Bestwina, dn. 17 maja 2012r.

P r o t o k ó ł Nr XVIII/2012
z sesji Rady Gminy Bestwina zwołanej w trybie art. 20 ust. 3 ustawy
o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. Nr 142, poz.1591 ze zm.) odbytej w dniu
23 stycznia 2012 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bestwina.
Protokół obejmuje uchwały Rady Gminy Bestwina od Nr XVIII/140/2012 do
Nr XVIII/141/2012.
Lista obecności radnych oraz gości stanowi załącznik nr 1i 2 do nin. protokołu.
Na ustawową liczbę 15 radnych w sesji uczestniczyło 15 radnych, co stanowi
100%.
Porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołu z sesji Rady Gminy z dnia 19 kwietnia 2012r.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) dokonania zmiany Uchwały Nr XVII/134/2012 Rady Gminy Bestwina
z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę
wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek,
2) zatwierdzenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bestwinie,
6.Zamknięcie sesji.
Ad.1
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek przywitał wszystkich Radnych
Rady Gminy Bestwina, Wójta Gminy Bestwina Stanisława Wojtczaka,
Skarbnika Gminy Stanisławę Grzywa, Radnego Powiatowego – Pełnomocnika
Wójta ds. Inwestycji - Artura Beniowskiego oraz Dyrektora GZOSiP –
Arkadiusza Maja, Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Beatę
Szypka.
Otworzył XVIII sesję Rady Gminy Bestwina w dniu 17 maja 2012 roku,
zwołanej w trybie art. 20 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym na wniosek
Wójta Gminy Stanisława Wojtczaka. Na podstawie posiadanej listy obecności
stwierdził prawomocność obrad.
Ad.2
Sekretarzem obrad zgodnie z harmonogramem jednogłośnie wybrany został
radny Łukasz Furczyk.
Ad.3
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Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek przedstawił porządek obrad, który
otrzymali wszyscy radni (zał. nr 3 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 15 głosami
„za”, tj. jednogłośnie.
Ad.4
Przewodniczący Jerzy Zużałek stwierdził, że protokół z sesji Rady Gminy
Bestwina z dnia 19 kwietnia 2012r. sporządzony został prawidłowo i znajduje
się do wglądu na sali obrad, na co dzień znajduje się do wglądu w Biurze Rady
Gminy. Zapytał, czy radni wnoszą uwagi do protokołu.
Do protokołu nie wniesiono uwag i w wyniku głosowania został on przyjęty
15 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Ad.5
Z uwagi na to, że projekty uchwał nie były omawiane na posiedzeniach Komisji,
Przewodniczący Jerzy Zużałek prosił wnioskodawcę, Wójta Gminy Stanisława
Wojtczaka o omówienie podejmowanych uchwał.
Rada Gminy w liczbie 15 radnych przystąpiła do podjęcia uchwał w sprawie:
1) zmiany Uchwały Nr XVII/134/2012 Rady Gminy Bestwina z dnia
19 kwietnia 2012r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej
zaciągniętych kredytów i pożyczek,
• Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Wójt Gminy Stanisław Wojtczak
informując, że kolejny raz zwraca się z prośbą o podjęcie uchwały w tej
samej sprawie. W wyniku przeprowadzonych analiz przez Regionalną Izbę
Obrachunkową oraz przeprowadzonych konsultacji stwierdzono, że
wcześniej podjętą uchwałę należy zmienić w zakresie wysokości
zaciągniętego kredytu, tj. kwotę 3 300 000,00zł trzeba zmienić na kwotę
2 495 650,00zł. Wynika to z tego, że przy zaciąganiu kredytu w banku, bank
bada nie tylko uchwałę o zaciągnięciu kredytu, ale sprawozdawczość gminy
za okres I kwartału. Kwota 2 495 650,00zł jest równoznaczna z tym co jest
zapisane w sprawozdawczości. W związku z powyższym również w uchwale
winna znaleźć się ta sama kwota. Zmiana tego zapisu w uchwale, pozwoli
Regionalnej Izbie Obrachunkowej wydać pozytywną opinię co do
możliwości zaciągnięcia kredytu.
• Brak głosów w dyskusji.
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XVIII/140/2012 w sprawie zmiany
Uchwały Nr XVII/134/2012 Rady Gminy Bestwina z dnia 19 kwietnia
2012r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych
kredytów i pożyczek – została przyjęta 15 głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.
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2) zatwierdzenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bestwinie,
• Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Wójt Gminy Stanisław Wojtczak
informując, że Nadzór Prawny Wojewody stwierdził nieważność uchwały Nr
XVII/124/2012 Rady Gminy Bestwina z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie
zatwierdzenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bestwinie.
W obszernym uzasadnieniu podano, że w wyniku przeprowadzonego
postępowania nadzorczego organ nadzoru stwierdził, że uchwała została
podjęta z istotnym naruszeniem art. 13 pkt 2 i art. 4 ust. 1 ustawy
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych w
związku z art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym. W § 4
kwestionowanej uchwały jest zapis, iż „uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia”. Tymczasem zdaniem organu nadzoru, uchwała w przedmiocie
nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej – z racji
przynależności do instytucji gminnych – jest aktem prawa miejscowego
i winna wejść w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Śląskiego.
Wójt Stanisław Wojtczak dodał, że w nowym projekcie uchwały, zapis
dotyczący jej wejścia w życie, został dostosowany do wskazań a także
podstawa prawna została uzupełniona o art.40 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy
o samorządzie gminnym.
• Brak głosów w dyskusji.
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XVIII/141/2012 w sprawie zatwierdzenia
statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bestwinie – została
przyjęta 15 głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Uchwała wraz z rozstrzygnięciem nadzorczym stanowi załącznik nr 5 do nin.
protokołu.
Ad.6
Przed zamknięciem sesji Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Zużałek
poinformował,
że Komisja Rewizyjna już odbyła swoje posiedzenie
i wypracowała opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2011 rok
oraz podjęła uchwałę o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Bestwina. W
związku z powyższym zapytał, czy pozostałe Komisje chcą się spotkać
oddzielnie, czy też życzą sobie wspólne posiedzenie komisji, na którym będzie
omawiane sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2011 rok. Zapytał
również, czy radni wyrażają zgodę na to, aby rozpatrzenie tego sprawozdania i
udzielenie absolutorium wójtowi odbyło się na tej samej sesji, na której będzie
ślubowanie nowo wybranego wójta.
Radni jednogłośnie opowiedzieli się za wspólnym posiedzeniem Komisji oraz
za tym, aby rozpatrzenie sprawozdania i absolutorium było na tej sesji, na której
będzie ślubowanie wójta.
3

Przewodniczący Rady zaproponował, aby na kolejnej sesji jednym z punktów
było: przedstawienie planów, zamierzeń i aktualnej sytuacji Bielskiego Parku
Technologicznego Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji. Wcześniej jednak
„Szefostwo” Parku wyraziło chęć przyjęcia radnych na miejscu celem
zaprezentowania bazy całego Parku. Przedstawił również mapę wraz z
koncepcją dalszego zagospodarowania Parku oraz planowaną drogą łączącą
Czechowice-Dziedzice, rondem w okolicach rzeki Białej, połączenia z
sołectwem Kaniów i ewentualnie z węzłem drogi S1.
Radni przychylili się do propozycji i zaproponowali, aby umówić spotkanie na
dzień 25 maja br.,tj. piątek o godz. 15:00 w miejscu BPTLPiI.
Kolejno Przewodniczący odczytał pismo Komisariatu Policji w CzechowicachDziedzicach informujące, że w dniu 24 maja 2012 roku o godz. 13:00 w
Kościele pw. Wspomożenia Wiernych w Czechowicach-Dziedzicach odbędzie
się msza święta w intencji poległych policjantów Komisariatu Policji
w Czechowicach-Dziedzicach tj. kom. Mirosława Małczęć oraz mł. asp.
Tadeusza Świerkot, którzy zginęli w nocy 19/20 maja 2002 roku na służbie.
Przewodniczący odczytał zaproszenie z Gimnazjum w Bestwince na Festiwal
„Święto Muzyki” organizowany w dniu 18 maja 2012 roku o godz. 10:00.
Jednak z tej racji, że nie może uczestniczyć w tym Festiwalu, prosił aby w jego
zastępstwie uczestniczył ktoś chętny spośród radnych.
Poinformował też, że rozdał wszystkim radnym zaproszenie na przedstawienie
pt. „Calineczka” organizowane przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom,
Młodzieży i Rodzinom „Z SERCEM NA DŁONI” z siedzibą w Kaniowie.
Zaproszenie to jest o charakterze charytatywnym (wolne datki) na pomoc
aktualnie trzem chorym dzieciom wymagającym ciągłej rehabilitacji.
Poinformował, że w niektórych aktorów tego przedstawienia wcielą się osoby
spośród radnych. Przedstawienie odbędzie się w dniu 27 maja 2012 roku w
Domu Strażaka w Kaniowie o godz. 16:30.
Przewodniczący Jerzy Zużałek zapytał, czy ktoś z radnych ma jeszcze jakieś
informacje.
Radny Jerzy Stanclik zapytał o postęp prac przy budowie sali gimnastycznej
w Kaniowie oraz zapytał kiedy nastąpi otwarcie Ośrodka Sportów Wodnych
w Kaniowie.
Odpowiedzi udzielił Pełnomocnik Wójta ds. Inwestycji Artur Beniowski
informując, że prace przy budowie sali gimnastycznej przebiegają zgodnie
z harmonogramem projektu zamiennego. Aktualnie wylewany jest tzw. chudy
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beton na czwartej kwaterze (najgłębszej). Słupy powstaną wówczas, jak będą
wykonywane prace związane z fundamentami i posadzką betonową. W tym też
momencie w ciągu paru tygodni powstanie w całości cała konstrukcja ścian
i pokrycia dachowego.
W sprawie otwarcie Ośrodka Sportów Wodnych w Kaniowie poinformował, że
zgodnie z harmonogramem prace budowlane trwają do 31 maja br., zaś w
przyszłym tygodniu odbędzie się odbiór budowlany. Natomiast uroczyste
otwarcie, po odbiorze wszelkiego rodzaju procedur związanych ze zgłoszeniami
do instytucji typu: Sanepid, Straż Pożarna, Nadzór Budowlany itp.,
przewidziane jest na dzień 24 czerwca 2012 roku (niedziela)i połączone będzie
z mini triathlonem o puchar Starosty Bielskiego.

Wobec braku innych informacji, Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek
dziękując za udział w obradach zamknął XVIII sesję Rady Gminy Bestwina
w dniu 17 maja 2012 roku, zwołaną w trybie pilnym.
Sesja rozpoczęła się o godz. 14:30, a zakończyła o godz. 15:06.
Protokolant:
Insp.Irena Glądys

Sekretarz obrad:
Radny Łukasz Furczyk
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