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Bestwina, dn. 29 grudnia  2011r. 
BR.0002.13.2011 
 
 

P r o t o k ó ł  Nr XIII/2011 
 

z  sesji Rady Gminy Bestwina odbytej w dniu 29 grudnia 2011 roku             
w sali Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Bestwinie. 
 
Lista obecności radnych oraz gości stanowi załącznik nr 1, 2 i 3  do nin. 
protokołu. 
Protokół obejmuje uchwały Rady Gminy Bestwina od Nr XIII/109/2011 do                      
Nr XIII/116/2011. 
Na ustawową liczbę 15 radnych w sesji uczestniczyło 15 radnych, co stanowi 
100%.  
Sesja rozpoczęła się o godz. 12:00. 
Porządek obrad: 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji. 
2. Wybór sekretarza obrad. 
3. Zatwierdzenie porządku obrad. 
4. Zatwierdzenie protokołu z sesji Rady Gminy Bestwina  
z dnia 01 grudnia 2011r. 
5. Wręczenie medali mieszkańcom gminy „Za zasługi dla obronności kraju” 

nadanych decyzją Ministra Obrony Narodowej. 
6. Podjęcie uchwał w sprawie: 
1) 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, 

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

3) ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2011 roku, 
4) zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Gminie Bestwina na 2012 rok, 
5) 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, 

6) przyjęcia darowizny, 
7) nabycia nieruchomości. 
8) Nabycia nieruchomości.  
7. Informacje bieżące. 

8. Odpowiedzi na wnioski i zapytania z ostatniej sesji. 
9. Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich. 
10. Zamknięcie sesji. 
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Ad.15 
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek przywitał wszystkich radnych Rady 
Gminy Bestwina, Wójta Gminy, Zastępcę Wójta, Skarbnika Gminy, 
kierowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych, zaproszonych gości; 
państwa Rączkowskich i państwa Wamposzyc, przedstawicieli Wojskowej 
Komendy Uzupełnień: pana ppłk. Andrzeja Rajczyka oraz mjr. Ryszarda 
Warchockiego, Redaktora Naczelnego Magazynu Gminnego.  
Otworzył XIII sesję Rady Gminy Bestwina w dniu 29 grudnia 2011 roku. Na 
podstawie posiadanej listy obecności stwierdził prawomocność obrad.  
Ad.2 
Sekretarzem obrad zgodnie z harmonogramem jednogłośnie wybrany został 
radny Jerzy Stanclik. 
Ad.3 
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek przedstawił porządek obrad, który 
otrzymali wszyscy radni (zał. nr 4 do nin. protokołu), a następnie zgłosił 
wniosek Wójta Gminy o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego 
projektu uchwały  w sprawie:  
• zmiany Uchwały Nr XII/98/2011 Rady Gminy Bestwina z dnia 1 grudnia 

2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu 
z przeznaczeniem na realizacje projektu pn.: "Zaspokojenie potrzeb z zakresu 
transportu publicznego mieszkańców Powiatu Bielskiego"  

Również na wniosek Wójta zgłosił wniosek o wycofanie z porządku obrad 
projektu uchwały w sprawie: 
• ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2011 roku, 
 
Następnie zapytał, czy są inne propozycje? 
 
Z uwagi na brak innych propozycji Przewodniczący Rady poddał pod 
głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego projektu 
uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XII/98/2011 Rady Gminy Bestwina z 
dnia 1 grudnia 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Bielskiemu z przeznaczeniem na realizacje projektu pn.: "Zaspokojenie potrzeb 
z zakresu transportu publicznego mieszkańców Powiatu Bielskiego"  
Wniosek został przyjęty 15 głosami „za”, tj. jednogłośnie. 
Kolejno poddał pod głosowanie wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu 
uchwały w sprawie: ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem 2011 
roku. 
Wniosek został przyjęty 15 głosami „za”, tj. jednogłośnie. 
Przewodniczący Jerzy Zużałek zaproponował wprowadzenie projektu uchwały 
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XII/98/2011 Rady Gminy Bestwina z dnia         
1 grudnia 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Bielskiemu z przeznaczeniem na realizacje projektu pn.: "Zaspokojenie potrzeb 
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z zakresu transportu publicznego mieszkańców Powiatu Bielskiego", jako 
podpunkt 1 w punkcie 6 porządku obrad, a następnie poddał pod głosowanie 
poprawiony porządek obrad. 
Porządek obrad z naniesionymi poprawkami został przyjęty 15 głosami „za”, tj. 
jednogłośnie. 
Porządek obrad po zmianach: 
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji. 
2. Wybór sekretarza obrad. 
3. Zatwierdzenie porządku obrad. 
4. Zatwierdzenie protokołu z sesji Rady Gminy Bestwina  

z dnia 01 grudnia 2011r. 
5. Wręczenie medali mieszkańcom gminy „Za zasługi dla obronności kraju” 

nadanych decyzją Ministra Obrony Narodowej. 
6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) zmiany Uchwały Nr XII/98/2011 Rady Gminy Bestwina z dnia 1 grudnia 
2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Bielskiemu z przeznaczeniem na realizacje 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) zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Gminie Bestwina na 2012 rok, 

5) 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, 

6) przyjęcia darowizny, 
7) nabycia nieruchomości. 
8) nabycia nieruchomości.  

7. Informacje bieżące. 
8. Odpowiedzi na wnioski i zapytania z ostatniej sesji. 
9. Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich. 
10. Zamknięcie sesji. 
Ad.4 
Przewodniczący Jerzy Zużałek stwierdził, że protokół z  sesji Rady Gminy 
Bestwina z dnia 1grudnia  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. 
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Na salę obrad wszedł zaproszony gość pan Andrzej Kamiński – 
Wiceprzewodniczący Sejmiku Samorządowego Województwa Śląskiego. 
Ad.5 
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek poinformował, że w tym punkcie 
odbędzie się miła część sesji związana z wręczeniem medali „Za zasługi dla 
Obronności Kraju”. Poprosił przedstawicieli Wojskowej Komendy Uzupełnień o 
dokonanie odznaczeń. Głos zabrał ppłk. Andrzej Rajczyk, który w imieniu 
Ministra Obrony Narodowej oraz w imieniu Komendanta Wojewódzkiego 
Sztabu Wojskowego w Katowicach podziękował za ujęcie w porządku obrad 
tego przedsięwzięcia, które jest dla strony wojskowej bardzo ważne, a przede 
wszystkim ważne jest dla rodziców, ponieważ to oni zostaną odznaczeni  
medalami „Za Zasługi dla Obronności Kraju”. Wyjaśnił, że odznaczenie nadaje 
się na wniosek Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień na 
administrowanym terenie do Ministra Obrony Narodowej. Srebrne medale 
otrzymują  rodzice, których trzech lub czterech synów pełniło wzorowo służbę 
wojskową, zaś za pięciu synów otrzymuje się medal złoty. Medale są 
uhonorowaniem trudu rodziców, jaki włożyli w wychowanie swoich synów, 
którzy mężnie i dzielnie znosili trudy życia żołnierskiego. Jednocześnie 
nadmienił, że jest już  coraz mniej okazji do wręczenia tych odznaczeń ze 
względu na zmianę struktury służby i przejście na służbę zawodową. Zaznaczył, 
że taka uroczystość jest poniekąd promocją munduru wojskowego, munduru sił 
zbrojnych i zależy im na tym, aby ten wizerunek był właściwy w środowisku i 
właściwie postrzegany, ponieważ potrzebni są ochotnicy do służby w formie 
zawodowej czy formie narodowych sił rezerwowych. Kolejno poprosił o 
odczytanie decyzji Ministra Obrony Narodowej. Decyzję  odczytał mjr. Ryszard 
Warchocki, który wcześniej poprosił wszystkich o powstanie. Medale przyznane 
zostały dla: Grażyny i Benedykta Rączkowskich oraz Urszuli i Edwarda 
Wamposzyc. Kolejno ppłk Andrzej Ratajczyk oraz mjr. Ryszard Warchocki w 
asyście Wójta gminy Stefana Wodniaka i Przewodniczącego Rady Gminy 
Jerzego Zużałka przystąpili do wręczenia uhonorowanym medali, bukietów 
kwiatów oraz gratulacji. Wykonano również wspólne pamiątkowe zdjęcie. 
Przedstawiciele WKU złożyli wszystkim obecnym życzenia noworoczne i z 
uwagi na obowiązki zawodowe opuścili salę obrad. 
 
Przewodniczący Rady przywitał pana Andrzeja Kamińskiego – 
Wiceprzewodniczący Sejmiku Samorządowego Województwa Śląskiego. 
 
Również w tym punkcie Przewodniczący Rady Gminy wspólnie z Wójtem 
Gminy Stefanem Wodniakiem wręczyli List Gratulacyjny Pani Teresie Lewczak 
– Dyrektorowi Gminnej Biblioteki Publicznej, o treści: 
       „ Na ręce Pani składamy wyrazy uznania i szacunku za efekty działalności 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Bestwinie. Ostatni Ogólnopolski ranking 
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bibliotek przeprowadzony przez redakcję „Rzeczypospolitej” i Instytut Książki 
ukazał, jakim jesteście wspaniałym ambasadorem naszej gminy, 
         Dziękujemy wszystkim tym, których praca przyczyniła się do obecnego 
stanu biblioteki – to zasługa wszystkich bibliotekarzy, pracowników 
wykazujących się ogromnym zaangażowaniem w upowszechnianie szeroko 
rozumianej kultury, edukacji i propagowanie czytelnictwa. 
      Swoją podstawową działalność wzbogacacie o różnorodne inicjatywy na 
rzecz lokalnej społeczności – spotkania autorskie, wystawy, wernisaże, 
publikacje. Dzięki temu, jesteście zauważalni nie tylko w naszej gminie, ale i 
poza jej granicami. Liczne nagrody i wyróżnienia, które otrzymujecie, świadczą 
o tym, że jesteście jednostką rozpoznawalną, aktywną, znaczącą w regionie. 
     Życzymy Pani i wszystkim pracownikom, by nigdy nie zabrakło Wam chęci i 
entuzjazmu do dalszej pracy, a ta była źródłem satysfakcji, by Wasza służba 
nagradzana była powszechnym uznaniem. Niech towarzyszy temu pomyślność w 
życiu osobistym, życzliwość, szacunek wśród otaczających was ludzi.” 
 
Kontynuując ten uroczysty punkt, Przewodniczący Jerzy Zużałek i Wójt Stefan 
Wodniak złożyli życzenia i wręczyli bukiet kwiatów radnemu Anatolowi 
Farudze z okazji urodzin. 
Ad.6 
Rada Gminy w liczbie 15 radnych przystąpiła do podjęcia uchwał. 
Przewodniczący Rady Gminy odczytywał projekty uchwał oraz przedstawiał 
opinie do tych projektów uchwał, które zostały wypracowane na wspólnym 
posiedzeniu komisji stałych w dniu 27 grudnia  2011r.  

Podejmowane uchwały dotyczyły:  

1) zmiany Uchwały Nr XII/98/2011 Rady Gminy Bestwina z dnia 1 grudnia 
2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu 
z przeznaczeniem na realizacje projektu pn.: "Zaspokojenie potrzeb z zakresu 
transportu publicznego mieszkańców Powiatu Bielskiego" 

• Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Wójt Gminy Stefan Wodniak 
przypominając, że porozumienie między Starostwem było na sumę 100tyś.zł. 
i tak była podjęta uchwała. Aktualnie kwota została zmieniona na 50tyś.zł. i  
w związku z tym prosił o podjęcie uchwały, która zmieni wcześniej podjętą 
uchwałę tylko w punkcie dotyczącym wysokości kwoty. 

• Komisje stałe Rady Gminy pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w 
sprawie zmiany Uchwały Nr XII/98/2011 Rady Gminy Bestwina z dnia 1 
grudnia 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Bielskiemu z przeznaczeniem na realizacje projektu pn.: "Zaspokojenie 
potrzeb z zakresu transportu publicznego mieszkańców Powiatu Bielskiego" 

• Brak głosów w dyskusji. 
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem 
uchwały. 
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W wyniku głosowania Uchwała Nr XIII/109/2011 w sprawie  zmiany 
Uchwały Nr XII/98/2011 Rady Gminy Bestwina z dnia 1 grudnia 2011 roku 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu 
z przeznaczeniem na realizacje projektu pn.: "Zaspokojenie potrzeb 
z zakresu transportu publicznego mieszkańców Powiatu Bielskiego"– 
została przyjęta 15 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  udzieliła Skarbnik Gminy Stanisława Grzywa informując, że w 
tym projekcie uległ zmianie tylko plan dochodów i wydatków,  co zostało 
odzwierciedlone w projekcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały II/10/10 
Rady Gminy Bestwina z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie budżetu gminy na 
2011r., 

• 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 XIII/110/2011 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 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 udzieliła Skarbnik Gminy Stanisława 

Grzywa informując, że w pierwotnym projekcie uchwały omawianym na 
posiedzeniu komisji, nastąpiła mała zmiana dotycząca podatku od 
nieruchomości oraz przeniesień z działu administracja do działu Oświata i 
wychowanie. 

• Komisje stałe Rady Gminy pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w 
sprawie zmiany Uchwały Nr II/10/10 Rady Gminy Bestwina z dnia 13 
grudnia 2010r. w sprawie budżetu gminy na 2011r., 

• Brak głosów w dyskusji. 
Przewodniczący Jerzy Zużałek w pierwszej kolejności przeprowadził 
głosowanie nad wprowadzoną autopoprawką, która została przyjęta 15 głosami 
„za” tj. jednogłośnie. 
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Następnie przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały. 
W wyniku głosowania Uchwała Nr XIII/111/2011 w sprawie zmiany 
Uchwały Nr II/10/10 Rady Gminy Bestwina z dnia 13 grudnia 2010r. w 
sprawie  budżetu gminy na 2011 rok – została przyjęta 15 głosami „za”, tj. 
jednogłośnie.  
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu. 

 
4) zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Gminie Bestwina na 2012 rok, 
• Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Wójt Gminy Stefan Wodniak 

informując, że obowiązkiem wynikającym z ustawy jest co roku podjęcie 
uchwały zatwierdzającej „Program”. Prosząc o podjęcie uchwały 
jednocześnie poinformował, że wszystkie poprawki, o których była mowa na 
posiedzeniu komisji, zostały naniesione. 

• Komisje stałe Rady Gminy pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w 
sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Gminie Bestwina na 2012 rok, 

• Brak głosów w dyskusji. 
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem 
uchwały. 
W wyniku głosowania Uchwała Nr XIII/112/2011 w sprawie zatwierdzenia 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Gminie Bestwina na 2012 rok – została przyjęta 15 głosami 
„za”, tj. jednogłośnie.  
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu. 

 
5) 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 Gminy Stefan Wodniak 
przypominając, że ta uchwała była już podjęta wcześniej jednak została 
unieważniona przez nadzór prawny w kwestii dotyczącej terminu konsultacji. 
W związku z tym, został przygotowany nowy, poprawiony projekt uchwały.  

• Komisje stałe Rady Gminy pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały 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, 

• Brak głosów w dyskusji. 
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem 
uchwały. 
W wyniku głosowania Uchwała Nr XIII/113/2011 w sprawie zatwierdzenia 
Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami 
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wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie na 2012 rok – została przyjęta 15 głosami „za”, tj. jednogłośnie.  
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu. 
 
6) przyjęcia darowizny nieruchomości położonych w Kaniowie, 
• Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Wójt Gminy Stefan Wodniak 

przypominając, że Spółka Pastwiskowa chce zakończyć swoją działalność i 
chce pozbyć pozostałe grunty - ok.19ha na rzecz gminy. Są to tereny wzdłuż 
Wisły i w przyszłości na tych terenach będzie można prowadzić działalność 
rekreacyjną, turystyczną. Stąd uważa, że ich przyjęcie jest zasadne.  

• Komisje stałe Rady Gminy pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w 
sprawie przyjęcia darowizny. 

• Brak głosów w dyskusji. 
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem 
uchwały. 
W wyniku głosowania Uchwała Nr XIII/114/2011 w sprawie przyjęcia 
darowizny – została przyjęta 15 głosami „za”, tj. jednogłośnie.  
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu. 

 
7) nabycia nieruchomości (działka nr 456/1 o pow. 0,0011ha , obręb Bestwinka 

Bestwińska), 
• Wyjaśnień do tego i następnego projektu uchwały udzielił Wójt Gminy 

Stefan Wodniak informując, że nabycie tych nieruchomości związane jest z 
wykonywaną kanalizacją w Bestwince i dotyczy gruntów zajętych pod 
przepompownie. 

• Komisje stałe Rady Gminy pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w 
sprawie nabycia nieruchomości. 

• Brak głosów w dyskusji. 
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem 
uchwały. 
W wyniku głosowania Uchwała Nr XIII/115/2011 w sprawie  nabycia 
nieruchomości – została przyjęta 15 głosami „za”, tj. jednogłośnie.  
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do nin. protokołu. 

 
8) nabycia nieruchomości (działka nr 578/82 o pow. 0,0014ha, obręb Bestwinka 

Bestwińska), 
• Wyjaśnienia j.w. 
• Komisje stałe Rady Gminy pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w 

sprawie nabycia nieruchomości. 
• Brak głosów w dyskusji. 
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem 
uchwały. 
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W wyniku głosowania Uchwała Nr XIII/116/2011 w sprawie  nabycia 
nieruchomości – została przyjęta 15 głosami „za”, tj. jednogłośnie.  
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do nin. protokołu. 
 
Ad.7  
Przewodniczący Jerzy Zużałek odczytał pisma skierowane do Rady Gminy 
Bestwina: 
• od mieszkańca Kaniowa, ucznia V Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku-

Białej Pana Wojciecha Romańskiego w sprawie przyznania stypendium na 
2012 rok za osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki. Prośbę swą uzasadnił 
tym, że od czterech lat zajmuje się fotografowaniem. 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. 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. Do pisma została dołączona lista wystaw, w których brał udział. 
Pismo stanowi załącznik nr 13 do nin. protokołu. 

• od Gminnego Organizatora Sportu Szkolnego Tadeusza Szkuty podpisane 
również przez nauczycieli wychowania fizycznego. W piśmie tym zawarta 
jest prośba o ponowne rozpatrzenie przyznania środków finansowych na 
przejazdy na zawody sportowe w roku 2012. Jak wynika dalej z pisma, 
wielokrotnie zwracano się do Wójta, Dyrektora CKSiR oraz Dyrektora 
GZOSiP o pieniądze na ten cel ale bezskutecznie, a prośby te spotykały się z 
argumentem - oszczędności finansowe gminy. Zadano również pytanie, 
dlaczego mamy oszczędzać na najmłodszych, na dzieciach oraz kto, jak nie 
my, powinniśmy zadbać o prawidłowy ich rozwój fizyczny w czasach, kiedy 
spędzają one najwięcej czasu przed komputerem. Poziom aktywności 
fizycznej wśród dzieci spada. Jeżdżąc na zawody sportowe reprezentowana i 
reklamowana jest gmina i to w dobrym tego słowa znaczeniu, bo wyniki 
mówią za siebie. Gmina zawsze plasuje się w powiecie w czołówce. Pismo 
zakończone jest nadzieją nauczycieli wychowania fizycznego, że ich apel a 
zarazem prośba spotka się ze zrozumieniem. 
Pełna treść pisma stanowi załącznik nr 14 do nin. protokołu. 
 
Przewodniczący Rady udzielił głosu Wójtowi Stefanowi Wodniakowi, który 
nawiązał do pisma Gminnego Organizatora Sportu i wyjaśnił, że formuła 
dopłaty jest tylko jedna poprzez Centrum Kultury Sportu i Rekreacji. Budżet 
CKSiR był uchwalony w odpowiedniej wysokości i ile było możliwe tyle 
zostało wykorzystane.  Ze względu na trudności finansowe więcej środków 
już się nie da wygospodarować. Wyjaśnił też, że wójt nie może bezpośrednio 
dotować  wyjazdu na zawody, czy chociażby bezpośrednio kosztów za 
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korzystanie z autobusu. Tym bardziej, że brak w budżecie gminy takiej 
pozycji. Kiedyś była w budżecie pozycja  „promocja gminy”, ale z uwagi na 
prowadzone wielkie inwestycje w gminie, pozycja ta została zawieszona. 
Zaznaczył, że wielokrotnie to wyjaśniał Organizatorowi Sportu, że z uwagi 
na trudności budżetowe brak możliwości dodatkowego finansowania. Wójt 
stwierdził, że wyjazdy młodzieży szkolnej muszą być dopasowane do 
możliwości finansowych i trzeba „kroić” zamiary na tyle na ile gminę stać. 
 
Kolejno Wójt nawiązał do zdarzenia braku wody pitnej w dzień Wigilii 
Bożego Narodzenia. Wyjaśnił, że spalił się transformator, które 
energetycznie zasila pompy, bo ktoś spuścił z niego olej. Sprawę prowadzi 
Policja. O szczegółowe wyjaśnienia poprosił Prezesa PK „Kombest” 
Wacława Waliczka. 
 
Prezes PK „Kombest” Wacław Waliczek poinformował, że na skrzyżowaniu 
ul. Dębowej i Witosa jest transformator, który zasila stację pomp na ujęciu 
wody, tj. pompuje wodę surową do uzdatniania. Ktoś z piątku na sobotę 
skradł olej z tego transformatora, co spowodowało brak chłodzenia  i w 
efekcie spalenie się transformatora. Fakt trwania tej naprawy wydłużył się ze 
względu na to, że tego transformatora nie dało się naprawić lecz trzeba było 
wymienić go na nowy.  
Dzięki połączeniu z Aquą i możliwości korzystania z wody przesyłanej 
rurociągiem z Bielska-Białej w sytuacjach awaryjnych, rurociąg ten został 
otwarty w celu napełnienia zbiorników. Okazało się jednak, że w tym dniu w 
Bielsku również brakuje wody. W związku z tym ilość wody nie była na tyle 
wystarczająca, aby zabezpieczyć całą gminę. Tym bardziej, że w zwykły 
dzień przepływa 1000m3 na godzinę, a w tym dniu 2 500m3 na godzinę. 
Udało się dostarczyć częściowo wodę do Kaniowa i Bestwinki i dolne części 
Janowic. Pozostali mieszkańcy musieli czekać aż energetyka naprawiła 
transformator. Zaznaczył, że jednym z rozwiązań jest zakup dużego agregatu 
prądotwórczego, który by zabezpieczył taką dużą ilość wody lub linia 
energetyczna zasilająca z innego transformatora. Są to jednak inwestycje, 
które dużo kosztują. 

Ad.8 
Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że odpowiedzi na wnioski z 
ostatniej sesji zostały już częściowo udzielone już podczas trwania sesji.  Na tej 
sesji odczytał odpowiedź Pełnomocnika Wójta ds. Inwestycji Artura 
Beniowskiego na wniosek państwa Andrzeja i Renaty Rzepka w sprawie 
istniejącego chodnika dla pieszych przy ul. szkolnej w Bestwinie. W piśmie tym 
proponuje się ustanowienie nieodpłatnej służebności przejścia na odcinku 
istniejącego ciągu pieszego. Stanowisko to uzasadnione zostało wieloletnim 
utrzymaniem w/w ciągu pieszego (zimowe odśnieżanie, bieżące naprawy, 
wykaszanie, wycinka krzewów). Ponadto utrzymanie istniejącego ciągu 
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pieszego jest bardzo dużym udogodnieniem szczególnie dla dzieci i młodzieży 
szkolnej, a także dla korzystających z budynków użyteczności publicznej w tym 
rejonie (boisko – Orlik, biblioteka, ośrodek zdrowia). 
 Pismo stanowi załącznik nr 15 do nin. protokołu. 
 
Przewodniczący odczytał również odpowiedź Starosty Bielskiego na 
interpelację radnego Powiatu Bielskiego Józefa Maziarza dotyczącą 
wyremontowania odcinków dróg  Jawiszowickiej i Dankowickiej w sąsiedztwie 
mostów drogowych, na których przeprowadzony był remont.   
Starosta w piśmie wyjaśnia, że przeprowadzony remont obiektów mostowych 
zrealizowany był ze środków budżetu państwa przeznaczonych na usuwanie 
skutków klęsk żywiołowych. W ramach w/w środków mogą być wykonywane 
tylko te zadania, które zostały ujęte w protokołach komisji powołanej do 
szacowania szkód i tylko w takim zakresie, jaki został opisany w 
przedmiotowych protokołach. Odcinki dróg powiatowych w ciągu ulic 
Jawiszowickiej i Dankowickiej nie zostały zakwalifikowane, jako uszkodzone w 
wyniku powodzi i nie mogły być wykonywane w ramach dotacji z budżetu 
państwa. Starosta wyjaśnia również, że na chwilę obecną trudno jest mu się 
odnieść do terminu przeprowadzenia gruntownego remontu, natomiast w 
bieżącym miesiącu planuje się wyremontować istniejące ubytki, pod warunkiem 
sprzyjających warunków atmosferycznych oraz zapewnia, że w 2012 roku, jak 
co roku będą przeprowadzane remonty cząstkowe tych nawierzchni. 
Pismo stanowi załącznik nr 16 do nin. protokołu. 
Ad.9 
W ramach wniosków i zapytań głos zabrali: 
Radna Wioleta Gandor: 
− prosiła o usunięcie szkód po pracach kanalizacyjnych na ul. Ślosarczyka i 

Rzecznej, 
− prosiła o rozważenie utwardzenia końcowego odcinka ul. Ładnej, 
Radny Andrzej Wojtyła: 
− ponowił prośbę o naprawę rynien na budynku Muzeum, jest tam urwany 

spust.  
Radny Grzegorz Kołodziejczyk  
− wyraził radość, że mimo trudności finansowych udaje się realizować wiele 

zadań. Są to inwestycje duże, które nie powstałyby bez wsparcia środków 
zewnętrznych. Wyraził też nadzieję, że w kolejnych latach uda się realizować 
te mniejsze, ale bardzo ważne dla mieszkańców gminy, zadania takie, jak: 
drogi, odwodnienia, oświetlenia, wymiana sieci wodociągowej, poprawa 
komunikacji autobusowe i wiele innych oczekiwań naszych mieszkańców. 
Zaznaczył, że nie mieszkańcy są dla nas, lecz my dla mieszkańców czego 
życzył sobie, Radzie Gminy, Wójtowi i pracownikom Urzędu Gminy. 

− z uwagi na nieobecność Pełnomocnika Wójta ds. Inwestycji Artura 
Beniowskiego, złożył dla Niego na ręce Wójta podziękowanie za tegoroczną 
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współpracę, dzięki której udało mu się załatwić kilka drobnych, ale ważnych 
spraw dla mieszkańców. 

− zapytał czy znane są wyniki odwiertów, które były prowadzone na ul. 
Krzywolaków i ul. Czechowickiej, 

− zgłosił, że przy zjeździe z ul. Czechowickiej na ul. Malinową, tuż przed 
obiektem SET-a, tworzy się „dzikie” wysypisko śmieci. Walają się worki ze 
śmieciami i prosił o ich jak najszybsze usunięcie. 

Radny Mateusz Grygierzec: 
− wniokował o zasypanie dziury na ul. Okrężnej, zaraz przy wlocie z ul. 

Pszczelarskiej, 
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek 
− nawiązując do wyjaśnień Prezesa „Kombestu” w sprawie braku wody w dniu 

24 grudnia br. prosił, aby czynił starania o środki na odrębne zasilanie czy 
też zakup agregatu prądotwórczego. Stwierdził, że nie tylko chodzi o to 
ostatnie zdarzenie (sabotaż), ale inne zdarzenia, np. wichury. Uważa, że 
powinno być niezależne źródło zasilania tych pomp. 

− zwrócił się do Wójta Gminy, Dyrektora CKSiR, Dyrektora GZOSiP o 
znalezienie środków na pomoc, o której była mowa w piśmie nauczycieli 
wychowania fizycznego. Zwrócił uwagę, że nie chodzi o dowóz dzieci na 
zawody, które odbywają się na terenie gminy, ale chodzi o dowóz dzieci na 
zawody, które odbywają się poza terenem gminy.  Są to uczniowie z całej 
gminy i trudno, aby dyrektorzy finansowali dowóz, skoro dzieci nie 
reprezentują danej szkoły ale reprezentują gminę. Prosił, aby umożliwi ć 
dzieciom starty i udział w tego typu zawodach. 

− zgłosił, że  również wysypisko tworzy się wzdłuż ul. Żwirowej (pomiędzy 
akwenem UKS „SET”, a  akwenami wędkarzy). 

Radny Edward Jonkisz 
− wnioskuje o to, aby takie sprawy, które dzieją się w gminie ( rozbite znaki, 

zniszczony transformator, zniszczone przystanki, itp.) nagłaśniać w 
Magazynie Gminnym, 

− prosił Wójta iradnych powiatowych, aby dołożyli starań w celu naprawienia 
tego odcinka - ok.100m ul. Jawiszowickiej, 

− wnioskował, aby poobcinać gałęzie drzew przy wyjazdach z dróg 
podporządkowanych na drogi główne. 

Radny Mateusz Grygierzec 
− zapytał, jak często odbywają się patrole Policji jeżdżą po gminie? 
Odpowiedzi udzielił Wójt Stefan Wodniak informując, że są prowadzone w 
sołectwach akcjonalnie, ale dość często. Od mieszkańców odbiera sygnały, że te 
akcje te odbywają się zbyt często. 
Ad.10 
Przed zakończeniem sesji Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek odczytał 
od kogo wpłynęły do Rady Gminy życzenia świąteczno-noworoczne, tj. od: 
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Naczelnika Urzędu Skarbowego w Czechowicach – Dziedzicach Roberta Hyli, 
Senatora Rzeczypospolitej Polskiej Rafała Muchackiego, Przewodniczącego 
Rady Powiatu w Bielsku-Białej Romana Migdała i Starosty Bielskiego Andrzeja 
Płonki, Prezydenta Bielska Białej Jacka Krywulta, Przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Czechowicach - Dziedzicach Damiana Żelaznego i Burmistrza 
Czechowic – Dziedzic Mariana Błachuta, Wicestarosty Grzegorza Szetyńskiego, 
Przewodniczącego Rady Miejskiej Tarnowskich Górach Stanisława Kowolika i 
Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry Arkadiusza Czecha, Społeczności Zespołu 
Szkolno - Przedszkolnego w Bestwince, Kierownika SP ZOZ w Bestwinie 
Bożeny Kaźmierczak, PHU „IZOBUD” Jana Grygierczyka, Zarządu LKS 
„Przełom” Kaniów, Muzeum Regionalnego im. ks. Z. Bubaka w Bestwinie, 
Sołtysa sołectwa Kaniów Marka Pękali. 
O głos poprosił Pan Andrzej Kamiński - Wiceprzewodniczący Sejmiku 
Samorządowego Województwa Śląskiego, który podziękował za zaproszenie na 
dzisiejszą świąteczną sesję oraz podziękował za dobrze układającą się 
współpracę. Dołączył się również do życzeń i gratulacji osobom odznaczonym 
na tej sesji. Z uwagi na okres świąteczno-noworoczny złożył wszystkim 
życzenia, aby każdy dzień nowego roku był przeżywany w perspektywie 
tajemnicy Bożego Narodzenia. Życzył wytrwałości, radości i pokoju w 
nadchodzącym nowym roku.  
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek  również podziękował wszystkim za cały 
rok współpracy i życzył, aby kolejny rok owocował w tą współpracę i aby 
wszystko układało  się tak, aby w naszej gminie żyło się coraz lepiej. Życzył 
dużo zdrowia, szczęścia, satysfakcji z wykonywanej pracy, zgody i miłości w 
rodzinach. 
Wójt Stefan Wodniak także podziękował za miniony rok, za współpracę i 
życzył, aby rok 2012 przyniósł wszystkim nadzieję, pomyślność i co najmniej 
taką współpracę, jaka była do tej pory. Życzył dużo zdrowia i pomyślności w 
rodzinach i wszystkiego najlepszego. 
 
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek dziękując za udział w obradach, za 
dyskusję, zamknął XIII sesję Rady Gminy Bestwina w dniu 29 grudnia 2010 
roku. 
 
 
Protokolant:                              Sekretarz obrad: 
Insp.Irena Glądys                    Radny Jerzy Stanclik 


