Bestwina, dn. 06 listopada 2014 r.
P r o t o k ó ł Nr XLIII/2014
z sesji Rady Gminy Bestwina odbytej w dniu 06 listopada 2014 roku w sali
posiedzeń Urzędu Gminy Bestwina.
Lista obecności radnych oraz gości stanowi załącznik nr 1, 2 i 3
protokołu.
Na ustawową liczbę 15 radnych w sesji uczestniczyło 15 radnych.

do nin.

W sesji uczestniczyli – Radni, Wójt Artur Beniowski, Zastępca Wójta
Stanisław Wojtczak, Skarbnik Gminy Anita Kubik, kierownicy urzędu gminy i
jednostek organizacyjnych, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bogusław
Stolarczyk, radni powiatowi: Józef Maziarz oraz Grzegorz Boboń, Prezes PK
„Kombest” Wacław Waliczek, Sołtys sołectwa Kaniów Marek Pękala, Redaktor
Naczelny „Magazynu Gminnego” Sławomir Lewczak oraz Wiceprezes Zarządu
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Mirosław
Szemla.
Protokół obejmuje uchwały Rady Gminy Bestwina od Nr XLIII/324/2014 do Nr
XLIII/333/2014.
Sesja rozpoczęła się o godz. 15:00.
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 25 września
2014 r.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1) zmiany Uchwały Nr XXXV/277/2013 Rady Gminy Bestwina z dnia
05 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Bestwina,
2) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bestwina na 2014 rok Nr
XXXV/278/2013 z dnia 05 grudnia 2013 roku.
3) 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 2015,
4) zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Gminie Bestwina na 2015 rok,
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5) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą
środków komunikacji elektronicznej,
6) uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kaniów w gminie
Bestwina,
7) uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kaniów
w gminie Bestwina, przy północno-zachodniej granicy gminy, przyjętego
uchwałą Nr VIII/72/2007 Rady Gminy Bestwina z dnia 28 czerwca 2007
roku,
8) odstąpienia od sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina,
9) przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina,
10) przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w
wodę na terenie Gminy Bestwina.
6. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych.
7. Sprawozdanie z działalności w okresie kadencji 2010 - 2014
1) Komisji Rewizyjnej,
2) Rady Gminy Bestwina,
3) Wójta Gminy Bestwina.
8. Informacje bieżące.
9. Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich.
10. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
11. Zamknięcie sesji.
Ad.1
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek powitał wszystkich radnych oraz
gości i otworzył XLIII sesję Rady Gminy Bestwina w dniu 06 listopada 2014
roku.
Na podstawie posiadanej listy obecności stwierdził, że na ustawowy stan 15
radnych w sesji uczestniczy 15 radnych, tj. 100%, co stanowi o prawomocności
obrad.
Ad.2
Sekretarzem obrad, zgodnie z harmonogramem, jednogłośnie wybrany został
radny Andrzej Wojtyła.
Ad.3
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek przedstawił porządek obrad, który
otrzymali wszyscy radni (zał. nr 4 do nin. protokołu).
Zapytał radnych, czy są inne propozycje?
Wobec braku innych propozycji, porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
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Ad.4
Przewodniczący Jerzy Zużałek stwierdził, że protokół z sesji Rady Gminy
Bestwina z dnia 25 września 2014 roku 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
Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1) zmiany Uchwały Nr XXXV/277/2013 Rady Gminy Bestwina z dnia
05 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Bestwina,
Projekt pierwszej i drugiej uchwały omówił Wójt Artur Beniowski
informując, że w projekcie dotyczącym budżetu gminy w większości są to
sprawy czyszczące budżet, zaś w dziale 754 zwiększa się zakupy
inwestycyjne o 10 tys. zł, jako pomoc jednostkom OSP z terenu gminy
Bestwina z przeznaczeniem na zakup łodzi, która będzie wykorzystywana do
działań na wypadek zalań i powodzi, które dotykają gminę. Ponadto nasi
strażacy są reprezentantami województwa śląskiego na zawodach
ogólnopolskich i w związku z tym 90% dofinansowania na zakup łodzi
pokrywa Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej, zaś 10%
pokrywa gmina Bestwina.
Projekt uchwały w sprawie WPF nie zmieni się zasadniczo, jedynie drobne
zmiany uwzględnione w budżecie zostaną również odzwierciedlone w tym
projekcie.
• Brak dyskusji i uwag.
• Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy
pozytywnie (jednogłośnie) zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmiany
Uchwały Nr XXXV/277/2013 Rady Gminy Bestwina z dnia 05 grudnia 2013
roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina.
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
Uchwała Nr XLIII/324/2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr
XXXV/277/2013 Rady Gminy Bestwina z dnia 05 grudnia 2013 roku w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina - została
przyjęta 15 głosami „za”, tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do
nin. protokołu.
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2) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bestwina na rok 2014 Nr
XXXV/278/2013 z dnia 05 grudnia 2013 roku,
• Projekt uchwały omówił Wójt Artur Beniowski informując jak wyżej.
• Brak dyskusji i uwag.
• Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy
pozytywnie (jednogłośnie) zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmiany
Uchwały Budżetowej Gminy Bestwina na rok 2014 Nr XXXV/278/2013 z
dnia 05 grudnia 2013 roku.
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
Uchwała Nr XLIII/325/2014 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy
Bestwina na rok 2014 Nr XXXV/278/2013 z dnia 05 grudnia 2013 roku została przyjęta 15 głosami „za”, tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik
nr 6 do nin. protokołu.
3) 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 2015,
• Projekt uchwały omówił Wójt Artur Beniowski informując, że do końca
listopada br. musi być przyjęty Program dotyczący współpracy z
organizacjami pozarządowymi, po to, aby można było dokonać naboru i
następnie w ramach konkursu rozdysponować środki, które na te cele zostaną
przez Radę Gminy uchwalone.
Przypomniał, że na wspólnym posiedzeniu Komisji zapadło pytanie, czy
można by w rozdziale VI punkcie 3 w podpunkcie c dopisać krwiodawstwo.
Wójt wyjaśnił, że nie ma takiej możliwości, bo projekt uchwały był poddany
konsultacjom społecznym i wówczas takie zgłoszenie nie wpłynęło. Stąd
obligatoryjnie w Program nie może być to zgłoszenie wpisane, co nie
oznacza, że Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi nie może do tego
konkursu startować. Jeszcze raz podkreślił, że dana organizacja, czy
stowarzyszenie, jeżeli spełnia wszystkie wymogi formalne może startować w
konkursie.
• Brak dyskusji i uwag.
• Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy
pozytywnie (jednogłośnie) zaopiniowały projekt uchwały 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 2015.
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
Uchwała Nr XLIII/326/2014 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
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wolontariacie na rok 2015- 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 2015 rok,
• Projekt uchwały omówił Wójt Artur Beniowski informując, że podobnie jak
poprzednią uchwałę, należy zatwierdzić przez stosowną uchwałę Rady
Gminy Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w poszczególnych gminach na 2015 rok. Przypomniał, że na
wspólnym posiedzeniu Komisji projekt ten był szczegółowo analizowany i
zasygnalizowane były uwagi i usterki, które już zostały w tym projekcie
poprawione.
I tak:
− we wstępie str. 1 - zostało dopisane „Program jest corocznie
uchwalany przez Radę Gminy”,
− w wprowadzeniu str.1 – zostały zamienione wyrazy „wypadki
samochodowe” na wypadki komunikacyjne”,
Wyjaśnił też, że użyte zwroty „ rozwiązywanie problemów alkoholowych i
przeciwdziałania narkomani” ujęte w tym Programie, są wpisane zgodnie z
wymogami ustawowymi.
• Brak dyskusji i uwag.
• Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy
pozytywnie
(jednogłośnie) zaopiniowały projekt uchwały w sprawie
zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Gminie Bestwina na 2015 rok.
Salę obrad opuściła radna Maria Maroszek. Obecnych na sali 14 radnych.
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
Uchwała Nr XLIII/327/2014 w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie
Bestwina na 2015 rok - została przyjęta 14 głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu.
Na salę obrad wróciła radna Maria Maroszek. Obecnych na sali 15 radnych.
5) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą
środków komunikacji elektronicznej,
• Projekt uchwały omówił Wójt Artur Beniowski informując, że Regionalna
Izba Obrachunkowa zakwestionowała pierwotną uchwałę dotyczącą
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deklaracji na obiekty niezamieszkałe. W uchwale tej był zapis dotyczący
rodzaju prowadzonej działalności, obecnie RIO wymaga usunięcia tego
zapisu, uzasadniając, że nie ma takiej konieczności. W oświadczeniu i
podpisie deklaracji RIO nakazało także usunąć oświadczenie podpisującego,
że znane są mu przepisy o odpowiedzialności karnej i służbowej. Również w
objaśnieniach i pouczeniu zamiast artykułu 6 nakazano wpisać art. 6q.
• Brak dyskusji i uwag.
• Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy
pozytywnie (jednogłośnie) zaopiniowały projekt uchwały w sprawie wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji
elektronicznej.
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
Uchwała Nr XLIII/328/2014 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i
trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej została przyjęta 15 głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu.
6) uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kaniów w gminie
Bestwina,
• Projekt tej uchwały oraz następny projekt omówił Wójt Artur Beniowski
informując, że obydwa projekty uchwał dotyczą obszaru Parku Techniki
Lotniczej w Kaniowie. Wówczas pojawiły się możliwości rozbudowy tego
Parku i na szybko zostały podjęte dwie uchwały, które mogły pomóc zmienić
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy. Na przestrzeni
czasu odstąpiono od tej zmiany w tym zakresie, w którym wtedy
proponowano i stąd propozycja uchylenia tych dwóch „martwych” uchwał,
aby nie tkwiły w obiegu.
• Brak dyskusji i uwag.
• Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy
pozytywnie (jednogłośnie) zaopiniowały projekt uchwały w sprawie
uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kaniów w gminie
Bestwina,
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
Uchwała Nr XLIII/329/2014 w sprawie uchylenia uchwały o przystąpieniu
do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
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przestrzennego sołectwa Kaniów w gminie Bestwina - została przyjęta 15
głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu.
7) uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kaniów w gminie
Bestwina, przy północno-zachodniej granicy gminy, przyjętego uchwałą Nr
VIII/72/2007 Rady Gminy Bestwina z dnia 28 czerwca 2007 roku,
• Projekt uchwały omówił Wójt Artur Beniowski informując, jak wyżej.
• Brak dyskusji i uwag.
• Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy
pozytywnie
(jednogłośnie) zaopiniowały projekt uchwały w sprawie
uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kaniów w gminie
Bestwina, przy północno-zachodniej granicy gminy, przyjętego uchwałą Nr
VIII/72/2007 Rady Gminy Bestwina z dnia 28 czerwca 2007 roku.
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
Uchwała Nr XLIII/330/2014 w sprawie uchylenia uchwały o przystąpieniu
do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego sołectwa Kaniów w gminie Bestwina, przy północnozachodniej granicy gminy, przyjętego uchwałą Nr VIII/72/2007 Rady
Gminy Bestwina z dnia 28 czerwca 2007 roku- została przyjęta 15 głosami
„za”, tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do nin. protokołu.
8) odstąpienia od sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina,
• Projekt uchwały omówił Wójt Artur Beniowski informując, że projekt ten
dotyczy odstąpienia od sporządzenia zmiany tylko i wyłącznie Studium przy
planie zagospodarowania przestrzennego gminy w Janowicach w rejonie
ulicy Górskiej, a dotyczy przebiegu linii gazu wysokoprężnego, o czym dość
szczegółowo mówił na wspólnym posiedzeniu Komisji.
• Brak dyskusji i uwag.
• Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy
pozytywnie
(jednogłośnie) zaopiniowały projekt uchwały w sprawie
odstąpienia od sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina.
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
Uchwała Nr XLIII/331/2014 w sprawie odstąpienia od sporządzenia zmiany
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Bestwina - została przyjęta 15 głosami „za”, tj. jednogłośnie.
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Uchwała stanowi załącznik nr 12 do nin. protokołu.
Salę obrad opuściła radna Maria Maroszek. Obecnych na sali 14 radnych.
9) przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina,
• Projekt uchwały omówił Wójt Artur Beniowski informując, że plan
zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina funkcjonuje od 2005
roku. W tzw. miedzy czasie były dokonywane punktowe niewielkie zmiany
wynikające z potrzeb, nie tylko inwestycyjnych, ale również z potrzeb
mieszkańców. Od tego czasu nie było zmieniane ani opracowywane
kompleksowe podejście do tego tematu. Podejmując tą uchwałę, Rada
Gminy da mandat ku temu żeby konieczna zmiana planu zagospodarowania
przestrzennego dla gminy Bestwina była poprzedzona zmianą całościową
Studium do tego planu, co pozwoli na racjonalne i zdroworozsądkowe oraz
logiczne, wynikające z pewnych uwarunkowań terenowych i zalewowych,
podejście do zmiany tego planu.
• Brak dyskusji i uwag.
• Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy
pozytywnie (jednogłośnie) zaopiniowały projekt uchwały w sprawie
przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina.
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
Uchwała Nr XLIII/332/2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Bestwina - została przyjęta 14 głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do nin. protokołu.
10) taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Bestwina.
• Projekt uchwały omówił Wójt Artur Beniowski informując, że projekt
uchwały został opracowany na wniosek firmy Aqua, która zaopatruje
południową część gminy Bestwina, a która zwróciła się z wnioskiem o
przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za wodę.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami musi to być uczynione przez podjęcie
stosownej uchwały.
• Brak dyskusji i uwag.
• Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy
pozytywnie (jednogłośnie) zaopiniowały projekt uchwały w sprawie
przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
na terenie Gminy Bestwina.
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Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
Uchwała Nr XLIII/333/2014 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania
taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Bestwina została przyjęta 14 głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do nin. protokołu.
Ad.6
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek odczytał:
− informację dotyczącą oświadczeń majątkowych złożonych, na jego ręce,
przez radnych Rady Gminy Bestwina, zgodnie z art. 24h ust.12 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594 ze
zm.) . Informacja stanowi załącznik nr 15 do nin. protokołu.
− informację
Wojewody Śląskiego dotyczącą oświadczeń majątkowych
złożonych Wojewodzie Śląskiemu przez Przewodniczącego Rady Gminy
Bestwina oraz Wójta Gminy Bestwina za 2013 rok. Informacja stanowi
załącznik nr 16 do nin. protokołu.
Ad.7
Sprawozdanie z działalności w okresie kadencji 2010-2014 przedstawiali:
− Sprawozdanie
z
działalności
Komisji
Rewizyjnej
przedstawił
Przewodniczący Komisji Łukasz Furczyk.
Treść wystąpienia:
„ W VI kadencji Rady Gminy Bestwina Komisja Rewizyjna została
powołana Uchwałą Nr I/3/10 z dnia 02 grudnia 2010 roku w składzie:
− Łukasz Furczyk
- Przewodniczący
− Benedykt Kohut
- Członek
− Maria Maroszek
- Członek
− Jerzy Borutka
- Członek
− Grzegorz Kołodziejczyk - Członek
Zgodnie z Regulaminem Komisji Rewizyjnej stanowiącym załącznik do
Statutu Gminy, Komisja Rewizyjna działała w zakresie ustalonym w jej
planach pracy zatwierdzanych co roku przez Radę Gminy oraz realizowała
zadania zlecone przez Radę Gminy.
W okresie kadencji Komisja odbyła 23 posiedzenia.
Posiedzenia dotyczyły kontroli i analizy ważnych dla działania gminy
obszarów, m.in.:
− działalności świetlic środowiskowych,
− pracy Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli, w tym kosztów
utrzymania szkół i liczby zatrudnionego personelu technicznego,
− działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bestwinie pod
kątem zgodności z obowiązującymi przepisami ustaw,
− pracy brygady remontowo-budowlanej,
− działalności Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie,
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− działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Bestwinie,
− oceny stopnia wdrożenia i wykonania inwestycji gminnych,
− realizacji Programu współpracy gminy Bestwina z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2013, w tym
szczegółowe rozliczenie klubów sportowych,
− systemu gospodarki odpadami komunalnymi,
− realizacji uchwał Rady Gminy Bestwina
W czasie trwania kadencji Komisja Rewizyjna analizowała czterokrotnie
wykonanie budżetu gminy za kolejne lata budżetowe, wydając czterokrotnie
pozytywne opinie dotyczące udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
Bestwina, w formie stosownej uchwały Komisji. Analizowała także i
opiniowała sprawozdania półroczne z wykonywania budżetu.
Komisja ogółem sformułowała 18 wniosków dotyczących poprawy działania
lub rozwiązania spraw dotyczących gminy i jednostek organizacyjnych.
Z zadań zleconych przez Radę Gminy rozpatrzyła jedną skargę mieszkańca
na działanie Wójta, uznając skargę za bezzasadną.
W realizacji swoich zadań Komisja Rewizyjna nie napotykała na utrudnienia,
doceniając tym samym prawidłową pracę organów kierujących, tj. śp. Wójta
Gminy Pana Stefana Wodniaka oraz obecnego Wójta Pana Artura
Beniowskiego, jak również pracowników referatów Urzędu Gminy i
jednostek organizacyjnych gminy, za co pragnę podziękować.
Pragnę również podziękować wszystkim członkom Komisji Rewizyjnej za
aktywny udział w jej pracach i prawie 100% frekwencję na posiedzeniach
Komisji.”
Sprawozdanie stanowi również załącznik nr 17 do nin. protokołu.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Łukasz Furczyk dodatkowo przedstawił
informację z dwóch ostatnich kontroli przeprowadzonych w okresie
międzysesyjnym, tj. w dniu:
 01 października 2014 Komisja dokonała kontroli realizacji Programu
współpracy Gminy Bestwina z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie za rok 2013, w tym szczegółowe
rozliczenie klubów sportowych w Kaniowie i Bestwince.
1) Podsumowując przeprowadzoną
kontrolę, Komisja Rewizyjna
stwierdziła, że konkursy są przeprowadzane w sposób zgodny z
przepisami, prowadzona dokumentacja zarówno ze strony urzędu jak i
podmiotów korzystających z dotacji jest prawidłowa.
2) Komisja zaleciła sprawdzanie uprawnień osób prowadzących zajęcia z
dziećmi oraz czy przedstawione listy obecności na zajęciach są zgodne
ze stanem faktycznym.
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 08 października 2014 roku Komisja dokonała kontroli systemu
gospodarki odpadami komunalnymi.
Komisja stwierdziła, , że system gospodarki odpadami komunalnymi w
gminie funkcjonuje bardzo dobrze.
− Sprawozdanie z działalności Rady Gminy przedstawił Przewodniczący Rady
Gminy Jerzy Zużałek.
Treść wystąpienia:
Wysoka Rado !
Panie i Panowie!
Wybory do Rady Gminy Bestwina odbyły się 21 listopada 2010 roku,
a pierwsza sesja nowo wybranej Rady odbyła się w dniu 02 grudnia 2010 roku.
Rozpoczął ją Jan Stanclik, zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym, jako
najstarszy wiekiem radny, a przed rozpoczęciem obrad przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej, Ludwik Kurasiewicz, wręczył nowo wybranym
radnym zaświadczenia o ich wyborze na tą funkcję. W swojej wypowiedzi
podkreślił wówczas, że wybory samorządowe były przeprowadzone uczciwie
i bez jakichkolwiek uchybień.
Każdy z radnych odebrał następnie swoje zaświadczenie o wyborze i wszyscy
radni złożyli ślubowanie.
Od tego też dnia przypadł mi w udziale zaszczyt przewodniczenia Radzie
Gminy Bestwina w jej VI kadencji 2010 – 2014.
Funkcję zastępcy przewodniczącego powierzono Stanisławowi Nyczowi.
W trakcie kadencji odbyły się 42 sesje i podjęte zostały 323 uchwały. Dzisiejsza
sesja jest w kolejności 43, a liczba uchwał została zwiększona o 10, czyli do
333.
Oprócz uczestnictwa w sesjach radni pracowali w powołanych uchwałami Rady
Gminy komisjach stałych i doraźnych.
Komisje stałe:
KOMISJA REWIZYJNA
Przewodniczący Łukasz Furczyk
Członkowie: Benedykt Kohut, Maria Maroszek, Jerzy Borutka, Grzegorz
Kołodziejczyk.
KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW
Przewodnicząca Maroszek Maria
Członkowie: Jerzy Borutka, Wioleta Kałuska, Grzegorz Gawęda, Jan Stanclik,
Stanisław Nycz, Jerzy Zużałek.
KOMISJA EDUKACJI, KULTURY, ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA
PUBLICZNEGO
Przewodniczący Benedykt Kohut
Członkowie: Edward Jonkisz, Stanisław Nycz, Jerzy Stanclik, Andrzej Wojtyła,
Anatol Faruga, Wioleta Kałuska.
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KOMISJA ROZWOJU GMINY, OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA
ŚRODOWISKA
Przewodniczący Jerzy Stanclik
Członkowie: Łukasz Furczyk, Edward Jonkisz, Jan Stanclik, Grzegorz
Kołodziejczyk, Mateusz, Grygierzec, Grzegorz Gawęda, Anatol Faruga, Andrzej
Wojtyła.
Komisje doraźne:
KOMISJA DORAŹNA DS. PRZYGOTOWANIA GMINY DO
REALIZACJI DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ODBIORU ODPADÓW
KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI I ICH ZAGOSPODAROWANIE
(współpraca z Zespołem powołanym Zarządzeniem nr 3/2012 i nr 47/2012
Wójta Gminy Bestwina złożonym z pracowników Urzędu Gminy na czele z
przewodniczącą Alicją Grygierzec - Kierownikiem Referatu GB)
Członkowie: Maria Maroszek, Jerzy Stanclik, Grzegorz Gawęda, Jan Stanclik,
Łukasz Furczyk, Grzegorz Kołodziejczyk
KOMISJA KONKURSOWA NA STANOWISKO KIEROWNIKA
SAMODZIELNEGO
PUBLICZNEGO
ZAKŁADU
OPIEKI
ZDROWOTNEJ W BESTWINIE
Przewodniczący Jerzy Stanclik
Członkowie: Łukasz Furczyk, Benedykt Kohut, Maria Maroszek, Stanisław
Nycz
(osoby spoza Rady Gminy – dr n. med. Franciszek Maga, Zastępca Wójta
Stanisław Wojtczak).
KOMISJA DS. OPINIOWANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE
NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ DLA ZAWODNIKÓW, TRENERÓW ZA
OSIĄGNIĘTE WYNIKI SPORTOWE ORAZ DLA INNYCH OSÓB
WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ OSIĄGNIĘCIAMI W DZIEDZINIE
DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ
Członkowie: Maria Maroszek, Jerzy Stanclik, Benedykt Kohut
(osoby spoza Rady Gminy – Stanisław Wojtczak – Zastępca Wójta, Grzegorz
Boboń – Dyrektor Centrum kultury Sportu i Rekreacji w Bestwinie.
Ponadto radni: Wioleta Gandor (Kałuska), Grzegorz Gawęda, Stanisław Nycz
oraz Jerzy Stanclik pełnili funkcję członków Rady Społecznej działającej przy
Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bestwinie, jako
przedstawiciele Rady Gminy.
Komisje stałe Rady Gminy pracowały zgodnie z przyjętymi własnymi planami
pracy a także odbywały się wspólne posiedzenia komisji, których odbyło się 32.
Na tych wspólnych posiedzeniach omawiano najistotniejsze sprawy dla naszego
samorządu, a także opiniowano projekty uchwał przedstawianych przez Wójta
gminy.
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Obecność wszystkich radnych, a także udział zaproszonych gości pozwalały
łatwiej podejmować decyzje, wypracować wspólne stanowisko, czy też wskazać
wójtowi kierunek działania.
Również dość intensywnie działała Komisja doraźna ds. przygotowania gminy
do realizacji działań w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli
i ich zagospodarowanie, która współpracowała z zespołem powołanym przez
Wójta Gminy. Wspólna współpraca Zespołu i Komisji miała na celu stworzenie
ram systemu gospodarowania odpadami komunalnymi najbardziej wpisującego
się w realia gminy, a jednocześnie zgodnego z przepisami prawa. Komisja
wspólnie z Zespołem odbyła 10 spotkań.
Z prawdziwą satysfakcją muszę przyznać, że radni VI kadencji byli bardzo
zdyscyplinowani i z ogromną odpowiedzialnością i powagą podchodzili do
powierzonych im obowiązków radnego. Świadczy o tym obecność na sesjach,
posiedzeniach komisji i w innych spotkaniach, gdzie należało reprezentować
wyborców.
100 % obecność na sesjach Rady Gminy zanotowało 8 radnych: Jerzy Borutka,
Anatol Faruga, Wioleta Kałuska, Benedykt Kohut, Maria Maroszek, Stanisław
Nycz, Jerzy Stanclik i Andrzej Wojtyła.
Po jednej nieobecności mieli: Grzegorz Gawęda, Edward Jonkisz i Jerzy
Zużałek. Dwie nieobecności miał Mateusz Grygierzec.
3 razy nieobecni byli: Jan Stanclik i Łukasz Furczyk, zaś 4 nieobecności miał
Grzegorz Kołodziejczyk.
Większość nieobecności spowodowana była chorobami lub wyjazdami poza
miejsce zamieszkania, czy też pracą zawodową.
Niektórzy radni pełnili dyżury oczekując na wyborców i pomagając im
w rozwiązywaniu ich problemów. I tak:
Radni sołectwa Bestwina: Benedykt Kohut, Jerzy Stanclik i Andrzej Wojtyła,
pełnili dyżury w biurze Rady Gminy.
Radni sołectwa Janowice: Jerzy Borutka, Stanisław Nycz i Jan Stanclik pełnili
dyżury w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Janowicach.
Radna sołectwa Bestwinka Wioleta Kałuska pełniła dyżur w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Bestwince.
Ja, jako przewodniczący Rady Gminy Bestwina i radny sołectwa Kaniów
pełniłem dyżury w każdy poniedziałek, na których spotykałem się nie tylko z
mieszkańcami, ale także z panem wójtem, jego zastępcą i kierownikami Urzędu
Gminy w celu rozwiązywania różnych problemów mieszkańców.
Wysoka Rado,
do ważniejszych podjętych uchwał, między innymi, należy zaliczyć uchwały
w sprawie:
- uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Gminie Bestwina (co roku),
- uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy
Bestwina na lata 2011 – 2015,
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- uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla
Gminy Bestwina na lata 2011 – 2015,
- zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Bestwina w sołectwie Kaniów,
- przyjęcia regulaminu finansowania przez gminę Bestwina kosztów załadunku,
wywozu i utylizacji wyrobów zawierających azbest pochodzących z obiektów
budowlanych znajdujących się w granicach nieruchomości położonych na
terenie gminy Bestwina, stanowiących własność osób fizycznych.
- włączenia Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bestwinie do Zespołu Szkolno
Przedszkolnego w Bestwinie,
- włączenia Gimnazjum w Bestwince do Zespołu Szkolno Przedszkolnego w
Bestwince,
- przystąpienia gminy Bestwina do realizacji projektu „Wychowywać, nie tylko
uczyć – nowy punkt przedszkolny w Janowicach” realizowanego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego,
- przekazania środków finansowych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży
Pożarnej w Bielsku – Białej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków
inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych,
- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu na realizację projektu
pn: Zaspokojenie potrzeb z zakresu transportu publicznego mieszkańców
powiatu Bielskiego,
- obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego
na 2012 rok.
- współdziałania przy przygotowaniu i realizacji Projektu pn.: „Rozwój
elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego”zwanego dalej Projektem - i przy wspólnej aplikacji w ramach konkursu na
dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Działania 2.2. Rozwój elektronicznych usług
publicznych, Priorytet II. Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.
- przyjęcia „Planu Działań na Rzecz Zrównoważonej Energii SEAP”,
- wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
wariantowości przebiegu drogi ekspresowej S1
- szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów,
- regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bestwina
wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych,
- przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Bestwina na lata 20132016,
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- ustanowienia nagrody Wójta Gminy Bestwina za osiągnięcia w dziedzinie
twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, określenia zasad
i trybu ich przyznawania oraz wysokości nagród,
- ustalenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników,
trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla innych osób wyróżniających
się osiągnięciami w działalności sportowej,
- współdziałania z jednostkami samorządu terytorialnego w celu przygotowania
i realizacji projektu pod nazwą: „Program Rozwoju Subregionu Południowego
Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem
wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych
działań na obszarze funkcjonalnym” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc
Techniczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego,
- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina
w sołectwie Bestwina,
- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina
w sołectwie Bestwinka,
- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Bestwina w sołectwie Janowice,
- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Bestwina w sołectwie Kaniów,
- nadania nazwy ulicy w sołectwie Janowice,
- emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
- ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu Gminy Bestwina,
- udzielenia przez Gminę Bestwina pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu
w formie dotacji celowej na realizację zadania dotyczącego wykonania remontu
dróg powiatowych na terenie Gminy Bestwina,
- udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Powiatu
Bielskiego przeznaczonej na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod budowę
dróg powiatowych na terenie Gminy Bestwina,
Dla przypomnienia podam, że co roku ustalaliśmy podatki i opłaty,
przyjmowaliśmy i rozpatrywaliśmy sprawozdania z wykonania wcześniej
uchwalonego budżetu, udzielaliśmy absolutorium wójtowi gminy. Ponadto
podejmowaliśmy uchwały w innych bieżących sprawach wymagających decyzji
Rady Gminy.
Przyszło nam również podjąć uchwałę, która była skutkiem
nieoczekiwanego i niespodziewanego zdarzenia, uchwałę, przy
odczytywaniu, której łamał się głos, a oczy zasłaniały łzy. Nosi ona Nr
XV/119/2012, została podjęta 22 lutego 2012 roku, a dotyczyła stwierdzenia
wygaśnięcia mandatu wójta.
W sobotę, 25 lutego 2012 roku, pożegnaliśmy w kościele parafialnym
w Bestwinie i odprowadziliśmy na wieczny spoczynek na cmentarzu
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w Bestwinie naszego wójta Stefana Wodniaka. Pożegnaliśmy go, jako
człowieka, ale kontynuowaliśmy jego dzieło i tym samym pamięć o Nim
była i jest ciągle żywa.
Wysoka Rado,
dzięki wysiłkom naszych wójtów, świętej pamięci Stefana Wodniaka oraz
Artura Beniowskiego i ich współpracowników udało się rozwiązać, poprzez
realizację znaczących inwestycji, wiele problemów nurtujących i dokuczających
mieszkańcom naszej gminy.
Nie będę wymieniał ich tutaj szczegółowo, dokona tego zapewne Pan wójt w
swoim wystąpieniu, ale przypomnę pokrótce niektóre z nich:
- oddanie do użytku Orlika 2012 w Bestwinie,
- oddanie do użytku I etapu Ośrodka Rekreacji i Sportów Wodnych w Kaniowie
- kanalizacja sołectwa Bestwinka i znacznej części sołectwa Bestwina,
- wybudowanie hali sportowej w Kaniowie,
- oddanie po remoncie do użytku budynku OSP Kaniów,
- zagospodarowany został teren wokół ośrodka zdrowia w Bestwinie,
- wykonano modernizację ulic: ul. Bialskiej w Bestwinie, Krzywolaków,
Czechowickiej w Kaniowie, św. Floriana w Bestwince, Szkolnej w Bestwinie,
Janowickiej w Janowicach, wykonywana jest ul. Krakowska w Bestwinie,
ze środków przeciwpowodziowych wyremontowano ul. Braci Dudów
w Bestwince,
- wybudowano chodniki przy ul. Janowickiej w Janowicach, Krakowskiej
w stronę Magówki w Bestwinie, części Witosa w Bestwince, Kościelnej
w Bestwinie,
- zlikwidowano osuwiska na ul. Hallera i Kościelnej,
- dokonano przebudowy kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Leśnej w Bestwinie
pozyskano środki i dokonano rozbudowę stacji uzdatniania wody pitnej dla
Gminy Bestwina,
- w „starym przedszkolu” w Janowicach zostało uruchomione społeczne –
bezpłatne przedszkole dla dzieci z terenu sołectwa Janowice i Gminy Bestwina,
- udostępnione zostały miejsca parkingowe przy Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Bestwince,
- wybudowano profesjonalne place zabaw przy obiektach szkolnych w
Bestwinie, Janowicach i Bestwince, w Kaniowie na placu zabaw przy
przedszkolu wykonano prace modernizacyjne,
- została oddana do użytku pierwsza w Gminie siłownia zewnętrzna. Urządzenia
zlokalizowane są na obiektach ośrodka sportów wodnych w Kaniowie,
- rozpoczęły się prace projektowe budowy parkingu przy ul. Podzamcze
w okolicach pawilonów handlowych.
Wysoka Rado,
obowiązkiem radnego jest uczestniczyć w życiu społeczności, która powierzyła
mu mandat. Wielu radnych było animatorami różnych działań
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w poszczególnych sołectwach. Także, jako Rada Gminy, patronowaliśmy wielu
konkursom i zawodom sportowym, zapraszaliśmy na sesje sportowców,
animatorów kultury i inne osoby, które swoimi osiągnięciami rozsławiały naszą
gminę, że wspomnę tylko zawodniczki i zawodników UKS Set Kaniów, którzy
zdobyli brązowe medale na Mistrzostwach Europy oraz wiele tytułów Mistrzów
Polski. We wrześniu br. zawodniczki zawodnicy UKS Set Kaniów
reprezentowali Polskę na Mistrzostwach Świata, a byli to: Klaudia Sachmerda,
Monika Pacyga, Natalia Pacyga, Katarzyna Ciupak, Sandra Pilarz, Arkadiusz
Pilarz, Łukasz Pilarz, Paweł Michalec. Oprócz nich w ekipie polskiej kadry byli
jeszcze Dariusz Pilarz i Marzena Pilarz.
Radni, dzięki relacjom z sesji, a także mieszkańcy gminy mieli okazję poznać
młodego mieszkańca Kaniowa, judokę, Pawła Wawrzyczka, 11-to krotnego
medalistę Pucharów Europy oraz wielokrotnego medalistę Mistrzostw Polski,
uczestnika Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich.
Jako samorządowcy utrzymywaliśmy również więzi z innymi samorządami,
na przykład biorąc udział w różnego rodzaju zawodach sportowych. Świadczą
o tym stojące w sali sesyjnej liczne puchary i statuetki. I tak zajęliśmy:
- III miejsce – w Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej Radnych
i Pracowników Samorządowych w Kozach w dniu 21.05.2011 roku
- I miejsce – w XII Powiatowym Halowym Turnieju Piłki Nożnej Radnych
i Pracowników Samorządowych w Wilkowicach w dniu 16.03.2012 roku
- I miejsce – w III Powiatowym Turnieju Piłki Siatkowej w Wilkowicach w dniu
30.03.2012 roku
- IV miejsce – w Mistrzostwach Samorządowców Powiatu Bielskiego w Piłce
Siatkowej Plażowej w dniu 24.06.2012 roku
- I miejsce – w XIV Powiatowym Halowym Turnieju Piłki Nożnej Radnych
i Pracowników Samorządowych w Kozach w dniu 09.03.2013 roku
- II miejsce – w IV Powiatowym Turnieju Piłki Siatkowej w dniu 11.05.2013
roku
- III miejsce – w XV Powiatowym Halowym Turnieju Piłki Nożnej Radnych
i Pracowników Samorządowych w Kaniowie w dniu 29.03.2014 roku
- I miejsce – w V Powiatowym Turnieju Piłki Siatkowej w Wilkowicach w dniu
4.04.2014 roku
Wysoka Rado,
wiele w ciągu tej kadencji zostało zrobione, ale jeszcze więcej pozostało do
zrobienia. Świat ciągle mknie do przodu, zmienia się, wymusza również zmiany
u nas i w nas. Ostatnie lata pokazują nam, jaką potęgą są żywioły i ile musimy
zrobić, aby im zapobiegać, lub co najmniej minimalizować ich skutki.
W tym składzie spotykamy się na sesji Rady Gminy Bestwina po raz ostatni,
ale nie oznacza to, że wielu z obecnych radnych nie będzie kontynuować
rozpoczętych prac, z tego, co jest mi wiadomo większość z nas ubiega się
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o ponowny wybór, niektórzy, tym razem, do rady powiatu.
Ze swej strony życzę więc, aby Wasza dotychczasowa praca spotkała się
z życzliwym odbiorem i żeby ponownie obdarzono Was i mandatem zaufania
i mandatem radnego. Dziękuję jednocześnie za te 4 lata naszej współpracy.
Dziękuję zarówno każdemu radnemu z osobna, jak i przewodniczącym komisji
i całej Radzie Gminy, bo dzięki dobrej współpracy, wzajemnemu zrozumieniu,
dzięki wspólnemu wypracowaniu zasad i sposobów przygotowania sesji rady
gminy przebiegały one sprawnie, a dyskusje nad uchwałami odbywały się
spokojnie, były rzeczowe i merytoryczne.
Kilku z nas radnych dzieliło się swoją dietą z innymi, fundując, co miesiąc
obiady dzieciom z rodzin, których nie stać było na opłacanie dziecku gorącego
posiłku. Dziękuję także za Waszą składkę, która pomogła częściowo
w sfinansowaniu I Olimpiady Przedszkolaków.
Dziękuję za współpracę Panu wójtowi, świętej pamięci, Stefanowi Wodniakowi,
a także jego następcy Arturowi Beniowskiemu, sekretarzowi, a przez pewien
okres pełniącemu obowiązki wójta, Stanisławowi Wojtczakowi, Pani skarbnik
Stanisławie Grzywa i obecnej skarbnik Pani Anicie Kubik.
Dziękuję za lata współpracy i pomoc w rozwiązywaniu problemów wszystkim
dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych, pracownikom urzędu
oraz radnym powiatowym.
Osobne i bardzo gorące podziękowania kieruję do Pani Ireny Glądys, a w
zasadzie powinienem powiedzieć „Pani Irenki”, bo tak każdy z nas do Pani się
zwracał, w taki sposób o Pani się wyrażał. Wyrażam te podziękowania nie tylko
w imieniu własnym, ale wszystkich radnych, bo wszyscy bez wyjątku
korzystaliśmy z Pani pomocy. To w biurze rady gminy każdy z radnych mógł
uzyskać rzetelne, wyczerpujące informacje oraz liczyć na każdą pomoc w
sprawowaniu mandatu radnego.
Pragnę również dzisiaj podziękować paniom dyrektorkom zespołów szkolno przedszkolnych, prezesom jednostek OSP, Orkiestrze Dętej i Zespołowi
Regionalnemu, chórowi Allegro i chórom parafialnym z Bestwiny, Kaniowa i
Janowic, Kołom Gospodyń Wiejskich, Towarzystwu Miłośników Ziemi
Bestwińskiej, Klubowi Honorowych Dawców Krwi, prezesom klubów
sportowych, sołtysom i radom sołeckim, bo to oni wszyscy są w znacznej
mierze animatorami różnych działań służących mieszkańcom naszej gminy.
Byłoby nietaktem, gdybym nie wymienił tutaj działalności Centrum Kultury,
Sportu i Rekreacji, Muzeum Regionalnego i Gminnej Biblioteki Publicznej
w Bestwinie ze wszystkimi filiami.
Pani Tereso, Panie Grzegorzu, Panie Andrzeju, to dzięki Waszemu
zaangażowaniu i Waszym współpracownikom mieszkańcy naszej gminy i nie
tylko, mieli okazję uczestniczyć w wielu imprezach kulturalnych, rekreacyjnych
i sportowych, to dzięki Waszej pracy o naszej gminie było i jest głośna także
poza jej granicami.
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Przepraszam, jeśli kogoś pominąłem i jeśli tak się stało, to wynika to tylko
z tego, że pamięć ludzka jest ulotna, ale czyny na pewno nie zostaną
zapomniane. Dziękuję również tym wszystkim, nie wymienionym tutaj
z imienia i nazwiska, którzy swoja pracą, dobrymi radami przyczyniali się do
rozwoju naszej małej Ojczyzny – Gminy Bestwina.
Dziękuję serdecznie za uwagę i życzę raz jeszcze tym wszystkim, którzy
kandydują w najbliższych wyborach, aby znaleźli akceptację wśród wyborców
i ponownie zyskali mandat.
Sprawozdanie stanowi również załącznik nr 17 do nin. protokołu.
− Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie kadencji 2010 – 2014.
Wójt Artur Beniowski przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności, jako
wójta, za okres od 31 maja 2012 do końca kadencji 2014 r.
Okres kadencji od 2010 – 2012 sprawował Wójt śp. Stefan Wodniak.
Podkreślił, że to wszystko co zostało zrobione, nie działoby się bez
zaangażowania państwa radnych. Bo mimo, że na wniosek wójta, to i tak
Rada Gminy zatwierdzała budżet, czy podejmowała uchwały, które
pozwalały na rozwój naszej gminy. Stwierdził, że pan Przewodniczący Jerzy
Zużałek bardzo szczegółowo przedstawił te działania w swoim wystąpieniu,
dlatego też swoje sprawozdanie ograniczył do dużych inwestycji na
przestrzeni lat 2012 – 2014.
• „Inwestycje rozpoczęte przez poprzedniego Wójta śp. Stefana Wodniaka:
 budowa Ośrodka Sportów Wodnych w Kaniowie – oddanie do
realizacji w czerwcu 2012 r.
 budowa sali sportowej w Kaniowie – oddanie do użytku w 2013 r.
 przygotowanie dokumentacji – zbiornik przy ujęciu wody pitnej,
 zagospodarowanie terenu przy ośrodku zdrowia w Bestwinie.
• Inwestycje drogowe w okresie 2012 – 2014.
 wspólnie z powiatem: ulica Janowicka, budowa chodnika przy ulicy
Janowickiej, ulica Krzywolaków, ulica Czechowicka, ulica św.
Floriana i ulica Braci Dudów.
W trakcie zakończenia realizacji jest ulica Krakowska, budowa
chodników przy ulicach: Krakowskiej, Witosa, Kościelnej i Szkolnej,
zagospodarowanie terenu przy ośrodku zdrowia w Bestwinie.
• Budowa nowoczesnych, bezpiecznych placów zabaw, siłownia
zewnętrzna oraz kolejna, która powstaje przy „Orliku” w Bestwinie.
• Budowa kanalizacji sanitarnej. Na dzień dzisiejszy wspólnie z Aqua
Bielsko opracowanie koncepcji dla dalszego etapu kanalizacji
południowej części Gminy (południowa część Bestwiny i sołectwo
Janowice), budowa zbiornika przy ujęciu wody pitnej.
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• Dofinansowanie do remontu budynku OSP w Janowicach,
dofinansowanie zakupu pojazdu dla OSP w Bestwince, dofinansowanie
do remontu budynku OSP w Bestwinie.
• Przywrócenie do działalności „starego przedszkola” w Janowicach,
oddanie do funkcjonowania nowej sali w przedszkolu w Kaniowie.
• Organizacja imprez gminnych na bardzo wysokim poziomie.
• Dobra współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami z terenu gminy.
Kończąc swoje wystąpienie, Wójt Artur Beniowski złożył na ręce pana
Przewodniczącego Jerzego Zużałka podziękowania dla całej Rady Gminy za
zrozumienie i zaangażowanie.
Złożył również podziękowania na ręce Sekretarza Gminy i Zastępcy Wójta
pana Stanisława Wojtczaka, na ręce obecnej Skarbnik Gminy pani Anity
Kubik oraz Skarbnik Gminy pani Stanisławy Grzywa, która odpoczywa na
zasłużonej emeryturze.
Podziękował kierownikom referatów urzędu gminy, kierownikom jednostek
organizacyjnych, Prezesowi PK „Kombest” panu Wacławowi Waliczkowi,
sołtysom, tj., trzem sołtysom będącym również radnymi: pani Marii
Maroszek, Janowi Stanclik, Grzegorzowi Gawędzie oraz sołtysowi panu
Markowi Pękala.
Podziękowania za współpracę, jedną linię rozwoju i wizję gminy Bestwina,
skierował do radnych powiatowych: Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu
Bogusława Stolarczyka, radnego powiatowego Józefa Maziarza oraz
Grzegorza Bobonia.
Za zaangażowanie i obecność na wszelkich imprezach oraz rzetelne
dokumentowanie tego co się na terenie gminy i poza nią działo, podziękował
Redaktorowi Naczelnemu Magazynu Gminnego panu Sławomirowi
Lewczakowi.
Wójt skierował również podziękowania dla pana Mirosława Szemli, który
zaszczycił swoją obecnością, a który jest Wiceprezesem Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Podkreślił, że wiele rzeczy i programów związanych jest bezpośrednio z
ochroną środowiska. Chociażby program niskiej emisji, program usuwania
azbestu, programy kanalizacyjne, wodociągowe i to m.in. w tym zakresie
gmina zyskała, pomoc i duże wsparcie finansowe WFOŚiGW w postaci
umarzalnych pożyczek. Również dzięki temu wsparciu i przychylności,
szczególnie pana Mirosława Szemli, udało się zakupić pojazd bojowy dla
OSP Bestwinka, a wcześniej dla OSP Bestwina oraz lekki pojazd dla OSP w
Janowicach.
Wójt Artur Beniowski jeszcze raz podziękował całej Radzie Gminy
i poszczególnym radnym, zaś tym, którzy zrezygnowali z kandydowania
zaprosił do współpracy, aby dzielili się doświadczeniem zdobytym podczas
jednej, dwóch, czy też trzech kadencji.
Tym radnym, którzy kandydują do nowej Rady oraz tym, którzy kandydują
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o szczebel wyżej, życzył sukcesu wyborczego.
Przeprosił też wszystkich, jeżeli mieli jakieś uwagi pod jego adresem
i wyraził nadzieję, że te uwagi odejdą w niepamięć, aby w dalszym ciągu
wspólnie pracować na rozwój naszej gminy.
Sprawozdanie dot. inwestycji stanowi załącznik nr 18 do nin. protokołu.
Ad.8
W punkcie informacje bieżące Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek
przypomniał, że na wspólnym posiedzeniu Komisji przedstawione było pismo
państwa B. dotyczące dofinansowania w postaci zakupu i montażu
przydomowej oczyszczalni ścieków. Rada Gminy nie przychyliła się do
wniosku. Pismo stanowi załącznik nr 19 do nin. protokołu.
Kolejno odczytał skargę mieszkańców ulicy Plebańskiej na Wójta Gminy
Bestwina. Pismo stanowi załącznik nr 20 do nin. protokołu.
Wójt Artur Beniowski wyjaśnił, że skarga wpłynęła w dniu wczorajszym i
dotyczy ulicy Plebańskiej bocznej koło Gminnej Spółki Wodnej, Melioracyjnej.
Zaznaczył, że jest to droga gruntowa, która rozpoczyna się od GSWM i
przebiega wzdłuż nowych domów, które tam powstały i wychodzi na ulicę
Plebańską główną. Mieszkańcy wnoszą, aby zlikwidować krawężnik o
wysokości 10-12cm, który ogranicza spływanie i zalewanie posesji niżej
położonych. Ułożony on został za zgodą gminy przez samych mieszkańców,
których woda zalewała. Dodał, że jego zdaniem, ten krawężnik nie może w
jakikolwiek sposób wpływać na jakość przejazdu tą drogą, bo jak zaznaczył na
wstępie, jest to droga gruntowa i ma odcinki dużo bardziej zniszczone niż przy
tym krawężniku. Druga sprawa poruszona przez tych mieszkańców, to
utrudnienie dojazdu do posesji przez parkujące na skrzyżowaniu samochody
interesantów GSWM. Wójt podkreślił, że ciężko nazwać to miejsce
skrzyżowaniem, dlatego, że dojazd do Spółki nie jest drogą o charakterze
publicznym tylko o charakterze wewnętrznym. Dodał też, że jak dotąd nie było
takiego przypadku, żeby przez samochody Spółki, czy też jej interesantów nie
było możliwości dojazdu do posesji. Nawet gdyby taki przypadek się zdarzył, to
parę metrów dalej jest dojazd z drugiej strony.
Niemniej Wójt stwierdził, że zdanie Komisji Rewizyjnej, która będzie się
zajmowała skargą, a następnie całej Rady Gminy, może być inne, dlatego z
pokorą przyjmie każde rozwiązanie do wykonania.
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek stwierdził, że jest to już ostatnia sesja i do
końca kadencji pozostało kilka dni. W związku z powyższym technicznie
rozpatrzenie tej sprawy przez tą Radę Gminy jest niemożliwe. Zaproponował
więc, aby odpisać zainteresowanym mieszkańcom, że tą sprawą zajmie się
Komisja Rewizyjna i Rada Gminy nowej kadencji. Rada Gminy jednogłośnie
przychyliła się do tej propozycji.
Wójt Artur Beniowski zaprosił wszystkich obecnych na 11 Listopada - Święto
Niepodległości. Uroczystość rozpocznie się mszą za Ojczyznę o godzinie 9:00
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w kościele w Bestwinie, a po niej przemarsz wszystkich, wraz z pocztami
sztandarowymi i orkiestrą, pod pomnik w Bestwinie, gdzie odbędzie się
składanie kwiatów.
Kolejno Wójt poinformował, że w dniu 07 listopada br. o godzinie 17:00 w
Teatrze Bielskim odbędzie się ogłoszenie i rozdanie nagrody Starosty
Bielskiego im. ks. Józefa Londzina. Z gminy Bestwina została nominowana do
tej nagrody Gminna Orkiestra Dęta z siedzibą w Kaniowie. Zaprosił chętnych do
udziału w tej uroczystości.
Ad.9
W ramach wniosków i zapytań radnych oraz rad sołeckich Przewodniczący
Rady Gminy Jerzy Zużałek w pierwszej kolejności odczytał wnioski z
posiedzeń rad sołeckich oraz zebrań wiejskich:
Wnioski z Zebrania Wiejskiego w Kaniowie – 28.09.2014 r. załącznik nr do nin.
protokołu
1. Wyczyścić rów od posesji p. Mikody w kierunku parkingu i cmentarza.
2. Przywrócić gabinet stomatologiczny w publicznym ośrodku zdrowia w
Kaniowie.
3. Wyremontować ul. Głęboką.
4. Naprawić niedziałające lampy na ul. Grobel Borowa.
5. Usprawnić komunikację pasażerską szczególnie w okresie powrotów ze
szkół i zakładów pracy.
6. Zobligować radnych do składania raz w roku sprawozdań z działalności.
7. Wyczyścić rów przy ul. Łabędziej, wykonać jej oświetlenie, poszerzenie oraz
zbudować chodnik wzdłuż ulicy.
8. Wykonać remont ul. Jawiszowickiej na całej długości oraz dokończyć
remont ul. Batalionów Chłopskich. Wyciąć zarośla oraz wyczyścić pobocza
wzdłuż ww. dróg.
9. Zobowiązać
przedstawiciela
Spółki
Wodnej-Melioracyjnej
do
przedstawiania harmonogramu prac w sołectwie.
10. Wybudować chodnik na ul. Dankowickiej.
11.Wyciąć gałęzie wzdłuż ul. Torowej.
12. Zabudować rury odwadniające przy posesji nr 22 na ul. Czechowickiej.
13. Zamontować oświetlenie na rogu ulic Ludowej i Czechowickiej.
14. Wyremontować ulice Ludową i Młyńską wraz z wykonaniem oświetlenia.
15. Przeprowadzić akcję informacyjną związaną z nową ordynacją wyborczą w
wyborach samorządowych.
16. Wykonać oświetlenie ul. Myśliwskiej przy zabudowaniach.
17. Wykonać odwodnienie ul. Kóski od przepustu przy posesji p. Szwed.
18.Podnieść wały na kanale Ulgi.
19.Wykonać odwodnienie ul. Żwirowej wraz z naprawą przepustów.
20. Dokończyć oświetlenie ul. Mirowskiej.
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21.Poprawić oznakowanie pionowe ul. Jawiszowickiej.
22. Wyremontować ul. Modrą od posesji pana Hamerlaka do kładki na Białce.
23.Wykonać nagłośnienie hali sportowej oraz zakupić kotary do okien.
24. Wykonać przepust pod ul. Grobel Borowa w pobliżu skrzyżowania z ul.
Słoneczną.
25. Skierować do Zarządu Dróg Powiatowych wniosek o budowę ronda na
skrzyżowaniu ulic Witosa, Krzywolaków, Batalionów Chłopskich i
Dankowickiej.
26. Wyczyścić rowy i przepusty przy ulicach Ludowej i Młyńskiej.
27. Zwrócić się do Policji z wnioskiem o pilnowanie śluzy na kanale Ulgi
podczas nawałnic.
28. Wyczyścić rów od ulicy Czechowickiej do posesji p. Miki.
29. Wymienić sieć wodociągową.
30. Wykonać projekty budowy kanalizacji.
31. Utworzyć fundusz sołecki.
Propozycje Rady Sołeckiej w Kaniowie do ujęcia w budżecie gminy na 2015
rok.
1. Kanalizacja pozostałej części Kaniowa.
2. Wymiana starej sieci wodociągowej.
3. Asfaltowanie ul. Parkowa, Głębokie, reszta Młyńskiej.
4. Poszerzenie ulicy Łabędziej ( w porozumieniu z panem Leszkiem
Kosmatym).
5. Oświetlenie ulic: Jawiszowicka, Nad Łękawką, Łabędzia.
6. Wykonanie chodnika ulicy Witosa od pana A. do skrzyżowania sklep
EURO).
7. Wykonać okratowanie wraz z zabezpieczeniem na rozdziale Kanału Ulgi.
8. Położyć nakładkę asfaltową przed Klubem LKS „Przełom”.
9. Uwzględnić tematy z poprzednich lat.
Wnioski z Zebrania Wiejskiego w Bestwinie – 05.10.2014 r. załącznik nr do nin.
protokołu
1. Ograniczyć prędkość na ulicy Podzamcze.
2. Wprowadzić zakaz parkowania wszystkich pojazdów przy sklepie
„Wiesław” od ulicy Witosa.
3. Złożyć wniosek do Rejonowego Zarządu Gospodarki Wodnej o regulację
rzeki Łękawki.
4. Wybudować chodnik wzdłuż ulicy Krakowskiej od ulicy Kwiatowej do ulicy
Bialskiej.
5. Wybudować chodnik wzdłuż ulicy Krakowskiej od ulicy Pod Magówką do
granicy ze Starą Wsią.
6. Poszerzyć wjazd na ulicę Cyprysową z ulicy Krakowskiej.
7. Uporządkować teren na działce szkolnej poniżej „Orlika”.
8. Wykonać jednolite wjazdy do domów na ulicy Krakowskiej.
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9. Rozwiązać problem odwodnienia ulicy Gospodarskiej u wylotu ulicy
Widokowej.
10. Wykonać remont ulicy Podleskiej oraz założyć dwie lampy na tej ulicy.
11. Zwołać komisję do rozpatrzenia problemu odwodnień ulic i posesji na
terenie gminy.
12. Wykonać odwodnienie bocznej ulicy Witosa (wykonanie rowu).
13. Przebudować przepust na ulicy Podleskiej koło państwa T.(u.o.o.d.o.)
14. Wykonać remont ulicy Cyprysowej, Maków, odwodnienie ulicy Chabrowej.
15. Uporządkować tzw. „Wróblówkę”.
16. Wyciąć topolę lub obciąć jej gałęzie obok lampy przy ulicy Witosa koło
stawów w rejonie GS-u.
17. Poprawić chodnik na ulicy Godynia oraz zamontować lampę przy moście
na tej ulicy.
18. Przebudować odwodnienie ulicy Ludowej na połączeniach z ulicą
Kościelną.
Wnioski z Zebrania Wiejskiego w Bestwince – 12.10.2014 r. załącznik nr do
nin. protokołu
1. Wyczyścić rowy i przepusty przy ul. Olchowej i Młyńskiej, a także
kompleksowo zaprojektować odwodnienie w tym rejonie.
2. Kontrolować, czy rowy są czyszczone.
3. Wymienić przepusty przy ul. św. Floriana.
4. Podsypać brzegi przy ul. Podpolec.
5. Wyjaśnić przez Urząd Gminy, czy OSP w Bestwince otrzymała od pani D.
klucz do regulacji wody na tzw. jazie.
6. Odtworzyć na terenie całej gminy mapę rowów przepływowych.
7. Rozliczać raz w roku wszystkie wydatki.
8. Sprawdzać stan rowów przy drogach.
9. Naprawić Młynówkę od ul. Sportowej w stronę ul. św. Floriana.
10. Postawić lampę na skrzyżowaniu ul. Krótkiej i Zagrodnej.
11. Zabezpieczyć dotychczasowy rów Młynówki.
12. Rozwiązać sprawę parkingu przy szkole i powołać komitet w tej sprawie.
Przeprowadzić rozmowy w celu zakupu przez gminę terenu pod budowę
parkingu.
13. Wykonać przejście dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulic Młyńskiej
i Witosa.
14. Odprowadzić wodę z ulic Pastwiskowej i Akacjowej.
15. Wyremontować ul. św. Floriana i chodnik przy niej.
16. Sprawdzić jakość łatania dziur na ul. Ślosarczyka.

24

Wnioski Rady Sołeckiej w Janowicach – 13.10.2014r. załącznik nr do nin.
protokołu.
1. Wniosek, aby zamiast korytek na ulicy Janowickiej przy Leśniczówce,
wykopać rów.
2. Wystosować pismo do Starosty Powiatowego o odwodnienie odcinka ulicy
Janowickiej – wykopać rów odwadniający.
3. Wykonać remont na ulicy Miodowej na Potoku Pasieckim.
4. Wniosek o usunięcie naciągu słupa telekomunikacji z chodnika pomiędzy
ulicą Korczaka a ulicą Targanicką.
5. Wniosek o wykonanie tabliczki informacyjnej na ulicy Janowickiej na
wysokości posesji nr 257 – 271: (257, 265, 267, 269, 270).
Wnioski z Zebrania Wiejskiego w Janowicach – 19.10.2014 r. załącznik nr do
nin. protokołu.
1. Dotyczy zalewania posesji przy ulicy Podlesie - modernizacja przepustów
przez zwiększenie ich średnic, wykonanie przepustu pod ulicą, modernizacja
nawierzchni asfaltowej na ulicy Podlesie, podwyższenie i wyprofilowanie,
aby woda spływała do rowów.
2. Kompleksowa modernizacja nawierzchni asfaltowej na ulicy Podlesie.
3. Oberwane pobocza przy ulicy Szkolnej. Usuwanie liści z rowów w okresie
jesiennym na ulicy Szkolnej.
4. Udrożnienie rowów przy ulicy Janowickiej 143.
5. Usunięcie skutków „wybuchów” na terenach rekreacyjnych.
6. Odprowadzenie wody z ulicy Janowickiej.
7. Czyszczenie rowów przy ulicy Janowickiej.
8. Odprowadzenie wody z terenów rekreacyjnych. Likwidacja osuwiska na
terenach rekreacyjnych.
9. Naprawa nawierzchni ulicy Gajowej (droga prywatna).
10.Sprawdzanie jakości wykaszania trawy w rowach.
11.Wyrównanie skarpy przy chodniku przy ulicy Janowickiej.
12.Usunięcie samosiejek przy ulicy Górskiej.
13. Brak ogólnodostępnego kompleksu sportowego.
14.Wymiana słupa energetycznego podmytego przez wodę
przy ulicy
Pszczelarskiej.
15.Częstsze odśnieżanie ulicy Pszczelarskiej i innych.
16.Remont nawierzchni ulicy Pszczelarskiej.
17.Regulacja rzeki w celu zwiększenia przepustowości.
18.Utrzymanie rowów przy prywatnych posesjach.
19.Brak tabliczek informacyjnych z numerami domów na ulicy Miodowej
bocznej. Wykonanie oświetlenia na ulicy Miodowej bocznej.
20.Zgłaszanie zakłócenia spokoju w godzinach nocnych przez klientów baru
Akwarium.
21.Sprawdzenie pobocza przy ulicy Janowickiej na wysokości lasu pasieckiego.
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22. Wybuch na ulicy Targanickiej, powyżej posesji 22.
Kolejno głos zabrali:
Radny Jerzy Stanclik ponowił wniosek zgłoszony na ostatniej sesji, a dotyczący
poprawienia na stronie internetowej Urzędu Gminy nieścisłości określających
położenie gminy Bestwina.
Wójt odpowiedział, że zostało to poprawione.
Radny Grzegorz Kołodziejczyk z uwagi na to, że jest to ostatnia sesja Rady
Gminy w tym składzie podziękował koleżankom i kolegom radnym, jak również
wszystkim pracownikom Urzędu Gminy za czteroletnią współpracę.
Pan Bogusław Stolarczyk Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bielskiego
podziękował za czteroletnią współpracę pomiędzy gminą i powiatem.
Stwierdził, że współpraca ta układała się bardzo dobrze dzięki czemu udało się
wiele zrobić. Życzył też wszystkim tym, którzy ubiegają się o ponowny mandat,
aby się im powiodło i żeby nasza gmina nadal się rozwijała tak, jak do tej pory.
Pan Mirosław Szemla Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w imieniu własnym oraz pani
Prezes i całego Zarządu WFOŚiGW podziękował za cztery lata wytężonej
wspólnej pracy. Podziękował za podejmowane decyzje związane z ochroną
środowiska, z inwestycjami tak bardzo ważnymi dla gminy Bestwina. Przede
wszystkim związanymi z kanalizacjami, wodociągami, z termomodernizacją
obiektów, ale również programem ograniczenia niskiej emisji. Wszystkim tym,
którzy ubiegają się o ponowny mandat, życzył, aby spotkać się w nowej
kadencji w tym składzie i dalej współpracować ze sobą. Również tego samego
życzył tym, którzy zdecydowali się kandydować o szczebel wyżej.
Prosił również o poparcie jego kandydatury na radnego do Sejmiku
Województwa Śląskiego.
Sołtys sołectwa Kaniów Marek Pękala prosił o naprawienie przeciekającego
dachu na Domu Gromadzkim w Kaniowie, jeszcze przed końcowym
malowaniem wnętrza.
Również podziękował wszystkim za czteroletnią współpracę.
Radny Powiatowy Józef Maziarz złożył podziękowania za współpracę przez
swoje dwie kadencje, która układała się dobrze i dzięki której szereg rzeczy
udało się osiągnąć.
Ad.10
Przewodniczący odczytał pisemne odpowiedzi skierowane do:
Rady Sołeckiej w Bestwinie – odpowiedź Wójta Gminy Bestwina na wnioski
Rady Sołeckiej z dnia 24 września 2014 roku informująca, że:
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− zostały już zrealizowane prace przy ulicy Okrężnej, tj. naprawa nawierzchni
oraz przycięcie gałęzi przy tej ulicy. Natomiast ewentualne położenie
nakładki asfaltowej na tej ulicy wymaga zabezpieczenia odpowiednich
środków finansowych w budżecie gminy,
− jesteśmy w trakcie realizacji zadania dotyczącego czyszczenia rowów,
dlatego też rów przy ulicy Kwiatowej został odbudowany, natomiast rów
przy ulicy Prusa zostanie wyczyszczony zgodnie z harmonogramem firmy
wykonującej,
− przebudowy zjazdów należą do właścicieli nieruchomości, którzy winni
wystąpić do ZDP w Bielsku-Białej o podanie warunków na wykonanie
zjazdu,
− rozwiązanie poprawy wjazdu w ulicę Buczyna może być rozpatrywane
podczas remontu ulicy Krakowskiej od piekarni w kierunku Starej Wsi,
− na odprowadzenie wody z ulicy Sokołów należy opracować odpowiedni
projekt oraz zarezerwować środki w budżecie gminy,
− zwiększenie przekroju rur odprowadzających wodę z ulicy Ludowej może
nastąpić dopiero przy przebudowie ulicy Kościelnej.
Rady Sołeckiej w Janowicach – odpowiedź Wójta Gminy Bestwina na wnioski
Rady Sołeckiej z dnia 13 października 2014 roku informująca, że:
− wystosowane zostało pismo do Zarządu Dróg Powiatowych, aby uwzględnili
w planach inwestycyjnych na 2015 rok odwodnienie ulicy Janowickiej w
podanych lokalizacjach,
− remont mostku na cieku Pasieckim na ulicy Miodowej został wpisany do
planu budżetu na rok 2015, który musi zostać ostatecznie zatwierdzony przez
Radę Gminy Bestwina,
− zostało skierowane pismo do zarządcy w sprawie naciągu słupa
telekomunikacyjnego,
− tabliczka informacyjna z numerami posesji na ulicy Janowickiej została
zamówiona.
Ad.11
Przed zamknięciem sesji Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek odczytał
podziękowania za współpracę oraz życzenia wszelkiej pomyślności oraz
dalszych sukcesów zarówno w życiu zawodowym jak i osobistym:
− od Sławomira Kowalskiego Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,
− od st. bryg. Adama Caputy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży
Pożarnej w Bielsku – Białej.
Przewodniczący Jerzy Zużałek jeszcze raz podziękował wszystkim za
współpracę, a także złożył podziękowania dla Redaktora Naczelnego Magazynu
Gminnego pana Sławomira Lewczaka, którego pominął w swoim wystąpieniu, a
który zamieszczał w Magazynie Gminnym nie tylko relacje z sesji, ale i innych
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uroczystości i imprez. Również podziękował mu za współpracę na podłożu
prywatnym.
Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad, Przewodniczący Jerzy
Zużałek dziękując za udział w obradach, za dyskusję, zamknął XLIII sesję Rady
Gminy Bestwina w dniu 06 listopada 2014r.
Sesja rozpoczęła się o godz. 15:00, a zakończyła o godz. : 16:32.
Protokolant:
Insp. Irena Glądys

Sekretarz obrad:
Radny Andrzej Wojtyła
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