Bestwina, dn. 19 lipca 2012r.
P r o t o k ó ł Nr XXI/2012
z sesji Rady Gminy Bestwina odbytej w dniu 19 lipca 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.
Protokół obejmuje uchwały Rady Gminy Bestwina od Nr XXI/151/2012 do
Nr XXI/157/2012.
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 21 czerwca
2012r.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmiany Uchwały Nr XII/96/2011 Rady Gminy Bestwina z dnia 01
grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Bestwina na lata 2012 – 2021,
2) zmiany Uchwały XII/97/2011 Rady Gminy Bestwina z dnia 01 grudnia
2011r. w sprawie budżetu gminy na 2012r.,
3) nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki
Zdrowotnej w Bestwinie,
4) zatwierdzenie Regulaminu Rady Społecznej SP ZOZ w Bestwinie,
5) nadania nazwy ulicy w sołectwie Kaniów.
6) odstąpienia od wykonania przez Gminę Bestwina prawa pierwokupu
nieruchomości.
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 Rady
Gminy Bestwina, Wójta Gminy Artura Beniowskiego, Zastępcę Wójta
Stanisława Wojtczaka, Skarbnika Gminy Stanisławę Grzywa, kierowników
urzędu gminy i jednostek organizacyjnych, radnych powiatowych: Józefa

Maziarza i Grzegorza Bobonia, Prezesa PK „Kombest” Wacława Waliczka,
redaktora naczelnego „Magazynu Gminnego” Sławomira Lewczaka oraz
pozostałych obecnych na sali obrad.
Otworzył XXI sesję Rady Gminy Bestwina w dniu 19 lipca 2012 roku.
Na podstawie posiadanej listy obecności stwierdził prawomocność obrad. Na
ustawowy stan 15 radnych, obecnych było 14radnych. Nieobecna radna Wioleta
Gandor zgłosiła, że spóźni się na obrady.
Ad.2
Sekretarzem obrad, zgodnie z harmonogramem, jednogłośnie wybrany został
radny Grzegorz Gawęda.
Ad.3
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek przedstawił porządek obrad
jednocześnie zgłaszając wniosek Wójta o rozszerzenie punktu piątego –
podjęcie uchwał – o dodatkowy projekt uchwały w sprawie: udzielenia
pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska–Białej na
dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom
Alkoholowym w Bielsku – Białej. Porządek obrad, który otrzymali radni
stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.
Następnie zapytał, czy są inne propozycje.
Wobec braku innych propozycji i uwag Przewodniczący Jerzy Zużałek poddał
pod głosowanie wniosek Wójta Gminy o wprowadzenie do porządku obrad
dodatkowego projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w
postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska–Białej na dofinansowanie
działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku –
Białej.
W wyniku głosowania wniosek został przyjęty 14 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Przewodniczący poinformował, że ten projekt uchwały będzie rozpatrywany
jako pierwszy, ponieważ ściśle wiąże się z kolejnymi uchwałami dotyczącymi
zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
Kolejno Przewodniczący poddał pod głosowanie rozszerzony porządek obrad.
Porządek obrad został przyjęty 14 głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Rozszerzony 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 21 czerwca
2012r.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta
Bielska–Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania
Problemom Alkoholowym w Bielsku – Białej.

2) zmiany Uchwały Nr XII/96/2011 Rady Gminy Bestwina z dnia 01
grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Bestwina na lata 2012 – 2021,
3) zmiany Uchwały XII/97/2011 Rady Gminy Bestwina z dnia 01 grudnia
2011r. w sprawie budżetu gminy na 2012r.,
4) nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki
Zdrowotnej w Bestwinie,
5) zatwierdzenie Regulaminu Rady Społecznej SP ZOZ w Bestwinie,
6) nadania nazwy ulicy w sołectwie Kaniów.
7) odstąpienia od wykonania przez Gminę Bestwina prawa pierwokupu
nieruchomości.
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 protokół z sesji Rady Gminy
Bestwina z dnia 21 czerwca 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.
Do protokołu nie wniesiono uwag i w wyniku głosowania został on przyjęty
14 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Ad.5
Rada Gminy w liczbie 14 radnych przystąpiła do podjęcia uchwał.
Przewodniczący Rady Gminy odczytywał projekty uchwał oraz przedstawiał
opinie do tych projektów, które zostały wypracowane na wspólnym posiedzeniu
komisji stałych w dniu 17 lipca 2012r.
Podejmowane uchwały dotyczyły:
1) udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska–
Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom
Alkoholowym w Bielsku – Białej.
• Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Wójt Gminy Artur Beniowski
informując, że wzrosła potrzeba dofinansowania Miasta Bielska-Białej na
działalność Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym tzw. Izby
Wytrzeźwień. W budżecie gminy na to zadanie była zapisana kwota 5tys.zł.,
jest jednak prośba Miasta, aby ta kwota wynosiła 6 860,00zł. Wynika to z
wyliczeń tejże jednostki.
• Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy
nie wniosły uwag i pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowały projekt uchwały
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla
Miasta Bielska–Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka
Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku – Białej.

• Brak głosów w dyskusji.
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXI/151/2012 w sprawie udzielenia
pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska–Białej na
dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom
Alkoholowym w Bielsku – Białej – została przyjęta 14 głosami „za”, tj.
jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.
2) zmiany Uchwały Nr XII/96/2011 Rady Gminy Bestwina z dnia 01 grudnia
2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina na
lata 2012 – 2021,
3) zmiany Uchwały XII/97/2011 Rady Gminy Bestwina z dnia 01 grudnia
2011r. w sprawie budżetu gminy na 2012r.,
• Wyjaśnień do tych dwóch projektów uchwał udzieliła Skarbnik Gminy
Stanisława Grzywa informując, że:
Zmniejsza się dochody budżetu gminy na rok 2012 o kwotę 335 000,00 zł
1. Dochody majątkowe o kwotę 335 000,00 zł w dziale:
1) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 335 000,00 zł
a) Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę
335 000,00 zł - z tytułu zmniejszenia wpłat z odpłatnego nabycia prawa
własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2012 o kwotę 2 500,14 zł
1. Wydatki bieżące o kwotę 2 500,14 zł w dziale:
1) Dział 750 - Administracja publiczna o kwotę 2 500,14 zł
a) Rozdział 75095 - Pozostała działalność o kwotę 2 500,14 zł
- z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę
2 500,14 zł
Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na rok 2012 o kwotę 335 000,00 zł
1. Wydatki majątkowe o kwotę 335 000,00 zł w dziale:
1) Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 335 000,00 zł
a) Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę
335 000,00 zł
- z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 335 000,00 zł
- z zadania inwestycyjnego pn.: Wymiana sieci wodociągowej przy ul.
Jawiszowickiej w Kaniowie
Dokonuje się przeniesienia dochodów w ramach działu:
1) Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
a) z rozdziału 01095 - Pozostała działalność kwotę 1 043 821,00 zł
- z dochodów majątkowych: środki na dofinansowanie własnych inwestycji
gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
kwotę 1043 821,00 zł

- w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3.
b) do rozdziału 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi kwotę
1 043 821,00 zł
- do dochodów majątkowych: środki na dofinansowanie własnych inwestycji
gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
kwotę 1043 821,00 zł
- w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3.
Dokonuje się przeniesienia wydatków między działami:
1) z Działu 010 - Rolnictwo i łowiectwo kwotę 284 000,00 zł
a) Rozdziału 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi kwotę
265 000,00 zł
- z wydatków majątkowych: inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę
265 000,00 zł
- z zadania inwestycyjnego "Wymiana sieci wodociągowej przy ul.
Jawiszowickiej w Kaniowie".
b) Rozdziału 01095 - Pozostała działalność kwotę 19 000,00 zł
- z wydatków bieżących: wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań kwotę 19 000,00 zł
2) do Działu 600 - Transport i łączność kwotę 100 000,00 zł
a) Rozdziału 60014 - Drogi publiczne powiatowe kwotę 66 420,00 zł
- na wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę
66 420,00 zł
- na zadanie inwestycyjne "Wykonanie projektów na budowę chodników
Bestwina ul. Kościelna, Krakowska i Witosa"
b) Rozdziału 60016 - Drogi publiczne gminne kwotę 33 580,00 zł
- na wydatki bieżące: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
kwotę 33 580,00 zł
- z przeznaczeniem na sporządzenie inwentaryzacji dróg i mostów.
3) do Działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
kwotę 70 000,00 zł
a) Rozdziału 75412 - Ochotnicze straże pożarne kwotę 70 000,00 zł
- na wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę
70 000,00 zł
- na zadanie inwestycyjne: "Uzupełnienie środków na zakup samochodu
bojowego przez OSP Bestwinka".
4) do Działu 757 - Obsługa długu publicznego kwotę 75 000,00 zł
a) Rozdziału 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
jednostek samorządu terytorialnego kwotę 75 000,00 zł
- na wydatki bieżące: obsługa długu kwotę 75 000,00 zł.

5) do Działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę
19 000,00 zł
a) Rozdziału 90003 - Oczyszczanie miast i wsi kwotę 19 000,00 zł
- na wydatki bieżące: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
kwotę 19 000,00 zł.
6) do Działu 926 - Kultura fizyczna kwotę 20 000,00 zł
a) Rozdziału 92601 - Obiekty sportowe kwotę 20 000,00 zł
- na wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę
20 000,00 zł.
- na zadanie inwestycyjne: "Przekształcenie obszarów zdegradowanych
i rozbudowa infrastruktury technicznej na potrzeby Ośrodka Rekreacji
i Sportów Wodnych w Kaniowie"
7) z Działu 926 - Kultura fizyczna kwotę 1 860,00 zł
a) Rozdziału 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej kwotę 1 860,00 zł
- z wydatków bieżących: dotacje na zadania bieżące kwotę 1 860,00 zł
8) do Działu 851 - Ochrona zdrowia kwotę 1 860,00 zł
a) Rozdziału 85158 - Izby wytrzeźwień kwotę 1 860,00 zł
- na wydatki bieżące: dotacje na zadania bieżące kwotę 1 860,00 zł.
Dokonuje się przeniesienia między rozdziałami i grupami wydatków:
1) w Dziale 801 - Oświata i wychowanie
a) z rozdziału 80104 - Przedszkola kwotę 16 000,00 zł
- z wydatków bieżących: dotacje na zadania bieżące kwotę 16 000,00 zł
b) do rozdziału 80101 - Szkoły podstawowe kwotę 16 000,00 zł
- na wydatki bieżące: wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę
6 000,00 zł.
- na wydatki bieżące: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
kwotę 10 000,00 zł.
Dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami:
1) w Dziale 926 - Kultura fizyczna
a) w rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej
- z wydatków bieżących: dotacje na zadania bieżące kwotę 2 540,00 zł
- do wydatków bieżących: wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań kwotę 1 657,56,00 zł
- do wydatków bieżących: wydatki na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 kwotę 882,44 zł.
Zmniejsza się plan rozchodów § 992 - Spłaty otrzymanych krajowych
pożyczek i kredytów o kwotę 2 500,14zł w związku ze zmianą
harmonogramu spłat kredytów o kwotę 0,14 zł i pożyczek o kwotę
2 500,00 zł.
Dokonuje się zmian w tabeli Nr 1 i 2 oraz załączniku nr 1.
Budżet po wprowadzonych zmianach wynosi:
1. po stronie dochodów kwotę 30 284 301,82 zł

2. po stronie wydatków kwotę 30 209 274,96 zł
3. wynik (1-2) nadwyżka 75 026,86 zł
4. Przychody wynoszą 3 439 506,00 w tym:
1) przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym
3 300 000,00 zł.
a) kredyt 2 495 650,00 zł
- na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
b) kredyt 804 350,00 zł
- na budowę chodnika Janowice ul. Janowicka
2) wolne środki 139 506,00 zł
5. Rozchody wynoszą 3 514 532,86 zł. z tego:
1) spłata rat pożyczek 1 548 454,00 zł
2) spłata rat kredytów 1 966 078,86 zł
Skarbnik Gminy zaznaczyła, że te wszystkie pozycje mają odzwierciedlenie
w projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
• Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy
nie wniosły uwag i pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowały projekty uchwał
w sprawie:
− zmiany Uchwały Nr XII/96/2011 Rady Gminy Bestwina z dnia 01
grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Bestwina na lata 2012 – 2021,
− zmiany Uchwały XII/97/2011 Rady Gminy Bestwina z dnia 01
grudnia 2011r. w sprawie budżetu gminy na 2012r.,
• Brak głosów w dyskusji nad tymi projektami uchwał.
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwał.
W wyniku głosowania:
− Uchwała Nr XXI/152/2012 w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/96/2011
Rady Gminy Bestwina z dnia 01 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Bestwina na lata 2012 – 2021– została
przyjęta 14 głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu.
− Uchwała Nr XXI/153/2012 w sprawie zmiany Uchwały XII/97/2011 Rady
Gminy Bestwina z dnia 01 grudnia 2011r. w sprawie budżetu gminy na
2012r. – została przyjęta 14 głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu.
4) nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej
w Bestwinie,
• Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Zastępca Wójta Stanisław Wojtczak
informując, że projekt tego statutu był już szczegółowo omawiany na
wspólnym posiedzeniu komisji. Radni otrzymali pierwotny projekt statutu

oraz drugi projekt doprecyzowany po dokonanych uzgodnieniach z
Nadzorem Prawnym Wojewody Śląskiego oraz Dyrektorem Wydziału
Zdrowia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Odczytał, w których miejscach
statut został doprecyzowany:
− Rozdział I Postanowienia ogólne § 1 – został uzupełniony punkt 5 o
brzmieniu: „Nadzór nad działalnością Zakładu w zakresie zgodności
działań Zakładu z przepisami prawa, statutu i regulaminu
organizacyjnego sprawuje podmiot tworzący, w imieniu którego działają
Wójt Gminy Bestwina oraz Rada Gminy Bestwina w granicach swoich
kompetencji.
− Rozdział II Siedziba Zakładu § 2 punkt 2 otrzymał brzmienie: „W ramach
struktury organizacyjnej Zakładu działa Ośrodek Zdrowia w Kaniowie
przy ul. Batalionów Chłopskich 50, zaś punkt 4 został wykreślony.
− Rozdział IV Organy Zakładu został uzupełniony o zapis: „i struktura
organizacyjna”, zaś do § 7 został dopisany punkt 2 o brzmieniu: „Wykaz
komórek organizacyjnych, w których prowadzona jest działalność
Zakładu (struktura organizacyjna) stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego
statutu”, a do § 8 został dopisany punkt 6 o brzmieniu: „W razie
nieobecności Kierownika jego obowiązki przejmuje upoważniony przez
niego pracownik.”
− Rozdział V Rada Społeczna do § 11 został dopisane dwa tirety
o brzmieniu:
− zatrudnienia w Zakładzie;
− skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub
nieumyślne przeciwko życiu i zdrowiu, działalności instytucji
państwowych, samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów.
• Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy
nie wniosły uwag i pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowały uzupełniony
projekt uchwały w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu
Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Bestwinie.
• Brak głosów w dyskusji.
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXI/154/2012 w sprawie nadania statutu
Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Bestwinie –
została przyjęta 14 głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu.

5) zatwierdzenie Regulaminu Rady Społecznej SP ZOZ w Bestwinie,
• Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Zastępca Wójta Stanisław Wojtczak
informując, że Regulamin reguluje pracę organu nadzorującego, jakim jest
Rada Społeczna działająca przy SP ZOZ w Bestwinie. Określa on sposób
zwoływania posiedzeń, tryb pracy i podejmowania uchwał przez Radę
Społeczną SP ZOZ, zwanej dalej Radą. Poinformował też, że błędy literowe
wychwycone na wspólnym posiedzeniu komisji zostały poprawione w § 4 i 6
• Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy
nie wniosły uwag i pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowały projekt uchwały
w sprawie zatwierdzenie Regulaminu Rady Społecznej SP ZOZ w Bestwinie.
• Brak głosów w dyskusji.
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXI/155/2012 w sprawie zatwierdzenie
Regulaminu Rady Społecznej SP ZOZ w Bestwinie – została przyjęta 14
głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu.
6) nadania nazwy ulicy w sołectwie Kaniów (ulica Stawowa)
• Wójt Gminy Artur Beniowski poinformował, że nadanie nazwy dotyczy
drogi wewnętrznej odchodzącej od ulicy Grobel Borowa. Poprosił o bliższe
wyjaśnienie Kierownik Alicję Grygierzec, która w pierwszej kolejności
przypomniała, że od strony prawnej do właściwości Rady Gminy, między
innymi, należy podejmowanie uchwał w sprawach herbu, nazw ulic i placów
będących drogami publicznymi lub nazw ulic wewnętrznych w rozumieniu
ustawy o drogach publicznych. Przytoczyła też definicję ulicy, która brzmi:
„jest to droga w terenie zabudowy lub przeznaczonym pod zabudowę”.
Dodała, że mając na względzie, iż jest to teren w planie zagospodarowania
przestrzennego gminy o wysokiej możliwości zabudowy - aktualnie jest tam
jeden budynek, który jest już ukończony, drugi już jest w trakcie budowy - to
jest to już bardzo pilna potrzeba, aby nadać nazwę istniejącej na tym terenie
drodze. Zaznaczyła, że lepiej działać z wyprzedzeniem i nadać właściwe
adresy nowo powstałym budynkom, bo później zmiana adresu powoduje
wiele problemów (zmiana prawa jazdy, dowodu osobistego, zmiana adresu
działalności gospodarczej itp.).
• Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy
pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie nadanie nazwy ulicy
w sołectwie Kaniów, przy jednym głosie wstrzymującym się.
• W dyskusji głos zabrał radny Anatol Faruga wyjaśniając, że na wspólnym
posiedzeniu komisji wstrzymał się od głosu przy tym projekcie uchwały,
jednak po osobistym rozpoznaniu problemu i rozwianiu wszystkich
wątpliwości, a szczególnie po upewnieniu się o komunalizacji tej drogi, nie
wnosi uwag do tego projektu uchwały.

Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXI/156/2012 w sprawie nadania nazwy
ulicy w sołectwie Kaniów – została przyjęta 14 głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu.
7) odstąpienia od wykonania przez Gminę Bestwina prawa pierwokupu
nieruchomości.
• Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Wójt Gminy Artur Beniowski
informując, że chodzi o kawałek trójkątnej działki będącej własnością Skarbu
Państwa, a w użytkowaniu PG „Silesia”. Starosta, jako przedstawiciel Skarbu
Państwa chcąc tą nieruchomość sprzedać ,w pierwszej kolejności musi
wystąpić z informacją i zapytaniem do danego samorządu czy zamierza
skorzystać bądź odstępuje z prawa pierwokupu. Zaznaczył, że przedmiotowa
działka leży wewnątrz większego kompleksu bez drogi dojazdowej. Stąd też
prosił Radę Gminy o podjęcie uchwały o odstąpieniu od prawa pierwokupu.
8) Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy
nie wniosły uwag i pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowały projekt uchwały
w sprawie odstąpienia od wykonania przez Gminę Bestwina prawa
pierwokupu nieruchomości.
• Brak głosów w dyskusji.
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXI/157/2012 w sprawie odstąpienia od
wykonania przez Gminę Bestwina prawa pierwokupu nieruchomości –
została przyjęta 14 głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do nin. protokołu.
Na salę obrad weszła nieobecna dotąd radna Wioleta Gandor. Na sali znajduje
się 15 radnych, tj. 100%.
Ad.6
W informacjach bieżących Przewodniczący Jerzy Zużałek odczytał pismo Aquy
S.A. w Bielsku-Białej, w którym zwraca się z prośbą o podjęcie uchwały
zatwierdzającej „Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych w
Gminie Bestwina na lata 2013 – 2015”, który został dołączony do pisma.
Przewodniczący zwrócił się do Wójta gminy o przygotowanie stosownej
uchwały na kolejną sesję. Pismo stanowi załącznik nr 12 do nin. protokołu.
Ponadto Przewodniczący zaprosił radnych w imieniu Towarzystwa Miłośników
Ziemi Bestwińskiej na obchody Jubileuszu 20-lecia Towarzystwa, które odbędą
się w dniu 25 sierpnia 2012 roku.

Wójt Gminy Artur Beniowski poinformował, że:
− realizacja inwestycji - rozbudowa stacji uzdatniania wody o budowę nowego
zbiornika i wymiana infrastruktury do tego potrzebnej – przebiega zgodnie z
planem. Obecnie jest już wylane dno zbiornika pierwszą warstwą betonu,
przygotowywane jest zbrojenie do wylewki właściwej, są konstrukcje pod
budowę ścian tego zbiornika, które będą budowane z elementów
żelbetowych. Są też zamówione pompy (infrastruktura działalności na tym
obiekcie), zaś sprowadzone one będą w okolicy przyszłego miesiąca.
Zaprosił Komisję Rozwoju Gminy, Ochrony i Kształtowania Środowiska do
zwizytowania tej inwestycji. Zaznaczył, że jest to kluczowa inwestycja na ten
rok dla gminy Bestwina.
− przedstawił informację dotyczącą stanu ludności na dzień 30 czerwca 2012r.
Stan ludności wyniósł 11001 osób, w tym: Bestwina – 4570 osób, Bestwina –
1599 osób, Janowice – 1661 osób, Kaniów 3171 osób.
Ponadto Wójt poprosił Dyrektora CKSiR Grzegorza Bobonia o przedstawienie
informacji dotyczącej wyjazdu Zespołu Regionalnego „Bestwina” na Festiwal
Folklorystyczny w Berango w Hiszpanii: w jaki sposób Zespół zaprezentował
gminę i jak zostały wykorzystane środki z budżetu gminy na ten cel, które w
większości zostały przeznaczone na przejazd.
Dyrektor CKSiR Grzegorz Boboń poinformował, że w dniu wczorajszym
Zespół powrócił z Berango, gdzie koncertował, jako jedyny polski zespół już po
raz trzeci. Zespół został zaproszony przez zespół zaprzyjaźniony z Berango, jak
również przez panią Burmistrz, która dla p. Wójta i Rady Gminy przesłała
pozdrowienia. Zespół odbył tam trzy koncerty i oprócz niego koncertowały dwa
zespoły rosyjskie, zespół z Polinezji, zespół z Meksyku, jak również zespół z
Niemiec. Zaznaczył, że nie był to konkurs lecz festiwal.
Środki otrzymane z budżetu gminy w 100% pokryły przejazd autobusem. Do
tego przejazdu również dołożyło się Starostwo Powiatowe w kwocie 5tys.zł.
Zespół z Berango wraz z panią Burmistrz, jako rewizyta, będzie gościł w gminie
w 2014 roku w miesiącu czerwcu.
Dyrektor Boboń podziękował Wójtowi, Radzie Gminy i Skarbnikowi Gminy za
środki finansowe, dzięki którym Zespół mógł skorzystać z zaproszenia.
Wójt Artur Beniowski poinformował, że w ostatnią niedzielę w Katowicach,
przy okazji Święta Policji, śp. Wójt Stefan Wodniak został odznaczony orderem
– za zasługi dla Policji. Order miał być wręczony w ubiegłym roku, jednak z
jakichś powodów nie dotarł z Warszawy. Odznaczenie to odebrały dzieci
śp. Stefana Wodniaka.
Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował dodatkowo, że w dniu 5 sierpnia
br. odbędzie się akcja krwiodawstwa w przy kościele w Bestwince, zaś w środę

25 lipca br. w CKSiR w Bestwinie o godz. 17:00 odbędzie się konkurs wiedzy o
EURO 2012.
Ad.7
W ramach wniosków i zapytań radnych oraz rad sołeckich ustne wnioski
złożyli:
Radny Grzegorz Kołodziejczyk
− ponowił wniosek o rozpoczęcie prac przy odwodnieniu ulicy Dworskiej i
Kóski (wyprostowanie rowu na posesji państwa Szwed).
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek
− wnioskował o odwodnienie ulicy Grobel Borowa.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Stanisław Nycz
− zapytał radnych powiatowych, czy przy okazji wykonywania rowu przy ulicy
Janowickiej do ulicy Prusa, nie dałoby się wykonać rowu od kościoła do
„starego przedszkola”. Nawiązał również do wcześniejszego swojego
wniosku o fosę przy ulicy Pszczelarskiej.
Radny Andrzej Wojtyła
− w imieniu mieszkańców ponowił prośbę o frez asfaltu na ulicę boczną
Krakowską z uwagi na bardzo duży spad terenu, gdyż kamień podczas
nawałnic jest wypłukiwany.
Radny Anatol Faruga
− w imieniu osób przyjezdnych do naszej gminy prosił Redaktora Naczelnego
magazynu Gminnego, aby w umieścił w Magazynie informację dotyczącą:
gdzie i w jakich warunkach może być składowany obornik (przede
wszystkim dot. obornika z kurników) oraz kiedy w jakim okresie czasu
można dokonywać wycinki drzew. Osoby te skarżą się na fetor unoszący się
z leżącego na polach, przez kilka dni, obornika wraz z gnijącymi odpadkami,
a także zauważają ścięte drzewa w okresie wylęgu ptaków.
Radny Jan Stanclik
− zwrócił się do władz gminy i radnych powiatowych w sprawie pisma
p. Ajchler, która zwraca się o zlikwidowanie odpływu od ulicy Janowickiej.
Radny Stanclik zaznaczył, że rów tam był, jest i musi być. Jego
zlikwidowanie jest niemożliwe. Stwierdził, że trzeba tylko rozstrzygnąć
problem odprowadzenia wody z tego rowu. Dlatego też prosił, aby wpłynąć
na Zarząd Dróg Powiatowych, aby zajął się tym problemem, gdyż jego
osobiste prośby i rozmowy z ZDP są zbywane brakiem środków,
− prosił o dokończenie łatania dziur na ulicy Podlesie (dziury od strony rzeki
Łękawki do ulicy Janowickiej). Prosił też o kamień na tą ulicę.
Radny Mateusz Grygierzec
− zapytał o terminy i przebieg prac przy budowie sali gimnastycznej w
Kaniowie,

Radna Wioleta Gandor
− zwróciła się z prośbą o wystąpienie do Zarządu Dróg Powiatowych w
Bielsku-Białej o załatanie dziur na ulicy Dankowickiej w Bestwince, od
mostu na granicy z Dankowicami do torów kolejowych,
− prosiła o wymianę znaków drogowych na granicy Bestwinki i Kaniowa przy
torach kolejowych (znaki popisane i pomalowane),
− na życzenie mieszkańca Kaniowa prosiła o rozważenie możliwości
odwodnienia terenu w rejonie skrzyżowania ulicy Witosa i Podpolec,
− zapytała o wizję lokalną na ulicy Witosa w celu naprawy ubytków.
Radny Jerzy Stanclik
− podziękował władzom gminy i powiatu, że na jego wniosek zostały
wykonane prace dotyczące studzienki na ulicy Witosa przy połączeniu z
ulicą Sikorskiego oraz zostały załatane dziury na parkingu GS-u w
Bestwinie,
− ponowił wniosek, aby w sobotnie popołudnia i niedziele, kiedy jest mały
ruch, światła na ulicy Krakowskiej działały pulsacyjnie pomarańczowo.
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek
− zgłosił plantację ostów na działce gminnej przy ul. Grobel Borowa,
− prosił o zamontowanie słupków na terenie Ośrodka Rekreacyjnego w
Kaniowie w celu ogrodzenia boiska do piłki siatkowej oraz zakup samej linki
do powieszenia siatki, bo siatka jest ze starego boiska,
− prosił o uzupełnienie regulaminu korzystania z Ośrodka Rekreacji o zakaz
poruszania się rowerami i skuterami na obszarze ogrodzenia tego Ośrodka,
− prosił o załatanie dziur na ulicy Żwirowej na wysokości budynku SET-a,
− zwrócił się z zapytaniem do radnych, czy ze względu na trudności przybycia
na sesję radnej Wiolety Gandor, z przyczyn zawodowych, nie przesunąć
godziny rozpoczęcia sesji z godziny 14:30 na godzinę 15:00,
− prosił o przycięcie gałęzi krzewów na ulicy Gawlika na wysokości posesji
p. Gałuszki,
− poinformował, że w najbliższą sobotę sekcja wędkarska będzie urządzała
sprzątanie w sołectwie Kaniów. Chętnych oraz tych, którzy popierają akcję,
zaprosił do wzięcia udziału w sprzątaniu.
Sołtys sołectwa Kaniów Marek Pękala
− prosił o uzupełnienie płytek na schodach Domu Gromadzkiego w Kaniowie
oraz o uszczelnienie przeciekającego dachu,
− wnosił o ponaglenie mieszkańców do wykaszania traw, bo są one siedliskiem
węży,
− prosił o wycinkę dalszej części drzewek znajdujących się naprzeciw kościoła
w Kaniowie, bo stwarzają niebezpieczeństwo przy wyjeździe z ulicy Grobel
Borowa,
− prosił o zorganizowanie zbiórki odpadów wielkogabarytowych na terenie
gminy Bestwina.

Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Nycz
− prosił o załatanie dziur na ul. Korczaka w Janowicach.
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek odczytał wnioski z posiedzenia Rady
Sołeckiej w Kaniowie z dnia 12 maja 2012r.(data wpływu do UG -18 lipca
2012) – protokół z posiedzenia stanowi załącznik nr 13 do nin. protokołu.
Rada Sołecka wnosi:
1. wniosek o naprawę odcinka ulicy Jawiszowickiej od skrzyżowania z ulicą
Łabędzia do mostu na rzece Łękawka,
2. wniosek o załatanie wyrw w nawierzchni asfaltowej na ulicach sołectwa,
3. Wniosek o zamontowanie lustra dla wyjeżdżających z ulicy Grobel Borowa
na ulicę Batalionów Chłopskich .
Ad.8
Odpowiedzi na niektóre wnioski i zapytania odpowiedzi udzielił wójt Artur
Beniowski:
− łatanie dziur nie jest zakończone, jest w trakcie realizacji. Dziś w
Janowicach była łatana ulica Zagrody i na pewno inne wnioskowane też
będą wykonane,
− rów na ulicy Pszczelarskiej został zlecony do wykonania,
− prace przy budowie sali w Kaniowie przebiegają zgodnie z harmonogramem
i do końca roku sala musi być wykonana,
− nie odbyła się jeszcze wizja na ulicy Witosa, zostały natomiast średnio
wykonane drobne poprawki lepiszczem asfaltowym ,
− będzie wykonywana wycinka gałęzi i krzewów w miejscach niewidocznych,
Na pozostałe wnioski zostanie udzielona pisemna odpowiedź na kolejną sesję.
Wójt dodatkowo poinformował, że w niedługim czasie odbędzie się sesja
nadzwyczajna w związku z koniecznością podjęcia uchwały związanej z
wprowadzeniem środków na akcję letnią dla dzieci i młodzieży, jak tylko
zostanie podpisana umowa.
Radny powiatowy Józef Maziarz poinformował, że Starosta Bielski
zadeklarował, iż odbędzie się przegląd ulicy Witosa.
Ad.9
Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad, Przewodniczący Jerzy
Zużałek dziękując za udział w obradach, za dyskusję, zamknął XXI sesję Rady
Gminy Bestwina w dniu 19 lipca 2012 roku.
Sesja rozpoczęła się o godz. 14:30 a zakończyła o godz. 15:48.
Protokolant:
Insp. Irena Glądys

Sekretarz obrad:
Radny Grzegorz Gawęda

