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Bestwina, dn. 01 grudnia  2011r. 
BR.0002.12.2011 
 
 

P r o t o k ó ł  Nr XII/2011 
 

z  sesji Rady Gminy Bestwina odbytej w dniu 01 grudnia 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 XII/96/2011 do                      
Nr XII/108/2011. 
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 listopada 2011r. 
5. Rozpatrzenie projektu budżetu gminy na 2012 rok: 

1) odczytanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Bestwina na lata 2012-2021, 

2) odczytanie projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok 
2012 wraz z uzasadnieniem i informacją o sytuacji finansowej gminy, 

3) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o 
projekcie uchwały budżetowej 

4) odczytanie opinii Komisji stałych Rady Gminy Bestwina, 
5) przedstawienie stanowiska Wójta do wniosków zawartych w opiniach 

komisji stałych, 
6) odczytanie propozycji wniosków zgłoszonych przed rozpoczęciem sesji 

przez radnych i nie uwzględnionych w projekcie budżetu, 
7) przedstawienie ewentualnych autopoprawek do projektu uchwały, 
8) dyskusja nad projektem budżetu, 
9) głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Wójta, 
10) głosowanie wniosków komisji stałych Rady Gminy nie uwzględnionych 

przez Wójta w autopoprawce oraz pozostałych zgłoszonych wniosków, 
11) głosowanie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Bestwina na lata 2012-2021, 
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12) głosowanie uchwały w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok 2012 
wraz z uzasadnieniem i informacją o sytuacji finansowej gminy. 

6. Podjęcie uchwał w sprawie: 
1) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu na realizację 

projektu pn: Zaspokojenie potrzeb z zakresu transportu publicznego 
mieszkańców powiatu Bielskiego, 

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) sprzedaży nieruchomości. (dz. 20/17) 
5) nabycia nieruchomości. (dz. 865/12) 
6) nabycia nieruchomości. (dz. 2/1) 
7) nabycia nieruchomości. (dz. 520/3) 
8) nabycia nieruchomości. (dz. 801/17) 
9) nabycia nieruchomości. (dz. 700/57) 
10) nabycia nieruchomości. (dz. 552/4) 
11) odstąpienia od wykonania przez Gminę Bestwina prawa pierwokupu 

nieruchomości. 
7. Informacje bieżące. 
8. Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich. 
9. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 
10. Zamknięcie sesji. 
 
Ad.1 
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek przywitał wszystkich radnych Rady 
Gminy Bestwina, Wójta Gminy, Zastępcę Wójta, Skarbnika Gminy, 
kierowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych, 
Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Bielskiego Bogusława Stolarczyka wraz 
radnymi powiatowymi Panem Józefem Maziarzem i Panem Arturem 
Beniowskim, Redaktora Naczelnego Magazynu Gminnego, Panią Barbarę 
Barabasz – przedstawicielkę mediów oraz pozostałych obecnych na sali.  
Otworzył XII sesję Rady Gminy Bestwina w dniu 01 grudnia 2011 roku. Na 
podstawie posiadanej listy obecności stwierdził prawomocność obrad.  
Przed rozpoczęciem części roboczej sesji Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek 
wraz z Wójtem Gminy Stefanem Wodniakiem, w imieniu wszystkich radnych 
oraz pracowników Urzędu Gminy, złożyli serdeczne życzenia z okazji imienin 
radnemu Andrzejowi Wojtyle oraz radnej Marii Maroszek. 
Ad.2 
Sekretarzem obrad zgodnie z harmonogramem jednogłośnie – 15 głosami „za” 
wybrany został radny Stanisław Nycz. 
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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 on przyjęty 15 głosami 
„za”, tj. jednogłośnie. 
Ad.4 
Przewodniczący Jerzy Zużałek stwierdził, że protokół z  sesji Rady Gminy 
Bestwina z dnia 14 listopada  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 
Rozpatrzenie projektu budżetu gminy na 2012 rok: 
1) Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek udzielił głosu Wójtowi Gminy 

Stefanowi Wodniakowi, który odczytał i omówił projekt uchwały w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina na lata 2012-2021. 
Wyjaśnił przy tym, że prognoza ujęta jest do roku 2021 tj. do momentu, do 
którego jest zobowiązanie naszej gminy. Są to wszelkie pożyczki 
wieloletnie ujęte w budżecie gminy. Zaznaczył, że jak sama nazwa uchwały 
wskazuje „prognoza” została sporządzona również o wskaźniki 
prognostyczne. Do projektu zostały dołączone 3 załączniki: 
1)Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 – 2021 
2) wykaz przedsięwzięć do WPF 
3) opis przyjętych wartości do WPF na lata 2012 – 2021 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu. 
 

2) Kolejno Wójt Stefan Wodniak odczytał i omówił projekt uchwały w 
sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok 2012 wraz z uzasadnieniem i 
informacją o sytuacji finansowej gminy. 
Projekt budżetu Gminy na 2012 rok przedstawia się następująco: 

§1.1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2012 
w wysokości 31 636 566,00 zł w tym:  
a) dochody bieżące 26 463 178,00 zł  
b) dochody majątkowe 5 173 388,00 zł w tym:  

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 
3 ustawy o finansach publicznych 2 275 388,00 zł  

2. Ustala się plan dochodów bieżących i majątkowych budżetu na rok 2012 wg 
działów, rozdziałów i paragrafów zgodnie z Tabelą Nr 1  

§2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2012 w wysokości 30 
586 827,00 zł z czego:  
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1) wydatki bieżące w wysokości 22 365 664,00 zł  
a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 17 902 641,00 zł  

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 077 140,00 zł  
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 825 501,00 zł  

b) dotacje na zadania bieżące 1 718 500,00 zł  
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 374 523,00 zł  
d) wydatki na obsługę długu 370 000,00 zł  

2) wydatki majątkowe w wysokości 8 221 163,00 zł  
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:  

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 
5 ust. 1 pkt 2 i 3 2 275 388,00zł  

2. Ustala się plan wydatków bieżących według grup i wydatków majątkowych 
budżetu na 2012 rok z uwzględnieniem działów i rozdziałów klasyfikacji 
budżetowej zgodnie z Tabelą Nr 2  

§3.Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę 
budżetu w kwocie 1 049 739,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań 
w planowanych rozchodach  
- w tym: na spłatę zaciągniętych pożyczek kwotę 1 049 739,00 zł  
§4.1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2 467 294,00 zł 

oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3517033,00 zł jak 
poniżej:  
1) dochody ogółem 31 636 566,00 zł  
2) wydatki ogółem 30 586 827,00 zł  
3) wynik (1-2) nadwyżka 1 049 739,00 zł  
4) przychody budżetu 2 467 294,00 zł z czego:  

a) pożyczki 1 767 294,00 zł  
- racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi w Gminie Bestwina 
przez rozbudowę obiektów retencyjnych dla ujęcia wody w Kaniowie 
1 287 294,00 zł  

- wymiana sieci wodociągowej ul. Jawiszowicka 480 000,00 zł  
b) kredyty 700 000,00 zł  

- chodnik ul. Janowicka 700 000,00 zł  
5) Rozchody budżetu 3 517 033,00 zł  

- z tego: na spłatę pożyczek 1 550 954,00 zł  
- na spłatę kredytów 1 966 079,00 zł  

§5.Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 
przeznaczonych na:  
1. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów 

i pożyczek w kwocie 3 517 033,00 zł  
2. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł  
3. Upoważnia się Wójta Gminy Bestwina do zaciągania zobowiązań z tytułu 

pożyczek i kredytów w kwotach określonych w § 4 pkt. 4 lit. a i b  
§6.1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 31 000,00 zł  
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2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w wysokości 40 000,00 zł z czego:  
- rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 40 000,00 zł  

§7. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:  
1) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 
zgodnie z Tabelą Nr 3  

2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych na które otrzymano 
dotacje celowe z budżetu państwa zgodnie z Tabelą Nr 4  

3) Ustala się dochody w kwocie 140 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 134 000,00 zł na 
realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych. Ustala się wydatki w kwocie 
6 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie 
przeciwdziałania narkomanii. Zgodnie z tabelą Nr 5  

§8. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielone 
w roku 2012 w łącznej kwocie 1 718 500,00 zł – jak w załączniku Nr 1  
§9. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów 
oświatowych jednostki budżetowej: dochody 523 000,00 zł; wydatki 523 000,00 
zł. Zgodnie z załącznikiem Nr 2  
§10. W zakresie wykonywania budżetu na 2012 rok upoważnia się Wójta 
Gminy do:  
1) Do zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwotach 

określonych w § 4 pkt 4 lit. a i b  
2) Zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu 

budżetu, z których stan zadłużenia w ciągu 2012 nie może przekroczyć limitu 
1 000 000,00 zł.  

3) Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków 
budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę 
budżetu  

4) Dokonywania zmian polegających na przesunięciach między rozdziałami 
w dziale planu wydatków bieżących w zakresie środków na wynagrodzenia 
i składki od nich naliczone, z wyłączeniem wydatków bieżących objętych 
załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy 
Finansowej.  

§11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bestwina  
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 
1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.  
Wójt zaznaczył, że do projektu zostały dołączone załączniki, które zostały 
wymienione w treści uchwały. Szczegółowo omówił je na posiedzeniach 
komisji stałych Rady Gminy.  
 Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu. 
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3) Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek odczytał Uchwałę Nr 
4100/I/287/2011 z dnia 24 listopada 2011 roku I Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o 
przedłożonym przez Wójta Gminy Bestwina projekcie uchwały budżetowej 
na 2012 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi. Wydana 
została opinia pozytywna.  
Uchwała RIO stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu. 
Kolejno Przewodniczący Rady odczytał Uchwałę Nr 4100/I/288/2011 z 
dnia 24 listopada 2011 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonym przez 
Wójta Gminy Bestwina projekcie uchwały w sprawie: wieloletniej 
prognozy finansowej na lata 2012 – 2021. Wydana została opinia 
pozytywna. 
Uchwała RIO stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu. 

   
4) Przewodniczący Jerzy Zużałek poprosił przewodniczących Komisji stałych 

Rady Gminy Bestwina o przedstawienie opinii o projekcie budżetu gminy 
na 2012 rok. 
Opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawiła – Przewodnicząca 
Komisji Maria Maroszek: 
„Komisja pozytywnie i jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w 
sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Bestwina na lata 2012 – 
2021. 
 Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie budżetu 
Gminy Bestwina na rok 2012 wraz z uzasadnieniem i informacją o sytuacji 
finansowej gminy. Wynik głosowania:  6 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” 
i 1 głos „wstrzymujący. Komisja uważa, że projekt budżetu został 
opracowany w sposób rzetelny i racjonalny. W budżecie jest kontynuacja 
rozpoczętych zadań i mimo występujących trudności finansowych, nie tylko 
w gminie ale i w całym kraju, równowaga budżetowa została zachowana. 
Komisja wnioskuje o przyjęcie projektu budżetu gminy na 2012 rok”. 
 
Opinię Komisji Rozwoju Gminy, Ochrony i Kształtowania Środowiska 
przedstawił Przewodniczący Komisji – Jerzy Stanclik: 
„ Komisja odbyła posiedzenie w dniu 28 listopada br. W posiedzeniu 
uczestniczyło 8 radnych, 1 radny był nieobecny usprawiedliwiony. Po 
momentami burzliwej dyskusji, Komisja przyjęła projekt uchwały w 
sprawie: wieloletniej prognozy finansowej gminy Bestwina na lata 2012 – 
2021 w głosowaniu: 7 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym”. 
Projekt budżetu gminy na 2012 rok Komisja zaakceptowała 6 głosami „za”, 
przy 2 głosach „wstrzymujących się. 
Komisja przyjęła wniosek radnego Anatola Farugi, aby w razie pojawienia 
się wolnych środków, wykonać dokumentację wymiany wodociągów na 
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ulicy Kwiatowej w Bestwinie. Wniosek do sesji miał być skonsultowany z 
Prezesem „Kombestu”. Wniosek poparło 6 radnych, 2 radnych wstrzymało 
się od głosu.” 
 
Opinię Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 
przedstawił – Benedykt Kohut. Treść wystąpienia: 
„Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego na 
posiedzeniu w dniu 25 listopada 2011r. zapoznała się projektami uchwał w 
sprawie: 

− Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina na lata 2012 – 
2021 

− Budżetu Gminy Bestwina na rok 2012 wraz z uzasadnieniem i 
informacją o sytuacji finansowej gminy 

Budżet jest taki na jaki stać naszą gminę w obecnej sytuacji prawnej i 
możliwości finansowych. Ujęte są w nim najważniejsze zadania 
inwestycyjne i remontowe. Z tematyki obejmującej naszą Komisję, na 
uwagę zasługuje: 

− z zadań oświatowych, to rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kaniowie 
o salę gimnastyczną wraz z przewiązką oraz przebudową istniejącej 
części socjalnej szkoły na kwotę 2 223 590zł. Przewidywany okres 
realizacji to lata 2011-2012, co już ma miejsce, 

− przekształcenie obszarów zdegradowanych i rozbudowa infrastruktury 
technicznej na potrzeby Ośrodka Rekreacji i Sportów Wodnych w 
Kaniowie oraz rozbudowa infrastruktury około turystycznej 
w/Ośrodka. Termin realizacji to lata 2007 – 2013 na łączną kwotę 
2 540 731,26zł., 

− rewitalizacja przestrzeni publicznej centrum miejscowości Bestwina 
przez zagospodarowanie terenu wokół Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej, czyli wokół Ośrodka Zdrowia w 
Bestwinie. Lata realizacji, to lata 2012 – 2013 na łączną kwotę 
1 109 369,85zł., 

− dotacje do zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu w wysokości 
100 000zł, ale otrzymywanych po ogłoszeniu konkursów na 
poszczególne zadania. Oprócz tego nadal CKSiR pokrywać będzie 
pewne koszty, głównie trenerów drużyn młodzieżowych i dziecięcych 
na dotychczasowych zasadach, 

− bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż. Oprócz kosztów 
utrzymywania gotowości bojowej, planuje się pomoc finansową w 
zakupie samochodu dla OSP Bestwinka, ale pod warunkiem uzyskania 
pewnej kwoty pieniężnej przez samą OSP Bestwinka, 
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− planowane wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego to 
kwota 1 500 000zł. w rozbiciu na: domy i ośrodki kultury, świetlice i 
kluby 1000 000zł, jak i bibliotekę 500 000zł. 

Zarówno CKSiR, jak i biblioteki, w pełni na takie sumy zasługują i 
mądrze je zagospodarowują, co widać naocznie  w ich działalności i 
osiągnięciach  nie tylko w gminie i w powiecie ale w rankingach 
wojewódzkich i krajowych. Ponadto CKSiR pewną kwotę wydaje na 
sport, o czym mówiłem już przy kulturze fizycznej, jak i pomoc KGW, 
Kołu rencistów i innym stowarzyszeniom i organizacjom. 
Jak widać z przytoczonych powyżej przykładów w każdej dziedzinie 
naszej Komisji  coś się dzieje i planuje się dalej dziać. Nie omawiam tu 
budżetu związanego z funkcjonowaniem oświaty, bo tam są przyjęte 
pewne stawki na wynagrodzenia i ich pochodne wynikające z zarządzeń i 
z Karty Nauczyciela. Kwoty te są bardzo duże, ogólnie na sumę 
12 807 536 zł., a subwencja państwa wynosi 8 253 314zł. Subwencja ta 
zabezpiecza wydatki tylko w wysokości 64,44%. W niedalekiej 
przyszłości czeka nas więc ciężka praca ale rozsądna i przemyślana nad 
pomniejszeniem tych kosztów, nad ich możliwą redukcją i urealnieniem, 
bez szkody dla dzieci i młodzieży oraz obniżenia poziomu nauczania. 
Projekt budżetu szczegółowo wyjaśnia, skąd i z czego pokrywane są 
finanse i czynniki od czego one zależą. Mimo tych przewidywanych sum 
na obecne warunki, należy mieć nadzieję, że nie wyklucza się pewnych 
zmian i modernizacji w trakcie realizacji budżetu. Zależne jest to od 
otrzymywanych środków zewnętrznych i realizacji założeń i stawek 
procentowych otrzymywanych z ministerstwa finansów. Biorąc pod 
uwagę dotychczasową skuteczność w pozyskiwaniu pieniędzy 
zewnętrznych, odważne i różnorodne działania w tym zakresie przez 
obecnego pana Wójta, miejmy nadzieję, że ewentualne zmiany będą na 
plus, a nie na minus. Pozwolą one poszerzyć zakres pewnych prac (np. 
remonty dróg: ul. Szkolnej, ul. Krakowskiej, ul. Kościelnej, choć są to 
tzw. drogi powiatowe), wykonać drobne, ale uciążliwe i potrzebne sprawy 
naszych mieszkańców, np. odwodnienie ul. Lipowej na „Podlesiu” w 
Bestwinie. 
Reasumując, tą krótką opinią  chciałbym życzyć panu Wójtowi i nam 
także, jak najszybszego zrozumienia u mieszkańców, że otrzymywane, 
lepiej mówić zdobywane, pieniądze nie są na poszczególne sołectwa, czy 
gminę ogólnie, lecz na konkretne zadania. Wtedy nie będzie opinii typu 
np. „po co robią ten akwen wodny w Kaniowie, a nie dadzą tych 
pieniędzy np. na remont dróg”, bo pieniądze są przyznawane na daną 
inwestycję, czy cel i nie można ich wydawać wg uznania lecz właśnie na 
przyznane zadanie. 
Kończąc tymi życzeniami w imieniu 4 członków Komisji (bo tylu było na 
posiedzeniu Komisji) informuję, że będziemy głosować za przyjęciem 
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projektów uchwał w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, jak i 
budżetu Gminy na 2012 rok, gdyż jest to budżet przemyślany i na obecną 
chwilę realny.” 

 
5) Wójt Stefan Wodniak ustosunkowując się do wniosku radnego Anatola 

Farugi zawartego w opinii Komisji Rozwoju Gminy, Ochrony i 
Kształtowania Środowiska poinformował, że wniosek ten będzie na pewno 
w przyszłym roku rozpatrywany i w razie możliwości finansowych będzie 
realizowany. Tym bardziej, że prawie na każdej sesji budżet jest 
wielokrotnie weryfikowany. Tak było w poprzednich latach, jest obecnie i 
będzie w roku przyszłym. Jak zaznaczył, na chwilę obecną  nie ma 
możliwości wprowadzenia tego wniosku, dlatego że trzeba by zrezygnować 
z innej propozycji zawartej już w projekcie budżetu. Podkreślił, że jak tylko 
uwolnią się jakieś środki, to wspólnie z Radą Gminy będzie zastanawiał się, 
które priorytety będą do wyboru i wówczas takie wnioski będą zasługiwały 
na uwagę. 

 
6) Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek poinformował, że nie odczyta 

propozycji wniosków zgłoszonych przed rozpoczęciem sesji przez radnych i 
nie uwzględnionych w projekcie budżetu, ponieważ takie wnioski nie 
zostały złożone. Punkt ten znalazł się w porządku obrad zgodnie z przyjętą 
uchwałą o procedurze podejmowania uchwały budżetowej. 

 
7) Przewodniczący Jerzy Zużałek odczytał autopoprawkę Wójta Gminy 

Bestwina do pierwotnego projektu uchwały budżetowej na 2012.  
       Autopoprawka stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu. 

 
8) Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek otworzył dyskusję nad 

projektem budżetu, w której głos zabrali: 
Radny Anatol Faruga nawiązał do swojego wniosku dotyczącego 
wykonania projektu i kosztorysu na wymianę sieci wodociągowej na ulicy 
Kwiatowej i prosił w imieniu mieszkańców o jego uwzględnienie w 
przypadku pojawienia się dodatkowych środków w ciągu przyszłego roku. 
Zaznaczył, że zdaje sobie sprawę, iż na chwilę obecną tych środków nie ma. 
Radny Łukasz Furczyk odniósł się do projektu budżetu, jako całości i 
stwierdził, że budżet jest taki, na jaki pozwalają warunki zewnętrzne, na 
które nie mamy wpływu. Nawiązał  też do ostatnio odbytych zebrań 
wiejskich i tendencji jaka panuje wśród mieszkańców poszczególnych 
sołectw. Mieszkańcy wzajemnie  zarzucają sobie, że coś się robi w tym, czy 
innym sołectwie i w tym miejscu zaznaczył, że rolą radnych a także 
sołtysów jest studzenie takich nastrojów, a nie ich podsycanie. Ze swej 
strony wyraził radość, że np. ulica Bialska w Bestwinie została 
wyremontowana, bo szybciej może zajechać do Bielska,  że powstał „Orlik” 
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w Bestwinie, bo tam mogą trenować sportowcy i nasi mieszkańcy. Z tego 
też względu wyraził nadzieję, że mieszkańcy Janowic czy Bestwiny cieszą 
się, że w Kaniowie jest budowany ośrodek sportów wodnych, gdzie 
mieszkańcy ze wszystkich sołectw będą mogli się bezpiecznie kąpać, albo 
korzystać z sali gimnastycznej według swoich potrzeb. Jak zaznaczył, 
martwią go takie głosy, że  się w gminie nic nie robi, albo że się 
poszczególnym sołectwom wydziera coś na korzyść innych sołectw. Jego 
zdaniem, są to głosy bardzo niedobre i trzeba je tonować. Wręcz należy 
mieszkańcom cierpliwie tłumaczyć, jaka jest sytuacja budżetowa i że 
działania przebiegają według przyjętych planów rozwoju gminy 
określonych bardzo długo falowo. Stąd też należy wyjaśniać, że nie 
realizuje się tych drobnych zadań typu wymiana oświetlenia, remonty dróg 
lokalnych, ale solidarnie w każdym sołectwie. Zaznaczył, że  w tym 
zakresie Wójt postępuje bardzo uczciwie wobec wszystkich mieszkańców, 
chociaż są to decyzje trudne i nie łatwe. Wyraził nadzieję, że ten budżet, 
który został przedstawiony, uda się zrealizować bez większych „bolesnych” 
cięć, bez  wymazywania poszczególnych inwestycji z budżetu. Jeszcze raz 
prosił, aby studzić nastroje mieszkańców, nie podsycać, a cierpliwie 
tłumaczyć mieszkańcom, że nie na wszystko nas stać. 
Radny Jerzy Stanclik zwrócił się do Redaktora Naczelnego „Magazynu 
Gminnego” z prośbą, aby  artykule dotyczącym sesji, zwrócić uwagę, że  w 
inwestycje w Kaniowie są w większości finansowane ze środków poza 
gminnych. W sołectwach będą różne komentarze, jeśli będzie tylko 
informacja, że w budżecie  2,3mln.zł. przeznaczonych jest  na budowę sali 
gimnastycznej w Kaniowie, a nie będzie przy okazji informacji, że w tym 
1,7mln.zł, to dotacja z ministerstwa sportu,. Podobnie wskazał budowę 
Ośrodka Sportów Wodnych w Kaniowie, gdzie znakomita większość 
pieniędzy jest uzyskana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
a także  uporządkowanie terenu wokół Ośrodka Zdrowia w Bestwinie, gdzie  
połowa środków na to zadanie, to środki budżetu gminy, a druga połowa to 
środki z zewnątrz. Taka informacja w Magazynie Gminnym pokaże, jakie 
są proporcje w nakładach. Wyraził również osobistą uwagę dotyczącą 
realizacji planowanych dochodów z PIT (podatek dochodowy od osób 
fizycznych) stwierdzając, że ta realizacja będzie wielkim problemem i 
wyraził obawę, że w następnych miesiącach, w związku z tym, że nie 
będzie pełnej realizacji tych dochodów, władze gminy wykonawcze z 
Wójtem na czele będą miały problem, aby dostosować wydatki budżetu 
gminy do tych dochodów, które prawdopodobnie nie będą zrealizowane w 
założonej wysokości. W stosunku do realizowanych dochodów w tym roku, 
to jest 3mln.zł. 
Radna Wioleta Gandor wyraziła żal, że w projekcie przyszłorocznego 
budżetu nie znalazło się zadanie, na które mieszkańcy Bestwinki oczekują 
od dawna i o to wnioskują, a chodzi o budowę parkingu w Bestwince. 
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Zwróciła się do radnych z prośbą, aby  z chwilą kiedy zwolnią się jakieś 
środki w przyszłym roku, pamiętali o tym zadaniu. Jednocześnie wyraziła 
radość, że aż 130tys.zł. zostało zaplanowanych na zakup samochodu 
bojowego dla OSP Bestwinka, który nie tylko jest potrzebny druhom, ale i 
wszystkim mieszkańcom. Podziękowała również za prace kanalizacyjne, 
które były prowadzone w tym roku, wzorowo zgodnie z planem. 
Radny Stanisław Nycz nawiązał do wypowiedzi radnego Łukasza Furczyka 
o studzeniu zapałów mieszkańców i stwierdził, że czegoś tu nie rozumie. 
Osobiście uczestniczył w zebraniu w Kaniowie w dniu 22 listopada i 
słyszał, jak zarzucano Wójtowi, że się nic nie robi w Kaniowie tylko 
wszystko w Janowicach i nikt tego nie studził.  
Radny Mateusz Grygierzec odnosząc się do budżetu na przyszły rok 
stwierdził, że niepokojącym jest brak przewidzenia środków na gruntowne 
remonty dróg gminnych. Taka sytuacja może spowodować nieprzejezdność 
niektórych odcinków. Zgodził się natomiast z ogólnymi założeniami 
budżetu i będzie głosował za jego przyjęciem. 
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek stwierdził, że po raz kolejny 
(drugi) brak środków przewidzianych na promocję gminy. Zaznaczył, że 
może ktoś powiedzieć, że jest to sprawa mało ważna. Jego zdaniem, 
promocja naszej gminy poprzez nagradzanie tych mieszkańców, którzy 
przyczyniają się do tego, że o gminie z dobrej strony jest słychać, nie tylko 
w Polsce ale i na świecie, jest bardzo ważna. W związku z tym zwrócił się 
do Wójta Gminy i Dyrektora CKSiR o wykonanie chociażby materiałów 
promocyjnych, bo zwracały się do niego o takie rzeczy osoby startujące w 
różnych dziedzinach poza granicami kraju, bo chciały mieć ze sobą coś na 
czym byłby herb i napis Gmina Bestwina. W ten sposób, nie tylko 
wynikami, ale również w sposób wizualny można naszą gminę promować. 
Wójt Gminy Stefan Wodniak nawiązując do powyższej wypowiedzi 
Przewodniczącego Rady Gminy poinformował, że wspólnie z Dyrektorem 
CKSiR dokonali uzgodnień i nieduża kwota jest zapisana w CKSiR na 
opracowanie folderu, w którym znajdą się nie tylko osiągnięcia sportowe 
ale i inne krótkie treściwe informacje. Poddał pod rozwagę Radzie Gminy 
ponowne przedyskutowanie, jeszcze w tym lub przyszłym roku, formuły 
przyznawania nagród za promocję gminy. Też przyznał, że jest to ważna 
sprawa do rozważenia.  
Będąc przy głosie prosił Radę Gminy, aby przyjęła te dwie uchwały 
dotyczące budżetu gminy na 2012 rok. Zaznaczył, że budżet ten będzie 
ulegał zmianom w ciągu jego realizacji, chociażby z tego względu, że w 
wyniku przetargów kwoty zapisane na zadania najczęściej zmieniają się w 
tym pozytywnym kierunku. Wówczas będzie można wyasygnować kwoty 
na najważniejsze codzienne oczekiwania mieszkańców, jak poprawienie 
standardu dróg, czy oświetlenia. 
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Wobec braku dalszych głosów, Przewodniczący Jerzy Zużałek zamknął 
dyskusję nad projektem budżetu. 
 

9) Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek poddał pod głosowanie autopoprawkę 
Wójta Gminy, która została przedstawiona w podpunkcie siódmym. 
W wyniku głosowania autopoprawka została przyjęta 15 głosami „za” tj. 
jednogłośnie. 

 
10) Przewodniczący Rady podsumowując rozpatrywanie projektu budżetu na 

2012 rok stwierdził, że do projektu budżetu został zgłoszony tylko jeden 
wniosek radnego Anatola Farugi, przyjęty przez Komisję Rozwoju Gminy, 
Ochrony i Kształtowania Środowiska, do którego Wójt zgłosił wolę 
realizacji. Z kolei radny Anatol Faruga wyraził zgodę, aby już tego wniosku 
nie głosować, a jedynie uwidocznić w protokole z sesji.  

 
11) i 12) Po wyczerpaniu wszystkich podpunktów dotyczących rozpatrzenia 

projektu budżetu na 2012 rok, Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek 
przystąpił do przeprowadzenie głosowania nad projektami uchwał w 
sprawie: 

 
• Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina na lata 2012-2021. 
    W wyniku głosowania Uchwała Nr XII/96/2011 w sprawie Wieloletniej  

Prognozy Finansowej Gminy Bestwina na lata 2012-2021 – przyjęta 15 
głosami „za” tj. jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu. 
 

• budżetu Gminy Bestwina na rok 2012 . 
W wyniku głosowania Uchwała Nr XII/97/2011 w sprawie budżetu 
Gminy Bestwina na rok 2012 – została przyjęta 14 głosami „za, przy            
0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się”. 

     Uchwała stanowi załącznik nr 11 do nin. protokołu. 
 
Na wniosek radnych, Przewodniczący Rady ogłosił 10 minutową przerwę. 
Po przerwie wznowiono obrady. 
 
Ad. 6 
Rada Gminy w liczbie 15 radnych przystąpiła do podjęcia uchwał.  
Przewodniczący odczytywał projekty uchwał, zaś opinie do tych projektów 
przedstawiali przewodniczący poszczególnych komisji stałych: 
− Komisji Budżetu i Finansów – Przewodnicząca Maria Maroszek, 
− Komisji Rozwoju Gminy, Ochrony I kształtowania Środowiska – 

Przewodniczący Jerzy Stanclik, 
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− Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego – 
Przewodniczący Benedykt Kohut,  

Podejmowane uchwały dotyczyły:  
1) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu na realizację projektu 

pn: Zaspokojenie potrzeb z zakresu transportu publicznego mieszkańców 
powiatu Bielskiego, 

• Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Wójt Gminy Stefan Wodniak 
informując, że uchwała ta winna być już zrealizowana na początku tego roku. 
W poprzednich latach była udzielana pomoc firmie PKS – obsługującej 
między innymi transport w naszej gminie wraz z MZK. Pomoc dla MZK  jest  
kontynuowana zgodnie z uchwałą i porozumieniem między samorządami 
(dotyczy dopłaty do autobusu jeżdżącego do Piekarni w Bestwinie). Pomoc 
dla PKS nie była udzielona w bieżącym roku, z tego względu, że zmieniła się 
struktura własnościowa. Właścicielem aktualnie PKS-u jest Powiat. Starosta 
zwrócił się więc do wszystkich samorządów, aby wsparły tą działalność 
PKS-u po 100tys.zł. w tym roku. Połowę samorządów już się z tego 
wywiązała. Wyraził nadzieję, że zgodnie ze zmianami ujętymi w projekcie 
uchwały budżetowej, która będzie w następnym punkcie porządku obrad, 
również będzie  mógł się z tego porozumienia wywiązać. Podkreślił, że 
budżet gminy jest w trudnej sytuacji ze względu na bardzo duży wskaźnik 
inwestycji, więc ciężko jest wygospodarować wolne środki. Poinformował, 
że w dniu jutrzejszym odbędzie się konwent wójtów, burmistrzów wspólnie z 
panem Starostą i Zarządem Powiatu i wspólnie będą się zastanawiać co dalej 
z PKS-em czynić. Rachunek i prognoza, która została wyliczona na przyszły 
rok, również będzie omawiana.  
Wójt zwrócił się do Przewodniczącego z prośbą o wprowadzenie 
autopoprawki do projektu uchwały poprzez dopisanie § 4 o treści: 
„Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bestwina”, zaś 
dotychczasowy § 4 przyjmie numer kolejny tj. § 5. 

• Opinie Komisji stałych do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Powiatowi Bielskiemu na realizację projektu pn: Zaspokojenie 
potrzeb z zakresu transportu publicznego mieszkańców powiatu Bielskiego: 
Komisja Budżetu i Finansów – pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Komisja Rozwoju Gminy, Ochrony i Kształtowania Środowiska – 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego - 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

• W dyskusji głos zabrali: 
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek zwrócił się do Wójta Gminy z prośbą o 
zorganizowanie spotkania z przedstawicielami  PKS-u, aby mieszkańcy 
mogli swoje potrzeby wyartykułować głównie pod kątem rozkładu jazdy. 
Zwrócił uwagę, że najwięcej z usług PKS-u korzystają sołectwa Bestwinka i 
Kaniów. Sołectwa: Bestwina i Janowice mają możliwość dodatkowo 
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korzystania z autobusów MZK. Zasugerował więc, aby takie spotkanie 
odbyło się w Bestwince lub Kaniowie. Tym bardziej, że jest dużo skarg 
mieszkańców tych sołectw. Ponadto zaznaczył, że skoro gmina ma wesprzeć 
PKS kwotę 100tys.zł., to niech jest to wykorzystane w taki sposób, aby 
mieszkańcy faktycznie korzystali z autobusów PKS. 
Wójt Gminy Stefan Wodniak odnosząc się do tej prośby, poinformował, że 
na wiosnę przyszłego roku odbędą się wszystkie zebrania wiejskie i na te 
zebrania zaprosi Pana Małachę – Prezesa PKS. Stwierdził, że jest to słuszna 
propozycja. 
Radny Jerzy Stanclik dołączając się do dyskusji o PKS-ie stwierdził, że 
będzie bardzo trudno znaleźć kompromis, bo szkoły średnie w Bielsku-Białej 
rozpoczynają lekcje o różnych porach. Jedne szkoły rozpoczynają o godzinie 
7:30, inne o godzinie 8:0. Również zmiany planowane w sieci szkół w 
Bielsku-Białej spowodują dodatkowo konieczność dojazdu młodzieży do 
szkoły z przesiadką na autobus miejski. 

Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Przewodniczący Jerzy Zużałek 
przeprowadził w pierwszej kolejności głosowanie nad przyjęciem autopoprawki 
zgłoszonej przez Wójta Gminy.  
W wyniku głosowania autopoprawka została przyjęta 15 glosami „za” tj. 
jednogłośnie. 
Kolejno Przewodniczący przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały w 
sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu na realizację 
projektu pn: Zaspokojenie potrzeb z zakresu transportu publicznego 
mieszkańców powiatu Bielskiego. 
W wyniku głosowania Uchwała Nr XII/98/2011 w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu na realizację projektu pn: 
Zaspokojenie potrzeb z zakresu transportu publicznego mieszkańców 
powiatu Bielskiego – została przyjęta  15 głosami „za”, tj. jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik nr  12 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, 

• Wójt Gminy Stefan Wodniak przybliżył projekt uchwały rozpoczynając od 
projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/10/10 z dnia 13 grudnia 
2010 w sprawie  budżetu gminy na 2011rok. Wyjaśnił, że zmiany w tym 
projekcie dotyczą głównie kwoty 100tys.zł. i są to przesunięcia między 
działami i rozdziałami oraz drobne poprawki i przesunięcia na ochronę 
zdrowia –kwota 1500zł. ( zabrakło środków na projekt). Zabrakło również 
środków w rozliczeniu kanalizacji – 29 237zł. Jest to projekt uchwały o 
charakterze technicznym. Zaznaczył, że każdorazowo do tego projektu 
uchwały, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, musi być opracowana 
uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, uwzględniająca te 
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poprawki. Ostatnia tabela dołączona do tego projektu uchwały pokazuje 
podsumowanie 2011 roku. 

• Opinie Komisji stałych do projektu 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: 
Komisja Budżetu i Finansów – jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
Komisja Rozwoju Gminy, Ochrony i Kształtowania Środowiska – 
jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego – 
jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

• Brak głosów w dyskusji. 
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem 
uchwały. 
W wyniku głosowania Uchwała Nr XII/99/2011 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 13 do nin. protokołu. 

 
3) zmiany Uchwały II/10/10 Rady Gminy Bestwina z dnia 13 grudnia 2010r. w 

sprawie budżetu gminy na 2011r., 
• Projekt omówiony powyżej. 
• Opinie Komisji stałych do projektu uchwały w sprawie  zmiany Uchwały 

II/10/10 Rady Gminy Bestwina z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie budżetu 
gminy na 2011r.: 
Komisja Budżetu i Finansów – jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
Komisja Rozwoju Gminy, Ochrony i Kształtowania Środowiska – 
jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego – 
jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

• Brak głosów w dyskusji. 
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem 
uchwały. 
W wyniku głosowania Uchwała Nr XII/100/2011 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 14 do nin. protokołu. 
 
Cały pakiet projektów uchwał, dotyczący sprzedaży nieruchomości, nabycia 
nieruchomości oraz odstąpienia od wykonania przez Gminę Bestwina prawa 
pierwokupu nieruchomości, omówił Wójt Gminy Stefan Wodniak.  
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Następnie Przewodniczący Jerzy Zużałek odczytywał i poddawał  pod 
głosowanie kolejno te projekty uchwał w sprawie: 
 
4) sprzedaży nieruchomości – dotyczy nieruchomości  oznaczonej w ewidencji 

gruntów jako działka nr 20/17 o powierzchni 0,0316ha położonej w 
Bestwinie w rejonie ul. Krakowskiej - droga dojazdowa do posesji w tzw. 
„czworakach”. 

• Opinie Komisji stałych do projektu uchwały w sprawie  sprzedaży 
nieruchomości: 
Komisja Budżetu i Finansów – pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Komisja Rozwoju Gminy, Ochrony i Kształtowania Środowiska – 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego - 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

• Brak głosów w dyskusji. 
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem 
uchwały. 
W wyniku głosowania Uchwała Nr XII/101/2011 w sprawie sprzedaży 
nieruchomości – została przyjęta 15 głosami „za”, tj. jednogłośnie.  
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do nin. protokołu 
 
5) nabycia nieruchomości – dotyczy nieruchomości oznaczonej w ewidencji 

gruntów jako działka  nr 865/12  o powierzchni 0,0020ha, obręb Bestwinka 
Bestwińska (zajętej pod przepompownię) 

• Opinie Komisji stałych do projektu uchwały w sprawie nabycia 
nieruchomości: 
Komisja Budżetu i Finansów – pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Komisja Rozwoju Gminy, Ochrony i Kształtowania Środowiska – 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego - 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

• Brak głosów w dyskusji. 
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem 
uchwały. 
W wyniku głosowania Uchwała Nr XII/102/2011 w sprawie nabycia 
nieruchomości – została przyjęta 15 głosami „za”, tj. jednogłośnie.  
Uchwała stanowi załącznik nr 16  do nin. protokołu 
 
6) nabycia nieruchomości – dotyczy nieruchomości oznaczonej w ewidencji 

gruntów jako działka nr  2/1 o powierzchni 0,0012ha, obręb Bestwinka 
Bestwińska (zajętej pod przepompownię) 

• Opinie Komisji stałych do projektu uchwały w sprawie nabycia 
nieruchomości : 
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Komisja Budżetu i Finansów – pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Komisja Rozwoju Gminy, Ochrony i Kształtowania Środowiska – 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego - 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

• Brak głosów w dyskusji. 
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem 
uchwały. 
W wyniku głosowania Uchwała Nr XII/103/2011 w sprawie nabycia 
nieruchomości – została przyjęta 15 głosami „za”, tj. jednogłośnie.  
Uchwała stanowi załącznik nr 17 do nin. protokołu 
 

7) nabycia nieruchomości – dotyczy nieruchomości  oznaczonej w ewidencji 
gruntów jako działka nr 520/3 o powierzchni 0,0021ha, obręb Bestwinka 
Bestwińska (zajętej pod przepompownię) 

• Opinie Komisji stałych do projektu uchwały w sprawie nabycia 
nieruchomości: 
Komisja Budżetu i Finansów – pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Komisja Rozwoju Gminy, Ochrony i Kształtowania Środowiska – 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego - 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

• Brak głosów w dyskusji. 
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem 
uchwały. 
W wyniku głosowania Uchwała Nr XII/104/2011 w sprawie nabycia 
nieruchomości – została przyjęta 15 głosami „za”, tj. jednogłośnie.  
Uchwała stanowi załącznik nr 18  do nin. protokołu 
 
8) nabycia nieruchomości – dotyczy nieruchomości oznaczonej w ewidencji 

gruntów jako działka  nr 801/17 o powierzchni 0,0013ha, obręb Kaniów 
(zajętej pod przepompownię) 

• Opinie Komisji stałych do projektu uchwały w sprawie nabycia 
nieruchomości: 
Komisja Budżetu i Finansów – pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Komisja Rozwoju Gminy, Ochrony i Kształtowania Środowiska – 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego - 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

• Brak głosów w dyskusji. 
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem 
uchwały. 
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W wyniku głosowania Uchwała Nr XII/105/2011 w sprawie nabycia 
nieruchomości – została przyjęta 15 głosami „za”, tj. jednogłośnie.  
Uchwała stanowi załącznik nr 19  do nin. protokołu 
 
9) nabycia nieruchomości – dotyczy nieruchomości oznaczonej w ewidencji 

gruntów jako działka nr 700/57 o powierzchni 0,0029ha, obręb Kaniów 
(zajętej pod przepompownię) 

• Opinie Komisji stałych do projektu uchwały w sprawie nabycia 
nieruchomości : 
Komisja Budżetu i Finansów – pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Komisja Rozwoju Gminy, Ochrony i Kształtowania Środowiska – 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego - 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

• Brak głosów w dyskusji. 
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem 
uchwały. 
W wyniku głosowania Uchwała Nr XII/106/2011 w nabycia nieruchomości – 
została przyjęta 15 głosami „za”, tj. jednogłośnie.  
Uchwała stanowi załącznik nr 20  do nin. protokołu 
 
10) nabycia nieruchomości – dotyczy nieruchomości oznaczonej w ewidencji 

gruntów jako działka nr 552/4 o powierzchni 0,0224ha, obręb Bestwinka 
Bestwińska (zajętej pod przepompownię) 

• Opinie Komisji stałych do projektu uchwały w sprawie nabycia 
nieruchomości: 
Komisja Budżetu i Finansów – pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Komisja Rozwoju Gminy, Ochrony i Kształtowania Środowiska – 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego - 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

• Brak głosów w dyskusji. 
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem 
uchwały. 
W wyniku głosowania Uchwała Nr XII/107/2011 w sprawie nabycia 
nieruchomości – została przyjęta 15 głosami „za”, tj. jednogłośnie.  
Uchwała stanowi załącznik nr 21  do nin. protokołu 
 
11) odstąpienia od wykonania przez Gminę Bestwina prawa pierwokupu 

nieruchomości – dotyczy nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w 
ewidencji gruntów jako działka nr 2669/10 o powierzchni 0,3529ha, obręb 
Kaniów, stanowiącej własność Bielskiego Parku Technologicznego 
Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji Spółka z ograniczoną 



19 
 

odpowiedzialnością, będącej przedmiotem warunkowej umowy sprzedaży 
zawartej w dniu 14.11.2011r. przed Notariuszem – akt notarialny Rep. A nr 
11937/2011. 

• Opinie Komisji stałych do projektu uchwały w sprawie odstąpienia od 
wykonania przez Gminę Bestwina prawa pierwokupu nieruchomości: 
Komisja Budżetu i Finansów – pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Komisja Rozwoju Gminy, Ochrony i Kształtowania Środowiska – 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego - 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

• Brak głosów w dyskusji. 
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem 
uchwały. 
W wyniku głosowania Uchwała Nr XII/108/2011 w sprawie  odstąpienia od 
wykonania przez Gminę Bestwina prawa pierwokupu nieruchomości – 
została przyjęta 15 głosami „za”, tj. jednogłośnie.  
Uchwała stanowi załącznik nr 22 do nin. protokołu 
 
Ad.7 
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek poinformował, że Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Bestwinie wraz z Ochotniczą Strażą Pożarną i Kołem 
Gospodyń Wiejskich oraz wolontariuszami z Gimnazjum w Bestwinie, w dniach 
od 2 do 4 grudnia br. będą przeprowadzali zbiórkę żywności w sklepach: 
„Delikatesy  Centrum” w Bestwinie, Roll Spółka z o.o w Bestwinie i Euromax 
w Kaniowie. Prosił wszystkich o wsparcie tej akcji. 
Następnie odczytał pisma, które wpłynęły do Rady Gminy od: 
− Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach informujące o 

przeprowadzonej kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy 
Bestwina. 
Pismo stanowi załącznik nr 23 do nin. protokołu. 

− Wojewody Śląskiego o stwierdzeniu nieważności uchwał Rady Gminy 
Bestwina: 
− Nr X/87/2011 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy 

Bestwina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i 
o wolontariacie na rok 2012, w całości – jako niezgodnej z art. 5a ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536 ze zm.) zwanej dalej 
„ustawą”.   
Nowy, poprawiony projekt uchwały ponownie zostanie przedstawiony na 
kolejnej sesji. 
Pismo stanowi załącznik nr 24 do nin. protokołu. 
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− Nr X/90/2011 w sprawie przyjęcia Regulaminu do przeprowadzenia 
wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach i sądu 
Rejonowego w Pszczynie na okres kadencji 2012-2015 -  przedmiotowa 
uchwała nie znajduje uzasadnienia w obowiązujących przepisach prawa 
(nie jest wymagana).  
Pismo stanowi załącznik nr 25 do nin. protokołu. 

− Wojskowej Komendy Uzupełnień w sprawie wręczenia odznaczeń dla 
rodziców, których co najmniej trzech synów odbyło zasadniczą służbę 
wojskową.  
Przewodniczący poinformował, że w naszej gminie są takie dwie rodziny, 
które otrzymają srebrne medale Ministra obrony Narodowej „Za zasługi dla 
Obronności Kraju”. Medale te otrzymają: Grażyna i Benedykt Rączkowski 
oraz Urszula i Edward Wamposzyc. Rodziny te zostaną zaproszone na sesję 
Rady Gminy Bestwina, która odbędzie się w dniu 29 grudnia br. Z uwagi na 
to, że jest to ostatnia sesja w tym roku o charakterze świąteczno-
noworocznym, radni zaproponowali, aby odbyła się wcześniej, np. o godz. 
13:00. 
Pismo stanowi załącznik nr 26 do nin. protokołu. 

− Radnego Anatola Farugi skierowane do Starosty Bielskiego w sprawie 
odpowiedzi Starosty na wniosek mieszkańców o remont ulicy Szkolnej. 
Pismo stanowi załącznik nr 27 do nin. protokołu. 

− Pełnomocnika Wójta ds. Inwestycji Artura Beniowskiego wraz z kserokopią 
pisma mieszkańców ulicy Polnej w Bestwinie celem podjęcia stosownych  
decyzji w sprawie remontu drogi gminnej. Mieszkańcy proszą o 
przeniesienie na termin późniejszy asfaltowanie pozostałej części ulicy 
Polnej. Proponują, aby za zaoszczędzone z tego tytułu pieniądze pokryć 
koszty remontu obecnej nawierzchni. 
Pismo stanowi załącznik nr 28 do nin. protokołu. 

− Sołtysa sołectwa Kaniów – pismo skierowane do Kierownika Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – do wiadomości Rady Gminy.  W 
piśmie nawiązuje do spotkania z mieszkańcami Kaniowa w temacie 
działalności Ośrodka Zdrowia w Kaniowie oraz prosi Panią Kierownik o 
dokładne przeanalizowanie kosztów utrzymania  i szczegółowe opracowanie 
planu poprawy kondycji finansowej tego Ośrodka. Między innymi 
przypomina, że Ośrodek Zdrowia w Kaniowie został w bardzo dużej mierze 
wybudowany w ramach prac społecznych przez mieszkańców i na dzień 
dzisiejszy zapewnia opiekę medyczną części mieszkańców. Z pisma wynika 
też propozycja zastanowienia się nad modernizacją Ośrodka, wyposażeniem 
go w odpowiedni sprzęt i utworzeniem specjalistycznych gabinetów, bo 
może mieć to wpływ na zwiększenie się liczby osób korzystających. Pismo 
zakończone jest prośbą do  Pani Kierownik SP ZOZ i Radnych Gminy 
Bestwina o zrobienie wszystkiego co możliwe w celu utrzymania Ośrodka 
Zdrowia w Kaniowie. Pismo stanowi załącznik nr29 do nin. protokołu. 
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Przewodniczący Jerzy Zużałek udzielił głosu Wójtowi Gminy Stefanowi 
Wodniakowi, który  nawiązując do ostatniego pisma oraz odbytego spotkania 
odnośnie Ośrodka Zdrowia w Kaniowie stwierdził, że przedstawiona 
argumentacja o tworzenie specjalistycznych poradni, czy dodatkowe 
laboratorium, nie ma uzasadnienia, bo technicznie jest to niemożliwe. Również 
nie ma to uargumentowania, że nagle przybędzie pacjentów. Przypomniał, że 
został dość nowocześnie zmodernizowany Ośrodek Zdrowia w Bestwinie, z 
którego korzystają mieszkańcy Bestwiny, Janowic, Bestwinki i również 
mieszkańcy Kaniowa mają możliwości korzystania z niego. Podał, że aktualnie 
w Ośrodku Zdrowia w Kaniowie jest około 618 ankiet, a dopiero około 2000 
ankiet daje możliwości utrzymania etatu i pomocy jednemu lekarzowi. Stąd 
uważa, że nie ma nadziei, że tych ankiet przybędzie i znajdą się nowi pacjenci. 
Propozycja przedstawienia harmonogramu, czy wyliczenia remontu (wymiana, 
okien, pieca centralnego ogrzewania, podjazdu) jest raczej niemożliwa. Brak 
pieniędzy na drogi więc rodzi się pytanie w jakim kierunku iść. Rada Społeczna 
SP ZOZ spotka się ponownie w dniu 8 grudnia br. w celu wypracowania 
wniosków. Na zebraniu w Kaniowie ustalono, że zostanie ustanowiony termin 
wiosennego zebrania, na który Kierownik SP ZOZ ponownie przedstawi ile jest 
ankiet według danych NFZ-u. 
 
Kolejno Wójt podzielił się informacją, że ukazał się ranking bibliotek w Polsce 
pod kątem życia kulturalnego (wystawy, konkursy, itp.). Nasza Biblioteka 
Publiczna w Bestwinie znalazła się na 26 miejscu na ocenianych 2 500 
bibliotek. W tym miejscu złożył gratulacje Pani Teresie Lewczak Dyrektorowi 
GBP w Bestwinie. 
 
Przewodniczący zapytał, kto jeszcze chce zabrać głos w informacjach 
bieżących.  
O głos poprosiła Radna Wioleta Gandor  informując, że 7 grudnia br., tj. w 
środę o godz. 10-tej odbędzie się wizja lokalna wzdłuż ulicy Olchowej w 
Bestwince z udziałem Zarządu Dróg Powiatowych. Zaznaczyła, że chodzi o 
uregulowanie stosunków wodnych w tym rejonie. Prosiła radnych powiatowych, 
aby w miarę możliwości uczestniczyli w tej wizji. Zwróciła uwagę na czas 
oczekiwania od Starostwa na tą wizję, o którą starała się nią od marca br., a jest 
już miesiąc grudzień. 
Ad.8 
W pierwszej kolejności Przewodniczący Jerzy Zużałek przedstawił uchwały i 
wnioski z zebrań wiejskich oraz posiedzeń rad sołeckich. 
Wnioski Zebrania Wiejskiego w Kaniowie z dnia 16 października 2011r. 
(załącznik nr 30 do nin. protokołu) 
1. Uzupełnić oznakowanie na wałach. 
2. Remont ulicy Jawiszowickiej i ulicy Dankowickiej do Łękawki. 
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3. Remont budynku gminnego – ul. Czechowicka 23. 
4. Doprowadzić bieżącą wodę do posesji P. Izdebskich przy ul. Nad Łękawką. 
5. Udrożnić odpływy na ulicy Żwirowej. 
6. Postawić znak zakazu postoju i zatrzymywania na ulicy Żwirowej przy 

budynkach prywatnych. 
7. Naprawić drogę Żwirową poprzez zasypanie dziur. 
8. Udrożnić przepływ na ul. Grobel Borowa. 
9. Wyremontować przepust na ul. Łabędziej przy posesji P. Paszek i P. Olszyk. 
10. Częściej wykonywać przeglądy przepompowni ścieków przy ulicy 

Krzywolaków. 
11. Rozbudować parkingi i poprawić estetykę terenu w centrum Kaniowa. 
Uchwały i wnioski Zebrania Wiejskiego w Bestwinie z dnia 30 października 
2011r. (załącznik nr 31 do nin. protokołu)  
Uchwały: 
1. Zebranie wiejskie w Bestwinie zobowiązuje Wójta oraz Radę Gminy do 

podjęcia niezwłocznych a zarazem skutecznych działań zmierzających 
zarówno do poprawy zaopatrzenia mieszkańców sołectwa w wodę, jak do 
poprawy jakości wody przeznaczonej do spożycia. W szczególności należy 
podjąć działania prowadzące do rozbudowy zbiorników na wodę handlową 
na stacji uzdatniania wody. 

2. Zebranie wiejskie zobowiązuje wójta Gminy do systematycznego 
kontrolowania przez uprawnione komórki organizacyjne Urzędu Gminy 
jakości wykonywanych na terenie Gminy inwestycji, szczególnie tych, które 
SA inwestycjami gminnymi. 

Wnioski Zebrania Wiejskiego: 
1. Dokonywać przynajmniej raz w roku zgodnie ze statutem sołectwa w oparciu 

o wcześniej przygotowane informacje, oceny działań prowadzonych przez 
Sołtysa i Radę Sołecką. 

2. Podjąć działań ze strony komórek organizacyjnych Urzędu Gminy 
likwidujących zjawisko spalania śmieci w domowych kotłach c.o. 

3. Systematyczne kontrolowanie jakości odśnieżania dróg gminnych i 
powiatowych. Urząd Gminy ma określić formy zgłaszania uwag w w/w 
sprawie. 

4. Poszerzyć i wyprofilować wjazd z ul. Leśnej na ul. Bialską. 
5. Położyć w trybie pilnym nakładkę asfaltową przy wjeździe na posesję ul. 

Leśna 1. 
6. Uporządkować teren skrzyżowania ul. Leśnej z ul. Bialską oraz wykopać rów 

odwadniający wzdłuż ul. Leśnej do potoku Podleśnego. 
7. Uregulować koryto potoku Łękawka na wysokości posesji P. Rożek i             

P. Ślosarczyka. 
8. Poprawić chodnik na moście na Łękawce w ciągu ul. Godynia. 
9. Poprawić bezpieczeństwo wyjazdu na skrzyżowaniu ul. Godynia z ul. 

Witosa. 
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10. Przedłużyć linię autobusową MZK od Komorowic Sosny do „POM”-u 
(centrum). 

11. Wykonać zgodnie projektem odprowadzenie wód opadowych z ul. Zaułek. 
12. Rozwiązać problem odwodnienia ul. Widokowej, 

a) Ograniczyć tonaż pojazdów na ul. Gospodarskiej, 
b) Zorganizować spotkanie mieszkańców ul. Gospodarskiej i ul. zaułek w 

sprawie ustalenia sposobu odprowadzenia wód opadowych z w/w terenu. 
13.  Wystąpić do władz powiatowych o wykonanie projektu remontu 

generalnego ul. Szkolnej. 
14. Wybudować chodnik na ul. Krakowskiej do granicy ze Starą Wsią. 
15. Poprawić czytelność znaku drogowego na skrzyżowaniu ul. Krakowskiej i ul. 

Kwiatowej. 
16. Wybudować chodnik wzdłuż ul. Janowickiej w Bestwinie. 
17. Sprawdzić jakość prac przy odnowieniu rowu odwadniającego przy ul. 

Bialskiej. 
18. Wymienić zniszczone korytka odwadniające na ul. Ludowej. 
19. Wyczyścić korytko odwadniające na początku ul. Sikorskiego. 
20. Dokończyć budowę chodnika wzdłuż ul. Kościelnej od posesji P. Zdeb w 

stronę Kościoła. 
21. Poprawić garbiony na ul. Kościelnej na poboczu dawnego osuwiska. 
22. Odnowić lampę na ul. Podleskiej, utwardzić pobocze na w/w ulicy. 
Wnioski Zebrania Wiejskiego w Janowicach z dnia 06 listopada 2011r. 
(załącznik nr 32 do nin. protokołu) 
1. Naprawa ul. Gajowej. 
2. Naprawa ul. Miodowej oraz oznakowanie numerów budynków. 
3. Zabezpieczenie osuwiska obok terenów rekreacyjnych oraz całościowe 

wykaszanie trawy na tym terenie. 
4. Zabezpieczenie lipy przy ul. Janowickiej obok P. Czany oraz oczyszczenie 

chodników przydrożnych. 
5. Na ul. Pszczelarskiej naprawa mostku. 
6. Wykonanie odwodnienia części ul. Miodowej. 
7. Wykonanie rowu przy ul. Pszczelarskiej oraz wycięcie krzewów. 
8. Naprawienie dziur na ul. Górskiej. 
9. Udrożnienie rowu przy ul. Szkolnej. 
10. Wzmożona kontrola prędkości samochodów ciężarowych na ul. Janowickiej. 
11. Kontrola oświetlenia drogowego – czas zapalania i umieszczenie znaku ustąp 

pierwszeństwa przejazdu na ul. Szkolnej i Podleskiej. 
12. Naprawa ul. Łanowej i udrożnienie rowów przy ul. Targanickiej. 
Wnioski Zebrania Wiejskiego w Bestwince z dnia 20 listopada 2011r. 
(załącznik nr 33 do nin. protokołu) 
1. Zarurować rów przy ulicy Dworkowej i wykonać tam parking. 
2. Remont ulic: rzecznej i Ślosarczyka po pracach kanalizacyjnych. 
3. Dalsza budowa chodnika przy ul. Witosa. 
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4. Zabezpieczyć środki w przyszłorocznym budżecie gminy na zakup nowego 
samochodu bojowego dla OSP Bestwinka. 

Wnioski z Rady Sołeckiej w Kaniowie z dnia 8 listopada 2011r. kierowane 
do budżetu gminy i powiatu na 2012 rok (załącznik nr 34 do nin. protokołu) 
1. Asfaltowanie ulic gminnych: Parkowa, Torowa, Podpolec, Dębowa, 

Malinowa, Myśliwska. 
2. Asfaltowanie ulic powiatowych: ul. Jawiszowicka od ul. Łabędziej do mostu 

na rzece Łękawka, ul. Dankowicka od ul. Floriana do przejazdu kolejowego, 
ul. Ludowa oraz kaniowski odcinek ul. Młyńskiej. 

3. Modernizacja Parku Wiejskiego. 
4. Wyczyszczenie rowów od torów kolejowych do rzeki Łękawka przy ul. 

Dankowickiej. 
5. Remont Ośrodka Zdrowia. 
6. Przejście z ul. Witosa na parking przy sklepie Euromax. 
7. Przeprowadzenie rozmów z właścicielami areału wzdłuż ul. Kóski od ul. 

batalionów chłopskich do parkingu przy cmentarzu, odnośnie sprzedaży 
gruntu, celem przeznaczenia tego terenu pod parking (jedna średnia długość 
samochodu osobowego od ul. Kóski w stronę południową). 

8. Kompleksowa modernizacja centrum Kaniowa. 
Wnioski z Rady Sołeckiej w Janowicach z dnia 28 listopada 2011r. 
(załącznik nr 35 do nin. protokołu) 
1. Rada Sołecka prosi o wpisanie do budżetu na 2012r. wykonania lub chociaż 

rozpoczęcia budowy parkingu przy Szkole w Janowicach. Inwestycja 
zaplanowana była na 2011r. 

2. Zaprosić p. Starostę na zebranie Rady Sołeckiej i poruszyć sprawy remontu 
drogi Janowickiej. 

3. Naprawić wylot rurociągu kanalizacyjnego odwadniającego teren 
rekreacyjny i placu w Centrum. 

4. Załatać dziury na ulicach powiatowych: Górskiej i Szkolnej, również 
udrożnić rów na ulicy szkolnej i wybrać ziemię z osuwiska, która zalega na 
asfalcie. 

5. Załatać dziury na ulicach gminnych: Miodowej, Pszczelarskiej, Granicznej, 
Pisarzowickiej, Podlesie i Borowej. 

6. Wymienić lub naprawić hydrant na ulicy Korczaka. 
 
Przewodniczący poprosił o zgłaszanie wniosków i zapytań oraz w miarę 
możliwości  o udzielenie na nie odpowiedzi. 
 Na wnioski lub zapytania, na które nie można udzielić odpowiedzi  od zaraz, 
odpowiedź zostanie udzielona na kolejnej sesji. 
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Ustne wnioski złożyli: 
Radny Andrzej Wojtyła  
− nawiązując do pisma części mieszkańców ulicy Polnej o nieasfaltowanie 

dalszej części tej ulicy poinformował, że inni mieszkańcy ulicy Polnej 
zwracają się do niego i radnego powiatowego Józefa Maziarza o kamień na 
ten odcinek drogi, jeżeli nie asfalt. 

− ponowił wniosek o kamień na odcinek drogi bocznej Krakowskiej. 
� Odpowiedzi udzielił Pełnomocnik Wójta ds. Inwestycji Artur Beniowski 

informując, że na rok 2012 w projekcie budżetu nie ma żadnego asfaltowania 
drogi, więc temat jest rozwiązany. 
Utwardzenie  drogi bocznej Krakowskiej będzie wykonane. 

Radny Jan Stanclik  
− zwrócił się z prośbą o wizję na osuwisku na ulicy Szkolnej celem jego 

zabezpieczenia, bo grozi to niebezpieczeństwem. 
− Wnioskował o wystąpienie do Starosty na wyrażenie zgody na wycięcie 

topól na terenach rekreacyjnych w Janowicach, które mogą się w każdej 
chwili zwalić. 

� Radny Stanisław Nycz w imieniu OSP w Janowicach wyraził chęć wycięcia 
tych drzew po uzyskaniu zgody. 

Radny Jerzy Borutka  
− ponowił wniosek o wymianę pieca w Przedszkolu Społecznym w 

Janowicach. Stan obecnego pieca nie gwarantuje czy „dociągnie” do wiosny. 
Radny Łukasz Furczyk  
− zgłosił, że chodnik na ulicy Batalionów Chłopskich ( Kominkowice) został 

zniszczony przez ciężki samochód i prosił o jego naprawę.  
− zapytał kiedy będą położone płytki na schodach Domu Gromadzkiego, które 

zostały ściągnięte? 
− zgłosił, że mieszkanka Kaniowa spotkała się z incydentem, że szlaban na 

nowym przejeździe kolejowym się nie podniósł, jako jeden z czterech. Prosił 
o wystąpienie do PKP o przegląd i konserwację tych szlabanów. 

Przewodniczący Jerzy Zużałek 
− uzupełnił wypowiedź informując, że w rejonie „Kominkowic” jest 

przewrócony i przejechany znak drogowy. 
Radny Anatol Faruga  
− 100tys.zł. w budżecie na 2012r. powiatu jest zapisane na projekty remontów  

i wyraził nadzieję, że radni powiatowi z tych 100tys.zł potrafią coś „wyrwać” 
na dokumentację remontu ulicy Szkolnej, czy ulicy Krakowskiej. 

− poinformował, że zwrócili się do niego kierowcy o usunięcie przejścia dla 
pieszych na prawo-skręcie z ulicy Bialskiej na ulicę Krakowską. Przejście, 
które do tej pory było w tym miejscu, obecnie po remoncie ulicy Bialskiej i 
wykonaniu dodatkowego pasa do skrętu w prawo, znalazło się na tym pasie, 
powodując wielkie zagrożenie dla pieszych. Prosił o przesunięcie przejścia 
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dla pieszych w dół ulicy Krakowskiej na bezpieczną odległość od tego 
skrzyżowania. Zasugerował, aby przy okazji wizji na ulicy Olchowej, 
dokonać oględzin na miejscu. 

� Odpowiedzi udzielił Pełnomocnik Wójta ds. Inwestycji Artur Beniowski: 
� w sprawie szlabanów zostanie wystosowane pismo (do tej pory nie było 

interwencji), 
� chodnik na „Kominkowicach” zapadł się nie z winy ciężarówki i to 

zostało już zgłoszone do wykonawcy, 
� przejście jest już zlikwidowane poprzez usunięcie znaku i nie zostały 

odnowione w tym miejscu pasy. Przejście to będzie przesunięte w 
kierunku centrum Bestwiny. 

Radny Mateusz Grygierzec  
− podziękował przedstawicielom służb technicznych za bardzo dobre 

przeprowadzenie inwestycji remontu ulicy Bialskiej. Zwłaszcza podziękował 
Panu Arturowi Beniowskiemu za dopilnowanie wielu szczegółów podczas 
wykonywania tej inwestycji. 

Radny Grzegorz Kołodziejczyk 
− zwrócił się z prośbą do radnych powiatowych, jak zaznaczył, powielając 

prośbę radnego Edwarda Jonkisza, o zarurowanie około 15m rowu przy ulicy 
Ludowej w Kaniowie. Zarurowanie tego odcinka w znacznym stopniu by 
poprawiło bezpieczeństwo na tej drodze. 

− w imieniu mieszkańców Kaniowa zwrócił się z prośbą o czyszczenie rowu 
przy ulicy Zgody. 

− prosił, aby podać w „Magazynie Gminnym” wysokość diet radnych, bo radni 
spotykają się z zarzutami, że pobierają diety niewiadomo jakiej wysokości 
(nawet 2-3tys.zł.) W związku z tym prosił, aby te pogłoski sprostować. 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek 
− zaproponował radnym powiatowym, aby przejechali się do Dankowic ulicą 

Jawiszowicką i zobaczyli, jakie tam są głębokie dziury. Zwrócił uwagę, że na 
innych drogach powiatowych dziury są łatane, a tam nie można się doprosić. 
Tym bardziej, że z drugiej strony mostu jest nowy, świetny asfalt, a z tej 
strony nie dość, że razi, to stwarza niebezpieczeństwo. 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bielskiego Bogusław Stolarczyk 
W sprawie planów Powiatu odnośnie dróg, poinformował, że na ostatniej 
Komisji Gospodarki i Transportu została skierowana do remontu głównie  ulica 
Janowicka (dokończenie remontu). Ulica Szkolna również znalazła się w tym 
projekcie, ale nie jako remont główny, ale to co jest niezbędne na obecną 
chwilę. Remontowany również będzie odcinek ulicy Krakowskiej  od sklepu 
GS-u do Piekarni. Zaznaczył, że remonty te odbędą się ze środków własnych 
Powiatu bez środków zewnętrznych. W dniu 6 grudnia br. spotkają się z ZDP i 
tam będą wypracowywać dalsze sprawy, które będą potrzebne do wykonania na 
terenie poszczególnych gmin. 
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Radny Rady Powiatu Bielskiego Józef Maziarz 
Nawiązał do remontu ulicy Jawiszowickiej zaznaczając, że podobny problem 
dotyczy ulicy Dankowickiej. Wyjaśnił, że remont dróg od strony gminy 
Wilamowice został wykonany ze środków powodziowych i został zakończony 
na mostkach graniczących z naszą gminą.  Ze swej strony na sesji Rady Powiatu 
złożył interpelacje o wyremontowanie również tych odcinków po stronie naszej 
gminy, tj. jeden odcinek ok. 200m, drugi ok. 300-400m. Wyraził nadzieję, że w 
tej sprawie otrzyma odpowiedź. 
Ad.9 
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek odczytał odpowiedzi Pełnomocnika 
Wójta ds. Inwestycji Artura Beniowskiego na wnioski radnych nieomówione na 
posiedzeniu sesji w dniu 27 października 2011r.: 
1. Znaki na ulicy Kościelnej zostały usunięte. 
2. Z informacji uzyskanych z Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej 

remonty cząstkowe na drogach powiatowych minn. Na ulicy Jawiszowickiej 
zostaną wykonane do 10 grudnia. 

3. W obecnym roku nie ma możliwości na wymianę pieca w budynku przy 
ulicy janowickiej 100 (siedziba przedszkola społecznego). W roku przyszłym 
w miarę dobrze realizujących się dochodów zostanie rozważona wymiana 
wnioskowanego pieca. 

Pismo stanowi załącznik nr 36 do nin. protokołu. 
 
Kolejno odpowiedzi udzielili: 
Pełnomocnik Wójta ds. Inwestycji Artur Beniowski: 
� Został już wykonany remont cząstkowy na odcinku ulicy Dankowickiej i do 

remontu pozostała między innymi ulica Jawiszowicka, która zgodnie z 
obietnicą dyrektora ZDP ma być wykonana do 10 grudnia br. 

Wójt Gminy Stefan Wodniak 
�  W bieżącym roku nie ma możliwości wymiany pieca w Przedszkolu 

Społecznym, bo aktualnie brak środków na jego wymianę. Nad tym 
problemem trzeba się będzie zastanowić dopiero w przyszłym roku. Okna w 
przedszkolu są wymienione, a okno, które jest pęknięte zostanie wymienione 
przyszłym tygodniu. Zwrócił uwagę, że wymiana pieca i zamontowanie 
etażowego, to koszt około 10tys.zł. Nakład duży, a niewielka oszczędność, 
bo jest to piec gazowy, który nie przyniesie natychmiastowego wielkiego 
efektu. Jeszcze raz podkreślił, że nad wymianą tego pieca trzeba się 
zastanowić dopiero latem, przed kolejną zimą. 

Radny Jerzy Stanclik 
� Ponieważ była informacja o usunięciu znaków na ulicy Kościelnej, zapytał 

co z wnioskiem o odwodnienie ulicy Kościelnej, a konkretnie o 
odprowadzenie wody do Łękawki, bo tam się robi bagnisko, grzęzawisko.   
Przypomniał, że woda od kościoła płynie studzienkami w dół na łąkę i 
chodzi o kwestię wyczyszczenia rowu odprowadzającego wodę do Łękawki. 
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Całość jest bagnista, zarośnięta trzcinami. Właścicielem jest Skarb Państwa, 
ale mieszkańcy w tej sprawie zwracają się do radnych. 

Ad.10 
Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad, Przewodniczący Jerzy 
Zużałek dziękując za udział w obradach, za dyskusję, zamknął XII sesję Rady 
Gminy Bestwina w dniu 01 grudnia 2011 roku. 
Sesja rozpoczęła się o godz. 14:30 a zakończyła o godz. 16: 45. 
 
Protokolant:                  Sekretarz obrad:   
Insp. Irena Glądys      Radny  Stanisław Nycz 

 
 
 


