznaczył jednak, że ostateczną decyzję w formie uchwały 
podejmie Rada Gminy Bestwina, po przeprowadzeniu tajnych wyborów 
ławników.  

    Opinia stanowi załącznik nr 15 do nin. protokołu. 
• Po wysłuchaniu opinii, Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek poprosił 

Komisję Skrutacyjną o organizacyjne przygotowanie i przeprowadzenie 
wyborów ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach i Sądu Rejonowego 
w Pszczynie. 

• Komisja Skrutacyjna przystąpiła do przeprowadzenia wyborów i w tym celu 
rozdała, wszystkim obecnym radnym, karty do głosowania, opieczętowane 
pieczęcią Rady Gminy Bestwina i naniesionymi nazwiskami kandydatów na 
ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach i Sądu Rejonowego w 
Pszczynie. Radni dokonali głosowania, a następnie wrzucili karty do urny. 
Komisja Skrutacyjna przystąpiła do liczenia głosów i sporządzenia 
protokołów z przeprowadzonego głosowania, zaś w tym czasie 
Przewodniczący Jerzy Zużałek ogłosił 15 minutową przerwę. 
 

Po przerwie wznowiono obrady.  
 
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek oddał głos Przewodniczącej 
Komisji Skrutacyjnej Marii Maroszek, która odczytała` protokół Komisji 
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Skrutacyjnej z przeprowadzonego głosowania w wyborach ławników do Sądu 
Okręgowego w Katowicach i Sądu Rejonowego w Pszczynie na kadencję 2012 
– 2015. 
Z przedstawionych protokołów wynika, że Komisja Skrutacyjna stwierdza, iż:  
 
ławnikami  do Sądu Okr ęgowego w Katowicach wybrani zostali:  
− do orzekania w sprawach karnych  -  Pan Tadeusz  Rosner 
− do orzekania w sprawach rodzinnych - Pani  Wanda Kohut 
 
ławnikami do Sądu Rejonowego w Pszczynie wybrana została: 
− do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy - Pani Dorota Mynarska                                                                                  
 
Protokoły Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami głosowania stanowią załączniki 
nr 15 i 16 do nin. protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek odczytał uchwały stwierdzające 
wybór ławników i przeprowadził głosowanie. 
 
W wyniku głosowania Uchwała Nr X/91/2011 w sprawie wyboru ławników 
do Sądu Okr ęgowego w Katowicach na kadencję 2012 – 2015 – została 
przyjęta 14 głosami :za”, tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 17 do 
nin. protokołu. 
 
W wyniku głosowania Uchwała Nr X/92/2011 w sprawie wyboru ławników 
do Sądu Rejonowego w Pszczynie na kadencję 2012 – 2015 – została przyjęta 
14 głosami :za”, tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 18 do nin. 
protokołu. 
 
Ad.6 
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek odczytał informację dotyczącą 
oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych Rady Gminy Bestwina za 
2010 rok oraz na dzień rozpoczęcia kadencji. Przedmiotowe oświadczenia 
zostały złożone w terminie ustawowym. W wyniku analizy oświadczeń 
majątkowych przez Urząd Skarbowy w Czechowicach-Dziedzicach  
stwierdzono nieprawidłowości w oświadczeniach 3 radnych. Każdy z tych 
radnych otrzymał wyciąg z pisma Urzędu Skarbowego o stwierdzonych 
nieprawidłowościach.  Informacja stanowi załącznik nr19 do nin. protokołu. 
 
Odczytał również informację dotyczącą oświadczeń majątkowych złożonych 
Wojewodzie Śląskiemu przez Przewodniczącego Rady Gminy Bestwina i Wójta 
Gminy Bestwina za 2010 rok oraz na dzień rozpoczęcia kadencji. 
Z informacji Wojewody Śląskiego wynika, że przedmiotowe oświadczenia  
zostały złożone w terminie ustawowym, zaś w wyniku analizy oświadczeń 
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majątkowych nie stwierdzono nieprawidłowości. Informacja stanowi załącznik 
nr 20 do nin. protokołu. 
 
Kolejno Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek odczytał pisma, które wpłynęły do 
Rady Gminy od: 
− Ludowego Klubu Sportowego „Przełom” Kaniów Sekcja Wędkarska – 

dotyczy wsparcia działań mających na celu pozyskanie środków finansowych 
w budżecie gminy Bestwina na 2012r. pozwalających na złożenie wniosku o 
dofinansowanie operacji w ramach Lokalnej Grupy Rybackiej Bielska 
Kraina. Pismo stanowi załącznik nr 21 do nin. protokołu. 
 

− Pana Wojciecha Romańskiego mieszkańca Kaniowa – dotyczy przyznania 
stypendium za osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki. Z pisma wynika, że  
na terenie gminy mieszka od ponad dziesięciu lat. Obecnie jest uczniem 
klasy maturalnej. Jego pierwszym osiągnięciem była wygrana w konkursie 
„Barwy i szarości jesieni” organizowanym na terenie gminy Bestwina. Od 
tamtej pory został laureatem wielu konkursów fotograficznych rangi 
krajowej i międzynarodowej. Jego prace były wystawiane w kilkudziesięciu 
galeriach w kraju i za granicą. W miesiącu wrześniu reprezentował powiat na 
wystawie „Crossover Rhein-Erft” towarzyszącej obchodom dziesięciolecia 
projektu współpracy polsko-niemieckiej. Od trzech lat jest stypendystą 
Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci obejmującego swą pomocą młodzież o 
wybitnych uzdolnieniach poznawczych, muzycznych i plastycznych. Jest 
jedynym fotografem w programie. Pismo stanowi załącznik nr 22 do nin. 
protokołu.  
Przewodniczący przypomniał, że na ten rok nie było przewidzianych  nagród 
za promocję gminy, natomiast może należałoby się zastanowić nad ujęciem 
promocji gminy w nowym budżecie na 2012r. 
 

− Państwa Andrzeja i Renaty Rzepka mieszkańców Czechowic – Dziedzic – 
dotyczy uregulowania stanu prawnego części nieruchomości działki nr 46/13 
będącej ich własnością, położonej w Bestwinie przy ulicy Szkolnej, na której 
znajduje się chodnik dla pieszych wybudowany i użytkowany przez Urząd 
Gminy. Państwo Rzepka proponują: 
� Likwidację przez Urząd Gminy Bestwina chodnika, barierki stalowej oraz 

słupa oświetleniowego i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
� Wydzielenie i wykupienie tej części działki, na której znajduje się w/w 

chodnik, 
� Wydzielenie i przekazanie na majątek tego fragmentu działki, na której 

znajduje się w/w chodnik. 
� Koszty podziału, wpisów do KW i innych postępowań oraz utrzymanie 

chodnika ponosić będzie Urząd Gminy Bestwina. 
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Proszą o przeanalizowanie tych propozycji. Pismo stanowi załącznik nr 23 
do nin. protokołu.  

      
− Rady Rodziców Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w 

Bielsku-Białek ul. Filarowa 52 – apel o poparcie protestu przeciwko 
przeniesieniu szkoły do budynku Bielskiej Szkoły Przemysłowej przy ul. 
Sixta, a które planowane jest przez Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej. 
Pismo stanowi załącznik nr 24 do nin. protokołu. 
Krótko problem wynikający z pisma przybliżył radny Jerzy Stanclik.                  
Rada Gminy nie zajęła stanowiska w tej sprawie stwierdzając, że 
gospodarzem jest Miasto z Prezydentem Miasta na czele. 

 
Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu mieszkańcowi Bestwiny Panu 
Janowi Ślosarczykowi, który prosił o głos, aby zaproponować Radzie Gminy 
panel dyskusyjny na temat tworzenia metropolii o znaczeniu subregionalnym 
miasta Bielsko-Biała i opowiedzeniu się, jako radni gminy, za metropolią 
Kraków. Dyskusja panelowa miałaby się odbyć w styczniu przyszłego roku. 
 
W tej kwestii wywiązała się krótka dyskusja w efekcie której radni nie podjęli 
tematu. 
Wójt Gminy Stefan Wodniak dodał tylko, że jest to rola Sejmiku 
Wojewódzkiego. 
 
W informacjach bieżących Wójt Stefan Wodniak podzielił się informacjami na 
temat złożonych wniosków o pozyskanie środków: na zbiornik ujęcia wody 
pitnej i otoczenie Ośrodka Zdrowia w Bestwinie.  Szczególnie zwrócił uwagę na 
procedury i przedłużający się czas w związku z tymi procedurami.  
 
Z okazji zbliżającego się Święta Niepodległości – 11 Listopada – Wójt zaprosił 
wszystkich do składania kwiatów pod pomnikiem obok Urzędu Gminy, a 
wcześniej na mszę świętą za ojczyznę. 
Ad. 7 
W ramach wniosków i zapytań radnych oraz rad sołeckich ustne wnioski 
złożyli: 
Radny Jerzy Stanclik: 
− podziękował: za remont osuwiska na ul. Gen. Hallera, za wymalowanie 

pasów na ul. W.Witosa jednocześnie prosząc o pasy na ul. Krakowskiej i 
remont ul. Krakowskiej i chodnik lub pobocze w kierunku Czechowic-
Dziedzic między stawami (niebezpieczny odcinek), 

− wnioskował o usunięcie znaków z ul. Kościelnej informujących o osuwisku 
oraz o odwodnienie ul. Kościelnej na odcinku, o którym na wcześniejszej 
sesji zgłaszał radny Andrzej Wojtyła, 
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Radny Łukasz Furczyk: 
− zgłosił pozarastane korytka odprowadzające wodę przy ul. Witosa, 
− poinformował, że rozpoczęła się wycinka drzew na ul. Krzywolaków, 
− zapytał o akcję zima i o firmę która będzie odśnieżała, 
• Odpowiedzi udzielił Pełnomocnik Wójta ds. Inwestycji Artur  Beniowski 

informując, że przetargiem w roku ubiegłym wygrała firma „Rezbud” zaś 
odśnieżanie chodników wygrała firma Pana Roja. 
 

Radny Anatol Faruga: 
− informacyjnie podał, że petycję mieszkańców ul. Szkolnej, o remont tej 

ulicy, złożył wspólnie z radnym Janem Stanclikiem na ręce Starosty 
Bielskiego podczas sesji Rady Powiatu. Do tej pory nie otrzymał 
odpowiedzi. 

− poddał pod rozwagę radnych, aby do porządku obrad co drugiej sesji 
wprowadzać zagadnienie tematyczne np. dotyczące: służby zdrowia, oświaty, 
przemysłu, handlu, sportu, straży, itp. 

 
Radny Stanisław Nycz: 
− wnioskował do Starostwa o chodnik przy ul. Janowickiej na odcinku od 

P.Chromika do kościoła, 
− zgłosił do załatania dziury na ulicach: Miodowej, Pszczelarskiej, Janowickiej 

i Granicznej, 
− w imieniu mieszkańców zapytał o przepust na odcinku od granicy Janowic w 

kierunku piekarni w Bestwinie. Jest wykopana fosa, ale brak przepustu. 
 
Radny Jerzy Borutka: 
− wnioskował o wymianę starego pieca w Przedszkolu Społecznym w 

Janowicach, uzasadniając, że piec jest stary i generuje duże koszty, 
− zapytał, czy było jakieś pismo do naszej gminy o zgodę na remont 

skrzyżowania w Pisarzowicach ul. Czernichowskiej z ul. Pisarzowicką, która 
jest naszą ulicą? Są głosy, że nasza gmina nie wyraziła zgody na remont 
pomimo, że nie żądano od gminy żadnych środków finansowych, 

• Odpowiedzi w sprawie pieca udzielił Wójt Stefan Wodniak informując, że 
dyrektor tego przedszkola nie sygnalizował, że jest potrzeba wymiany pieca. 
Wypowiedź uzupełnił Pełnomocnik Wójta ds. Inwestycji Artur Beniowski 
stwierdzając, że rozezna problem.  
W sprawie skrzyżowania Wójt wyjaśnił, że Burmistrz Wilamowic zwrócił się 
o remont tego skrzyżowania prosząc o zgodę, bo w obrębie tego 
skrzyżowania znajduje się odcinek po stronie gminy Bestwina. Wójt 
wyjaśnił, że odcinek ul. Pisarzowickiej od mostu do skrzyżowania należy do 
Skarbu Państwa i wójt nie może w tym zakresie podejmować decyzji na coś 
co nie należy do gminy. O tym fakcie powiadomił Burmistrza Wilamowic i 
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wyraził zdziwienie skąd roznoszą się takie pogłoski, że to wójt nie wyraża 
zgody i przez to nie można wykonać remontu. Podkreślił, że Skarbem 
Państwa zawiaduje Starosta i to do niego należy wystąpić o zgodę.  

 
Radna Wioleta Gandor: 
− Przypomniała radnym powiatowym o remoncie ul. Św. Floriana w 

Bestwince, 
− zgłosiła szkody pokanalizacyjne, 
• Odpowiedzi udzielił Pełnomocnik Wójta ds.Inwestycji Artur Beniowski 

informując, że wniosek o remont ul. Św. Floriana wraz z podpisami 
mieszkańców został złożony w Starostwie i nadal brak odpowiedzi w tej 
sprawie. 
Szkody pokanalizacyjne będą usunięte w tym roku. 
 

Radny Grzegorz Kołodziejczyk: 
− odnosząc się do pisma Sekcji Wędkarskiej zaproponował wspólne 

posiedzenie z ich udziałem, 
− ponowił wniosek o naprawę ul. Kóski w stronę p.Adamców, 
− zapytał czy prace wykończeniowe na przepuście w rejonie państwa 

Bukowskich zostaną zakończone w tym roku? 
− prosił radnych powiatowych, aby w przyszłorocznym budżecie powiatu 

znalazły się środki na remont ul. Krzywolaków, 
− zapytał czy byłaby możliwość zorganizowania jeszcze w tym roku zbiórki 

surowców wtórnych w gminie? 
• Odpowiedzi udzielił Pełnomocnik Wójta ds. Inwestycji Artur Beniowski 

informując, że przepust na ulicy Kóski funkcjonuje i spełnia swoją rolę. Do 
wykonania zostały prace kosmetyczne, nie mające wpływu na 
funkcjonowanie tego przepustu. Prace te zostaną dokończone w miarę 
posiadanych środków. 
Zbiórka surowców wtórnych (segregowanych) odbywa się na bieżąco w 
szkołach, zaś nie będzie w tym roku zbiórki odpadów wielkogabarytowych 
ze względów finansowych gminy. 

 
Radny Andrzej Wojtyła: 
− prosił, aby w Magazynie Gminnym ukazała informacja odnośnie nowej 

ustawy śmieciowej, ponieważ mieszkańcy nie wiedzą na jakich zasadach 
będą podpisywane umowy o wywóz śmieci, 

− ponownie prosił o usunięcie znaku ograniczającego prędkość do 40km/h na 
ul. Kościelnej, 

 
Radny Mateusz Grygierzec: 



16 
 

− zgłosił wniosek o wpłynięcie na firmę remontującą ul. Bialską, aby 
niezwłocznie zabezpieczyła skarpę wzdłuż płotu państwa Wójtowiczów 
przed wjazdem na ulice Świerkową, 

− zapytał czy remont ul. Bialskiej przebiega zgodnie z planem i czy zostanie 
zakończony terminowo? 

− zapytał Prezesa PK „Kombest” Pana Waliczka o kilka parametrów 
zaprojektowanego zbiornika wody pitnej mającego powstać przy stacji 
uzdatniania i czy zbiornik rozwiąże problem zaopatrzenia gminy w wodę? 
Prosił o umieszczenie informacji w Magazynie Gminnym. 

• Odpowiedzi udzielili: 
Pełnomocnik Wójta ds. Inwestycji Artur Beniowski poinformował, że jutro  
odbędzie się spotkanie Rady Budowy więc kwestia zabezpieczenia skarpy 
będzie poruszona. Termin zakończenia remontu ul. Bialskiej mija 10 
listopada 2011r. i prace prowadzone są zgodnie z harmonogramem. 
Prezes PK „Kombest” Wacław Waliczek podał kilka parametrów dot. 
zaprojektowanego zbiornika wody pitnej: wielkość zbiornika 1400m3 wody 
w postaci dwóch zbiorników (każdy po 700m3). Drugi zbiornik będzie 
realizowany w okresie późniejszym, ale pierwszy zbiornik ma całe 
oprzyrządowanie związane z napuszczaniem i opuszczaniem wody wraz z 
systemem pompowania na sieć, który będzie regulowany elektronicznie. 
Wydajność pomp to ok. 220m3/h i wydajność pomp na ujęciu w wysokości 
180m3/h. Problem realizacji zależy od uzyskania środków i 
przeprowadzonego przetargu, który jest konsekwencją otrzymania środków i 
realizacji całego harmonogramu. 
Możliwości złoża są określone na ok. 50 lat. Uzysk wody ze złoża dobowy w 
okresie jesienno-zimowym wysyłany do odbiorców wynosi ok.1700m3wody, 
a w okresie letnim w granicach 2300m3. 
 
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek udzielił głosu Kierownikowi Referatu 
Alicji Grygierzec, która podzieliła się informacją w zakresie nowej ustawy 
tzw. „śmieciowej”. 
Kierownik Alicja Grygierzec poinformowała, że ustawa wchodzi w życie z 
dniem 1 stycznia 2012r. i problem w tym, że za tą ustawą nie idą 
rozporządzenia wykonawcze. Na 8 rozporządzeń, o których się mówi w 
ustawie nie zostały wydane żadne, bo wciąż trwają prace. Stąd jest za mało 
wiedzy, jak wykonywać tą ustawę. Jedno jest pewne, że daty w ustawie są 
jednoznacznie wskazane i obowiązek nowego systemu gospodarki odpadami 
komunalnymi obowiązuje wszystkie gminy od 1 lipca 2013r. Pozostało 1,5 
roku na przygotowanie do wprowadzenia tego systemu. Aby ten system 
wprowadzić gmina musi mieć plan gospodarki odpadami województwa, do 
którego gmina będzie włączona, jako regionu gospodarki odpadami. Plan ten 
musi powstać do czerwca 2012r. W ślad za tym planem,  do końca 2012r., 
musi być przyjęty uchwałą regulamin utrzymania czystości. Później musi być 
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wywołanych wiele uchwał wprowadzających ten system w poszczególnych 
gminach (zadanie rad gmin) rozstrzygające takie sprawy jak: sposób 
ustalenia opłaty (ustawa umożliwia wybór ustanowienia  opłaty od 
mieszkańca lub od powierzchni użytkowej budynku lub od zużytej ilości 
wody). Dodatkowymi uchwałami, które już wiadomo, że muszą być podjęte, 
to uchwała o systemie, o włączeniu do systemu lub nie, nieruchomości, które 
są niezamieszkałe. Również, czy systemem gminnej gospodarki odpadami 
będzie objęte również odbieranie nieczystości ciekłych od mieszkańców. 
Aktualnie w dalszym ciągu trwają prace w różnych zespołach i różnych 
organach inicjujących. Takie spotkanie wywołuje Śląski Zarząd Gmin i 
Powiatów oraz Marszałek Województwa. Jest wiele niejasności, bo sucha 
ustawa nie może wiele spraw rozstrzygnąć. Źle wprowadzony system będzie 
generował koszty gminy, bo to gmina będzie ponosiła koszty, jako 
odpowiedzialna za stworzenie tego systemu. Będzie też generował kary na 
gminy, które nie sprostają procentowemu składowi odpadów. 
 

• O głos poprosił Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bogusław Stolarczyk, 
aby odnieść się do wniosków i zapytań kierowanych do Rady Powiatu: 
− pasy na ul. Krakowskiej -  nie mogą być namalowane, bo droga ta nie 

spełnia parametrów. Mogą być namalowane tylko pasy boczne, ale nie 
mogą być namalowane przez środek drogi, 

− ul. Krzywolaków i ul. Czechowicka jest w fazie projektowej, być może 
uda się je zrealizować w 2012r., 

− ul. Janowicka – zostały zgłoszone do naprawy ubytki (500tyś.zł.zostało 
przekazanych do budżetu powiatu na remonty cząstkowe dróg ), 

− remont ul. Św. Floriana – stwierdził, że pierwszy raz słyszy, bo nigdy nikt 
u niego z tym wnioskiem nie był. 

 
Wójt Gminy Stefan Wodniak zwrócił się do radnych powiatowych z prośbą  
o postulowanie, że jeżeli będzie gmina wykonywać chodnik przy ul. 
Janowickiej, a będzie to wielki wydatek 800tyś.zł.,aby Pan Starosta zgodził 
się na dokończenie nawierzchni na ul. Janowickiej w 2012r. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek: 
− wnioskował o naprawę dziur na ul. Jawiszowickiej od mostu na Łękawce 

w stronę Kaniowa, 
− prosił o wizję lokalną na ul. Łabędziej, bo jeżdżą tam autobusy i tworzą 

się osuwiska powodujące niebezpieczeństwo, zwłaszcza wzdłuż 
żwirowni, 

− spotkał się z zarzutami, że SP ZOZ w Bestwinie stosuje nieuczciwą 
konkurencję. Chodzi o to, że pacjenci korzystający z niepublicznego 
zakładu opieki zdrowotnej i chcą skorzystać ze specjalistycznego gabinetu 
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SP ZOZ,  proponowany jest odległy termin, a jednocześnie mówi się, że 
kto się zapisze do naszego ośrodka, to termin będzie przyspieszony. 

 
O głos poprosił mieszkaniec Bestwiny Pan Jan Ślosarczyk prosząc o 
namalowanie przejścia dla pieszych na ul. Witosa na wysokości osiedla, na 
którym mieszka. 

Ad.8 
Przewodniczący Jerzy Zużałek odczytał pisma, jako odpowiedzi na zgłoszone 
wnioski na ostatniej sesji Rady Gminy: 
Starosty Bielskiego Andrzej Płonki  
− pismo informuje, że prace w zakresie bieżącego utrzymania dróg na terenie 

sołectwa Kaniów zmuszeni byli do ograniczenia w budżecie powiatu 
środków przeznaczonych na ten asortyment robót w stosunku do lat 
ubiegłych. 
• Będą czynione starania o odnowę i wykonanie oznakowania poziomego w 

roku bieżącym, przynajmniej w niezbędnym zakresie (na ul. Batalionów 
Chłopskich i w miejscach gdzie uległo całkowitemu wytarciu), ustalonym 
po dokonaniu przeglądu przez ZDP w Bielsku-Białej. 

• W odniesieniu do ograniczeń widoczności na skrzyżowaniach przez 
rosnące drzewa i krzewy – w sytuacji jeśli rosną one na działkach 
drogowych, mogą wystąpić o wydanie decyzji na ich usunięcie. ZDP 
dokona w tym zakresie sprawdzenia na skrzyżowaniu ul. Batalionów 
Chłopskich z ul. Grobel Borowa. W pozostałych przypadkach właściciel 
terenu winien złożyć stosowny wniosek w tej sprawie do Wójta Gminy. 

• Stan techniczny drogi i zagrożenie bezpieczeństwa na ul. Krzywolaków w 
Kaniowie jest znane. Obecnie opracowywana jest dokumentacja 
techniczna na przebudowę tej drogi, natomiast realizacja inwestycji może 
zostać zaplanowana na kolejne lata.  Treść całego pisma stanowi 
załącznik nr 25 do nin. protokołu. 
 

    Pełnomocnika Wójta ds. Inwestycji Artura Beniowskiego: 
− pismo do Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej ponawiający wniosek 

o przegląd oznakowania pionowego przy drogach powiatowych. Przykładem 
jest ul. Kościelna gdzie do teraz zamontowane są znaki informujące o 
osuwisku. W piśmie zawarta jest też prośba o wykonanie oznakowania 
poziomego na ul. Krakowskiej pomiędzy stawami – od ul. Kwiatowej do 
granic miejscowości. Pismo stanowi załącznik nr 26 do nin. protokołu. 
 

− Odpowiedź na wnioski Rady Sołeckiej w Bestwinie z dnia 19 września 
2011r.: 
1. Zaasfaltowanie ul. Polnej w Bestwinie było ujęte w planie budżetu na rok 

bieżący. Jednak ze względu na nie realizujące się wpływy do budżetu – 
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zadanie związane z asfaltowaniem dróg zostało przesunięte na lata 
następne. 

2. Montaż punktu świetlnego na ul. Polnej od strony ul. Krakowskiej 
wymaga umieszczenia zadania w planie budżetu gminy. 

3. Udrożnienie przepustu na ul. Okrężnej w Bestwinie zostanie wykonane 
jeszcze przez sezonem zimowym. 

4. Montaż punktu świetlnego na skrzyżowaniu ul. Krakowskiej  z ul. 
Okrężną w Bestwinie wymaga projektu budowlanego (brak słupa) oraz 
umieszczenie zadania w planie budżetu gminy. 

5. Do połowy października br. zostanie złożony wniosek na rozbudowę 
stacji uzdatniania wody pitnej. W przyszłym roku rozpoczną się prace 
związane z realizacją I etapu tej inwestycji. Ich wykonanie powinno 
znacznie poprawić sytuację związaną z czasowym brakiem wody. Pismo 
stanowi załącznik nr 27 do nin. protokołu. 

 
− Odpowiedź na wnioski Rady Sołeckiej w Kaniowie z dnia 06 września 

2011r. : 
1. Wycinka samosiejek i zwisających gałęzi zostanie częściowo wykonana 

przed sezonem zimowym. 
2. Schody do budynku gromadzkiego zostaną naprawione przez sezonem 

zimowym. 
3. Do Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku – Białej zostało skierowane 

pismo w/w przeprowadzenia remontu cząstkowego dróg powiatowych. 
4. Wykonanie nasypu na drodze gruntowej (zjazd z ul. Czechowickiej) nie 

może być wykonane ze względu na brak środków finansowych w 2011r. 
5. Na sesji Rady Powiatu Bielskiego – Sołtys wraz z Przewodniczącym 

Rady Gminy złożyli petycję mieszkańców w sprawie remontu ul. 
Krzywolaków. Także przedstawiciele Urzędu Gminy oraz radni 
powiatowi Artur Beniowski i Józef Maziarz interweniowali wielokrotnie 
w tej kwestii. Z informacji, które posiada Urząd Gminy, obecnie 
wykonywany jest projekt przebudowy tej drogi, a w połowie października 
ma być rozpoczęta wycinka drzew. Pismo stanowi załącznik nr 28 do nin. 
protokołu. 

 
Kierownika Referatu Gospodarki, Budownictwa i Ochrony Środowiska Alicji 
Grygierzec  - odpowiedź na zapytanie złożone na sesji Rady Gminy Bestwina w 
dniu 22 września 2011r.  
 Na podstawie ewidencji gruntów i budynków ustalono, że drzewa ograniczające 
widoczność przy zjeździe w prawo z ul. Grobel Borowa na ul. Batalionów 
Chłopskich, rosną na działce nr 376/1 stanowiącej własność gminy Bestwina. 
Ponieważ drzewa te znajdują się poza pasem drogowym ul. Batalionów 
Chłopskich pismem z dnia 14.10.br. został złożony wniosek do Starosty 
Bielskiego o wydanie zezwolenia na usunięcie 10 sztuk świerków pospolitych i 
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3 świerków srebrnych. Na dzień 15. 11. 2011r. Starosta zarządził oględziny w 
terenie. Pismo stanowi załącznik nr 29 do nin. protokołu. 
 
Ad.9 
Przed zamknięciem sesji, Przewodniczący Jerzy Zużałek wraz z Wójtem Gminy 
Stefanem Wodniakiem w imieniu Rady Gminy i pracowników Urzędu Gminy 
złożyli serdeczne życzenia imieninowe radnej Wiolecie Gandor oraz Edwardowi 
Jonkiszowi.  
Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad, Przewodniczący Jerzy 
Zużałek dziękując za udział w obradach, za dyskusję, zamknął X sesję Rady 
Gminy Bestwina w dniu 27 października 2011 roku. 
Sesja rozpoczęła się o godz. 14:30, a zakończyła o godz. 17:30. 

 
Protokolant:               Sekretarz obrad:   
Insp.Irena Glądys        Radna Maria Maroszek 

 
 

 
 


