Bestwina, dn. 23 stycznia 2012r.
BR.0002.14.2012

P r o t o k ó ł Nr XIV/2012
z sesji Rady Gminy Bestwina zwołanej w trybie art. 20 ust. 3 ustawy
o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. Nr 142, poz.1591 ze zm.) odbytej w dniu
23 stycznia 2012 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bestwina.
Protokół obejmuje uchwały Rady Gminy Bestwina od Nr XIV/117/2012 do
Nr XIV/118/2012.
Lista obecności radnych oraz gości stanowi załącznik nr 1i 2 do nin. protokołu.
Na ustawową liczbę 15 radnych w sesji uczestniczyło 15 radnych, co stanowi
100%.
Porządek obrad:
• Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
• Wybór sekretarza obrad.
• Przyjęcie porządku obrad.
• Zatwierdzenie protokołu z sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2011r.
• Podjęcie uchwał w sprawie:
1) Obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku
rolnego na 2012 rok.
• Zamknięcie sesji.
Ad.1
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek przywitał wszystkich Radnych
Rady Gminy Bestwina, Wójta Gminy Bestwina Stefana Wodniaka, Zastępcę
Wójta Stanisława Wojtczaka, Skarbnika Gminy Stanisławę Grzywa, Radnego
Powiatowego – Pełnomocnika Wójta ds. Inwestycji - Artura Beniowskiego oraz
Dyrektora GZOSiP – Arkadiusza Maja.
Otworzył XIV sesję Rady Gminy Bestwina w dniu 23 stycznia 2012 roku,
zwołanej w trybie art. 20 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym na wniosek
Wójta Gminy Stefana Wodniaka. Na podstawie posiadanej listy obecności
stwierdził prawomocność obrad.
Ad.2
Sekretarzem obrad zgodnie z harmonogramem jednogłośnie wybrany został
radny Andrzej Wojtyła.
Ad.3
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Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek przedstawił porządek obrad, który
otrzymali wszyscy radni (zał. nr 3 do nin. protokołu), a następnie zgłosił
wniosek Wójta Gminy o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego
projektu uchwały w sprawie: przyjęcia do realizacji projektu pt „Każdy
talent potrzebuje wsparcia, a każdy problem można rozwiązać”
dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z
grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic, w
jakości usług edukacyjnych, Działania 9.1 Wyrównywanie szans
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych
świadczonych w systemie oświaty, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i
kompetencji w regionach.
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: przyjęcia do realizacji projektu pt „Każdy talent potrzebuje
wsparcia, a każdy problem można rozwiązać” dofinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.1.2
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do
edukacji oraz zmniejszanie różnic, w jakości usług edukacyjnych, Działania 9.1
Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Priorytet IX Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach.
W wyniku głosowania wniosek został
przyjęty 15 głosami „za”, tj.
jednogłośnie.
Również 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. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołu z sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2011r.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku
rolnego na 2012 rok.
2) przyjęcia do realizacji projektu pt „Każdy talent potrzebuje wsparcia, a
każdy problem można rozwiązać” dofinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.1.2
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym
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dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic, w jakości usług
edukacyjnych, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i
zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w
systemie oświaty, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w
regionach.
6. Zamknięcie sesji.
Ad.4
Przewodniczący Jerzy Zużałek stwierdził, że protokół z sesji Rady Gminy
Bestwina z dnia 29 grudnia 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 został on przyjęty
15 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Ad.5
Rada Gminy w liczbie 15 radnych przystąpiła do podjęcia uchwał w sprawie:
1) obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego
na 2012 rok.
Z uwagi na to, że projekty uchwał nie były omawiane na posiedzeniach
Komisji, Przewodniczący Jerzy Zużałek poprosił wnioskodawcę, Wójta
Gminy Stefana Wodniaka, o przybliżenie projektów uchwał.
Wójt Gminy Stefan Wodniak poinformował, że w dniu 1 grudnia 2011 roku,
kiedy był uchwalony budżet gminy, nie była jeszcze precyzyjnie znana cena
1 kwintala żyta, która corocznie jest ogłaszana przez GUS i na podstawie
której w budżecie są przyjmowane podatki rolne. W związku z tym, że po
sesji budżetowej ogłoszenie to się ukazało, ponownie trzeba było się
zastanowić nad podatkiem rolnym obejmującym rolników. Tym bardziej, że
podana kwota za 1 kwintal żyta została określona w wysokości 74,18zł., co
w porównaniu do roku 2010 wynosi ok.100%. W ubiegłym też tygodniu
odbyło się posiedzenie Rady Sołeckiej w Bestwinie i w dniu 17 stycznia br.
Rada Sołecka
skierowała do Wójta Gminy wniosek z prośbą o
przeanalizowanie i obniżenie stawki podatku rolnego na 2012 rok
obliczanego według tej określonej kwoty.
Dla zobrazowania, Wójt podał, że podatek rolny przyjęty w budżecie gminy
na 2012 rok wynosi około 600tys.zł. W 2010 roku podatek ten wynosił
290tys.zł. przy czym cena 1kwintala żyta wynosiła niespełna 40zł. Obecnie
ogłoszona przez GUS kwota 74,18zł spowoduje to, że podatek rolny
obliczany według tej kwoty i według wskaźnika 2,5 kwintala żyta od 1
hektara gruntów, wynikającego z ustawy o podatku rolnym, wyniesie
185,45zł od 1 hektara. Wójt zaznaczył, że jest to bardzo duże obciążenie dla
rolników, biorąc również pod uwagę rosnące ceny paliw, ceny środków
produkcji itp. Dodał także, że w powiecie bielskim trzy samorządy, tj.: gmina
Jasienica, gmina Wilamowice i gmina Czechowice-Dziedzice podjęły
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uchwały obniżające kwotę za 1 kwintal żyta. Zaznaczył, że ustawa o podatku
rolnym daje takie kompetencje Radzie Gminy.
Rozważając te wszystkie przytoczone przypadki, Wójt prosił Radę Gminy o
podjęcie uchwały obniżającej cenę 1 kwintala żyta z kwoty 74,18zł do kwoty
58zł.
Wyjaśnił, że taka wysokość dałaby kwotę 145zł podatku rolnego od 1hektara
i byłaby zbliżona do podatku z roku 2008 (wówczas też był duży skok
cenowy). Dla porównania podał, że w 2009 roku podatek rolny od 1ha
wynosił 139zł, w 2010 roku od 1ha wynosił 85zł, a w 2011 roku od 1ha
wynosił 94zł.
Jeszcze raz przypomniał, że podatek rolny od 1ha jest obliczany od wielu lat
według ceny 1 kwintala żyta i ustawodawca podtrzymuje ten sposób
obliczania podatku, chociaż dyskutuje się o różnych innych rozwiązaniach w
przyszłości.
Nawiązując do wcześniej wspomnianych samorządów, które podjęły
uchwałę o obniżeniu ceny za1 kwintal żyta, podał, że:
− gmina Wilamowice obniżyła cenę do 59zł
− gmina Jasienica obniżyła do 60zł
− gmina Czechowice-Dziedzice obniżyły do 59,34zł
− gmina Bestwina – propozycja – do 58zł
Uwzględniając taką kwotę, w budżecie będzie mniejsza kwota o 120tys.zł,
ale jak wspomniał na wstępie, przy tworzeniu budżetu nie było jeszcze
precyzyjnie określonej kwoty za 1 kwintal żyta. Przyznał też, że również
umknęła uwadze skala w sensie porównawczym do lat ubiegłych. Podkreślił
jednak, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby teraz to zmienić, skoro stan
prawny dopuszcza taką możliwość.
Jeszcze raz prosił Radę Gminy o podjęcie uchwały.
Przewodniczący Jerzy Zużałek otworzył dyskusję, w której głos zabrali:
Radny Jerzy Stanclik zapytał, czy podatek płaci się od 1hektara fizycznego,
czy przeliczeniowego, który jest zależny od wartości gleby?
Odpowiedzi udzielił Wójt Stefan Wodniak informując, że płaci się od
1hektara przeliczeniowego przy uwzględnieniu klasy gleb. Stąd ten podatek
u rolników jest zróżnicowany, ale podstawą do obliczania jest ustalona cena
za 1 kwintal żyta oraz wskaźniki przeliczeniowe.
Radna Maria Maroszek prosiła wszystkich radnych o podjęcie tej uchwały i
przytoczyła, że rolnik, który ma 10hektarów w ubiegłym roku płacił ponad
900zł, a przy stawce ustalonej przez GUS płaciłby ponad 1 800zł., jest to
100% więcej. Przypomniała, że w ubiegłym roku zboża zostały zniszczone
przez niesprzyjające warunki atmosferyczne, a do tego podniesienie tak
drastycznie podatku rolnego, spowodowałoby rozgoryczenie wśród rolników
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i zniechęcenie do dalszej pracy oraz pozbawiłoby ich jeszcze bardziej i tak
malejącego dochodu.
Radny Jerzy Stanclik dodał, że gospodarstwa w naszej gminie są nastawione
na produkcję karpia, w związku z czym zebrane zboża wsypują do stawu.
Nie zauważył jednak, aby wzrosły ceny karpia w ostatnich latach.
Wobec braku głosów w dalszej dyskusji, Przewodniczący Rady Gminy Jerzy
Zużałek odczytał projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu
żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2012 rok.
Z uwagi na to, że uchwała obowiązywałaby wstecz od 1 stycznia 2012 roku,
odczytał również fragment wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25
września 2000r. z którego wynika, że „działanie prawa wstecz nie oznacza
naruszenia art.2 Konstytucji, o ile tak wprowadzone przepisy polepszą
sytuację prawną niektórych adresatów danej normy prawnej”.
Następnie przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XIV/117/2012 w sprawie obniżenia
średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na
2012 rok - została przyjęta 15 głosami „za”, tj. jednogłośnie. Uchwała
stanowi załącznik nr 3 do nin. protokołu.
2) przyjęcia do realizacji projektu pt „Każdy talent potrzebuje wsparcia, a każdy
problem można rozwiązać” dofinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz
zmniejszanie różnic, w jakości usług edukacyjnych, Działania 9.1
Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Priorytet IX Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach.
Wyjaśnień do tego projektu uchwały udzieli Wójt Stefan Wodniak oraz
Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi szkół i Przedszkoli Arkadiusz Maj.
Dotyczy to środków z Europejskiego Funduszu Społecznego. Po wielu
staraniach udało się pozyskać kwotę 168 000zł, lecz aby całość została
sfinalizowana musi być podjęta uchwała Rady Gminy. Z pozyskanej kwoty,
100tys.zł. przeznacza się na doposażenie wszystkich czterech placówek
oświatowych, zaś resztę przeznacza się na opłacenie nauczycieli zajęć
dodatkowych. Generalnie chodzi o to, aby pomóc każdemu dziecku: czy to w
rozwoju jego zainteresowań, czy też pomóc dziecku z dysfunkcjami. W skład
zajęć wchodzi: gimnastyka korekcyjna, logopeda, rozwijanie zainteresowań.
Wójt oraz Dyrektor GZOSiP prosił Radę Gminy o podjęcie tej uchwały gdyż
jest to już ostatni element wymagany przy całości starań o pozyskanie
środków.
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Radny Łukasz Furczyk zapytał czy program ten jest otwarty dla wszystkich
dzieci, czy jest ograniczony liczbowo?
Odpowiedzi udzielił Dyrektor Arkadiusz Maj informując, że generalnie
dzieci, u których stwierdzono dysfunkcję, będą objęte tym programem, nie
mniej temat jest tak określony, że każdy talent można rozwinąć i każdy
problem można rozwiązać. Będą więc starania, aby największa liczba dzieci
mogła z tego programu skorzystać.
Wobec braku dalszych pytań, Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził
głosowanie nad przyjęciem uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XIV/118/2012 w sprawie przyjęcia do
realizacji projektu pt „Każdy talent potrzebuje wsparcia, a każdy
problem można rozwiązać” dofinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie
szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji
oraz zmniejszanie różnic, w jakości usług edukacyjnych, Działania 9.1
Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług
edukacyjnych świadczonych w systemie - została przyjęta 15 głosami „za”,
tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.
Ad.6
Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad, Przewodniczący Jerzy
Zużałek dziękując za udział w obradach, za dyskusję, zamknął XIV sesję Rady
Gminy Bestwina w dniu 23 stycznia 2012 roku zwołanej w trybie art. 20 ust. 3
ustawy o samorządzie gminnym.
Sesja rozpoczęła się o godz. 9:00, a zakończyła o godz. 9:35
Protokolant:
Insp.Irena Glądys

Sekretarz obrad:
Radny Andrzej Wojtyła
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