Bestwina, dn. 29 marca 2012r.
BR.0002.16.2011

P r o t o k ó ł Nr XVI/2012
z sesji Rady Gminy Bestwina odbytej w dniu 29 marca 2012 roku w sali
posiedzeń Urzędu Gminy Bestwina.
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%.
Protokół obejmuje uchwały Rady Gminy Bestwina od Nr XVI/120/2012 do
Nr XVI/132/2012.
Sesja rozpoczęła się o godz. 14:30.
Porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołów z sesji Rady Gminy Bestwina z dnia 23 stycznia
2012r. oraz z sesji z dnia 22 lutego 2012r.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na
dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Racjonalne gospodarowanie
zasobami wodnymi w Gminie Bestwina przez rozbudowę obiektów
retencyjnych dla ujęcia wody w Kaniowie w wysokości 850 000,00zł,
2) zmiany Uchwały Nr XII/96/2011 Rady Gminy Bestwina z dnia 1 grudnia
2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina na
lata 2012-2021,
3) zmiany Uchwały Nr XII/97/11 Rady Gminy Bestwina z dnia 1grudnia
2011r. w sprawie budżetu gminy na rok 2012,
4) zmiany uchwały Nr XXXI/232/09 Rady Gminy Bestwina z dnia
10 września 2009 roku w sprawie przystąpienia Gminy do
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka pod nazwą Bielska Kraina,
5) zatwierdzenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy w Bestwinie,
6) regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
7) przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bestwina,
8) sprzedaży nieruchomości,
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9) funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2013,
10) odwołania z funkcji członka Rady Społecznej, działającej przy
Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bestwinie,
11) uzupełnienia składu osobowego Rady Społecznej działającej, przy
Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bestwinie,
powołanej uchwałą Rady Gminy Bestwina Nr III/24/10 z dnia 30 grudnia
2010 roku,
12) zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy Bestwina oraz komisji
stałych na 2012 rok.
6. Informacje bieżące
7. Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich.
8. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
9. Zamknięcie sesji.
Ad.1
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek przywitał wszystkich radnych,
Wójta Gminy Stanisława Wojtczaka (Pełniący Funkcję Wójta Gminy),
Skarbnika Gminy Stanisławę Grzywa, kierowników urzędu gminy i jednostek
organizacyjnych, Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Bielskiego Bogusława
Stolarczyka wraz radnymi powiatowymi: radnym Józefem Maziarzem i radnym
Arturem Beniowskim, Prezesa PK „Kombest” Wacława Waliczka, sołtysa
sołectwa Kaniów Marka Pękalę, Redaktora Naczelnego „Magazynu Gminnego”
Sławomira Lewczaka oraz mieszkańca Bestwiny.
Otworzył XVI sesję Rady Gminy Bestwina w dniu 29 marca 2012 roku.
Na podstawie posiadanej listy obecności stwierdził prawomocność obrad (na
ustawowy skład 15 radnych, w sesji uczestniczyło 15 radnych).
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek poprosił wszystkich o powstanie i
uczczenie minutą ciszy pamięć przedwcześnie zmarłego Wójta Gminy Bestwina
Pana Stefana Wodniaka.
Kolejno poinformował, że po ostatniej sesji, na której była podejmowana
uchwała w sprawie wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy wskutek śmierci, zrodził
się pomysł, aby na tej sali w dalszym ciągu odczuwać obecność śp. Stefana
Wodniaka. Dlatego został wykonany obraz na którym oprócz zdjęcia jest też
treść uchwały o wygaśnięciu mandatu oraz róża, która w dzień tamtej sesji
położona była na stole przy miejscu, które zajmował Wójt Gminy Stefan
Wodniak, jako symbol pamięci o Nim.
Po tych słowach, Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek dokonał
odsłonięcia obrazu.
Przewodniczący Jerzy Zużałek odczytał też kondolencje, jakie wpłynęły na jego
ręce od: Posła na Sejm RP Stanisława Szweda, Burmistrza Gminy Wilamowice
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oraz Wójta Gminy Wilkowice. Kondolencje stanowią załącznik nr 4,5,6 do nin.
protokołu.
Ad.2
Sekretarzem obrad, zgodnie z harmonogramem, jednogłośnie wybrany został
radny Jerzy Borutka.
Ad.3
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek przedstawił porządek obrad, który
otrzymali wszyscy radni (zał. nr 7 do nin. protokołu), a następnie zgłosił
wniosek Wójta Gminy Stanisława Wojtczaka o wprowadzenie do porządku
obrad dodatkowego projektu uchwały w sprawie: powołania Komisji doraźnej
ds. przygotowania Gminy do realizacji działań w zakresie odbioru odpadów
komunalnych od właścicieli i ich zagospodarowanie.
Następnie zapytał, czy są inne propozycje do porządku obrad.
Z uwagi na brak innych propozycji Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego projektu
uchwały w sprawie: powołania Komisji doraźnej ds. przygotowania Gminy do
realizacji działań w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli i ich
zagospodarowanie.
Wniosek został przyjęty 15 głosami „za”, tj. jednogłośnie. Przewodniczący
zaproponował, aby ten projekt uchwały był ostatnim, tj. 13 podpunktem punktu
5 porządku obrad. Prządek obrad uzupełniony o dodatkowy projekt uchwały
został przyjęty jednogłośnie.
Rozszerzony porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołów z sesji Rady Gminy Bestwina z dnia 23 stycznia
2012r. oraz z sesji z dnia 22 lutego 2012r.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na
dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Racjonalne gospodarowanie
zasobami wodnymi w Gminie Bestwina przez rozbudowę obiektów
retencyjnych dla ujęcia wody w Kaniowie w wysokości 850 000,00zł,
2) zmiany Uchwały Nr XII/96/2011 Rady Gminy Bestwina z dnia 1 grudnia
2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina na
lata 2012-2021,
3) zmiany Uchwały Nr XII/97/11 Rady Gminy Bestwina z dnia 1grudnia
2011r. w sprawie budżetu gminy na rok 2012,
4) zmiany uchwały Nr XXXI/232/09 Rady Gminy Bestwina z dnia
10 września 2009 roku w sprawie przystąpienia Gminy do
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka pod nazwą Bielska Kraina,
5) zatwierdzenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy w Bestwinie,
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6) regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
7) przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bestwina,
8) sprzedaży nieruchomości,
9) funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2013,
10) odwołania z funkcji członka Rady Społecznej, działającej przy
Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bestwinie,
11) uzupełnienia składu osobowego Rady Społecznej działającej, przy
Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bestwinie,
powołanej uchwałą Rady Gminy Bestwina Nr III/24/10 z dnia 30 grudnia
2010 roku,
12) zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy Bestwina oraz komisji
stałych na 2012 rok,
13) powołania Komisji doraźnej ds. przygotowania Gminy do realizacji
działań w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli i ich
zagospodarowanie.
6. Informacje bieżące.
7. Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich.
8. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
9. Zamknięcie sesji.
Ad.4
Przewodniczący Jerzy Zużałek stwierdził, że protokoły z sesji Rady Gminy
Bestwina, tj. z dnia 23 stycznia oraz z dnia 22 lutego 2012 roku sporządzone
zostały prawidłowo i znajdują się do wglądu na sali obrad, na co dzień znajdują
się do wglądu w Biurze Rady Gminy.
Zapytał czy radni wnoszą uwagi do protokołów.
Do protokołów nie wniesiono uwag i w wyniku głosowania zostały one przyjęte
15 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Ad.5
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 marca 2012r.
Podejmowane uchwały dotyczyły:
1) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie
zadania inwestycyjnego pn. Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi
w Gminie Bestwina przez rozbudowę obiektów retencyjnych dla ujęcia wody
w Kaniowie w wysokości 850 000,00zł,
• Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Wójt Gminy Stanisław Wojtczak,
informując, że uchwała ta jest potrzebna do zrealizowania najważniejszego
zadania, którego celem jest zaopatrzenie mieszkańców naszej gminy w
odpowiednią ilość i jakość wody. Zdarzały się w ostatnich latach przypadki
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przerw w dostawie wody, szczególnie w okresie letnim lub też
nieodpowiedniej jakości. W związku z tym został przygotowany projekt
uchwały oraz konstrukcje finansowania tej inwestycji. Zaznaczył, że kwota
850 000,00.zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej, będzie częścią wkładu w realizację tego zadania. Całe
zadanie kosztorysowe wynosi 1 874 000,00zł. Reszta kwoty będzie
wkomponowana ze środków własnych i dodatkowo z innych środków
zewnętrznych. Przy tej okazji zaznaczył, że w następnych projektach uchwał,
tj.: w projekcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/96/2011 Rady
Gminy Bestwina z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Bestwina na lata 2012-2021 oraz projekcie uchwały w
sprawie zmiany Uchwały Nr XII/97/11 Rady Gminy Bestwina z dnia
1grudnia 2011r. w sprawie budżetu gminy na rok 2012, będą również zmiany
dotyczące rozszerzenia tego zakresu inwestycyjnego o instalacje elektryczne,
które opiewają na kwotę 150 000,00zł. Podkreślił, że chodzi o to, aby cała
inwestycja spełniała wymogi i była dostosowana do zasobów zbiornika
uzdatniania wody, jak również do zapewnienia ciągłości dostaw wody
poprzez zakup nowych urządzeń, agregatów prądotwórczych oraz
zwiększania zasilania energetycznego dla tego ujęcia wody. W sumie (z tymi
150 000,00zł) byłaby to kwota 2 024 000,00zł na 2012 rok. Jest to inwestycja
przewidziana do realizacji do końca 2012 roku.
• Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy
pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki
długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania
inwestycyjnego pn. Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi w
Gminie Bestwina przez rozbudowę obiektów retencyjnych dla ujęcia wody w
Kaniowie w wysokości 850 000,00zł. Wynik głosowania: 15 głosów „za”, tj.
jednogłośnie.
• Brak głosów w dyskusji.
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XVI/120/2012 w sprawie zaciągnięcia
pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie
zadania inwestycyjnego pn. Racjonalne gospodarowanie zasobami
wodnymi w Gminie Bestwina przez rozbudowę obiektów retencyjnych dla
ujęcia wody w Kaniowie w wysokości 850 000,00zł – została przyjęta 15
głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu.
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2) zmiany Uchwały Nr XII/96/2011 Rady Gminy Bestwina z dnia 1 grudnia
2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina na
lata 2012-2021,
• Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Skarbnik Gminy Stanisława
Grzywa informując, że projekt ten jest odniesieniem do zmian ujętych w
budżecie gminy i wszystkie zmiany, jakie są w uchwale budżetowej, która
mówi o zmianach do budżetu, mają odzwierciedlenie w tej uchwale o
zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej. Opis przyjętych wartości do
WPF na lata 2012-2021 stanowi integralną część projektu uchwały. Będąc
przy głosie wyjaśniła, że to z przepisów ustawy wynika, że najpierw trzeba
podjąć uchwałę o Wieloletniej Prognozie Finansowej, pomimo, że wszystkie
dane do tej uchwały wynikają z uchwały o zmianach do budżetu, którą
podejmuje się jako drugą.
• Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że na wspólnym posiedzeniu
Komisji, projekt uchwały w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr
XII/96/2011 Rady Gminy Bestwina z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina na lata 2012-202,
otrzymał pozytywną opinię.
• Brak głosów w dyskusji.
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XVI/121/2012 w sprawie zmiany
Uchwały Nr XII/96/2011 Rady Gminy Bestwina z dnia 1 grudnia 2011r. w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina na lata 20122021– została przyjęta 15 głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu.
3) zmiany Uchwały Nr XII/97/11 Rady Gminy Bestwina z dnia 1grudnia 2011r.
w sprawie budżetu gminy na rok 2012,
• Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Skarbnik Gminy omawiając
poszczególne paragrafy projektu uchwały, o których już wspominała
wcześniej.
• Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że na wspólnym posiedzeniu
Komisji, projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/97/11 Rady
Gminy Bestwina z dnia 1grudnia 2011r. w sprawie budżetu gminy na rok
2012, otrzymał pozytywną opinię.
• W dyskusji głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek
stwierdzając, że do innych gmin trzeba przelać kwotę w wysokości
60 000,00zł. na pokrycie kosztów dzieci z naszej gminy, które uczęszczają do
przedszkoli w sąsiednich gminach. W związku z tym zapytał, czy z tego
tytułu do naszej gminy też są przelewane środki z innych gmin?
Wyjaśnień udzielił Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli
Arkadiusz Maj, informując, że gmina nie dopłaca do przedszkoli gminnych
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lecz do przedszkoli prywatnych dotowanych przez daną gminę. Na terenie
naszej gminy nie ma takich przedszkoli, które byłyby dotowane przez gminę
w związku z czym nie ma tego typu rozliczeń.
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XVI/122/2012 w sprawie zmiany
Uchwały Nr XII/97/11 Rady Gminy Bestwina z dnia 1grudnia 2011r. w
sprawie budżetu gminy na rok 2012 – została przyjęta 15 głosami „za”, tj.
jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu.
4) zmiany uchwały Nr XXXI/232/09 Rady Gminy Bestwina z dnia
10 września 2009 roku w sprawie przystąpienia Gminy do Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Rybacka pod nazwą Bielska Kraina,
• Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Wójt Stanisław Wojtczak
informując, że 10 września 2009 roku była podjęta przez Radę Gminy
Bestwina uchwała w sprawie przystąpienia gminy do Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Rybacka pod nazwą Bielska Kraina. W uchwale tej w
paragrafie 1 ust.3 był zapis, że do reprezentowania Gminy Bestwina w tym
Stowarzyszeniu wyznacza się Wójta Stefana Wodniaka. W związku ze
śmiercią Pana Stefana Wodniaka nastąpił wakat, który teraz trzeba uzupełnić.
• Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy
pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy
do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka pod nazwą Bielska Kraina i
zaproponowały, aby do reprezentowania Gminy Bestwina w Stowarzyszeniu
Lokalna Grupa Rybacka wyznaczyć Pana Artura Beniowskiego.
• Brak innych propozycji i uwag.
• Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały, w której dokonuje się zmiany w uchwale Nr XXXI/232/09 Rady
Gminy Bestwina w paragrafie 1 ust.3 wyznaczając Pana Artura
Beniowskiego do reprezentowania Gminy Bestwina w Stowarzyszeniu
Lokalna Grupa Rybacka pod nazwą Bielska Kraina.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XVI/123/2012 w sprawie zmiany
uchwały Nr XXXI/232/09 Rady Gminy Bestwina z dnia 10 września 2009
roku w sprawie przystąpienia Gminy do Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Rybacka pod nazwą Bielska Kraina – została przyjęta 15 głosami „za”, tj.
jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do nin. protokołu.
5) zatwierdzenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy w Bestwinie,
• Wyjaśnień do projektu uchwały udzielali:
Wójt Stanisław Wojtczak na wstępie zaznaczył, że wszystkie „literówki”
wychwycone na wspólnym posiedzeniu komisji, zostały dostosowane do
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wymogów uchwały, jak również sugestia Pana Przewodniczącego Rady o
zmianie zapisu w rozdziale 3, paragraf 4 punkt 1statutu została uwzględniona
i otrzymuje brzmienie: „ Działalnością GOPS kieruje kierownik, wobec
którego czynności z zakresu prawa pracy wykonuje wójt gminy Bestwina.”
Kierownik GOPS Beata Szypka wyjaśniła, że jest to projekt uchwały
dotyczący kwestii organizacyjnych GOPS, związanych z tym, że od roku
2002 „Ośrodek” jest realizatorem nowych zadań w zakresie ustawy o
oświacie, dotyczących stypendiów o charakterze materialnym oraz ustawy w
zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Te dwa zadania
zostały wprowadzone do projektu statutu, stąd potrzeba jego zatwierdzenia.
• Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy
przyjęły zauważone poprawki w projekcie statutu i pozytywnie zaopiniowały
projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia statutu Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Bestwinie.
• Brak głosów w dyskusji.
• Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XVI/124/2012 w sprawie zatwierdzenia
statutu Gminnego Ośrodka Pomocy w Bestwinie – została przyjęta 15
głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do nin. protokołu.
6) regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
• Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Kierownik GOPS Beata Szypka
informując, że jak już wspomniała wcześniej, jest to wynik tego, iż GOPS od
tego roku jest realizatorem stypendium o charakterze materialnym, stąd też,
regulamin, który dotychczas obowiązywał, jest zmieniony i dostosowany do
realizatora tych zadań, którym jest „Ośrodek”.
• Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy
pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie regulaminu udzielania
pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
• Brak głosów w dyskusji.
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XVI/125/2012 w sprawie regulaminu
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym – została przyjęta 15
głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do nin. protokołu.
7) przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Bestwina,
• Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Wójt Stanisław Wojtczak
informując, że „program” jest wynikiem nowych działań ustawodawcy, który
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chciał doprecyzować i ujednolicić system opieki nad bezdomnymi
zwierzętami i zobowiązał wszystkie gminy na terenie kraju do przyjęcia
takiej uchwały w terminie do 31 marca 2012 roku. Program opieki nad
bezdomnymi zwierzętami został skonsultowany ze wszystkimi
organizacjami.
Wypowiedź uzupełniła Kierownik Referatu Alicja Grygierzec informując, że
„program” wypełnia wszystkie punkty wynikające z artykułu 11a ustawy o
ochronie zwierząt. Opieka nad zwierzętami bezdomnymi realizowana będzie
przy pomocy schroniska dla zwierząt w Cieszynie, oraz przez działania
własne pracowników gminy i współpracy właściciela gospodarstwa rolnego
Pana Pawełko, z którym po podjęciu uchwały zostanie spisana stosowna
umowa. Poinformowała też, że „program” został pozytywnie zaopiniowany
przez organizacje: Koła Łowieckie: „Bażant” i „Ryś” oraz Powiatowego
Lekarza Weterynarii. Stowarzyszenie „Gaja” oraz „Arka”, do których
również wystąpiono, nie udzieliło żadnej odpowiedzi.
• Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy
pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu
opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Bestwina, tj. 14 głosami „za” przy 1 głosie
„wstrzymującym”.
• Brak głosów w dyskusji.
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XVI/126/2012 w sprawie przyjęcia
programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Bestwina – została przyjęta 14
głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się”.
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do nin. protokołu.
8) sprzedaży nieruchomości,
• Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Kierownik Referatu Alicja
Grygierzec informując, że projekt tej uchwały jest związany z 16 działkami
położonymi w drugiej i trzeciej linii zabudowy przy ulicy Grobel Borowa w
Kaniowie. Powierzchnia tych działek kształtuje się w granicach 8 arów, zaś
jedna z nich jest większa w związku z jej mieszanym charakterem, tzn.
przeznaczenie jej oprócz zabudowy mieszkaniowej z usługami obejmuje
również tereny zieleni chronionej, co oznacza, że prawo zabudowy tej
nieruchomości jest ograniczone. Po podjęciu uchwały zostanie zlecona
wycena tych nieruchomości. Wykaz tych nieruchomości zostanie
wywieszony, a następnie oznaczony termin I przetargu.
• Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy
pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie sprzedaży
nieruchomości.
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• Brak głosów w dyskusji.
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XVI/127/2012 w sprawie sprzedaży
nieruchomości – została przyjęta 15 głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do nin. protokołu.
9) funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2013,
• Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Wójt
Stanisław Wojtczak
informując, że zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim z 2009 roku, Rada
Gminy ma obowiązek w terminie do 31 marca br. podjąć uchwałę o
wyrażeniu bądź o niewyrażeniu zgody na uruchomienie funduszu sołeckiego
w następnym roku budżetowym 2013. Poinformował też, że w międzyczasie
zmienił się sposób naliczania kwoty bazowej, która przypada na dane
sołectwo. Liczy się to od dochodów gminy w roku poprzedzającym i dzielone
przez ilość mieszkańców. W przypadku gminy Bestwina kwota bazowa
wynosi 2 015,00zł. Ustawodawca jednak ograniczył wysokość funduszu
sołeckiego do dziesięciokrotności kwoty bazowej, co na każde sołectwo, bez
względu na ilość mieszkańców, wynosi 20 158,00zł. Jest to ta kwota, która
mogłaby być przeznaczona do zrealizowania w sołectwie. Wcześniej jednak
trzeba zwołać zebrania wiejskie, które wskażą zadania do wykonania i w
terminie do 30 września br. przekażą te zadania wójtowi. Ze swej strony i
urzędu gminy sugerował, aby jeszcze w tym i przyszłym roku, przy tych
rozpoczętych inwestycjach, które zostały do zrealizowania, nie blokować
dość znaczącej kwoty, która w sumie wynosi ponad 80 000,00zł.
• Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że na wspólnym posiedzeniu
Komisji było wyrażanie opinii o tworzeniu funduszu sołeckiego na 2013 rok i
za pozytywną opinią o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego głosowało 2
radnych, 12 radnych było przeciwnych i 1 radny wstrzymał się od głosu.
• Brak głosów w dyskusji.
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie w pierwszej
kolejności nad przyjęciem uchwały, w której wyraża się zgodę na
wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2013 rok.
Wynik głosowania: 2 głosy „za”, 12 głosów „przeciw, 1 głos ”wstrzymujący”.
Wobec powyższego głosowania uchwała została odrzucona.
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek poddał pod głosowanie drugi projekt
uchwały, w którym nie wyraża się zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego
w budżecie gminy na 2013 rok.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XVI/128/2012 w sprawie funduszu
sołeckiego na rok budżetowy 2013 ( o nie wyrażeniu zgody) – została przyjęta
12 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym”.
Uchwała stanowi załącznik nr 16 do nin. protokołu.
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10) odwołania z funkcji członka Rady Społecznej, działającej przy
Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bestwinie,
• Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek odczytał pismo radnej Wiolety
Gandor, w którym rezygnuje z członkowstwa w Radzie Społecznej SP ZOZ
w Bestwinie z powodu niemożliwości uczestniczenia w spotkaniach, gdyż
odbywają się one w godzinach jej pracy zawodowej. Przewodniczący
poinformował, że w związku z tym zachodzi konieczność podjęcia uchwały
w sprawie odwołania z funkcji członka Rady Społecznej, działającej przy
Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bestwinie.
• Komisje stałe Rady Gminy, po wysłuchaniu wyjaśnień radnej Wiolety
Gandor, pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie odwołania z
funkcji członka Rady Społecznej, działającej przy Samodzielnym
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bestwinie.
• Brak głosów w dyskusji.
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
Salę obrad opuścił radny Łukasz Furczyk. Obecnych na sali 14 radnych.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XVI/129/2012 w sprawie odwołania z
funkcji członka Rady Społecznej, działającej przy Samodzielnym
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bestwinie – została przyjęta 14
głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Rezygnacja oraz uchwała stanowi załącznik nr 17 i 18 do nin. protokołu.
Na salę obrad powrócił radny Łukasz Furczyk. Obecnych na sali 15 radnych.
11) uzupełnienia składu osobowego Rady Społecznej działającej, przy
Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bestwinie,
powołanej uchwałą Rady Gminy Bestwina Nr III/24/10 z dnia 30 grudnia
2010 roku,
• Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Przewodniczący Rady Gminy Jerzy
Zużałek informując, że w ślad za wcześniej podjętą uchwałą, zachodzi
konieczność podjęcia uchwały, w której nastąpi powołanie nowego członka
Rady Społecznej przy SP ZOZ w Bestwinie.
• Przewodniczący poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady
Gminy radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie
uzupełnienia składu osobowego Rady Społecznej działającej, przy
Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bestwinie,
powołanej uchwałą Rady Gminy Bestwina Nr III/24/10 z dnia 30 grudnia
2010 roku i zaproponowali do pełnienia tej funkcji radnego Grzegorza
Gawędę.
• Brak głosów w dyskusji.
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Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały, w której powołuje się radnego Grzegorza Gawędę na członka Rady
Społecznej, działającej przy SP ZOZ w Bestwinie.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XVI/130/2012 w sprawie uzupełnienia
składu osobowego Rady Społecznej działającej, przy Samodzielnym
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bestwinie, powołanej uchwałą
Rady Gminy Bestwina Nr III/24/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku – została
przyjęta 15 głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 19 do nin. protokołu.
12) zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy Bestwina oraz komisji
stałych na 2012 rok.
• Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek poinformował, że na wspólnym
posiedzeniu Komisji, na wniosek radnego Łukasza Furczyka, plan pracy
Rady Gminy został uzupełniony w punkcie drugim o dodatkową informację
dotyczącą służby zdrowia.
• Przewodniczący zapytał czy są inne propozycje.
• Głos zabrał Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i
Bezpieczeństwa Publicznego Benedykt Kohut stwierdzając, że w związku z
przyjęciem poprawki do planu pracy Rady Gminy, automatycznie musi być
wprowadzona poprawka do planu pracy jego Komisji. Zaproponował, aby do
planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa
Publicznego w punkcie drugim dodać podpunkt a) o brzmieniu: „ informacja
Kierownika SP ZOZ w Bestwinie na temat całokształtu działalności opieki
zdrowotnej na terenie gminy Bestwina”.
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad propozycją
wprowadzenia poprawki do planu pracy Rady Gminy oraz Komisji Edukacji.
Proponowane poprawki zostały przyjęte 15 głosami „za” tj. jednogłośnie.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XVI/131/2012 w sprawie zatwierdzenia
ramowego planu pracy Rady Gminy Bestwina oraz komisji stałych na 2012
rok – wraz z przegłosowanymi poprawkami - została przyjęta 15 głosami „za”,
tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 20 do nin. protokołu.
13) powołania Komisji doraźnej ds. przygotowania gminy do realizacji działań

w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli i ich
zagospodarowanie,
• Wyjaśnień udzielił Wójt Stanisław Wojtczak informując, że w związku z
ogromem pracy w tym i przyszłym roku, jaki wiąże się z pakietem uchwał
związanych z realizacją zadań w zakresie odbioru odpadów komunalnych od
właścicieli i ich zagospodarowanie, został powołany, jeszcze przez Wójta
Stefana Wodniaka, 6 osobowy zespół, który będzie przygotowywał wszelkie
materiały do projektów wymaganych uchwał. Wójt Stanisław Wojtczak
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sugerował, aby w prace tego zespołu włączyć również przedstawicieli Rady
naszej gminy, gdyż pewne sprawy trzeba od razu przedstawiać Radzie
Gminy i szukać sposobów rozwiązywania tych spraw wspólnie. Każda
dodatkowa sugestia i dodatkowe przemyślenie przybliży do realizacji celu.
W związku z powyższym, na wspólnym posiedzeniu Komisji otrzymał
akceptację Rady Gminy do przygotowania projektu uchwały o powołaniu
Komisji doraźnej ds. przygotowania gminy do realizacji działań w zakresie
odbioru odpadów komunalnych od właścicieli i ich zagospodarowanie.
Celem Komisji doraźnej będzie współpraca z zespołem powołanym
Zarządzeniem Nr 3/2012 Wójta Gminy Bestwina z dnia 30 stycznia 2012r. w
zakresie wprowadzenia nowych zadań gminy wynikających z nowelizacji
ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach.
• Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek poinformował, że w trakcie
dyskusji na wspólnym posiedzeniu Komisji padły propozycje, aby w skład
doraźnej Komisji Rady Gminy Bestwina do realizacji działań w zakresie
odbioru odpadów komunalnych od właścicieli i ich zagospodarowanie
powołać radnych: Marię Maroszek, Jerzego Stanclika, Grzegorza Gawędę,
Jana Stanclika i Łukasza Furczyka.
Przewodniczący zapytał czy są jeszcze inne propozycje.
Radny Grzegorz Kołodziejczyk zgłosił swoją osobę w skład Komisji
doraźnej.
Radny Jerzy Stanclik zapytał, czy w pracach Komisji doraźnej mogą
uczestniczyć osoby spoza składu Komisji.
Przewodniczący Jerzy Zużałek wyjaśnił, że wszystkie posiedzenia Rady
Gminy są otwarte i każdy może w nich uczestniczyć jedynie bez prawa
głosowania.
• Wobec braku dyskusji, Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek
przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały, w której powołuje
Komisję doraźną ds. przygotowania gminy do realizacji działań w zakresie
odbioru odpadów komunalnych od właścicieli i ich zagospodarowanie, w
następującym składzie: radna Maria Maroszek, radny Jerzy Stanclik, radny
Grzegorz Gawędę, radny Jan Stanclik, radny Łukasz Furczyk i radny
Grzegorz Kołodziejczyk.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XVI/132/2012 w sprawie powołania
Komisji doraźnej ds. przygotowania gminy do realizacji działań w zakresie
odbioru odpadów komunalnych od właścicieli i ich zagospodarowanie –
została przyjęta 15 głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 21 do nin. protokołu.
Ad.6
Przewodniczący Jerzy Zużałek odczytał pisma skierowane do Rady Gminy
Bestwina:
− od mieszkańca Bestwinki p. Eugeniusza Kóski o treści:
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„ Radni wg Wojewody Katowickiego Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska
P.P. Katowice kwiecień 1997r. wskazał, że w pobliżu emitorów pyłów
metalonośnych firmy Nicromet – do 600m kwalifikacja wybitnie
niekorzystna, konieczne jest zaniechanie upraw roślin jadalnych i
paszowych. Płody rolne pozyskiwane z tych rejonów są szkodliwe dla
zdrowia zwierząt i ludzi. Zamiennie w
skazane jest wprowadzenie upraw roślin przemysłowych lub przeznaczenie
terenów pod zalesienie (zał.1 kopia mapy z opisem).
Radni dlaczego właściciele zatrutej ziemi do dnia dzisiejszego o tej tragedii
nie zostali powiadomieni art. 9 KPA.
Takim postępowaniem są nie szanowane artykuły Konstytucji RP o ochronie
środowiska naturalnego (zał. 2 kopia artykułów Konstytucji RP o ochronie
środowiska naturalnego).
Lekceważenie mieszkańców gminy potwierdza artykuł Echa nr 50(2666)
12.12.2007r. pt. „Mamy już jedną bombę” (zał. 3 kopia tego artykułu).
Art. 83 Konstytucji RP zobowiązuje każdego do przestrzegania prawa
Rzeczypospolitej Polskiej.”
Do pisma zostały dołączone trzy ww. kopie, zaś pismo zostało podpisane
przez Eugeniusza Kóskę Członka Stowarzyszenia Przeciw Bezprawiu
Bielsko-Biała. Pismo wraz z załącznikami do pisma stanowi załącznik nr 22
do nin. protokołu.
Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że w ślad za tym pismem,
Wójt Gminy wystąpił do Ośrodka Badań i Kontroli Środowiska o udzielenie
odpowiedzi na kilka pytań. W odpowiedzi na pismo, Ośrodek Badań i
Kontroli
Środowiska
udzielił
następującej
odpowiedzi:
„ 1. Nie posiadamy w swoich danych archiwalnych dokumentacji z
monitoringu gleb na terenie Gminy Bestwina, gdzie figurowałaby mapa
orientacyjna, stanowiąca załącznik do Państwa pisma.
2. W dokumentacjach archiwalnych, dotyczących monitoringu gleb na
terenie województwa katowickiego, w tym gminy Bestwina – wykonanych
przez OBiKŚ w Katowicach, nie ma dołączonej mapy orientacyjnej z
naniesionym zasięgiem strefy 600m, o której mowa w Państwa piśmie.
Ponadto w dokumentacjach tych nie ma odwołania do zasięgu tejże strefy
[zasięg strefy grupy gleb C (w pobliżu emitorów pyłów metalonośnych do
600m)].
3. Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska w Katowicach prowadził
monitoring gleb w województwie katowickim (w tym Gminy Bestwina) w
latach 1982-96, co zostało udokumentowane w niżej wymienionych
opracowaniach:
− Monitoring gleb na terenie województwa katowickiego na terenie Gminy
Bestwina – wykonany przez Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska w
Katowicach, w październiku 1992r.
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− Regionalny monitoring gleb województwa katowickiego 1982-96 –
wykonany przez Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska P.P. w
Katowicach w kwietniu 1997r,
Nie wykonywaliśmy po roku 1996 monitoringu gleb na terenie Gminy
Bestwina ani też w sąsiedztwie tejże gminy.”
Pismo stanowi załącznik nr 23 do nin. protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek, z kolei w ślad za tym pismem,
odczytał projekt pisma, jako odpowiedź do p. Eugeniusza Kóski o treści:
„W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 21 lutego 2012 r. podjęto czynności
wyjaśniające istnienie okoliczności, na które powołuje się Pan w treści swego
wystąpienia.
Z informacji uzyskanych w Ośrodku Badań i Kontroli Środowiska Sp. z o.o.
w Katowicach wynika, że:
- Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska nie posiada w swoich danych
archiwalnych dokumentacji z monitoringu gleb na terenie gminy Bestwina,
gdzie figurowałaby mapa orientacyjna, stanowiąca załącznik do Pana pisma,
- W dokumentach archiwalnych, dotyczących monitoringu gleb na terenie
województwa katowickiego, w tym gminy Bestwina – wykonanych przez
OBiKŚ w Katowicach nie ma dołączonej mapy orientacyjnej z naniesionym
zasięgiem strefy 600 m, o której mowa w Pana piśmie. Ponadto w
dokumentach tych nie ma odwołania do zasięgu tejże strefy [zasięg strefy
grupy gleb C (w pobliżu emitorów pyłów metalonośnych do 600 m)].
Analiza przedstawionej przez Pana mapy oraz wyjaśnienia OBiKŚ świadczą
o tym, że na podkładzie mapowym przygotowanym do innych celów naniósł
Pan własne poprawki i próbuje Pan użyć tego dokumentu jako pochodzącego
od OBiKŚ w Katowicach.
Takie działanie może stanowić przestępstwo, stąd o zaistniałym fakcie
niezwłocznie powiadomiona zostanie Prokuratura Rejonowa w Pszczynie.
Pańska argumentacja, oparta jedynie na własnych przemyśleniach i
„dowodach” przygotowanych przez Pana na potrzeby poświadczenia jej
zasadności nie może być zatem podstawą do legalnych działań ze strony
organów Gminy.”
Przewodniczący Jerzy Zużałek odczytał również projekt zawiadomienia o
popełnieniu przestępstwa, kierowanego do Prokuratury Rejonowej w
Pszczynie, do którego zostały dołączone: kopia pisma Pana Eugeniusza
Kóski z dnia 21 luty 2012r., kopia pisma Wójta gminy Bestwina nr
GB.6022.6.2012 z dnia 5 marca 2012r., kopia pisma Ośrodka Badań i
Kontroli Środowiska w Katowicach nr OBKiŚ/4101/BOEŚ/3/2012 z dnia 12
marca 2012r.
Pisma stanowią załączniki nr 24 i 25 do nin. protokołu.
Z uwagi na to, że pismo Pana Kóski zostało skierowane do
Przewodniczącego i Rady Gminy Bestwina, Przewodniczący Jerzy Zużałek
otworzył dyskusję w tym temacie oraz zwrócił się z zapytaniem, czy
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odpowiedzi udzielić tylko Panu Kósce, czy też kierować pismo do
Prokuratury Rejonowej w Pszczynie o zawiadomieniu popełnienia
przestępstwa.
Przewodniczący Rady udzielił głosu Wójtowi Stanisławowi Wojtczakowi,
który wyjaśnił, że według oceny, mapa Pana Eugeniusza Kóski została
sfałszowana, bo jej nagłówek dotyczy RSP „Przełom Kaniów” natomiast w
stopce opisowej jest już całkowicie dopisane komputerowo, a w niektórych
miejscach nawet ręcznie, nazwa Nicromet. Jest to po prostu fałszowanie
dokumentów urzędowych. Mając taką świadomość, jako Rada Gminy, raczej
nie ma wyboru, jak skierować tą sprawę do organów ścigania, bo będzie to
jak gdyby zaniechanie.
Wobec braku głosów w dyskusji, Przewodniczący Jerzy Zużałek poddał pod
głosowanie, kto jest za przyjęciem odczytanej treści pisma kierowanego do
Pana Eugeniusza Kóski. W wyniku głosowania treść pisma została przyjęta
15 głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Kolejno Przewodniczący poddał pod głosowanie, kto jest za przyjęciem
treści wystąpienia do Prokuratury Rejonowej o popełnieniu przestępstwa. W
wyniku głosowania treść pisma została przyjęta 14 głosami „za”, przy )
głosach „przeciw” i 1 głosie ”wstrzymującym”.
W dalszym ciągu Przewodniczący Jerzy Zużałek odczytał kolejne pisma:
− od Pani Magdaleny Stawowczyk – Brzóska, pismo skierowane do Urzędu
Gminy i Radnych Gminy Bestwina, z prośbą o zainteresowanie się ulicą
Jemioły w Kaniowie – pismo stanowi załącznik nr 26 do nin. protokołu.
Odczytał również odpowiedź na pismo Pełnomocnika Wójta ds. Inwestycji
Artura Beniowskiego, w której informuje, że wykonanie oświetlenia
ulicznego oraz nakładki asfaltowej na ul. Jemioły w Kaniowie wymaga
zarezerwowania środków finansowych w planie budżetu gminy. Prace
natomiast związane z doraźną naprawą drogi i poboczy będą realizowane w
sezonie wiosennym oraz w miarę odpowiednich warunków atmosferycznych.
Naprawa bądź wymiana skrzynek pocztowych, o których również była mowa
w piśmie, leży w kompetencji Poczty Polskiej. Pismo Pani Magdaleny
Stawowczyk-Brzóska zostało także skierowane do Gminnej Spółki Wodnej
melioracyjnej w Bestwinie z prośbą o sprawdzenie, czy w rejonie drogi
gminnej tj. ul. Jemioły istnieją rowy melioracyjne będące w administrowaniu
Gminnej Spółki, zaś w razie ich posiadania zajęcie stanowiska w powyższym
temacie. Korespondencja stanowi załącznik nr 27 do nin. protokołu.
− od mieszkańca Kaniowa Pana Piotra Wójtowicza z ulicy Dworskiej
podpisane dodatkowo przez trzech mieszkańców tej ulicy z prośbą o
odwodnienie terenu przy ulicy Dworskiej w Kaniowie – pismo stanowi
załącznik nr 28 do nin. protokołu.
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− od mieszkańca Kaniowa Pana Ryszarda Kawki, który zwraca się z prośbą o
przedyskutowanie i wyrażenie zezwolenia na budowę nartociągu do nart
wodnych wg. jego patentu. Pismo o zezwolenie wnosił do Urzędu Gminy,
lecz ze względu na ochronę pasa zieleni, szkodliwość dla wędkarzy i
środowiska, nie otrzymał zgody. Wyjaśnia też, że nartociąg zajmowałby
tylko 5% linii brzegowej tam gdzie nie ma stanowisk wędkarskich oraz 5m2
pod sterownie z napędem. Do pisma został dołączony schemat nartociągu,
mapka lokalizacyjna oraz pisma, które już były kierowane do Pana Kawki od
Urzędu Gminy. Przewodniczący odczytał fragmenty tych pism. Z pierwszego
pisma wynika, że zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego gminy, ten teren nie przewiduje lokalizacji tego typu
obiektów. Z drugiego pisma wynika, że na przedmiotowym terenie
realizowana jest inwestycja współfinansowana ze środków EFRR i do czasu
jej zakończenia tj. do lipca 2012 roku, gmina nie wyraża zgody na realizację
innych przedsięwzięć na tym terenie. Ponadto dla pełnego rozpatrzenia
propozycji niezbędne jest przedstawienie szczegółowych rozwiązań
technicznych w zakresie montażu elementów nartociągu, z uwzględnieniem
specyficznych
warunków
geologicznych
terenu,
jak
również
przeprowadzenie analizy oddziaływania inwestycji na środowisko, w
szczególności organizmy wodne na akwenie objętym wskazanym
działaniem.
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek poddał pod rozwagę prośbę Pana
Kawki i zaproponował, aby Komisja Rozwoju Gminy, Ochrony i
Kształtowania Środowiska Rady Gminy Bestwina przy udziale
pełnomocnika Wójta ds. Inwestycji, Sekcji Wędkarskiej oraz Pana Kawki
zastanowiła się, czy przy okazji budowy Ośrodka Sportów Wodnych i
Rekreacji nie spróbować rozszerzyć oferty tego „Ośrodka” o nartociąg i
znaleźć miejsce na tym zbiorniku, gdzie ten Ośrodek Sportów Wodnych i
Rekreacji jest budowany.
Pismo wraz z załącznikami do pisma stanowi załącznik nr 29 do nin.
protokołu.
Radny Łukasz Furczyk poinformował, że ta sprawa była dyskutowana na
ostatnim posiedzeniu Rady Sołeckiej w Kaniowie, gdzie uczestniczył jako
gość. Rada Sołecka odrzuciła wniosek Pana Kawki stwierdzając, że jest to
jednak zagrożenie wody zanieczyszczeniami ze smarów kapiących z lin i z
tych instalacji, które też mocno muszą być smarowane.
Ze swej strony radny Łukasz Furczyk skierował wniosek do Pana Kawki, aby
podjął rozmowy z Panem Kosmatym, który ma swoje prywatne akweny i
spróbuje się dogadać, jak przedsiębiorca z przedsiębiorcą. Poinformował też,
że Sekcja Wędkarska również wydała negatywną opinię na temat wejścia na
ich tereny.
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Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek wyjaśnił, że proponuje zbiornik nr 5,
czyli tam gdzie jest Ośrodek Sportów Wodnych. Poinformował, że taki
nartociąg funkcjonował już na Ośrodku w Międzybrodziu. Stąd też uważa, że
należałoby się spotkać, porozmawiać i spróbować znaleźć lokalizację. Tym
bardziej, że jest to propozycja, która poszerzałaby bazę i możliwości
zagospodarowania Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji.
− od Strzeleckiego Obwodu Piechoty Górskiej – Apel o wsparcie w staraniach
o własny sztandar organizacyjny. Wręczenie sztandaru odbędzie się 27 maja
br. przy kościele garnizonowym w Bielsku-Białej. Uroczystości rozpoczną
się mszą świętą w intencji Ojczyzny o godz.15:00 i związane będzie z
obchodami 100-lecia Związku Strzeleckiego na Podbeskidziu. Z pisma
wynika, że istnieje możliwość zakupu gwoździ honorowych, które zgodnie z
tradycją będą wbijane w sztandar w dniu nadania. Koszt gwoździa
honorowego wynosi 50 zł. Osoby, które zechcą w ten sposób wspomóc
materialnie proszone są o kontakt i uzgodnienie inskrypcji: e-mail
sopg@sopg.pl, Tel. 607 914 980. Wpłat można dokonywać na rachunek:
Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego „Strzele” 41-400
Mysłowice, ul. Brzezińska 31 nr konta 892490 0005 0000 8743 0890. W
tytule wpisać „sztandar SOPG”.
Pismo stanowi załącznik nr 30 do nin. protokołu.
Przewodniczący odczytał również opracowane przez Gminny Zespół Obsługi
Szkół i Przedszkoli „Sprawozdanie zbiorcze z realizacji wysokości średnich
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w
szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego,
z uwzględnieniem różnicy, o której mowa w art. 30a ust.2 ustawy Karta
Nauczyciela.” Sprawozdanie stanowi załącznik nr 31 do nin. protokołu.
Kolejno Przewodniczący Jerzy Zużałek przypomniał wszystkim radnym, że na
mocy ustawy o samorządzie gminnym w dniu 30 kwietnia br. upływa termin
złożenia oświadczenia majątkowego, według stanu na dzień 31 grudnia 2011
roku. Również pismo Wojewody Śląskiego w tej sprawie otrzymali wszyscy
radni i stanowi także załącznik nr 32 do nin. protokołu.
W imieniu Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej, Przewodniczący odczytał
zaproszenie na uroczyste podsumowanie X Konkursu Poezji Religijnej „O
Palmę „ które odbędzie się 10 kwietnia br. o godz. 13:00 w czytelni Gminnej
Biblioteki Publicznej w Bestwinie i połączone będzie z recitalem Jakuba
Michalskiego dedykowanym pamięci zmarłego Wójta Stefana Wodniaka.
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W dalszym ciągu informacji bieżących głos zabrali:
Wójt Stanisław Wojtczak przybliżył i omówił kalendarz wyborczy w
przedterminowych wyborach Wójta Gminy Bestwina zarządzonych na dzień 20
maja 2012r.
Zwrócił się również do Rady Gminy o sugestię oprawy Święta 3 Maja.
Pełnomocnik Wójta ds. Inwestycji Artur Beniowski złożył informację z
bieżących prac:
− na bieżąco wykonywane są remonty gruntowe na drogach (sprzątane ulice,
czyszczone korytka, zbierane śmieci, wycinane gałęzie,),
− przetarg na remonty cząstkowe dróg oraz remonty przełomów dróg, zostanie
rozstrzygnięty 2 kwietnia br.,
− przed świętami będzie ogłoszony przetarg na remont i modernizację stacji
uzdatniania wody i jej rozbudowy o dodatkowe zbiorniki i wymianę pomp na
ujęciu wody,
− z sołtysami: Bestwiny i Janowic dokonał objazdu dróg pod kątem gminnych i
powiatowych. Uwagi, które zostały na tym objeździe odnotowane będą
wykonywane w miarę możliwości finansowych i organizacyjnych,
− wspólnie z Wójtem Stanisławem Wojtczakiem zostali przez Radę Sołecką w
Janowicach zaproszeni na spotkanie, które odbędzie się w najbliższy
poniedziałek przy udziale Pana Starosty i Dyrektora Zarządu Dróg
Powiatowych.
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa
Publicznego Benedykt Kohut podzielił się informacją z posiedzenia Powiatowej
Komisji Zdrowia, na które otrzymał zaproszenie. Na posiedzeniu tym było
analizowane wykorzystanie środków z PFRON-u (Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) w porównaniu do gmin powiatu
bielskiego. Gmina Bestwina znalazła się na dobrej pozycji. Jest też zapowiedź
wzrostu nakładów finansowych na PFRON na 2012 rok do 4mln.zł przy
1,2mln., jaki był na rok 2011. W roku 2011 z tych środków korzystało 9 osób z
gminy Bestwina.
Zapowiedział też, że w II połowie kwietnia br. odbędzie się spotkanie Komisji
Edukacji, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego, na którym będą omawiane
tematy: oświaty, kultury i służby zdrowia.
Radny Mateusz Grygierzec wyraził uwagę do planu pracy Komisji Rozwoju
Gminy, Ochrony i Kształtowania Środowiska odnośnie punktu 5 – ocena stanu
dróg gminnych i powiatowych. Zaznaczył, że chodzi o to, aby w ramach tego
punktu dokonywać oceny wykonanych już remontów na drogach (czy firma
wykonująca remonty, wykonuje je rzetelnie i jaka jest celowość wykonywania
tych remontów i akurat w tych miejscach, a nie innych. Chciałby, aby
zastanowić się nad tym w szerszym gronie, w obecności wszystkich radnych. W
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miarę możliwości chciałby też, aby Kierownik Referatu Służb Technicznych,
konsultował z Radą Gminy, miejsca przed wykonaniem remontów.
Pełnomocnik Wójta ds. Inwestycji Artur Beniowski odnosząc się do propozycji
radnego Mateusza Grygierca wyjaśnił, że w pierwszej kolejności łatane są te
dziury, które są zgłaszane przez radnych, rady sołeckie, mieszkańców,
interwencje telefoniczne i oprócz tego jest to poparte objazdami dróg. Co do
konsultacji tego z Radą Gminy, zaznaczył, że na pewno istnieje taka możliwość.
Niemniej zwrócił uwagę, że objazdy dróg z pracownikami Urzędu Gminy i z
inspektorem nadzoru odbywają się w czasie kiedy część państwa radnych
pracuje. W związku z tym jest to praktycznie niemożliwe, aby te objazdy
ustawiać na godziny popołudniowe. Podkreślił jednak, że w każdej chwili
można przyjść i zasięgnąć informacji od pracowników Referatu Służb
Technicznych bezpośrednio odpowiedzialnych za naprawy dróg.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy, Ochrony i Kształtowania Środowiska
Jerzy Stanclik zwracając się do radnego Mateusza Grygierca, który zarazem jest
członkiem tej Komisji, zwrócił uwagę, że lepsze forum do dyskusji na temat
planów pracy Komisji było na wspólnym posiedzeniu Komisji. Stwierdził, że
ma odczucie, iż chodzi o to, żeby ta wypowiedź znalazła się na forum
„Magazynu Gminnego”. Ze swej strony zaznaczył, że nie wyobraża sobie, aby
radny wchodził w zakres kompetencji i spraw pracowników Urzędu Gminy. Nie
wyobraża też sobie, aby Komisja stała nad każdą dziurą i podejmowała decyzję,
jakiego to jest rodzaju dziura i jak ma być załatana. Uważa, że dotychczasowa
forma kontaktu z Referatem Służb Technicznych, polegająca na tym, że każdy
zgłasza swoje uwagi dotyczące jakości dróg gminnych, czy powiatowych, się
sprawdziła. Stąd też Komisja takimi sprawami nie będzie się zajmowała, a
jedynie może się zastanowić nad wypracowaniem metody postępowania w
takich sytuacjach.
Radny Mateusz Grygierzec poinformował, że chodziło mu o krótką formę
informacji elektronicznej do radnych, w miarę możliwości.
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek poprosił o propozycje obchodów
Święta 3 Maja.
Po dyskusji ustalono, że w dniu 3 Maja br. o godz. 9:00 w ramach obchodów
tego Święta odbędzie się składanie kwiatów pod pomnikiem obok Urzędu
Gminy w Bestwinie.
Ad.7
W ramach wniosków i zapytań Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek odczytał
wnioski z posiedzeń rad sołeckich oraz zebrań wiejskich:
Wnioski Rady Sołeckiej w Kaniowie z dnia 10 stycznia 2012 roku - załącznik
nr 33 do nin. protokołu.
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 wniosek o wystosowanie odpowiedzi do pisma pana Wojciecha Dyrdy
informującej o stanowisku Rady Sołeckiej, że o zakazie zatrzymywania się i
postoju pojazdów w obrębie skrzyżowania mówi jednoznacznie art. 49 pkt 1
Kodeksu Drogowego i nie ma potrzeby zabudowy dodatkowego znaku B-35.
Rada Sołecka sugeruje panu W. Dyrdzie umieszczenie na własnej bramie
wjazdowej informacji o nie zastawianiu wjazdu. Rozwiązania takie
stosowane są w wielu miastach,
 wniosek o ponowne wystosowanie pisma do Starostwa Powiatowego
odnośnie ustawienia lustra w narożniku ulic Batalionów Chłopskich i Kóski
obok słupa energetycznego, ponieważ przecinka drzew wzdłuż posesji
państwa Dyrda w żadnym wypadku nie przyniosła oczekiwanego rezultatu
dla zapewnienia bezpieczeństwa na skrzyżowaniu,
 wniosek o wystosowanie pisma Wojewody Śląskiego w sprawie podniesienia
obwałowania rzeki Wisły na wysokości ul. Rybackiej ,
 wniosek o przecince i skróceniu drzew zagrażających bezpieczeństwu, w
kwestii wyznaczenia tych drzew skontaktować się z Radą Sołecką,
 wniosek o każdorazowej informacji Rady Sołeckiej o przeprowadzanych
wizjach lokalnych oraz pracach wykonywanych na terenie sołectwa.
Wnioski Rady Sołeckiej w Kaniowie z dnia 22 marca 2012 roku - załącznik nr
34 do nin. protokołu.
 wniosek o przeanalizowanie przebudowy ul. Malinowej od strony ul. Witosa,
 wniosek o zakup i zamontowanie wiaty ogrodowej w Parku Wiejskim w
Kaniowie,
 wniosek o nadanie przejętej przez Urząd Gminy drodze na tak zwanym
„Stawie Borowym” nazwy ulica Stawowa.
Wnioski Rady Sołeckiej w Kaniowie skierowane do Zarządu Dróg
Powiatowych w Bielsku-Białej - załącznik nr 35 do nin. protokołu.
1. Wykonanie gruntownej naprawy odcinka ulicy Jawiszowickiej (od mostu
na rz. Łękawce do skrzyżowania z ulicą Łabędzią).
2. Wykonanie udrożnienia odpływu wody na ulicy Witosa w rejonie ulicy
Żwirowej.
3. Wyczyszczenie rowu przy ulicy Krzywolaków.
4. Gruntownego załatania dziur na ulicy Czechowickiej.
5. Podwyższenia zaniżonego pobocza na ulicy Dankowickiej, celem
zapobieżenia obłamywaniu asfaltu na skraju drogi.
Wnioski Rady Sołeckiej w Janowicach z dnia 01 lutego 2012 roku - załącznik
nr 36 do nin. protokołu.
 wniosek o wykonanie tabliczek z numerami do posesji na ulicy Janowickiej i
zamontowanie ich przy drodze dojazdowej do tych posesji: nr 172, 174, 178,
180, 136, 145,90,
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 ulica w okolicach lasu – wykonać i zamontować 2 znaki: droga bez przejazdu
(ślepa ulica), dojazd do posesji z numerami 17, 19, 21a, 21.
Wnioski z Zebrania Wiejskiego w Bestwince z dnia 11 marca 2012 roku załącznik nr 37 do nin. protokołu.
 rozważyć budowę chodnika wzdłuż ul. Św. Floriana w ramach partnerstwa
publiczno-prywatnego od ul. Jarzębinowej do granicy z Bestwiną,
 rozważyć regulację rzeki Łękawka od posesji p. Jonkisz do p. Foksińskiego,
 wykonać remont ul. św. Floriana, Rzecznej, Ślosarczyka i Sportowej,
 zwołać zebranie wiejskie w innym terminie, np. w sobotę wieczorem,
 przeprowadzić kontrolę wysypywania popiołu nad Łękawką od ul.
Akacjowej w stronę Kaniowa,
 wyczyścić rów i przepusty wzdłuż ul. Sportowej,
 rozważyć budowę parkingu wzdłuż ul. Dworkowej,
 uszczelnić studzienki kanalizacyjne na „Buzoniu” (zobowiązać odpowiednie
firmy),
 przeprowadzić kontrolę oświetlenia ulic,
 zaprosić na najbliższe Zebranie Wiejskie przedstawiciela firmy Nicromet w
celu przedstawienia jej działalności i najbliższych planów.
Wnioski z Zebrania Wiejskiego w Bestwinie z dnia 18 marca 2012 roku załącznik nr 38 do nin. protokołu.
 wniosek o zorganizowanie Zebrania Wiejskiego w Bestwinie w okresie
poprzedzającym wybór wójta Gminy, podczas którego kandydaci na
stanowisko wójta zaprezentują swoje programy w zakresie zarówno
sprawowania urzędu, jak i wizji rozwoju i funkcjonowania gminy,
 wniosek o przedstawienie na jesiennym Zebraniu Wiejskim przez władze
statutowe Gminnej Spółki Melioracyjnej informacji o zrealizowanych w br.
przedsięwzięciach (remonty inwestycyjne) oraz przedsięwzięciach
planowanych na rok 2013,
 wniosek o wykonanie rowu odwadniającego wzdłuż ul. Leśnej,
odprowadzającego wody opadowe do ścieku kanalizacyjnego, prowadzącego
do potoku Podleśnego,
 wniosek o uwzględnienie w planach inwestycyjno-remontowych na rok 2012
remontu ul. Szkolnej,
 problem odwodnienia ul. Gospodarskiej oraz Zaułek przedstawić nowemu
wójtowi,
 odnowić rów odprowadzający z ul. Kościelnej do potoku Łękawka obok Pani
Ochman.
Po odczytaniu wniosków, ustne wnioski złożyli:
Radny Łukasz Furczyk:
− zapytał o podsumowanie akcji zimowego odśnieżania dróg,
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− zgłosił, że na ulicy Witosa widocznych jest dużo pęknięć i zaproponował,
aby w ramach gwarancji zwrócić się do wykonawcy o naprawę drogi,
− zgłosił bardzo duże osunięcie na ulicy Łabędziej,
− prosił o obcięcie gałęzi zasłaniających tabliczki z oznakowaniem nazwy
ulicy Krzywolaków i ulicy Czechowickiej,
Radny Anatol Faruga:
− przypomniał, że w czerwcu ub. roku była mowa o szkodach, jakie wyrządziła
rzeka Białka w związku z tym zapytał, czy odbyło się spotkanie w tej
sprawie. Zaznaczył, że brzegi są w fatalnym stanie i kolejna powódź zacznie
niszczyć brzegi i podmywać pola rolników,
− w związku z różnymi głosami mieszkańców, prosił aby w Magazynie
Gminnym umieścić informację na temat budowy hali sportowej w Kaniowie
(ile kopalnia zapłaciła za przeprojektowanie, ile dopłaciła, czy inwestycja
zostanie zakończona terminowo),
− zwrócił się do Prezesa Kombestu o możliwości przesadzenia drzew
rosnących w miejscu budowy nowych zbiorników,
Radny Benedykt Kohut:
− zgłosił dziurę w drodze na wyjeździe od Ośrodka Zdrowia w Bestwinie,
− prosił o przeprowadzenie rozmowy z obecnym dzierżawcą obiektu „Pod
Dębami” o poprawienie estetyki i zdjęcie wiszących „szmat” przed
budynkiem, które szpecą centrum Bestwiny,
Odpowiedzi udzielił Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, a zarazem
Przewodniczący Rady Nadzorczej GS Bestwina - Bogusław Stolarczyk
informując, że ten obiekt jest własnością Gminnej Spółdzielni „Samopomoc
Chłopska” i został wydzierżawiony w dobrej wierze. Okna w budynku wymienił
GS, zaś dzierżawca płaci czynsz i nie ma możliwości zmuszenia go, aby ten
obiekt zagospodarowywał.
Przewodniczący Jerzy Zużałek stwierdził, że właściciel obiektu może jednak
popracować nad tym, aby poprawić estetykę, o której mówił radny Benedykt
Kohut.
Radny Jan Stanclik:
− podziękował za posprzątanie bałaganu po p.Frączku na cmentarzu w
Janowicach i w obrębie Przedszkola Społecznego oraz za wyremontowane
płotki i bramki koło tego przedszkola,
− zwrócił się z prośbą o naprawę powstającego osuwiska na terenach
rekreacyjnych w Janowicach (nawiezienie ziemi, wprowadzenie rur PCV
odwadniających teren),
− podziękował OSP Janowice za inicjatywę wycinki drzew na terenach
rekreacyjnych,
− zaprosił na Zebranie Wiejskie w Janowicach, które odbędzie się w dniu 22
kwietnia 2012 roku o godzinie 10:00. W tym miejscu wyraził ubolewanie, że
trzy inwestycje, które były planowane w Janowicach nie zostały wykonane:
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chodnik przy ulicy Janowickiej, parking przy szkole, część ulicy Podlesie,
zaś drogi są w skandalicznym stanie (ulice: Prusa, Podlesie, Łanowa, część
Pisarzowickiej, Zagrody),
Radny Grzegorz Kołodziejczyk:
− zapytał, czy prace przy budowie sali sportowej w Kaniowie przebiegają
zgodnie z planem,
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek:
− zwrócił się z prośbą do Wójta o uhonorowanie na sesji mieszkańca Kaniowa
Pawła Wawrzyczka - zawodnika KS Judo Czechowice-Dziedzice,
odnoszącego duże sukcesy sportowe w tej dyscyplinie na arenach Europy.
Zaznaczył, że zawodnik ten został uhonorowany przez Burmistrza
Czechowic-Dziedzic oraz Starostę Bielskiego, natomiast gmina Bestwina
swojego mieszkańca nie uhonorowała niczym.
Sołtys sołectwa Kaniów Marek Pękala
− zwrócił się z prośbą o uregulowanie statusu drogi ul. Wiślanej w Kaniowie,
− prosił o wystąpienie do Policji o prowadzenie kontroli na drogach gminnych
pod kątem pojazdów o ciężkim tonażu,
− wnioskował o obcinkę drzew i remont pozimowy dróg,
− nawiązał do pisma dotyczącego budowy nartociągu i poinformował, że Rada
Sołecka w Kaniowie negatywnie zaopiniowała inicjatywę budowy tego
nartociągu w pobliżu ujęcia wody pitnej. Rada Sołecka popiera tego rodzaju
inicjatywę, ale w innym miejscu.
Ad.8
Odpowiedzi na wnioski i zapytania odpowiedzi udzielili:
Pełnomocnik Wójta ds.Inwestycji Artur Beniowski:
− koszt akcji zimowej wyniósł ok.80-100tys.zł.,
− rzeka Białka - nie było jeszcze wiosennego przeglądu, ale zwykle odbywa
się on w miesiącu kwietniu. Jak tylko będzie znany termin przeglądu, osoby
zainteresowane: radny Anatol Faruga oraz sołtys sołectwa Kaniów Marek
Pękala, zostaną o tym terminie powiadomieni,
− sala gimnastyczna w Kaniowie – termin realizacji musi być zakończony w
tym roku z uwagi na to, że tak są zakontraktowane pieniądze z Ministerstwa
Sportu. Projekt zamienny został w całości sfinansowany przez kopalnię.
Kopalnia podpisała umowę z wykonawcą i koszt zabezpieczeń, tj.: przeróbka
fundamentów, przeróbki ścian, zmiana konstrukcji dachu, jest w całości
finansowany przez kopalnię. Te wszystkie zmiany mają być zakończone do
30 czerwca br. i termin realizacji nie jest zagrożony.
Prezes Pk „Kombest” Wacław Waliczek:
− drzewka rosnące w miejscu budowy nowych zbiorników, planuje się
przesadzić po Świętach Wielkanocnych w okolice oczyszczalni ścieków.
Będzie to ok. 100 drzewek.

24

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek zapytał Pana Waliczka, co się
dzieje, że w ostatnim czasie z kranu znów leci brudna woda. Wielu
mieszkańców, nie tylko Kaniowa, skarży się na jakość wody. Zwrócił również
uwagę na niski wręcz zatrważający poziom wody we wszystkich akwenach.
Poddał pod rozwagę, czy nie należałoby szukać dodatkowego źródła zasilania,
aby ten poziom wody na ujęciu podnieść.
Prezes Pk „Kombest” Wacław Waliczek wyjaśnił, że takie zakłócenia powoduje
wzmożony pobór wody w soboty i dni przedświąteczne. Starają się płukać sieć
na bieżąco, gdzie tylko są zgłoszenia.
Poinformował też, że w miesiącu lutym 2014 roku kończy się pozwolenie
wodno-prawne na pobór wody z ujęcia wody i wówczas trzeba będzie spełnić
wymagane parametry, aby otrzymać kolejne pozwolenie.
Radny Rady Powiatu Bielskiego Józef Maziarz poinformował, że na sesji Rady
Powiatu Bielskiego złożył dwie interpelacje. Jedna interpelacja dotyczyła
zniszczonego odcinka ul. Jawiszowickiej, zaś druga interpelacja dotyczyła
pilnego przeglądu gwarancyjnego i usunięcia usterek na ul. Witosa
Ad.9
Przed zakończeniem sesji Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek odczytał
życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych, które wpłynęły od:
Senatora RP Rafała Muchackiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej i
Burmistrza Czechowic-Dziedzic oraz Społeczności Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Bestwinie.
Przewodniczący Jerzy Zużałek również ze swej strony złożył wszystkim
serdeczne życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych.
Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad, Przewodniczący Jerzy
Zużałek dziękując za udział w obradach, za dyskusję, zamknął XVI sesję Rady
Gminy Bestwina w dniu 29 marca 2012 roku.
Sesja rozpoczęła się o godz. 14:30, a zakończyła o godz. 16:46
Protokolant:
Insp. Irena Glądys

Sekretarz obrad:
Radny Jerzy Borutka
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