Bestwina, dn. 22 lutego 2012r.
BR.0002.15.2012
P r o t o k ó ł Nr XV/2012
z sesji Rady Gminy Bestwina odbytej w dniu 22 lutego 2012 roku w sali
posiedzeń Urzędu Gminy Bestwina, zwołanej na wniosek grupy radnych
w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym w celu podjęcia uchwały stwierdzającej wygaśnięcie mandatu
Wójta Gminy Bestwina wskutek śmierci.
Protokół obejmuje uchwałę Rady Gminy Nr XV/119/2012.
Lista obecności radnych oraz gości stanowi załącznik nr 1, 2 i 3 do nin.
protokołu.
Na ustawową liczbę 15 radnych w sesji uczestniczyło 15 radnych, co stanowi
100%.
Porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu wójta.
3. Zamknięcie sesji.
Ad.1
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek przywitał wszystkich radnych Rady
Gminy Bestwina Pana Stanisława Wojtczaka, Skarbnika Gminy Panią
Stanisławę Grzywa, kierowników urzędu gminy i jednostek organizacyjnych,
Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Bielskiego Bogusława Stolarczyka wraz
radnymi powiatowymi Panem Józefem Maziarzem i Panem Arturem
Beniowskim, Prezesa PK „Kombest” Pana Wacława Waliczka oraz Redaktora
Naczelnego Magazynu Gminnego Sławomira Lewczaka.
Otworzył XV sesję Rady Gminy Bestwina w dniu 22 lutego 2012 roku.
Na podstawie posiadanej listy obecności stwierdził prawomocność obrad.
Z wielkim smutkiem Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek rozpoczął od
słów Jana Pawła II:
„Pomóż nam nauczyć się z tajemnicy bólu,
że na ziemi jesteśmy pielgrzymami.
Przypomnij nam, że powinniśmy siać na ziemi
abyśmy żyli i odchodzili spoglądając zawsze ku Tobie.”
Następnie poinformował, że: „w dniu dzisiejszym spotykamy się na
nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Bestwina, pogrążeni w głębokim bólu i
smutku, aby dokonać prawnych powinności, jakie spoczywają na Radzie
Gminy. Do naszego bowiem obowiązku należy podjęcie uchwały

stwierdzającej wygaśnięcie mandatu Wójta Gminy Bestwina Pana Stefana
Wodniaka wskutek śmierci.
W dniu 13 grudnia 2010 roku, ta sala była wypełniona po brzegi, nie tylko
my, jako Rada Gminy, ale przedstawiciele mieszkańców przyszli, aby złożyć
gratulacje i uczestniczyć w sesji, na której następowało zaprzysiężenie
Wójta Gminy Bestwina.
Dzisiaj my na tej sali jesteśmy, ale brakuje tej najważniejszej osoby.
Pan Stefan Wodniak, aż przykro używać tego słowa - był - bo w naszych
sercach na pewno pozostanie wybitnym samorządowcem, kompetentnym i
życzliwym człowiekiem o otwartym sercu, wspaniałym szefem i
współpracownikiem.
Był wielkim społecznikiem, zwłaszcza dla społeczności naszej gminy, ale nie
tylko. Znamy przecież Jego rozliczne działania oraz Jego zasługi.
Był oddany rodzinie i pracy i niech takim w naszej pamięci pozostanie.
Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą. Cześć Jego pamięci”.
Po tych słowach, Przewodniczący Jerzy Zużałek, na stole przy miejscu, które na
sesjach zajmował Wójt Gminy Stefan Wodniak, położył czerwoną różę i
wypowiedział słowa: „niech ta róża będzie symbolem pamięci o Nim”.
Poprosił wszystkich o powstanie i uczczenie Jego pamięci minutą ciszy.
Ad.2
Po tej chwili głębokiego smutku i zadumy, Przewodniczący Jerzy Zużałek
odczytał projekt uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu wójta, a następnie
przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XV/119/2012 w sprawie stwierdzenia
wygaśnięcia mandatu wójta – została przyjęta 15 głosami „za” tj.
jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.
Po podjęciu uchwały, Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek udzielił głosu
Sekretarzowi Gminy Stanisławowi Wojtczakowi, który przedstawił informację o
sytuacji prawnej Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych do czasu
wyznaczenia przez Prezesa Rady Ministrów osoby do pełnienia funkcji wójta do
czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego wójta.
Informacja stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.
Ad.3
Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że pogrzeb śp. Stefana Wodniaka
odbędzie się w dniu 25 lutego 2012 roku. Wyjście z domu o godz. 13:00, zaś
Msza Święta o godzinie 14:00 w Kościele Parafialnym w Bestwinie.
Przewodniczący podziękował wszystkim za przybycie i zamknął XV sesję
nadzwyczajną w dniu 22 lutego 2012 roku.
Prot. Irena Glądys

