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Bestwina, dn. 19 kwietnia  2012r. 
 
 

P r o t o k ó ł  Nr XVII/2012 
 

z  sesji Rady Gminy Bestwina odbytej w dniu 19 kwietnia 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%. Na obrady spóźniła się radna Wioleta Gandor, która wcześniej 
usprawiedliwiła swoje spóźnienie. 
Protokół obejmuje uchwały Rady Gminy Bestwina od Nr XVII/133/2012 do                      
Nr XVII/139/2012. 
 
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 protokołu z sesji Rady Gminy Bestwina z dnia 29.03.2012r. 
5. Wręczenie nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe. 
6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) uchylenia Uchwały Nr XVI/120/2012 Rady Gminy Bestwina z dnia  29 
marca 2012 roku 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, 

2) zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów                       
i pożyczek w kwocie 3 300 000,00zł, 

3) 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, 

4) zmiany Uchwały Nr XII/97/11 Rady Gminy Bestwina z dnia 1grudnia 
2011r. w sprawie budżetu gminy na rok 2012, 

5) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz z rachunkiem 
zysków i strat Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji za 2011 rok,  

6) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz z rachunkiem 
zysków i strat Gminnej Biblioteki Publicznej za 2011 rok, 
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7) 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. 

7. Informacje bieżące. 
8. Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich. 
9. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 
10.  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, Redaktora 
Naczelnego „Magazynu Gminnego” Sławomira Lewczaka, mieszkańców,                   
a przede wszystkim  gorąco przywitał zaproszonego gościa Pawła Wawrzyczka, 
który przybył na sesję wraz ze swoim ojcem. 
Otworzył XVII sesję Rady Gminy Bestwina w dniu 19 kwietnia 2012 roku.  
Na podstawie posiadanej listy obecności stwierdził prawomocność obrad. 
Poinformował, że na ustawowy skład 15 radnych w chwili obecnej na sali 
znajduje się 14 radnych, nieobecna radna Wioleta Gandor usprawiedliwiała 
swoje spóźnienie. 
Ad.2 
Sekretarzem obrad, zgodnie z harmonogramem, jednogłośnie wybrany został 
radny Anatol Faruga. 
Ad.3 
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek przedstawił porządek obrad, który 
otrzymali wszyscy radni (zał. nr 4 do nin. protokołu). Następnie zapytał, czy są 
inne propozycje do porządku obrad. Do porządku obrad nie wniesiono innych 
propozycji i w wyniku głosowania porządek obrad został przyjęty 14 głosami 
„za”, tj. jednogłośnie. 
Ad.4 
Przewodniczący Jerzy Zużałek stwierdził, że protokół z  sesji Rady Gminy 
Bestwina z dnia 29 marca 2012 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. 
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Do protokołu nie wniesiono uwag i w wyniku głosowania  został on przyjęty    
14 głosami „za” tj. jednogłośnie. 
Ad.5 
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek stwierdził, iż nie często się zdarza, że 
mieszkaniec naszej gminy odnosi wybitne sukcesy sportowe. Poinformował, że 
jeden z nielicznych takich sportowców został zaproszony na dzisiejszą sesję a 
tym sportowcem jest Paweł Wawrzyczek. Przewodniczący przedstawił jego 
osobę i jego osiągnięcia: 
„Ma 16 lat, jest uczniem Gimnazjum Publicznego nr 2 w Czechowicach-
Dziedzicach i uprawia judo w K.S. Judo Czechowice-dziedzice. W 2010 roku 
zdobył tytuł Mistrza Polski juniorów młodszych w kategorii do 55 kilogramów. 
W 2011 roku do najważniejszych jego osiągnięć należały: 
W rozegranym, w dniach 5 i 6 marca w Zagrzebiu na Chorwacji, Pucharze 
Europy Juniorek i Juniorów Młodszych -  zdobył brązowy medal. 
W dniach od 30 kwietnia, od 3 maja w Białymstoku rozegrano Mistrzostwa 
Polski Juniorek i Juniorów Młodszych. Paweł doznał minimalnej porażki w 
walce finałowej (wskazanie decyzją sędziów 2:1) i ostatecznie uplasował się na 
drugiej pozycji. 
W dniach 7- 8 maja w berlińskiej Sportforum Hale rozegrano kolejny turniej z 
cyklu Puchar Europy Juniorek i Juniorów Młodszych. Paweł zdobył w kategorii 
wagowej 55kg (52 zawodników) brązowy medal. 
W kolejnej edycji Pucharu Europy, która miała miejsce w Bielsku-Białej 
również zajął III miejsce. 
W lipcu Paweł pojechał na XI Letni Olimpijski Festiwal Młodzieży Europy. 
Odbywał się on w tureckim Trabzonie. Przed wyjazdem wraz z polską delegacją 
gościł w Centrum Olimpijskim im. Jana Pawła II w Warszawie. Tam spotkał się 
z Irena Szewińską oraz złożył podpis na fladze olimpijskiej. 
 W samych zawodach zdobył VII miejsce i uzyskał punkty liczące się do 
rankingu europejskiego, w którym zajął dość wysoką pozycję. 
W październiku – hali sportowej Akademii Wychowania Fizycznego we 
Wrocławiu rozegrano Otwarty Międzynarodowy Puchar Polski Juniorek i 
Juniorów Młodszych, Paweł zdobył medal brązowy. 
W listopadzie w Bytomiu rozegrano Otwarty Międzynarodowy Puchar Polski 
Juniorek i Juniorów Młodszych. Paweł stanął na najwyższym stopniu podium.  
W dniach 21-22.01.2012 roku w Bytomiu rozegrano Mistrzostwa Śląska 
Juniorów, Juniorów Młodszych oraz Młodzików. Paweł zdobył w nich tytuł 
mistrzowski. 
W dniu 24 stycznia br. w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej odbyło się 
XIII Noworoczne Spotkanie Środowiska Sportowego. Paweł Wawrzyczek został 
wybrany przez kapitułę pod przewodnictwem Starosty Bielskiego nadzieją 
olimpijską z powiatu bielskiego. 
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12 marca br. w Miejskim Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach odbyła 
się Gala Sportu. Decyzją Kapituły tytuł Sportowej Indywidualności Roku 
Czechowic-Dziedzic otrzymał Paweł Wawrzyczek. 
W marcu tego roku w Zagrzebiu rozegrano pierwszy w tym roku Puchar Europy 
Juniorów Młodszych. W zawodach wzięło udział 519 zawodniczek i 
zawodników z 25 państw, w tym 22 reprezentantów Polski. Jako pierwszy z 
nich na tatami wyszedł Paweł. Startował w kategorii 60kg, w której zgłosiło się 
58 zawodników. Wygrał wszystkie 6 pojedynków i zdobył złoty medal. 
W dniach 8-9 kwietnia 2012r. w rosyjskim Tver rozegrano Puchar Europy 
Juniorów Młodszych. Po raz kolejny z bardzo dobrej strony zaprezentował się 
Paweł Wawrzyczek, który w kategorii 60kg uległ jedynie w walce finałowej 
zawodnikowi gospodarzy decyzją sędziów. Świetne tegoroczne rezultaty 
pozwalają realnie myśleć o sukcesie w czerwcowych Mistrzostwach Europy w 
tej kategorii wiekowej, które rozegrane zostaną w Czarnogórze. 
Życzymy więc Pawłowi, aby stanął na najwyższym stopniu i zapewniamy, że 
będziemy mocno trzymać za niego kciuki.” 
Kolejno Przewodniczący wraz z Wójtem Stanisławem Wojtczakiem wręczyli 
Pawłowi Warzyczkowi list gratulacyjny wraz podziękowaniami za 
dotychczasowe osiągnięcia oraz życzeniami kolejnych udanych rywalizacji, 
spektakularnych sukcesów na arenie międzynarodowej i niekończącego się 
entuzjazmu w podejmowaniu wyzwań sportowych. Wręczono również statuetkę 
i upominek o charakterze sportowym, zaś wszyscy obecni na sali wyrazili swoje 
uznanie dla Pawła Wawrzyczka gromkimi brawami. 
 
Na salę obrad weszła spóźniona radna Wioleta Gandor. Obecnych na sali jest 15 
radnych (100%). 
Ad.6 
Rada Gminy w liczbie 15 radnych przystąpiła do podjęcia uchwał. 
Przewodniczący Rady Gminy odczytywał projekty uchwał oraz przedstawiał 
opinie do tych projektów uchwał, które zostały wypracowane na wspólnym 
posiedzeniu komisji stałych w dniu 18 kwietnia  2012r.  
Podejmowane uchwały dotyczyły:  
1. uchylenia Uchwały Nr XVI/120/2012 Rady Gminy Bestwina z dnia                  

29 marca 2012 roku 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, 

• Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Wójt Stanisław Wojtczak 
informując, że od momentu kiedy została podjęta uchwała w sprawie budżetu 
gminy na 2012 rok, tj. 1 grudnia 2012 roku, nastąpiły zmiany w przepisach 
związanych z realizowaniem zadań związanych z Wojewódzkim Funduszem 
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Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i również 
nastąpiły zmiany w przepisach o finansach publicznych, gdzie zgodnie z 
artykułem  90 i 226 ustawy o finansach publicznych, jednostki samorządu 
terytorialnego mogą zaciągać pożyczki w Funduszach na zadanie ujęte w 
Wieloletniej Prognozie Finansowej. Wyjaśnił, że jeżeli w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej, to jest to zadanie wieloletnie. Gmina Bestwina 
realizuje to zadanie w cyklu jednorocznym, zgodnie z tym co otrzymała w 
ramach racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi ze środków 
zrównoważonego rozwoju sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów 
rybackich w wysokości 586 884,00zł. Poinformował również, że została już 
podpisana umowa na dofinansowanie tego zadania, zaś pożyczka w 
wysokości 850tys.zł z WFOŚiGW miała być wsparciem finansowym. Z 
uwagi jednak na zmianę tych  przepisów i brak możliwości, aby ta pożyczka 
utrzymała się w tym jednorocznym systemie, jest powodem wnioskowania o 
uchylenie tej uchwały na pozyskanie środków, na zrealizowanie tego 
najważniejszego zadania dla gminy, jakim jest racjonalne gospodarowanie 
zasobami wodnych w gminie Bestwina poprzez rozbudowę obiektów 
retencyjnych dla ujęcia wody w Kaniowie.  

• Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że Komisje nie wniosły uwag 
i pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowały projekt uchwały  w sprawie 
uchylenia Uchwały Nr XVI/120/2012 Rady Gminy Bestwina z dnia                    
29 marca 2012 roku 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, 

• Brak głosów w dyskusji. 
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem 
uchwały. 
W wyniku głosowania Uchwała Nr XVII/133/2012 w sprawie uchylenia 
Uchwały Nr XVI/120/2012 Rady Gminy Bestwina z dnia  29 marca 2012 
roku 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 5 do nin. protokołu. 
 
2. zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów                       

i pożyczek w kwocie 3 300 000,00zł, 
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• Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Wójt Stanisław Wojtczak 
informując, że ten projekt uchwały jest konsekwencją wcześniej podjętej 
uchwały. Zaznaczył, że chcąc zrealizować to zadanie zgodnie z 
harmonogramem, które narzuciła umowa zawarta na kwotę 586tys.zł, gdzie 
termin wykonania zadania upływa z dniem 1 grudnia 2012r.,zaś termin 
rozliczenia upływa z dniem 31 grudnia 2012r., trzeba było poszukać środków 
na sfinansowanie tej różnicy wynikającej z kosztorysu, który w całości 
wynosi 2 024 000,00zł. W związku z powyższym ze środków budżetu gminy 
będzie pokryta kwota w wysokości 1 437 294,00zł, aby jednak tą kwotę 
uzyskać, trzeba podjąć uchwałę  w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę 
wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3 300 000,00zł. 
Zaznaczył, że sytuacja finansowa gminy w I półroczu br. jest dość trudna z 
uwagi na to, że decyzją ministra finansów zostały zmniejszone dochody z 
podatku  dochodowego od osób fizycznych o kwotę 394 659,00zł., a także 
zmniejszono wielkość subwencji oświatowej o kwotę 125 561,00zł, co daje 
razem kwotę 520 220,00zł. W związku z tym zachodzi potrzeba poszukania 
tych środków  w budżecie gminy. Nadmienił również, że dochody własne 
gminy uległy także zmniejszeniu poprzez zmniejszenie stawki podatku 
rolnego o kwotę 175 000,00zł. Poinformował też, że kwota podatku od 
nieruchomości dla lądowisk i lotnisk przeznaczonych pod zarządzanie 
kryzysowe przy zastosowaniu stawek przyjętych przez Radę Gminy 
spowodowała obniżenie tego podatku o kwotę 675 000,00zł. Weryfikacja 
planu dochodów pozwoli na realizację wydatków ujętych w budżecie. 
Natomiast zabraknie środków na pokrycie rozchodów – spłat kredytów i 
pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich, a wynikających z 
poszczególnych harmonogramów spłat. Jeszcze raz wyjaśnił, że podjęcie 
uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłaty wcześniej zaciągniętych 
kredytów i pożyczek zapewni wywiązanie się z warunków zawartych umów. 

• Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że Komisje nie wniosły uwag              
i pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowały projekt uchwały  w sprawie 
zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. 

• Brak głosów w dyskusji. 
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem 
uchwały. 
W wyniku głosowania Uchwała Nr XVII/134/2012 w sprawie zaciągnięcia 
kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 
3 300 000,00zł  – została przyjęta 15 głosami „za”, tj. jednogłośnie. Uchwała 
stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu. 
 
3. 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, 
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• Wyjaśnień do tego projektu uchwały oraz do kolejnego projektu w sprawie 
zmiany Uchwały Nr XII/97/11 Rady Gminy Bestwina z dnia 1grudnia 2011r. 
w sprawie budżetu gminy na rok 2012 udzielił Wójt Stanisław Wojtczak. 
Poinformował, że projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej jest odzwierciedleniem projektu uchwały w sprawie budżetu 
gminy, bo cyfrowe wskaźniki są identyczne i występują tylko w innej 
konfiguracji, w innych tabelach i innych miejscach. Wyjaśnił, że w związku 
z tym, że zadanie dotyczące ujęcia wody pitnej trzeba było wprowadzić do 
finansowania ze środków własnych, o tyle zmieni się w § 7 sposób 
finansowania tego zadania inwestycyjnego. Poinformował również, że 
zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 8 869,02zł w dziale Kultura 
Fizyczna – z tytułu zwiększenia planu dotacji celowej w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 
mówi ustawa o płatnościach w ramach budżetu środków europejskich 
(dotyczy to dofinansowania Janowickiego Rajdu Rowerowego). Pozostałe 
wskaźniki wynikają z przeliczenia kwot w budżecie związanych z 
dodatkowymi zapisami i sposobu finansowania inwestycji. 

• Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że Komisje nie wniosły uwag 
i pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowały projekt 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  

• Brak głosów w dyskusji. 
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem 
uchwały. 
W wyniku głosowania Uchwała Nr XVII/135/2012 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 2012-
2021– została przyjęta 15 głosami „za”, tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi 
załącznik nr 7 do nin. protokołu. 
 
4. zmiany Uchwały Nr XII/97/11 Rady Gminy Bestwina z dnia 1grudnia 2011r. 

w sprawie budżetu gminy na rok 2012, 
• Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Wójt Stanisław Wojtczak jak wyżej. 
• Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy 

nie wniosły uwag i pozytywnie, jednogłośnie  zaopiniowały projekt uchwały  
w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/97/11 Rady Gminy Bestwina z dnia 
1grudnia 2011r. w sprawie budżetu gminy na rok 2012.  

• Brak głosów w dyskusji. 
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem 
uchwały. 
W wyniku głosowania Uchwała Nr XVII/136/2012 w sprawie zmiany 
Uchwały Nr XII/97/11 Rady Gminy Bestwina z dnia 1grudnia 2011r. w 
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sprawie budżetu gminy na rok 2012 – została przyjęta 15 głosami „za”, tj. 
jednogłośnie. Uchwała wraz ze szczegółowym uzasadnieniem stanowi załącznik 
nr 8 do nin. protokołu. 
 
5. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz z rachunkiem 

zysków i strat Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji za 2011 rok,  
• Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił  Wójt Stanisław Wojtczak 

informując, że sprawozdanie to, zgodnie z wymogami ustawowymi,  musi 
być złożone w Urzędzie Skarbowym a wcześniej zatwierdzone przez Radę 
Gminy. Bilans, który stanowi załącznik do projektu uchwały, przedstawia 
realizację zadań w 2011 roku ujętych w budżecie na 2011 rok. 

• Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że Komisje nie wniosły uwag i 
pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie 
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz z rachunkiem 
zysków i strat Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji za 2011 rok. 

• Brak głosów w dyskusji. 
 Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem 
uchwały. 
W wyniku głosowania Uchwała Nr XVII/137/2012 w sprawie zatwierdzenia 
rocznego sprawozdania finansowego wraz z rachunkiem zysków i strat 
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji za 2011 rok – została przyjęta 15 
głosami „za”, tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do nin. 
protokołu. 
 
6. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz z rachunkiem 

zysków i strat Gminnej Biblioteki Publicznej za 2011 rok, 
• Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Wójt Stanisław Wojtczak, jak wyżej. 
• Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że Komisje nie wniosły uwag i 

pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie 
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz z rachunkiem 
zysków i strat Gminnej Biblioteki Publicznej za 2011 rok. 

• Brak głosów w dyskusji. 
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem 
uchwały. 
W wyniku głosowania Uchwała Nr XVII/138/2012 w sprawie zatwierdzenia 
rocznego sprawozdania finansowego wraz z rachunkiem zysków i strat 
Gminnej Biblioteki Publicznej za 2011 rok – została przyjęta 15 głosami „za”, 
tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu. 
 
7. 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 
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Regionalnego w ramach Działania 2.2. Rozwój elektronicznych usług 
publicznych, Priorytet II. Społeczeństwo informacyjne Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. 

• Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Kierownik Referatu tut.urzędu  
Alicja Grygierzec informując, że projekt dotyczy współdziałania w ramach 
rozbudowy systemu informacji o terenie dla gmin powiatu bielskiego. 
Pierwszy etap został zakończony. Zostały wdrożone dwa rejestry: rejestr 
planów miejscowych oraz rejestr  numeracji nieruchomości. Obecnie będzie 
tworzony szerszy zakres i udział gminy w transzach będzie wynosił tak, jak 
jest podane w projekcie uchwały. Całość projektu, finansowana ze środków 
zewnętrznych wynosi 3mln.zł. Zaznaczyła, że zasadnym jest 
współuczestniczenie w tym projekcie, ponieważ geoinformacja jest podstawą 
działania gmin i potrzeb samych mieszkańców w celu uzyskiwania szybkich 
informacji. Będzie ona działała przez stronę internetową Starostwa 
Powiatowego, jak również będzie wspomagała pracę tutaj na miejscu.  

• Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że Komisje nie wniosły uwag i 
pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowały projekt uchwały  w sprawie 
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. 

• W dyskusji głos zabrał Radny Mateusz Grygierzec pytając w czyjej 
kompetencji będzie obsługa tej stacji i czy będą z tego powodu zatrudnione 
nowe osoby lub który referat będzie się tym zajmował. 
Odpowiedzi udzielił Pełnomocnik Wójta Artur Beniowski informując, że nie 
będzie potrzeby zwiększenia liczby pracowników w Urzędzie Gminy, 
natomiast sam zakup sprzętu i urządzeń do działania tego systemu jest 
przewidziany, jako koszt kwalifikowany tego projektu. Planuje się, aby 
zajmował się tym Referat Gospodarki, Budownictwa i Ochrony Środowiska 
oraz Referat Służb Technicznych. Zależeć to jednak będzie od liczby sprzętu, 
który otrzyma każda gmina w ramach tego projektu. 

Wobec braku głosów w dalszej dyskusji, Przewodniczący Jerzy Zużałek 
przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały. 
W wyniku głosowania Uchwała Nr XVII/139/2012 w sprawie 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 
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Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 – została przyjęta 15 głosami 
„za”, tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do nin. protokołu. 
Ad.7 
Przewodniczący Jerzy Zużałek odczytał pisma skierowane do Rady Gminy 
Bestwina: 
• od Pana Andrzeja Bukowskiego mieszkańca Czechowic – Dziedzic 

dotyczące uzupełnienia uchwały Rady gminy Bestwina nr XXI/195/2005 z 
dnia 13 czerwca 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Bestwina. 
Odczytał również projekt odpowiedzi na to pismo i zapytał, czy są do niego 
uwagi lub inne propozycje. Radni nie wnieśli uwag i jednogłośnie przyjęli 
treść odpowiedzi, jaka będzie udzielona Panu Andrzejowi Bukowskiemu. 
Pismo wraz z przegłosowaną odpowiedzią stanowi załącznik nr 12 do nin. 
protokołu. 

• od I Wicewojewody Śląskiego dotyczące repatriacji.  
Przewodniczący Rady przypomniał, że od czasu kiedy gmina Bestwina 
przyjęła rodzinę z Kazachstanu w roku 1999, to dotąd nie było mieszkań, aby 
przyjąć inne rodziny. Obecnie nadal brak wolnych mieszkań, niemniej 
zwrócił się z apelem, że jeżeli ktoś z osób prywatnych dysponuje wolnymi 
mieszkaniami lub domami i chciałby włączyć się w proces repatriacji, to 
istnieje możliwość uzyskania pomocy na zapewnienie mieszkania (remont, 
adaptacje, wyposażenie a także zakup) w wysokości 153tys.zł. na jedną 
rodzinę. Wszelkich informacji i wyjaśnień udziela Wydział Spraw 
Obywatelskich i Cudzoziemców Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w 
Katowicach, tel. 32/2077329. Pismo stanowi załącznik nr 13 do nin. 
protokołu. 

• od Wójta Gminy Bestwina sprawozdanie z realizacji 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 2011. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 14 do nin. 
protokołu. 

• od Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bestwinie 
dotyczące Oceny zasobów pomocy społecznej. Ocena zasobów pomocy 
społecznej stanowi załącznik nr 15 do nin. protokołu. 

 
Kolejno Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek przypomniał wszystkim 
radnym o ostatecznym terminie składania oświadczeń majątkowych, który 
upływa z dniem 30 kwietnia 2012 roku. 
 
W dalszym ciągu w punkcie - Informacje bieżące - Przewodniczący Rady 
Gminy Jerzy Zużałek udzielił głosu Wójtowi Stanisławowi Wojtczakowi, który 
poinformował radnych, że w związku z wynikłą sytuacją finansową gminy, na  
chwilę obecną został złożony wniosek do ING Bank Śląski S.A. o rozłożenie na  
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4 raty zaciągniętego kredytu o wysokości 800tys.zł. na zadanie pn.:” Budowa 
sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina – etap I – Bestwinka”, którego 
termin upływa z dniem 30.04.2012r.  W wyniku przeprowadzonego głosowania 
Radni jednogłośnie, tj. 15 głosami „za”, przyjęli przedstawioną informację                 
i upoważnili Pana Wójta Stanisława Wojtczaka do rozmów z Bankiem. 
 
O głos poprosiła radna Maria Maroszek, która wspólnie z radną Wioletą 
Gandor, w imieniu całej Rady Gminy złożyły z okazji zbliżających się imienin, 
serdeczne życzenia Przewodniczącemu Rady Gminy Jerzemu Zużałkowi oraz 
Przewodniczącemu Komisji Rozwoju Gminy, Ochrony i Kształtowania 
Środowiska Jerzemu Stanclikowi wręczając bukiety kwiatów. 
Ad.8 
W ramach wniosków i zapytań głos zabrali: 
Radna Wioleta Gandor: 
− podziękowała za załatanie dziur na ul. św. Floriana oraz za położenie nowej 

nakładki na odcinku ul. Ślosarczyka, 
− prosiła o pilną naprawę ul. Sportowej koło boiska sportowego, 
Radny Jerzy Stanclik: 
− w imieniu mieszkańców prosił o remont kładki na Potoku Pasieckim w 

Bestwinie oraz mostu na Łękawce w ciągu ulicy Godynia (została zniszczona 
przez mróz nawierzchnia chodników na tym moście), 

Radny Łukasz Furczyk: 
− zgłosił uszkodzony dach na Domu Gromadzkim w Kaniowie (zalało 

Bibliotekę), a także po raz kolejny wnioskował o naprawę odpadniętych 
płytek na schodach tego budynku, 

− poinformował, że ciężki sprzęt nawraca na terenach rekreacyjnych, gdzie 
trwa budowa sali gimnastycznej w związku z tym prosił  o zachowanie 
estetyki na tych terenach, 

Radny Anatol Faruga: 
− zapytał, czy będzie przegląd gwarancyjny ul. Bialskiej, bo jest tam 

zapadnięta kratka ściekowa, 
− wnioskował, aby po wykonaniu I etapu parkingu obok Ośrodka Zdrowia w 

Bestwinie starać się o drugą część, gdzie zostały wycięte modrzewie, 
ponieważ wg projektu zostały zaplanowane tylko 44miejsca parkingowe, co 
daje tą samą ilość miejsc co obecnie bez przeróbki. Wyraził opinię, że tych 
miejsc parkingowych powinno być więcej, aby zniknęły samochody z 
chodnika ulicy Szkolnej, 
 
 

Radny Grzegorz Kołodziejczyk: 
− zapytał, czy w planach remontu dróg jest przewidziana do remontu ul. 

Modra, odcinek ul. Kóski w kierunku Młynówki (150-200m) oraz odcinek 



12 
 

ul. Mirowskiej – bocznej. Odpowiedź Pana Pełnomocnika – odcinek ul. 
bocznej Mirowskiej jest drogą prywatną. 

− zapytał radnych powiatowych, czy został uwzględniony jego wniosek o 
zarurowanie odcinka rowu przy ul. Ludowej (15-20m). Zapytał też, czy jest 
możliwe, aby na tym odcinku poprawić bezpieczeństwo. 

Radny Andrzej Wojtyła: 
− zgłosił do remontu trzy duże dziury na ul. Granicznej, 
Radny Jan Stanclik: 
− w imieniu mieszkańców Janowic zwrócił się do Prezesa PK „Kombest”, aby 

powiadamiać wcześniej mieszkańców o płukaniu sieci wodociągowej oraz 
odstąpić od płukania sieci w soboty, gdyż po takiej akcji leci brudna woda. 

− poinformował, że Pan Marczyk prowadzący zakład wulkanizacyjny, 
przyjmie każdą ilość zużytych opon. 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek: 
− przypomniał o przejściu dla pieszych z ulicy Witosa na parking przy sklepie 

na skrzyżowaniu ulic: Witosa, Dankowickiej i Batalionów Chłopskich, 
− przypomniał o obchodach Święta 3 Maja, 
− zaprosił na Zebranie Wiejskie w Janowicach, które odbędzie się 22 kwietnia 

br. o godz. 10:00, 
− poinformował, że w dniu 29 kwietnia br. przy kościele w Bestwinie odbędzie 

się akcja krwiodawstwa, 
− w dniach 28-29 kwietnia br. w Kaniowie odbędą się konsultacje Kajak-Polo, 
− w imieniu Przewodniczącej Miłośników Ziemi Bestwińskiej Pani Teresy 

Lewczak oraz Pana Sławomira Lewczaka zaprosił na promocję książki                
pt. „Z Kaniowa rodem – życie i praca profesora Mieczysława Brożka”, która 
odbędzie się w dniu 25 kwietnia br. o godz. 18:00 w Muzeum Regionalnym 
w Bestwinie.  

Ad.9 
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek odczytał odpowiedzi Pełnomocnika 
Wójta ds. Inwestycji Artura Beniowskiego na wnioski złożone na sesji Rady 
Gminy Bestwina w dniu 29 marca 2012 roku: 
• osuwisko na ul. Łabędziej zostało naprawione, 
• „szmaty” przy budynku należącym do GS Bestwina zostały usunięte przez 

brygadę gospodarczą przy Urzędzie Gminy, 
• rozpoczęły się remonty gminnych dróg asfaltowych i gruntowych. Zostały 

już naprawione drogi gruntowe: ul. Akacjowa w Bestwince, ul. Miodowa i 
wjazd na tereny rekreacyjne w Janowicach, ul. Kóski, ul. Ludowa – boczna 
w Kaniowie, w trakcie wykonania jest ul. Akacjowa w Bestwinie. Zostały 
załatane już ul. Brzozowa w Bestwinie, ul. Łabędzia, ul. Mirowska i ul. 
Hamerlaka w Kaniowie, ul. Pisarzowicka w Janowicach, 

• drogi gminne naprawiane są w kolejności od najbardziej zniszczonych i 
stwarzających niebezpieczeństwo dla ich użytkowników. 
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Odpowiedzi stanowią załącznik nr 16 do nin. protokołu. 
  
• Przewodniczący Jerzy Zużałek odczytał również pismo Pełnomocnika Wójta 

ds. Inwestycji Artura Beniowskiego skierowane do Zarządu Dróg 
Publicznych w Bielsku-Białej dotyczące zorganizowania wizji gwarancyjnej 
na ul. Witosa w gminie Bestwina w związku z pogarszającym się stanem 
nawierzchni. Pismo stanowi załącznik nr 17 do nin. protokołu. 

 
Odpowiedzi na niektóre wnioski i zapytania postawione na tej sesji udzielił 
Pełnomocnik Wójta ds. Inwestycji Artur Beniowski: 
− remonty dróg będą wykonywane w kolejności od najbardziej zniszczonych, 

wnioskowane ulice również będą uwzględnione, 
− rozpozna problem kładki na Potoku Pasieckim oraz mostu na Łękawce, 
− Dom Gromadzki w Kaniowie – papa na dachu popękała i obecnie będzie 

położony gont. Koszt wraz z okuciami komina wyniesie 8tys.zł. bez 
robocizny. Robocizna zostanie wykonana we własnym zakresie przez 
brygadę gospodarczą przy Urzędzie Gminy, 

− kratka ściekowa na ul. Bialskiej została zapisana podczas przeglądu tej ulicy, 
− darmowa zbiórka opon również będzie prowadzona przez gminę, 
− rozpozna sprawę ilości miejsc parkingowych, bo według jego wiedzy to jest 

ok.70 miejsc parkingowych. Przypomniał, że projekt zagospodarowania na 
etapie koncepcji był opiniowany przez radnych i sugestie były wprowadzane 
do tego projektu. W chwili pozwolenia na budowę, to zwiększenie 
potencjalnych miejsc parkingowych byłby problemem. Poinformował też, że 
drzewa zostały wycięte ale pod warunkiem nowych nasadzeń zgodnie z 
zaleceniami konserwatora, zaś od strony parku musi być zachowana 
ewakuacyjna droga p/pożarowa. 

 
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek przypomniał, że jest okres 
przedterminowych wyborów Wójta Gminy Bestwina  oraz okres pierwszo-
komunijny, co komplikuje terminy spotkań z kandydatami na wójta w 
sołectwach. Odbyły się zebrania wiejskie w trzech sołectwach, ale nie było 
jeszcze zarejestrowanych kandydatów. Termin rejestracji upływa z dniem 25 
kwietnia br.  Poinformował, że takie jedno spotkanie z kandydatami na wójta  
odbędzie się 13 kwietnia br. w Bestwinie o godz. 10:45 w Domu Strażaka w 
Bestwinie. 
 
Radny a zarazem sołtys sołectwa Janowice Jan Stanclik poinformował, że w 
dniu 22 kwietnia br. odbędzie się Zebranie Wiejskie w Janowicach i w porządku 
zebrania jest punkt poświęcony kandydatom na wójta i ich programom 
wyborczym. Jeżeli kandydaci zarejestrują się do tego czasu, to zaprosił ich na to 
Zebranie Wiejskie. 
 



14 
 

O głos poprosił radny Rady Powiatu Bielskiego Józef Maziarz informując, że na 
ostatniej sesji Rady Powiatu Bielskiego wniósł dwie interpelacje do Pana 
Starosty, z czego pierwsza dotyczyła remontu 200m odcinka ul. Jawiszowickiej. 
Pan Starosta odpowiedział, że na chwilę obecną nie widzi możliwości 
wykonania nowej nawierzchni na tym odcinku. 
Pan Maziarz  stwierdził, że wobec tego koszty naprawy tego odcinka do końca 
roku w sumie wyniosą tyle, co koszt nowej nakładki. 
Druga interpelacja dotyczyła przeglądu ul. Witosa. 
Odpowiedź Pana Starosty była pozytywna, że w najbliższym czasie zostanie 
zwołany przegląd i Starostwo będzie żądać od wykonawcy przeprowadzenia 
napraw w okresie gwarancyjnym. 
 
Radny powiatowy Józef Maziarz odpowiadając radnemu Grzegorzowi 
Kołodziejczykowi w  sprawie zarurowania rowu przy ul. Ludowej 
odpowiedział, że Zarząd Dróg w Bielsku-Białej ma to na uwadze i będzie to 
wykonane z chwilą pojawienia się środków finansowych. 
Ad.10 
Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad, Przewodniczący Jerzy 
Zużałek dziękując za udział w obradach, za dyskusję, zamknął XVII sesję Rady 
Gminy Bestwina w dniu 19 kwietnia 2012 roku. 
Sesja rozpoczęła się o godz. 14:30, a zakończyła o godz. 15:52 
 
Protokolant:                  Sekretarz obrad:   
Insp. Irena Glądys      Radny Anatol Faruga 
 
 


