Bestwina, dn. 13 września 2012r.
P r o t o k ó ł Nr XXII/2012
z sesji Rady Gminy Bestwina odbytej w dniu 13 września 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 XXII/158/2012 do
Nr XXII/163/2012.
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 19 lipca 2012r.
5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012r.
6. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I
półrocze 2012r.
7. 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) uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych w Gminie Bestwina na lata 2013-2015”,
4) zawarcia porozumienia na przejęcie zadań dotyczących zarządzania
publicznymi drogami powiatowymi,
5) przyjęcia „Planu Działań na Rzecz Zrównoważonej Energii SEAP”,
6) podziału gminy Bestwina na obwody głosowania i ustalenia ich numerów,
granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych,
7) podziału gminy Bestwina na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic,
numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,
8. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych radnych.
9. Zapoznanie się z Uchwałą Rady Powiatu w Bielsku-Białej w sprawie skargi
p. Eugeniusza Kóski.
10.Informacje bieżące.
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11. Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich.
12. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
13. 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, po raz pierwszy kierownika Ośrodka
Rekreacji i Sportów Wodnych w Kaniowie, Łukasza Wojsława, radnego
powiatowego Grzegorza Bobonia (Dyrektor CKSiR), Prezesa PK „Kombest”
Wacława Waliczka, Redaktora Naczelnego „Magazynu Gminnego” Sławomira
Lewczaka, sołtysa sołectwa Kaniów Marka Pękalę oraz mieszkańców obecnych
na sali.
Otworzył XXII sesję Rady Gminy Bestwina w dniu 13 września 2012 roku.
Na podstawie posiadanej listy obecności stwierdził prawomocność obrad. Na
ustawowy stan 15 radnych, obecnych było 15radnych.
Przed rozpoczęciem części roboczej sesji Przewodniczący Rady Gminy Jerzy
Zużałek, w imieniu Rady Gminy i Urzędu Gminy, złożył gratulacje i wręczył
bukiet kwiatów Wójtowi Arturowi Beniowskiemu z okazji narodzin syna oraz
złożył życzenia i wręczył bukiet kwiatów radnemu Mateuszowi Grygiercowi z
okazji zbliżających się imienin.
Ad.2
Sekretarzem obrad, zgodnie z harmonogramem, jednogłośnie wybrany został
radny Edward Jonkisz.
Ad.3
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek przedstawił porządek obrad
jednocześnie zgłaszając wniosek Wójta o wycofanie z porządku obrad projektu
uchwały w sprawie podziału gminy Bestwina na obwody głosowania i
ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
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 wycofanie z porządku obrad projektu
uchwały w sprawie podziału gminy Bestwina na obwody głosowania i ustalenia
ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
W wyniku głosowania wniosek został przyjęty 15 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Kolejno Przewodniczący poddał pod głosowanie zmieniony porządek obrad.
Porządek obrad został przyjęty 15 głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Prządek obrad po zmianach:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołu z sesji Rady Gminy Bestwina z dnia 19 lipca 2012r.
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5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012r.
6. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I
półrocze 2012r.
7. 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) zatwierdzenia „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
w Gminie Bestwina na lata 2013-2015”,
4) zawarcia porozumienia na przejęcie zadań dotyczących zarządzania
publicznymi drogami powiatowymi,
5) przyjęcia „Planu Działań na Rzecz Zrównoważonej Energii SEAP”,
6) podziału gminy Bestwina na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic,
numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,
8. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych radnych.
9. Zapoznanie się z Uchwałą Rady Powiatu w Bielsku-Białej w sprawie skargi
p. Eugeniusza Kóski.
10.Informacje bieżące.
11. Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich.
12. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
13. Zamknięcie sesji.
Ad.4
Przewodniczący Jerzy Zużałek stwierdził, że protokół z sesji Rady Gminy
Bestwina z dnia 19 lipca 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
15 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Ad.5 i 6
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek odczytał Uchwałę Nr 4100/I/214/2012 z
dnia 30 sierpnia 2012 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach w sprawie pozytywnej opinii o przedłożonej
przez Wójta Gminy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze
2012. Uchwała RIO stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.
Kolejno udzielił głosu Wójtowi Arturowi Beniowskiemu, który przypomniał, że
budżet gminy na 2012 rok został uchwalony w dniu 1 grudnia 2011 roku i
przyszedł czas na przyjęcie informacji z realizacji tego budżetu za I półrocze
2012r. Z uwagi na to, że każdy radny otrzymał informację z wykonania, Wójt
odstąpił od przytaczania poszczególnych cyfr, bo jak zaznaczył są radnym
znane, gdyż cyfry te były kształtowane na poszczególnych sesjach tego roku
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przy podejmowaniu uchwał dotyczących zmian w budżecie gminy i wieloletniej
prognozie finansowej.
Odnosząc się ogólnie do realizacji budżetu, stwierdził, że przy realizacji
dochodów nie ma większych problemów, bo dochody ogólnie zostały
zrealizowane w niespełna 50% i można domniemywać, że do końca roku będą
wykonane w 100%.
Odnosząc się z kolei do wydatków stwierdził, że te cyfry, które są zawarte w
informacji opiewają na dzień 30 czerwca br. Od tego czasu kilka inwestycji
zostało zrealizowanych bądź jest w trakcie realizacji i ich finansowanie również
się zmieniło, co obecnie wydatki nie przystają do cyfr wykazanych na koniec
czerwca. Zaznaczył też, że kwoty zapisane w wieloletniej prognozie finansowej,
dotyczące wydatków, opierane są na podstawie kwot zawartych w kosztorysach.
Wyjaśnił, że kwoty te są po przetargach weryfikowane. Jeżeli są niższe niż
zapisane w kosztorysach, to nie oznacza to, że coś nie zostało wykonane, lecz
jest to oszczędność. Podkreślił też, że przez ostatnie kilka lat zostało
wypracowane stanowisko, że dopóki jest możliwość korzystania ze środków
zewnętrznych, to takie zadanie musi być priorytetem. Zwrócił jednak uwagę, że
rozdanie środków unijnych na lata 2014 – 2020 nie zapowiada się zbyt
optymistycznie. Wiadomo już, że na projekty dotyczące dróg, kanalizacji,
wodociągów – pieniędzy dla samorządów nie będzie. Jeżeli chodzi o
kanalizację, to będzie można liczyć jedynie na konkursy z Wojewódzkiego i
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Jeszcze raz podkreślił, że dopóki
można, to trzeba się o te środki starać.
Prosił Radę Gminy o przyjęcie informacji z wykonania budżetu gminy za
I półrocze 2012r.
Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że na wspólnym posiedzeniu
Komisji jednogłośnie została wydana pozytywna opinia o informacji z
wykonania budżetu gminy oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej za I półrocze 2012r.
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek otworzył dyskusję, w której głos zabrał
radny Anatol Faruga. Stwierdził on, że będzie głosował za przyjęciem
informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012r., bo jest ona
wykonana rzetelnie i rzeczowo, o czym świadczy opinia Regionalnej Izby
Obrachunkowej. Wyraził jednak obawę o realizację zadań inwestycyjnych.
Wspomniał, że wypadła zaplanowana wymiana wodociągów na ul.
Jawiszowickiej, zaś inne niektóre inwestycje, z przyczyn niezależnych od
gminy, rozciągają się na okres dwóch lat. Podkreślił, że jako radny mówi o tym,
aby mobilizować, zwracać uwagę na to, co może być zagrożeniem na koniec
roku lub koniec roku 2013. Wyraził zadowolenie z postępu prac przy budowie
zbiornika wody pitnej oraz budowie sali sportowej w Kaniowie. Zaznaczył
jednak, że musi też zrozumieć mieszkańców, którzy wytykają, że wypadł
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chodnik w Janowicach, zaś projekt na zagospodarowanie terenu przy Ośrodku
Zdrowia jest, a umowa do dziś jest nie podpisana. Jeszcze raz podkreślił, że
będzie głosował za przyjęciem „informacji”, ale jako radny chciał te swoje
obawy przekazać.
Wójt Artur Beniowski odnosząc się do wypowiedzi radnego Anatola Farugi
wyjaśnił, że umowa na zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Zdrowia jest
podpisana i w najbliższych dniach będzie ogłoszony przetarg na to zadanie.
Wobec braku innych głosów w dyskusji, Przewodniczący Jerzy Zużałek poddał
pod głosowanie przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za
I półrocze 2012 roku oraz informacji o kształtowaniu wieloletniej prognozy
finansowej za I półrocze 2012r.
W wyniku głosowania powyższe „informacje” zostały przyjęte 15 głosami „za”
tj. jednogłośnie. Materiały stanowią załącznik nr 6 do nin. protokołu.
Ad.7
Rada Gminy w liczbie 15 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 10 września 2012r.
Podejmowane uchwały dotyczyły:
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,
• Wójt Artur Beniowski poprosił, aby wyjaśnień udzieliła Skarbnik Gminy
Stanisława Grzywa, ponieważ na posiedzeniu Komisji nie było jeszcze
materiałów.
Skarbnik Gminy Stanisława Grzywa poinformowała, że projekt uchwały o
wieloletniej prognozie finansowej oprócz zmian wynikających ze zmiany
dochodów i wydatków, otrzymuje nowy kształt w wykazie przedsięwzięć.
Do wykazu przedsięwzięć dopisuje się takie zadania jak:
− każdy talent potrzebuje wsparcia a każdy problem można rozwiązać.
Środki otrzymał Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli na realizację
tego zadania w kwocie 158 683,28zł. Zadanie to będzie realizowane w
2012 i 2013 roku.
− budowę chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej w Janowicach.
Zadanie będzie realizowane w roku 2012 i 2013.
− budowa chodników w sołectwie Bestwina przy ulicach: Kościelnej,
Krakowskiej i Witosa. Realizacja dwuletnia – w roku bieżącym zostaną
wykonane projekty, a w roku następnym odbędzie się realizacja zadania.
Z kolei zadanie „ Rewitalizacja przestrzeni publicznej centrum miejscowości
Bestwina poprzez zagospodarowanie terenu wokół SP ZOZ” zostaje
określone na okres dwóch lat, tj. 2012 i 2013. Środki, które zostały
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przyznane ze środków unijnych na to zadanie, muszą być rozliczone do
końca 2013 roku.
Przewodniczący Jerzy Zużałek przypomniał, że z uwagi na brak materiałów na
wspólnym posiedzeniu Komisji, nie została wpracowana opinia do tego projektu
uchwały.
• Brak głosów w dyskusji.
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały 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.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXII/158/2012 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 15 głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu.
2) zmiany Uchwały XII/97/2011 Rady Gminy Bestwina z dnia 01 grudnia
2011r. w sprawie budżetu gminy na 2012r.,
• Wyjaśnień do tego projektu uchwały udzieliła Skarbnik Gminy Stanisława
Grzywa informując, że:
Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2012 o kwotę 144 494,38 zł
1. Dochody majątkowe o kwotę 72 786,30 zł - są to środki przeznaczone na
realizację zadania, które będą realizować szkoły podstawowe.
2. Dochody bieżące o kwotę 71 708,08 zł, tj.:
− zwiększenie dochodów z odsetek o kwotę 1 897,00 zł. Kwota ta jest
potrzebna na uzupełnienie realizacji zadania – wyprawka szkolna. Na
to zadanie jest otrzymywana dotacja, ale jest potrzebny wkład własny
w wysokości 20%.
− Oświata i wychowanie - zwiększa się o kwotę 32 701,08 zł - Szkoły
podstawowe z tytułu zwiększenia 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
− ochrona zdrowia zwiększa się o kwotę 37 110,08zł - świetlice
środowiskowe na realizację zadania „Lato na wsi”
Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 599 370,00 zł
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – z tytułu zmniejszenia wpłat z
odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości
Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 144 494,38 zł
1. Wydatki bieżące o kwotę 71 708,08 zł w działach:
1) Dział 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 32 701,08 zł
a) Rozdział 80101- Szkoły podstawowe o kwotę 32 701,08 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 21 700,00 zł
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- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 11 001,08 zł
2) Dział 851 - Ochrona zdrowia o kwotę 37 110,00 zł
a) Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii o kwotę 17 800,00 zł
b) Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 19 310,00 zł
3) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 1 897,00 zł
a) Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 1 897,00 zł
- z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1 897,00 zł.
2. Wydatki majątkowe o kwotę 72 786,30 zł w dziale:
1) Dział 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 72 786,30 zł
a) Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 72 786,30 zł
- z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę
72 786,30 zł.
Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 1 403 720,00 zł
1. Wydatki majątkowe o kwotę 1 403 720,00 zł w działach:
1) Dział 600 - Transport i łączność o kwotę 804 350,00 zł
a) Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe o kwotę 804 350,00 zł
- z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 804 350,00 zł
- z zadania inwestycyjnego pn.: Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi
powiatowej S 4471ul. Janowicka w Janowicach o kwotę 804 350,00 zł.
2) Dział 851 - Ochrona zdrowia o kwotę 599 370,00 zł
a) Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne o kwotę 599 370,00 zł
- z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 599 370,00 zł
- z zadania inwestycyjnego pn.: Rewitalizacja przestrzeni publicznej centrum
miejscowości Bestwina poprzez zagospodarowanie terenu wokół SP ZOZ
kwotę 599 370,00 zł.
Dokonuje się przeniesienia wydatków między działami:
1) z Działu 852 - Pomoc społeczna kwotę 3 802,00 zł
a) Rozdziału 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 3 802,00 zł
- z wydatków bieżących: świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę
3 802,00 zł
2) do Działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza kwotę 3 802,00 zł
a) Rozdziału 85415 - Pomoc materialna dla uczniów kwotę 3 802,00 zł
- na wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę
3 802,00 zł
3) z Działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza kwotę 3 616,16 zł
a) Rozdziału 85401 - Świetlice szkolne kwotę 3 616,16 zł
- z wydatków bieżących: wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 3
616,16 zł
4) do Działu 801- Oświata i wychowanie kwotę 3 616,16 zł
a) Rozdziału 80101 - Szkoły podstawowe kwotę 1 000,00 zł
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- na wydatki bieżące: wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań
kwotę 1 000,00 zł
b) Rozdziału 80104- Przedszkola kwotę 2 000,00 zł
- na wydatki bieżące: wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań
kwotę 2 000,00 zł
c) Rozdziału 80110 - Gimnazja kwotę 616,16 zł
- na wydatki bieżące: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
kwotę 616,16 zł.
Zmniejsza się plan przychodów § 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek
i kredytów na rynku krajowym o kwotę 804 350,00 zł z tytułu odstąpienia od
realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa chodnika dla pieszych w ciągu
drogi powiatowej S 4471 ul. Janowicka w Janowicach.
Budżet po wprowadzonych zmianach wynosi:
1. po stronie dochodów kwotę 29 885 950,20 zł
2. po stronie wydatków kwotę 29 006 573,34 zł
3. wynik (1-2) nadwyżka 879 376,86 zł
4. Przychody wynoszą 2 635 156,00 w tym:
1) przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym
2 495 650,00 zł.
a) kredyt 2 495 650,00 zł - na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i
pożyczek
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
• Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, jak wyżej, że projekt tej
uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji, lecz radni nie
posiadali tego projektu i w związku z tym nie została wypracowana opinia
o tym projekcie.
• W dyskusji głos zabrał radny Jan Stanclik z zapytaniem, co oznacza zapis w
§ 6 mówiący o tym, że zmniejsza się plan przychodów o kwotę 804 350,00zł
z tytułu odstąpienia od realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa
chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej ul. Janowicka.
Wyjaśnień udzielił Wójt Artur Beniowski informując, że jeżeli zadanie jest
zapisane w wieloletniej prognozie finansowej, to tam jest zapisana pełna
kwota. Nie oznacza to, że zadanie wypada z realizacji. W poniedziałek
przyszłego tygodnia już zostanie ogłoszony przetarg.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, Przewodniczący Jerzy Zużałek
przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały
Nr XII/97/2011 Rady Gminy Bestwina z dnia 01 grudnia 2011r. w sprawie
budżetu gminy na 2012r.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXII/159/2012 w sprawie zmiany
Uchwały XII/97/2011 Rady Gminy Bestwina z dnia 01 grudnia 2011r. w
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sprawie budżetu gminy na 2012r.– została przyjęta 15 głosami „za”, tj.
jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu.
1) uchwalenia „wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych w Gminie Bestwina na lata 2013-2015”,
• Wyjaśnień do tego projektu uchwały udzielił Wójt Gminy Artur Beniowski
informując, że Aqua S.A zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 roku o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniem ścieków,
wystąpiła z prośbą o przyjęcie i zaopiniowanie planu prac na lata następne.
Dotyczy to zadań inwestycyjnych realizowanych na obszarze gminy
Bestwina w 2012 i 2015 roku.
W roku 2012 zaplanowano: przebudowę sieci wodociągowej wraz z
przyłączami w rejonie ul. Sosnowej i Jodłowej w Bestwinie. Długość - 520
metrów, wartość zadania 260tys.zł.
W roku 2015 zaplanowano przebudowę sieci rozdzielczej oraz przyłączy w
rejonie ul. Maślaków i Groszkowej w Bielsku-Białej oraz ul. Jesionowej i
bocznej w Bestwinie. Długość - 1 830 metrów, wartość zadania 914tys.zł.
Pismo stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu.
• Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że projekt uchwały w sprawie,
uchwalenia „wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych w Gminie Bestwina na lata 2013-2015” uzyskał pozytywną
opinię komisji stałych Rady Gminy.
• Brak głosów w dyskusji.
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych w Gminie Bestwina na lata 2013-2015”,
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXII/160/2012 w sprawie uchwalenia
„wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych w
Gminie Bestwina na lata 2013-2015”– została przyjęta 15 głosami „za”, tj.
jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu.
3) zawarcia porozumienia na przejęcie zadań dotyczących zarządzania
publicznymi drogami powiatowymi,
• Wyjaśnień do tego projektu uchwały udzielił Wójt Artur Beniowski
informując, że chodzi o wybudowanie trzech odcinków chodników dla
pieszych na terenie naszej gminy przy drogach powiatowych:
− ul. Krakowskiej od przystanku autobusowego Magówka do skrzyżowania
z ul. Pod Magówką,
− ul. Kościelnej od budynku nr 16 do nowego odcinka chodnika – dojazd do
posesji nr 28,
− ul. W.witosa od budynku nr 14 w Bestwince do skrzyżowania z ul.
Młyńską w Bestwinie,
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Zaznaczył, że Rada Powiatu już podjęła podobną uchwałę na swoim
posiedzeniu, aby można było przystąpić do prac projektowych i
wykonawczych tych odcinków. Finansowanie tych zadań pochodzi z
Lokalnej Grupy Rybackiej. Gmina otrzymała na to 900tys.zł, ale do tego
trzeba doliczyć jeszcze ok. 15-20% , jako udział własny gminy. Wszystkie
kwoty zależeć będą później od przeprowadzonego przetargu.
• Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że projekt uchwały w sprawie
zawarcia porozumienia na przejęcie zadań dotyczących zarządzania
publicznymi drogami powiatowymi uzyskał pozytywną opinię komisji
stałych Rady Gminy przy 14 głosach „za”, 0 głosów „przeciw” i 1 głosie
wstrzymującym się.
• Brak głosów w dyskusji.
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXII/161/2012 w sprawie zawarcia
porozumienia na przejęcie zadań dotyczących zarządzania publicznymi
drogami powiatowymi – została przyjęta 15 głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do nin. protokołu.
4) przyjęcia „Planu Działań na Rzecz Zrównoważonej Energii SEAP”,
• Wyjaśnień do tego projektu uchwały udzielił Zastępca Wójta Stanisław
Wojtczak informując, że jest to projekt uchwały o charakterze intencyjnym i
jest kontynuacją uchwały podjętej przez Radę Gminy Bestwina w ubiegłym
roku w sprawie przystąpienia do porozumienia między burmistrzami.
Uchwała ta otwiera w przyszłości drogę do starania się o środki związane z
termoizolacją, kolektorami słonecznymi, jak również z wymianą pieców
węglowych na piece o niskiej emisji. Przypomniał, że na wspólnym
posiedzeniu radny Mateusz Grygierzec miał uwagi do wartości mega dżuli
(MJ) gazu. Po sprawdzeniu, autorzy tego opracowania odnieśli się do
zastrzeżenia i w tym miejscu poprosił kierownika referat ST Mariusza
Szlosarczyka o przedstawienie odpowiedzi w tej kwestii.
Kierownik Mariusz Szlosarczyk poinformował, że założeniem tego programu
jest to, aby ograniczyć emisję zanieczyszczeń do atmosfery z budynków
mieszkalnych i budynków użyteczności publicznych, którymi zarządza
gmina. Przyjęto do obliczeń wartość obliczeniową opierająca się na takim
przeliczniku, że 1m3 gazu ziemnego ma wartość opałową 38 MJ. Agencja
Rozwoju Regionalnego, która zlecała to opracowanie potwierdziła, że
wynika to z wyliczeń z literatury i z dotychczasowych doświadczeń, które
przeprowadzali profesorowie i analitycy przygotowujący ten program.
Generalnie przyjmuje się średnio między 34-36 MJ, ale dla bezpieczeństwa
zwiększono ten współczynnik do 38 MJ. Nie stwierdzono więc podstaw do
tego, aby się z tym nie zgodzić.
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• Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że projekt uchwały w sprawie
przyjęcia „Planu Działań na Rzecz Zrównoważonej Energii SEAP”, uzyskał
pozytywną opinię komisji stałych Rady Gminy przy 13 głosach „za”,1 głosie
„przeciw i 1 głosie „wstrzymującym się”.
• W dyskusji głos zabrali:
Radny Mateusz Grygierzec stwierdził, że będzie głosował przeciw przyjęciu
omawianego „Planu”, bo jest to plan
związany z unijną polityką
antywęglową, która działa niekorzystnie na polską stabilność energetyczną.
Jednym z podstawowych założeń jest wymiana pieców węglowych na
gazowe, co ma ograniczyć emisję dwutlenku węgla. Nie wzięto pod uwagę
wysokiego kosztu ogrzewania gazowego oraz faktu, że głównym źródłem
gazów cieplarnianych jest przemysł ciężki, a nie gospodarstwa domowe.
Projekt nie precyzuje także wielkości ewentualnych dofinansowań do kupna
nowych urządzeń grzewczych.
Radny Jan Stanclik zaznaczył, że na wspólnym posiedzeniu komisji
wstrzymał się od głosu przy tym projekcie uchwały, lecz dzisiaj, też będzie
głosował przeciw przyjęciu „Planu” . Zwrócił uwagę, że wielcy „magnaci
świata”, jak USA, Chiny, Niemcy, do tych ustaw nie przystępują. Jego
zdaniem, chce się nasz biedny Kraj uciemiężyć, a taka sytuacja jest naganna.
Stwierdził, że byłoby to realne w roku 2040, kiedy być może będzie dostępny
tani gaz łupkowy. Obecnie jest energia węglowa i wyraził obawy, że po roku
2020 będą naliczane wysokie kary. Stąd też będzie przeciwny tej uchwale.
Wójt Artur Beniowski wyjaśnił, że dzięki tej uchwale, kary mogą być
mniejsze. Jeżeli samorządy nie podejmą tego typu uchwał, to owszem będą
mogły prowadzić np.: program ograniczenia niskiej emisji, programy
dotyczące termomodernizacji itd., ale jest duże prawdopodobieństwo, że
będą musiały robić to ze środków własnych. Przypomniał, że uchwała, która
była podjęta wcześniej, jako wejście do tego programu, jest kontynuacją tego
co już było rozpoczęte. Podkreślił, że podjęcie tej uchwały nie obliguje
gminy do niczego. Otwiera natomiast furtkę, że jak tylko pojawią się
programy związane z tymi opracowaniami, to gmina będzie mogła z nich
skorzystać, a także będzie to dla gminy tańsze.
Przede wszystkim, jak zaznaczył, uchwała ta potrzebna będzie do pozyskania
potencjalnych środków.
Radny Andrzej Wojtyła odnosząc się do wypowiedzi radnego Jana Stanclika,
stwierdził, że samorządowcy winni dbać o interesy mieszkańców gminy.
Między innymi taka uchwała może sprawić, iż w przyszłości mieszkańcy
będą mogli zaoszczędzić przy termomodernizacji lub wymianie kotłów.
Zaznaczył, że rolą radnego jest dbanie o mieszkańców i ewentualne
zmniejszanie kosztów egzystencji w lokalnym środowisku. Ta uchwała
intencyjna będzie najlepszym tego przykładem.
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Z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, Przewodniczący Jerzy Zużałek
przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia „Planu
Działań na Rzecz Zrównoważonej Energii SEAP”.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXII/162/2012 w sprawie przyjęcia
„Planu Działań na Rzecz Zrównoważonej Energii SEAP”– została przyjęta
13 głosami „za” przy 2 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”.
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do nin. protokołu.
5) podziału gminy Bestwina na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic,
numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,
• Wyjaśnień do tego projektu uchwały udzielił Zastępca Wójta Stanisław
Wojtczak informując, że na wspólnym posiedzeniu Komisji Pełnomocnik ds.
wyborczych Arkadiusz Maj przedstawił propozycję podziału gminy
Bestwina na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. Po konsultacjach
z radnymi sołectwa Bestwina i sołectwa Janowice, zostały naniesione
poprawki, które zostały uwzględnione w tym projekcie uchwały. Prosił o
podjęcie tej uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek odczytał pismo Dyrektora
Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku –Białej informujące, że
nie wnosi uwag do:
− tworzonych jednomandatowych okręgów wyborczych, ich powiązań z
jednostkami pomocniczymi, obwodami głosowania,
− projektu uchwały Rady Gminy Bestwina w sprawie podziału gminy
Bestwina na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby
radnych wybieranych w każdym okręgu. Pismo stanowi załącznik nr 13
do nin. protokołu.
• Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że projekt uchwały w sprawie
podziału gminy Bestwina na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic,
numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, uzyskał
pozytywną opinię komisji stałych Rady Gminy przy 12 głosach „za”, 0
głosów „przeciwnych i 2 głosach „wstrzymujących się” (jeden radny
nieobecny był na sali obrad). Wyjaśnił, że głosy wstrzymujące się dotyczyły
podziału na okręgi w sołectwie Janowice. Radni złożyli w tej kwestii na
Komisji wnioski i do czasu ich ujęcia w projekcie uchwały, wstrzymali się
od głosu. Wnioski dotyczące zmian w podziale na okręgi były również
wnoszone w sołectwie Bestwina. Zostały one jednak uwzględnione i
przedstawione już na posiedzeniu Komisji, gdyż były zgłoszone wcześniej,
przed posiedzeniem Komisji. Dziś na sesji wszyscy radni otrzymali projekt
uchwały z uwzględnionymi już wnioskami dotyczącymi okręgów w
sołectwie Janowice.
Pełnomocnik ds. wyborczych Arkadiusz Maj wyjaśnił, że w sołectwie
Janowice okręgi wyborcze zostały naniesione w ten sposób, aby całą ulicę
Janowicką włączyć do okręgu wyborczego nr 9. Dodatkowo została
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wprowadzona ulica przyległa. Z okręgu nr 10 zostały wyłączone numery
nieparzyste z ulicy Janowickiej i numeracja została przesunięta do centrum
Janowic. Wskaźniki norm przedstawicielskich są wszystkie zachowane, co
potwierdza pismo Dyrektora KBW odczytane wcześniej.
Poinformował też, że zapis ustawy Kodeks wyborczy, daje możliwość
mieszkańcom do wniesienia protestów do Komisarza Wyborczego, w liczbie
co najmniej 15.
Dodatkowo zwrócił uwagę, że w sołectwie Kaniów została zmieniona
numeracja okręgów, tj. okręg numer 13 ma numer 14, zaś okręg nr 14 ma
obecnie numer 13.Wynika to z logiki podziału na późniejsze obwody
głosowania, gdzie okręg nr 12 i 13 będzie w obwodzie głosowania nr 5, a
okręg nr 14 i 15 będzie w obwodzie głosowania nr 6.
− W dyskusji głos zabrali:
Radny Jerzy Stanclik stwierdził, że będzie głosował przeciw tej uchwale. Jak
zaznaczył, dotychczasowy system wielomandatowych okręgów wyborczych,
bardzo dobrze się sprawdzał na przykładzie naszego samorządu. W tym
miejscu przytoczył historię kształtowania się wyborów, począwszy od lat 90tych, kiedy to wybory odbywały się w okręgach jednomandatowych, w
następnych latach w okręgach wielomandatowych i obecnie znów w
okręgach jednomandatowych. Na przykładzie tych zmian wyraził obawę, że
może być sytuacja podobna, jak w oświacie przy powstawaniu gimnazjów.
Wówczas zachwycano, jak powstawały, a od kilku lat negatywnie mówi się o
tej reformie. W związku z tym, jak zaznaczył, akceptuje przedstawiony
podział na jednomandatowe okręgi wyborcze, ale będzie głosował przeciw.
Radny Anatol Faruga poparł wypowiedź radnego Jerzego Stanclika, bo jak
stwierdził, jest to ograniczenie swobód obywatelskich. Radny powinien na
sesji głosować dla całej gminy, a w sołectwie powinien reprezentować całe
sołectwo, a nie np. 600 czy 500 wyborców, czy też numer od 1-11, a z
numeru 12 mieszkaniec musi iść do innego radnego. Jego zdaniem, jest to nie
po samorządowemu.
Wójt Artur Beniowski wyjaśnił, że to wynika z ustawy. Radni mają
możliwość głosowania przeciw, zaś organ wykonawczy musi ustawę przyjąć
i respektować.
Pełnomocnik ds. wyborczych Arkadiusz Maj wyjaśnił dodatkowo, że radni
mogą głosować, jak zechcą. Niepodjęcie jednak tej uchwały w terminie
będzie skutkowało tym, że Krajowe Biuro Wyborcze wykona to za Radę
Gminy.
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek stwierdził, że wybory tak, czy owak,
trzeba przeprowadzić, więc lepiej będzie świadczyć o gminie, jeżeli ta
uchwała będzie podjęta. Zaznaczył, że osobiście nie ma nic przeciwko
jednomandatowym okręgom. Przywołał też sołectwo Bestwina, gdzie zawsze
to sołectwo było podzielone na dwa obwody głosowania i wyborcy w tych
obwodach głosowali na innych kandydatów.
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Z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, Przewodniczący Jerzy Zużałek
poddał pod głosowanie w pierwszej kolejności poprawki naniesione do projektu
uchwały w podziale na okręgi w sołectwie Janowice.
W wyniku głosowania zostały one przyjęte 15 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Kolejno Przewodniczący przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXII/163/2012 w sprawie podziału gminy
Bestwina na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby
radnych wybieranych w każdym okręgu – została przyjęta 11 głosami „za”
przy 3 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się”. Uchwała stanowi
załącznik nr 14 do nin. protokołu.
Ad.8
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek odczytał informację dotyczącą
oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych Rady Gminy Bestwina za
2011 rok.
Przedmiotowe oświadczenia zostały złożone przez wszystkich radnych w
terminie ustawowym. W wyniku analizy oświadczeń przez Przewodniczącego
Rady Gminy, nie zostały stwierdzone nieprawidłowości. Drugie egzemplarze
oświadczeń zostały przekazane do Urzędu Skarbowego w Czechowicach Dziedzicach. Informacja stanowi załącznik nr15 do nin. protokołu.
Odczytał również informację dotyczącą oświadczenia majątkowego złożonego
Wojewodzie Śląskiemu przez Przewodniczącego Rady Gminy Bestwina za 2011
rok.
Z informacji Wojewody Śląskiego wynika, że przedmiotowe oświadczenie
zostało złożone w terminie ustawowym i w wyniku analizy oświadczenia nie
stwierdzono nieprawidłowości.
Z powodu śmierci wójta oświadczenie za 2011 rok nie zostało złożone.
Informacja stanowi załącznik nr 16 do nin. protokołu.
Ad.9
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek poinformował, że do Rady Powiatu w
Bielsku-Białej w dniu 8 maja 2012 roku wpłynęła skarga wraz z dokumentami
uzupełniającymi od pana Eugeniusza Kóski. Rada Powiatu rozpatrywała
powyższą skargę 24 lipca br. i podjęła uchwałę, że:
− uznaje skargę z dnia 8 maja 2012r.:
a) w części dotyczącej wydania przez Starostwo Powiatowe w BielskuBiałej decyzji niezgodnej z prawem – za bezzasadną,
b) zaś w części dotyczącej wydania decyzji z dnia 18.12.2001 roku, znak:
GB73312-2/01
w
sprawie
ustalenia
warunków
zabudowy
i zagospodarowania terenu dla inwestycji pn. budowa instalacji wytopu
aluminium tj. pieców topielnych i ostojowych zlokalizowanych na
działkach Nr 714/83 i 714/86 położonych w Gminie Bestwina bez
uwzględnienia decyzji Wojewody Katowickiego z dnia 28.01.1998r.
znak: Oś-I-7211/126/97, wprowadzającej zakaz lokalizowania
magazynów ropopochodnych i innych substancji chemicznych oraz
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rurociągów do ich transportu na terenie strefy zewnętrznej ujęcia wody
pitnej – przekazuje skargę do Rady Gminy Bestwina.
Zgodnie z tym ostatnim zapisem, Rada Powiatu przekazała skargę Radzie
Gminy, jako organowi właściwemu do jej rozpatrzenia.
Zastępca Wójta Stanisław Wojtczak w kwestii uzupełnienia i wyjaśnienia,
poinformował że w tzw. „międzyczasie” toczyła się sprawa przed Wojewodą
Śląskim, gdyż pan Eugeniusz Kóska złożył również skargę do Wojewody. W
związku z czym
z Wojewodą prowadzona była dość intensywna
korespondencja, w której Przewodniczący Rady Gminy przy udziale Urzędu
Gminy przekazał cały komplet dokumentów uwzględniający aspekty skargi
wraz z postanowieniami Prokuratury Rejonowej i Okręgowej w Katowicach
związanymi z tą sprawą.
Poinformował też, że w dniu wczorajszym wpłynęło od Wojewody pismo
odnoszące się do całości tej sprawy. Z treści tego pisma wynika, że Wojewoda
nie odnosi się do skargi i zarzutów skarżącego się, lecz wskazuje organowi
samorządowemu na procedury, przy których winien zachować szczególną
staranność. Między innymi zwrócił uwagę, że skarga nie podlega zaskarżeniu do
Sądu Administracyjnego, co poparł orzeczeniami Wojewódzkich Sądów
Administracyjnych w Łodzi i Kielcach. Ta uwaga Wojewody wynikła z tego, że
w jednym z naszych pism skierowanych do pana Kóski, został przywołany art.
101. ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, informujący o tym, że może on
wnieść skargę do Sądu Administracyjnego na uchwałę Rady Gminy.
Tymczasem skarga rozpatrywana jest na poziomie maksymalnie Wojewody,
który sprawuje nadzór nad realizacją i wykonaniem uchwał poszczególnych rad
gmin.
Przewodniczący Jerzy Zużałek wracając do skargi otrzymanej od Rady Powiatu,
zasugerował, aby skargę pana Eugeniusza Kóski przekazać do rozpatrzenia
Komisji Rewizyjnej.
Rada Gminy przyjęła propozycję Przewodniczącego i jednogłośnie podjęła
decyzję, aby skargę skierować do Komisji Rewizyjnej. Skarga stanowi załącznik
nr 16a do nin. protokołu.
Ad.10
W punkcie informacje bieżące Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek
odczytał pisma, które wpłynęły na jego ręce od:
− Mieszkańców ulicy gospodarskiej w Bestwinie – dotyczy zalewania podczas
deszczu posesji mieszkańców ulicy Gospodarskiej z uwagi na brak
odwodnienia ulicy Widokowej.
Odczytał również odpowiedź udzieloną przez Wójta Gminy Bestwina. Pisma
stanowią załączniki nr 17 do nin. protokołu.
− Mieszkańców ul. Grobel Borowa – dotyczy interwencji w sprawie
wydłużającego się terminu naprawy przepustu usytuowanego w tzw.
„Parku”. Pismo stanowi załącznik nr 18 do nin. protokołu.
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− Państwa Niemczyków z Bestwiny – oferta sprzedaży lub zamiany
nieruchomości przy Ośrodku Rekreacji i Sportów Wodnych w Kaniowie.
Pismo stanowi załącznik nr 19 do nin. protokołu.
− Pana Bronisława Zuber z Bestwinki – dotyczy konstruktywnego podejścia do
pisma w kwestii opłat stałych, naliczanych przez Kombest.
Pismo stanowi załącznik nr 20 do nin. protokołu.
Wyjaśnienia na piśmie przygotuje Prezes PK „Kombest” pan Wacław
Waliczek.
− Starosty Bielskiego – dotyczy podania kandydatury osoby nominowanej
przez samorząd gminy Bestwina do Nagrody Starosty Bielskiego im. ks.
Prałata Józefa Londzina.
Pismo stanowi załącznik nr 21 do nin. protokołu.
− Gminnego Organizatora Sportu Szkolnego – dotyczy przyznania środków
finansowych w wysokości 4 000,00zł z przeznaczeniem na organizację
szkolnych zawodów sportowych dzieci i młodzieży gminy Bestwina na rok
szkolny 2012/2013 (transport, sędziowie). Pismo stanowi załącznik nr 22 do
nin. protokołu.
Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Bestwinie – dotyczy
zaplanowania w budżecie gminy środków finansowych na waloryzację i na
podwyżkę płac dla pracowników Administracji Oświaty w placówkach
oświatowo- wychowawczych prowadzonych przez gminę. Wpłynęły również
pisma od pracowników administracji i obsługi z poszczególnych placówek
oświatowych. Pisma stanowią załączniki nr 23 do nin. protokołu.
− Redaktora Naczelnego Piotra Wysockiego poparte podpisami: Prezesa
Zarządu Powiatowego Związku OSP RP w Bielsku-Białej, Komendanta
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku – Białej oraz innych
zainteresowanych wydaniem albumu upamiętniającego ofiary pożaru w
Rafinerii Nafty w Czechowicach-Dziedzicach, od którego minęło 41 lat.
Pismo stanowi załącznik nr 24 do nin. protokołu.
Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że z okazji Święta
Niepodległości, w tym roku w przeddzień Święta, tj. 10 listopada, planowany
jest bieg sztafetowy szkół obejmujący wszystkie cztery sołectwa na długości
ok. 11km. Start w Janowicach, a meta w Kaniowie. Jedna kategoria to szkoły
podstawowa, druga kategoria to gimnazja.
Kolejno w informacjach bieżących głos zabrał Wójt Artur Beniowski
informując, że:
− oświetlenie i przetarg na prąd, organizowany przez firmę Energia Optima –
samorządy, które weszły w projekt odczują oszczędności w 2013 roku,
− sołtysi otrzymali listy poparcia, do zbierania podpisów, na ręce Ministra
Gospodarki i Rządu. Wyjaśnił, że chodzi o to, aby z podatków PIT i CIT,
które spływają, jako subwencja do poszczególnych samorządów, mogło być
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kierowane więcej ok. 10% w 2014 roku. Podpisy mogą być zbierane do 24
września br. Im więcej podpisów, tym bardziej istnieje szansa, że uda się to
zrealizować.
Wójt odniósł się również pokrótce do pism odczytanych przez
Przewodniczącego Rady Gminy, a dotyczących:
− protestów mieszkańców ul. Gospodarskiej i Widokowej w Bestwinie - w
zeszłym miesiącu odbyła się wizja w terenie przy udziale pana Starosty i
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Poinformował, że również
dziś wspólnie z Zastępcą Wójta taką wizję przeprowadzili . W trakcie wizji,
pomimo kilkunastogodzinnych opadów, nie stwierdzono tam niczego
niepokojącego. Zaznaczył, że mieszkańcy skarżyli się, że po wybudowaniu
drogi zostali zalani w 2009 i 2010 roku. Przypomniał jednak, że wówczas
zalana była również część Bestwiny i część Kaniowa. Gmina wykonała tam
dość głębokie korytka wjazdowe, na bieżąco jest tam konserwowany rów
(dwa razy do roku). Przy normalnych warunkach pogodowych, w tym
rejonie, nie ma gorzej niż gdzie indziej. Wyraził opinię, że gdyby nawet
gmina wykonała prace, które żądają mieszkańcy, to w ekstremalnych
warunkach pogodowych, nie do końca spełnią one swoją rolę. Poinformował
także, że obecnie czeka na opinię Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego, co do budowy drogi, która tam powstała. Mieszkańcy
otrzymają stosowną odpowiedź na piśmie.
− pism pracowników obsługi szkół i przedszkoli dotyczące podwyżek
wynagrodzenia – zobowiązał się, że spotka się osobiście z przedstawicielami
pracowników. Do końca września br. otrzyma, bezpośrednio od dyrektora
GZSiP, a pośrednio od wszystkich dyrektorów placówek oświatowych,
projekty budżetów na rok kolejny. W związku z czym, jak zaznaczył, na
obecnym etapie nie chciałby niczego deklarować. Tym bardziej, że nie ma
jeszcze projektów budżetowych na przyszły rok od jednostek
organizacyjnych, a także brak wytycznych ministra finansów na jakim
poziomie i w jakiej wielkości będą się realizowały zwroty z podatków PIT i
CIT. Obiecał natomiast, że jak tylko otrzyma te wszystkie dane, to na pewno
nad tym problemem się pochyli.
− przyznania środków finansowych w wysokości 4 000,00zł z przeznaczeniem
na organizację szkolnych zawodów sportowych dzieci i młodzieży gminy
Bestwina na rok szkolny 2012/2013 – zostanie rozważona możliwość
dofinansowania poprzez ujęcie tego zadania w przyszłorocznym budżecie.
O głos poprosił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Łukasz Furczyk, gdyż
chciał się odnieść do poruszanych problemów dotyczących oświaty.
Przypomniał, że w roku ubiegłym Komisja przeprowadziła kontrolę z udziałem
Dyrektora GZOSiP dotyczącą zatrudnienia pracowników w tym sektorze, o
których jest mowa w piśmie. Jak stwierdził, Dyrektor wówczas przedstawił
pewne propozycje restrukturyzacji zatrudnienia w tym obszarze. Po roku czasu
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Komisja planuje spotkać się ponownie i sprawdzić, co w tej sprawie zostało
zrobione, a co nie.
Radny Grzegorz Gawęda zaprosił na 100-lecie jednostki OSP w Bestwince,
które odbędzie się w dniu 22 września br. połączone z przekazaniem i
poświęceniem samochodu bojowego.
Radny Andrzej Wojtyła zaprosił na wystawę malarską Mieczysława Wilczka.
Radna Maria Maroszek zaprosiła na Zebranie Wiejskie w Bestwiny, które
odbędzie się w dniu 30 września o godz. 10:45 w Domu Strażaka w Bestwinie.
Radny Jan Stanclik zaprosił na Zebranie Wiejskie w Janowicach w dniu
7 października 2012 o godz.10:00 w OSP.
Ad.11
Przewodniczący odczytał wnioski poszczególnych rad sołeckich.
Wnioski Rady Sołeckiej w Kaniowie (Prot. z 19.06.2012 – załącznik nr 25 do
nin. protokołu)
1. Wniosek o aprobatę w sprawie przejęcia przez Radę Sołecką Parku
Wiejskiego w Kaniowie i dalszą pomoc w jego utrzymaniu.
2. Wniosek o spowodowanie kontroli dopuszczalnego tonażu samochodów
użytkujących ulice Batalionów Chłopskich.
3. Wniosek o rozważenie możliwości założenia punktów świetlnych przy ul.
Nad Łękawką w miejscach najbardziej zacienionych oraz przy ul. Łabędziej,
w szczególności w rejonie skrzyżowania z ul. Głębokie.
4. Wniosek przypominający zamontowanie lustra dla wyjeżdżających z ul.
Grobel Borowa na ul. Batalionów Chłopskich zgodnie z pozytywnym
ustosunkowaniem się do tego tematu Starosty Andrzeja Płonki.
5. Wniosek o dokończenie wycinki zarośli wzdłuż ul. Batalionów Chłopskich
naprzeciwko kościoła parafialnego.
6. Wniosek przypominający o szybkiej i sprawnej wymianie sieci
wodociągowej według wcześniejszych ustaleń.
Pismo od Sołtysa i Rady Sołeckiej w Bestwinie z dnia 7 sierpnia 2012 roku w
którym zostały zawarta następujące wnioski:
1. Przycięcie świerków na ulicy Witosa przy zjeździe z ulicy Sikorskiego
w celu poprawy widoczności,
2. Przycięcie krzewów na ulicy Krakowskiej pomiędzy stawami,
3. Wystąpienie do Zarządu Dróg Powiatowych o zmianę programu pracy
sygnalizacji świetlnej przy przejściach dla pieszych na ulicy Krakowskiej
(w soboty i niedziele – pulsacyjne światło żółte),
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4. Montaż punktów świetlnych na ulicach Bestwiny zgodnie z propozycją Rady
Sołeckiej:
- ul. Krakowska – wjazd na ul. Okrężną,
- ul. Kwiatowa – przy „Zielonym Krzyżu”,
- ul. Buczyna – przy posesji p.Rozner J.
- ul. Prusa – wjazd z ul. Janowickiej,
- ul. M.Konopnickiej – wjazd z ul. Prusa,
- ul. Brzozowa – skrzyżowanie ul. Akacjowej z ul. Lipową,
- ul. Pod Magówką – obok posesji p. Stanclik,
- ul. Polna – wjazd z ul. Krakowskiej,
- ul. Podzamcze – oświetlenie zakrętów,
- ul. Godynia –obok mostu na Łękawce.
Pismo stanowi załącznik nr 26 do nin. protokołu.
Wnioski Rady Sołeckiej w Janowicach (Prot. z 31.08.2012 – załącznik nr27 do
nin. protokołu)
1. Zaasfaltowanie wyrw w asfalcie na ulicach: Podlesie, Miodowej,
Pszczelarskiej i Pisarzowickiej – przywiezienie kamienia i zasypanie dziur na
ulicy Podlesie wzdłuż lasu.
2. Wycięcie gałęzi z drzew przy drodze powiatowej na ulicy Kubika (od p.
Łokaj do ul. Janowickiej) i gminnej ulicy Miodowej. Rozważyć pisemne
zwrócenie się do właścicieli tych działek, gdzie rosną te drzewa, aby to
zrobili osobiście lub wysłać ekipę, która wykona to na ich koszt.
3. Zamontować lustro powyżej posesji nr 68 a poniżej p.Jaworskich oraz
wykonać zjazd, aby pojazdy, które na tej ulicy chcą się wyminąć, miały taką
możliwość.
4. Wykonać kontrolę przydrożnych lamp (nie wszystkie świecą).
Ustne wnioski złożyli:
Radny Jerzy Stanclik zwrócił uwagę, że jest już połowa września a nadal
likwiduje się szkody pozimowe. Wyraził nadzieję, że dziura na ulicy
Sikorskiego zostanie załatana jeszcze przed kolejną zimą.
Radny Benedykt Kohut:
− zaproponował, aby w okresie zimowym Urząd Gminy opracował plan
zagospodarowania i wykorzystania Parku Starodrzewia. Stwierdził, że jest to
nieporządku, aby w tak pięknym parku nie było miejsca, aby było sobie
usiąść. Szczególnie chodzi o dni wolne od pracy, tj. w soboty i niedziele,
− ponownie zaapelował o zagospodarowanie obiektu dawnych „Dębów”.
Przypomniał, że na jego interwencje zostały usunięte wiszące „szmaty” i na
tym się skończyło. Budynek ten przynosi wstyd dla naszej gminy.
Zaproponował, aby Urząd Gminy przeprowadził rozmowy z właścicielem,
jakim jest Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w tej kwesti,i.
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− zaproponował, aby na 2013 rok próbować zaplanować budowę chodnika na
odcinku od p. Gajdy do Piekarni w Bestwinie. Zaznaczył, że jest to bardzo
niebezpieczny odcinek,
− prosił o dokończenie chodnika między płotami szkolnymi, który jest
głównym traktem komunikacyjnym młodzieży gimnazjalnej,
− zgłosił, że podczas wycinki porostów przy Ośrodku Zdrowia w Bestwinie,
odsłonił się płot z dużą dziurą, która jest widoczna dla wszystkich ludzi
korzystających z Ośrodka Zdrowia.
Radny Grzegorz Kołodziejczyk:
− przypomniał, że w dniu 11 września odbyła się wizja lokalna na ulicy Kóski i
Dworskiej w sprawie odwodnienia tego rejonu. Z uwagi, że jest to dość
poważna inwestycja wnioskował, aby wykonanie tego zadania ująć w
budżecie na rok 2013,
− wnioskował o wykonanie chodnika na ulicy Witosa od ulicy Krzywolaków w
stronę przystanku kolejowego. Zaznaczył, że jest to odcinek o znacznym
natężeniu ruchu i należałoby go ująć w budżecie na 2013 rok.
Radna Maria Maroszek:
− po raz kolejny wnioskowała o wykonanie przejścia na ulicy Krakowskiej,
poniżej ulicy Bialskiej.
Radny Andrzej Wojtyła:
− podziękował kierownikowi referatu służb technicznych za szybką reakcję na
pismo w sprawie murku oporowego,
− wnioskował o odprowadzenie wody, która znów się gromadzi przy
wyremontowanym osuwisku na ulicy Kościelnej. W przeciwnym razie woda
ta będzie zalewała kilku mieszkańców. Przypomniał, że jest to problem
„Powiatu”, ale problem ciągnie się od kilku lat, a mieszkańcy protestują i
domagają się rozwiązania tego problemu,
− prosił o nową gładź na mostku położonym na Potoku Pasieckim,
− również poparł wypowiedź radnego Benedykta Kohuta w sprawie
możliwości korzystania przez mieszkańców z Parku Starodrzewia obok
Urzędu Gminy,
− w związku z tym, że zbliża się koniec roku i do Rady Gminy będzie wpływać
coraz więcej próśb o dofinansowanie i innych spraw związanych z finansami
(m.inn.pisma od pracowników administracji i obsługi szkół i przedszkoli)
wyraził nadzieję, że uda się Radzie Gminy znaleźć wspólne rozwiązanie i
dokonać słusznych wyborów.
Radny Łukasz Furczyk:
− zapytał, co dalej z dworcem PKP w Kaniowie,
− zapytał, jak wygląda realizacja jego prośby odnośnie naprawy poboczy na
ulicy Dankowickiej,
− poruszył problem oznakowania i wycinki drzew. Zwrócił uwagę, że obecnie
wycina się drzewa, które nie były zgłaszane, a te które były zgłaszane dwa
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lata wstecz, nie są wycinane. Szczególnie dotyczy to dębu, który rośnie przy
posesji p. Wojtuszek (podstawa pnia cała spróchniała),
− zapytał, czy będzie poprawa oznakowania poziomego na głównych drogach
powiatowych ze względu na zbliżającą się porę mgieł.
Radny Stanisław Nycz:
− zapytał dyrektora GZOSiP, gdzie się mają podziać dzieci z Janowic, kiedy
przez całe wakacje było zamknięte boisko. Przypomniał, że boisko to było
wykonane rękami rodziców i wyposażone za ciężko zarobione pieniądze
Rady Rodziców,
− podniósł problem brygady remontowej przy Urzędzie Gminy i stwierdził, iż
odnosi wrażenie, że ta brygada jest tylko dla potrzeb sołectwa Bestwina
(koszenie, sprzątanie), bo w Janowicach się nic nie robi.
Radny Anatol Faruga:
− podziękował p. Alicji Grygierzec i p. Adamowi Wróbel za rzetelne artykuły
w Magazynie Gminnym, o które prosił, a dotyczące stosowania nawozów
organicznych i usuwania drzew i krzewów,
− podziękował również p. Wacławowi Waliczkowi Prezesowi „Kombest” za
to, że mimo upalnego lata i suszy nie było praktycznie skarg na brak wody i
jakość wody, w porównaniu z innymi latami,
− prosił Wójta i Dyrektora GZOSiP, aby w miarę możności, chociaż od
stycznia, starać się wygospodarować środki na podwyżki dla pracowników
obsługi szkół i przedszkoli,
− nawiązał ponownie do przejścia z ulicy Bialskiej na ulicę Krakowską i prosił,
aby wysłać kolejny monit do Zarządu Dróg Powiatowych w tej sprawie,
− nawiązując do wypowiedzi radnego Benedykta Kohuta w sprawie parku,
wnosił, aby brama do parku była również otwarta w soboty i niedzielę. Nie
tylko po to, aby wejść i pospacerować, ale również po to, aby można było
przez niego przejść, gdyż stanowi znaczny skrót łączący ulicę Krakowską z
ulicą Szkolną.
Radna Wioleta Gandor:
− poinformowała, że wspólnie z sołtysem, kierownikiem referatu ST i
panią Dyrektor dokonali wizji lokalnej pod szkołą w Bestwince w sprawie
parkingu. Wspólnie więc z sołtysem proszą, aby priorytetowo potraktować
budowę tego parkingu i ujęcie go w budżecie na przyszły rok ,
− zapytała Wójta Gminy, jak zapatruje się na postawienie nowych punktów
świetlnych w gminie w przyszłym roku. Mieszkańcy Bestwinki proszą o
postawienie kilku punktów (3-4 lampy).
Radny Grzegorz Gawęda:
− w całości poparł budowę parkingu przy szkole w Bestwince, ale też
wnioskował o zastanowienie się nad remontem tej szkoły ( stare piece, stare
instalacje),
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− wnioskował o wycinkę drzew na skrzyżowaniu ulic: św. Sebastiana i św.
Floriana przy strażnicy (ok. 8-9 drzew), które zagrażają bezpieczeństwu,
− zasygnalizował, że jest remontowana ulica św. Floriana i na wysokości
państwa Wróbel jest wykonany asfalt, ale kałuża wody nadal się tam
utrzymuje. Prosił, aby odwodnić tą ulicę lub podnieść asfalt.
Radny Mateusz Grygierzec:
− zapytał, na jakim etapie jest regulacja koryta rzeki Łękawka i wnioskował o
ponowne wykonanie prac na odcinku przy ul. Podzamcze w rejonie posesji
Targosz, gdzie koryto rzeki zwęża się i gwałtownie meandruje. Zwrócił się
też do Urzędu Gminy o wpłynięcie na Spółkę Melioracyjną, która podjęła się
wykonania prac oraz przeanalizowanie, czy Spółka dysponuje sprzętem, aby
wykonać tak ciężkie roboty,
− poprał wniosek radnego Benedykta Kohuta odnośnie niebezpiecznego
odcinka ulicy Janowickiej, zwłaszcza przy posesji państwa Wróbel.
Wnioskował też o dodatkowy znak ostrzegawczy w tym rejonie,
Radny Jan Stanclik:
− prosił o zamontowanie zakupionych rur na odcinku ul. Janowickiej,
− zapytał, co dalej z rowem odwadniającym w rejonie państwa Ajchler (rów się
pogłębia i obrywa),
− wnioskował o wycinkę drzew rosnących na prywatnych posesjach przy ulicy
Kubika i ul. Miodowej (utrudniony przejazd sprzętu rolniczego), na koszt
właścicieli,
Przewodniczący Rady:
− poparł prośbę pracowników obsługi szkół i przedszkoli i zwrócił się z prośbą
do Wójta i Dyrektora GZOSiP o wygospodarowanie środków na ten cel w
projekcie przyszłorocznego budżetu,
− przypomniał, że kiedyś młodzież z Bestwiny i Janowic zwracała się z prośbą
o wybudowanie skateparku. Poddał pod rozwagę problem zagospodarowania
parku pod tym kątem w połączeniu np. z placem zabaw.
Łukasz Furczyk
− nawiązał do zagospodarowania parku i zasugerował plenerową siłownię.
Radny Stanisław Nycz
− stwierdził, że zamiast zagospodarowaniem parku, który wymaga dużych
nakładów, trzeba się zastanowić, jak znaleźć środki dla pracowników obsługi
szkół i przedszkoli.
Przewodniczący Jerzy Zużałek
− nawiązał do wypowiedzi radnego Stanisława Nycza i stwierdził, że mowa
jest o możliwościach zagospodarowania parku ze środków zewnętrznych, nie
z budżetu gminy.
Radny Edward Jonkisz
− w imieniu mieszkańców ulicy Rybackiej prosił o remont tej drogi, wycinkę
drzew.
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Radny Stanclik Jan
− przypomniał, że w dniu 5 września w Bestwince odbyły się konsultacje
społeczne na temat budowy drogi S1. Poinformował, że przedstawione były
wariant A, B, C i D. Podkreślił, że radni z sołectwa Janowice popierają
wariant „D” i na poparcie tego wariantu zbierają podpisy mieszkańców.
Zwrócił się z prośbą do Wójta, aby włączył się i wystosował pismo
przewodnie do Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad.
Radny Grzegorz Kołodziejczyk
− prosił kierownika Ośrodka Rekreacji i Sportów Wodnych w Kaniowie o
podzielenie się spostrzeżeniami z funkcjonowania „Ośrodka”.
Sołtys sołectwa Kaniów Marek Pękala
− prosił o dokonanie remontu przepustu na ul. Łabędziej w rejonie państwa
Paszek (była wizja lokalna),
− prosił o wykonanie drugiego przepustu na ul. Grobel Borowa w rejonie pana
Walaszczyka (była wizja lokalna).
Mieszkaniec Bestwiny Jan Ślosarczyk
− zapytał, kiedy będzie wykonany odcinek ul. Jawiszowickiej i ul. Janowicka.
Zapytał też, czy ul. Krakowska zostanie wyremontowana łącznie z
chodnikiem i oświetleniem od Tartaku do mostu na Białce.
Ad.12
Przewodniczący odczytał pismo Wójta Gminy skierowane do Zarządu Dróg
Powiatowych w Bielsku – Białej w nawiązaniu do protokołu Rady Sołeckiej w
Kaniowie z dnia 12.05.2012, w którym wnioskuje o zajęcie stanowiska w
sprawie:
1. naprawę odcinka ul. Jawiszowickiej od skrzyżowania z ul. Łabędzią do
mostu na cieku Łękawka,
2. załatanie wyrw w nawierzchni asfaltowej na ul. sołectwa,
3. zamontowanie lustra dla wyjeżdżających z ul. Grobel Borowa na ul.
Batalionów Chłopskich.
Odczytał również kolejne pismo skierowane do ZDP, dotyczące rozważenia
sposobu wykonania odprowadzenia wód z ul. Witosa w Bestwinie i Kaniowie,
które podczas niewielkich nawet opadów deszczu wpływają na ul. Podpolec w
Kaniowie, tworząc rozlewisko.
Pisma stanowią załączniki nr 28 do nin. protokołu.
Na niektóre wnioski i zapytania odpowiedzi udzielił Wójt Artur Beniowski:
− droga S1 – wybiera się na konsultacje do Gminy Miedźna, które odbędą się
w przyszły wtorek o godz. 16-tej. Zostanie przedstawione stanowisko
mieszkańców naszej gminy popierające wariant „D” przebiegu tej trasy. Z
Wójtem Gminy Miedźna ustalił też, że złożą wspólne stanowisko u
inwestora, projektanta i instytucji, która ich dotyczy, podparte podpisami
zainteresowanych mieszkańców.
− dziura na ul. Sikorskiego jest już zgłoszona i będzie załatana,
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− zagospodarowanie parku – park jest pod opieką konserwatora zabytków i
nawet postawienie niewielkiej tablicy przy Urzędzie Gminy informującej o
Lokalnej Grupie Rybackiej, wymagało zgody konserwatora. Niemniej
poinformował, że w projekcie zagospodarowania terenu przy Ośrodku
Zdrowia jest II i III etap, który obejmuje Ośrodek Zdrowia, chodnik wzdłuż
ul. Krakowskiej i Szkolnej oraz przejście przez park. Na etapie
projektowania, projektant, na nic innego, niż na co dostał zgodę, tej zgody od
konserwatora nie dostanie.
− zamykana brama do parku – wyjaśnił, że jak nie była zamykana, to w
poniedziałek, na schodach Urzędu Gminy i przed nim, trzeba było sprzątać
rozbite szkło, niedopałki, opakowania, a nawet odchody organiczne różnego
rodzaju. Od czasu zamykania bramy, a także zamontowania monitoringu,
problem w 90% zniknął.
− dziura w płocie przy Ośrodku Zdrowia – odcinek płotu zostanie naprawiony,
− przejście z ul. Bialskiej na ul. Krakowską – dotychczasowe przejście zostało
zlikwidowane i z rozmów z dyrektorem ZDP wynika, że jest możliwość
wykonania projektu organizacji ruchu tak, aby przejście zlokalizować
poniżej dotychczasowego,
− dworzec PKP w Kaniowie – dokona rozeznania,
− oznakowania poziome – są wymalowane pasy na ul. Krakowskiej,
odnowione przejścia dla pieszych w Bestwince w rejonie skrzyżowania ul.
Witosa i Dworkowej. Będą odnawiane przejścia dla pieszych w Kaniowie i
Janowicach,
− brygada pracowników przy Urzędzie Gminy – brygada jest dla potrzeb całej
gminy i stwierdził, że wręcz należy się cieszyć, że została „doceniona”
Bestwina, bo 2-3 miesiące temu mieszkańcy Bestwiny twierdzili, że brygada
pracuje wszędzie tylko nie w Bestwinie,
− podwyżki dla pracowników obsługi szkół i przedszkoli - dołoży starań, aby
przynajmniej minimalne waloryzacje miały miejsce w przyszłym roku,
− parking w Bestwince, remont szkoły w Bestwince – będą czynione starania w
miarę posiadanych środków,
− punkty świetlne – jest tworzony projekt przez Urząd Marszałkowski na
modernizację i budowę oświetlenia w systemie LED. Są to projekty, które
będą dofinansowane do 85% ze środków zewnętrznych, a 15% udział
własny. Gmina Bestwina również będzie w tym programie uczestniczyć.
O ilości oświetlenia stanowić jednak będzie sytuacja finansowa gminy.
− wycinka drzew i przycięcie gałęzi – w większości dotyczy to drzew
rosnących przy drogach powiatowych i będą kierowane pisma do Zarządu
Dróg Powiatowych,
− wycinka drzew na terenach prywatnych – wyjaśnił, że żaden administrator
drogi nie wejdzie bez zezwolenia na prywatną posesję i nie wytnie drzewa.
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To właściciel musi wystąpić do zarządcy drogi i wnieść wniosek o
pozwolenie na wycinkę drzew,
− remont Łękawki – zobowiązał się, że rozpozna problem i wystosuje do
WZIR odpowiednie pismo. Spółka Wodna Melioracyjna wykonywała remont
na zlecenie WZIR-u, bo Spółka nie jest administratorem tego cieku. Był
ogłoszony przetarg i wygrała go Spółka.
Na pytanie odnośnie Ośrodka Rekreacji i Sportów Wodnych w Kaniowie w
pierwszej kolejności odpowiedzi udzielił Dyrektor Centrum Kultury Sportu i
Rekreacji Grzegorz Boboń. Poinformował, że kwota na utrzymanie ORSW na
ten rok, tj. od początku lipca do końca tego roku wyniesie 142 000,00zł.
Zaznaczył, że od lipca do końca sierpnia są dość wysokie koszty utrzymania. Na
dzień dzisiejszy, przez ten okres trzech miesięcy, zostało wydatkowane
90 000,00zł. Z tego na zakupy inwestycyjne ( zakup kontenera wraz z
montażem, garażu, pojemników i koszy na śmieci, cały sprzęt ratowniczy)
wydatkowano kwotę 32 000,00zł.
Wydatki poniesione w poszczególnych miesiącach wynoszą:
lipiec - niespełna 34 000,00zł.
sierpień – 31 000,00zł
Zaznaczył, że miesiąc lipiec jest wyznacznikiem do planowania budżetu na rok
następny, jeżeli chodzi o sezon.
Duży koszt, to koszt wywozu śmieci i wywozu nieczystości (szamba).
W przybliżeniu wynosi 4 000,00zł/m-c. Koszt ochrona Ośrodka wynosi
9 000,00zł., zaś koszt utrzymania ratowników (3 pełne etaty) wynosi
7 000,00zł/m-c. Poinformował także, że po sezonie ORSW będzie również
funkcjonował, bo oprócz basenów są tam boiska do piłki plażowej, jest plac
zabaw dla dzieci, pole namiotowe oraz cały kompleks kajak-polo. Podkreślił, że
poza sezonem, od miesiąca października do końca maja, koszty będą mniejsze,
bo nie będzie ratowników, ochrona obiektu zostanie ograniczona tylko do
ochrony nocnej. Również mniejsze będą w tym czasie koszty wywozu
nieczystości, media i inn. Stwierdził, że według tych danych, koszty w sezonie
wynoszą ok. 35 000,00zł, zaś poza sezonem o 18 000,00zł mniej.
Z prac, które trzeba dokończyć przed przyszłym sezonem, to wyciąg na łódkę,
za którą nie trzeba było płacić, bo użyczyła ją OSP w Kaniowie. Trzeba
dokończyć podjazd, poprawić plażę i wykonać odrenowanie całego terenu.
Kierownik ORSW Łukasz Wojsław, uzupełniając wypowiedź Dyrektora,
zaznaczył, że Ośrodek to głównie kąpielisko, na którym przy ładnej pogodzie
przewija się ok. 1500 i więcej osób. Z bieżących prac trzeba też dokonać prace
konserwacyjne: zakonserwować cały plac zabaw, pomalować ławki, sprawdzić
stany toalet oraz prowadzić bieżące utrzymanie. Zaprosił Radę Gminy na
Ośrodek, aby na miejscu pokazać cały obiekt i udzielić odpowiedzi na pytania.
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Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek poinformował, że zmienił się poziom wody
w akwenach i zarówno basen, jak i boiska, w pewnej części są już na suchym
terenie.
Dyrektor Grzegorz Boboń wyjaśnił, że odbyło się spotkanie z Kierownikiem
Referatu Służb Technicznych Mariuszem Szlosarczykiem, z przedstawicielem
wykonawców i na dzień dzisiejszy zostało to zgłoszone i ustalone, co kto ma
wykonać w okresie jesienno-wiosennym.
Przewodniczący Jerzy Zużałek na zakończenie tego punktu podzielił się
informacją na temat udziału zawodników z UKS „SET” Kaniów w
Mistrzostwach Świata w kajak-polo.
Poinformował także, że w dniu 23 września 2012r. o godz. 15-tej można
pooglądać akrobacje rowerowe na ul. Szkolnej w Bestwinie organizowane przez
Pawła Turno.
Dyrektor Grzegorz Boboń dodał, że w dniu 23 września br. na terenach
rekreacyjnych w Bestwinie odbędzie się półmetek Bielskiego rajdu
Rowerowego, w związku z czym w godzinach dopołudniowych będą drobne
ograniczenia w ruchu drogowym.
Ad.13
Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad, Przewodniczący Jerzy
Zużałek dziękując za udział w obradach, za dyskusję, zamknął XXII sesję Rady
Gminy Bestwina w dniu 13września 2012 roku.
Sesja rozpoczęła się o godz. 14:30 a zakończyła o godz. 17:17.
Protokolant:
Insp. Irena Glądys

Sekretarz obrad:
Radny Edward Jonkisz
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