Bestwina, dn. 28 grudnia 2012r.
P r o t o k ó ł Nr XXVI/2012
z sesji Rady Gminy Bestwina odbytej w dniu 28 grudnia 2012 roku w sali
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie ul. Krakowska 123.
Lista obecności radnych oraz gości stanowi załącznik nr 1, 2 i 3 do nin.
protokołu.
Na ustawową liczbę 15 radnych w sesji uczestniczyło 14 radnych, co stanowi
93%. Nieobecnym usprawiedliwionym był radny Grzegorz Kołodziejczyk.
Protokół obejmuje uchwały Rady Gminy Bestwina od Nr XXVI/195/2012 do
Nr XXVI/198/2012.
Sesja rozpoczęła się o godz. 12:00.
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
13 grudnia 2012 r.
5. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1) zmiany Uchwały Nr II/96/2011 Rady Gminy Bestwina z dnia 01 grudnia
2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina na
lata 2012 – 2021,
2) zmiany Uchwały II/97/2011 Rady Gminy Bestwina z dnia 01 grudnia
2011r. w sprawie budżetu gminy na 2012r.,
3) określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
4) zatwierdzenia Statutów sołectw Gminy Bestwina .
7. Informacje bieżące.
8. Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich.
9. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
10. Zamknięcie sesji.
Ad.1
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek przywitał wszystkich radnych Rady
Gminy Bestwina, Wójta Gminy Artura Beniowskiego, Zastępcę Wójta
Stanisława Wojtczaka, Skarbnika Gminy Stanisławę Grzywa, kierowników
urzędu gminy i jednostek organizacyjnych, Wiceprzewodniczącego Sejmiku
Śląskiego Andrzeja Kamińskiego, Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w
Bielsku-Białej Bogusława Stolarczyka oraz radnego Rady Powiatu w BielskuBiałej Grzegorza Bobonia, Prezesa PK „Kombest” Wacława Waliczka, Sołtysa
sołectwa Kaniów Marka Pękalę, Redaktora Naczelnego „Magazynu Gminnego”

Sławomira Lewczaka, Prezesa Zarządu Gminnego OSP Herberta Szeligę . W
trakcie sesji przywitał również przybyłego radnego Rady Powiatu w BielskuBiałej Józefa Maziarza.
Otworzył XXVI sesję Rady Gminy Bestwina w dniu 28 grudnia 2012 roku.
Na podstawie posiadanej listy obecności stwierdził prawomocność obrad.
Na ustawowy stan 15 radnych, obecnych było 14 radnych.
Ad.2
Sekretarzem obrad, zgodnie z harmonogramem, jednogłośnie wybrany został
radny Stanisław Nycz.
Ad.3
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek przedstawił porządek obrad, który
otrzymali wszyscy radni (zał. nr 4 do nin. protokołu). Jednocześnie na wniosek
Wójta Gminy wniósł o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie
określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i
wprowadzenie w to miejsce projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu
wydatków, które nie wygasają z upływem 2012 roku.
Zapytał czy są inne propozycje.
Wobec braku innych propozycji poddał pod głosowanie wniosek Wójta:
− o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie określenia stawki
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wniosek został przyjęty
14 głosami „za”, tj. jednogłośnie
− o wprowadzenie dodatkowego projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu
wydatków, które nie wygasają z upływem 2012 roku – wniosek został
przyjęty 14 głosami „za”, tj. jednogłośnie
Porządek obrad po wprowadzonych 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
13 grudnia 2012 r.
5. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1) zmiany Uchwały Nr II/96/2011 Rady Gminy Bestwina z dnia 01 grudnia
2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina na
lata 2012 – 2021,
2) zmiany Uchwały II/97/2011 Rady Gminy Bestwina z dnia 01 grudnia
2011r. w sprawie budżetu gminy na 2012r.,
3) ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2012 roku,
4) zatwierdzenia Statutów sołectw Gminy Bestwina .
7. Informacje bieżące.
8. Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich.
9. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
10. Zamknięcie sesji.

Ad.4
Przewodniczący Jerzy Zużałek stwierdził, że protokół z sesji Rady Gminy
Bestwina z dnia 13 grudnia 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
Wójt Artur Beniowski złożył informację z działalności międzysesyjnej
(13.12.2012 – 28.12.2012) – załącznik nr 5 do nin. protokołu.
− 17.12 – Spotkanie z Panem Leszkiem Kosmatym – omówienie przyszłej
eksploatacji oraz bieżących problemów z transportem ciężkim,
− Spotkanie w Urzędzie marszałkowskim z Marszałkiem Matusiewiczem,
− 18.12 – Rozmowy ze Starostą dotyczące realizacji zadań drogowych w
gminie na 2013 rok,
− Podpisanie umów na dofinansowanie w ramach LGR,
− 20.12 – Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami na gospodarza sali
sportowej w Kaniowie,
− Konwent wójtów i burmistrzów,
− 21.12 – Spotkanie w sprawie zmiany planu zagospodarowania w rejonie
Parku Techniki Lotniczej,
W okresie międzysesyjnym przyjął czterech mieszkańców gminy.
Ad.6
Rada Gminy w liczbie 14 radnych przystąpiła do rozpatrzenia projektów
uchwał.
Wszystkie projekty uchwał były szczegółowo omawiane na wspólnym
posiedzeniu komisji w dniu 28 grudnia 2012 roku, tuż przed sesją.
Opinie do projektów uchwał, wypracowane na tym wspólnym posiedzeniu
komisji, przedstawiał Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek.
Projekty uchwał dotyczyły:
1) zmiany Uchwały Nr II/96/2011 Rady Gminy Bestwina z dnia 01 grudnia
2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina na
lata 2012 – 2021,
2) zmiany Uchwały II/97/2011 Rady Gminy Bestwina z dnia 01 grudnia 2011r.
w sprawie budżetu gminy na 2012r.,
Projekty uchwał 1) i 2) omówił Wójt Artur Beniowski. Podkreślił, że jest to
ostatnia zmiana w budżecie w tym roku. Między innymi zmiana dotyczy
zwiększenia budżetu gminy o kwotę 25 949,00zł – uzupełnienie subwencji
ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego oraz zmniejszenia dochodów
budżetu gminy o kwotę 535 949,00zł z tytułu:

− odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości – 25 949,00zł,
− zmniejszenia planu środków na dofinansowanie własnych inwestycji
gmin pozyskanych z innych źródeł – 510 000,00zł. Dotyczy to
zagospodarowania terenu wokół Ośrodka Zdrowia w Bestwinie.
Niewykorzystane środki trzeba zwrócić, aby ponownie je odebrać w
nowym roku z chwilą rozpoczęcia pierwszych płatności.
Poinformował również o przeniesieniach między działami, rozdziałami i
paragrafami.
Skarbnik Gminy Stanisława Grzywa dodała, że wszelkie zmiany w budżecie
gminy mają odzwierciedlenie w projekcie uchwały w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej na lata 2012-2021.
Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że projekty uchwał w sprawie:
− zmiany Uchwały Nr II/96/2011 Rady Gminy Bestwina z dnia 01 grudnia
2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina na
lata 2012 – 2021, uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię komisji stałych
Rady Gminy.
− zmiany Uchwały II/97/2011 Rady Gminy Bestwina z dnia 01 grudnia
2011r. w sprawie budżetu gminy na 2012r.,
uzyskały jednogłośnie pozytywną opinię komisji stałych Rady Gminy.
Brak głosów w dyskusji.
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwał.
W wyniku głosowania:
Uchwała Nr XXVI/195/2012 w sprawie zmiany Uchwały Nr II/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 XXVI/196/2012 w sprawie zmiany Uchwały II/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.
Salę obrad opuścił radny Anatol Faruga.
Obecnych na sali 13 radnych.
3) ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2012 roku,
Projekt uchwały omówił Wójt Artur Beniowski informując, że dotyczy to
kwoty 23 161,03zł na realizację Programu COMENIUS „Uczenie się przez
całe życie”. Ostateczny termin dokonania wydatku upływa z dniem
30 czerwca 2013 roku. Program dotyczy współpracy i wymiany

międzynarodowej pomiędzy uczniami szkoły w Bestwinie, a partnerami z
zagranicy. Taka współpraca funkcjonuje już od kilku lat.
Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że projekt uchwały w sprawie
ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2012 roku,
uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię komisji stałych Rady Gminy.
Brak głosów w dyskusji.
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXVI/197/2012 w sprawie ustalenia
wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2012 roku - została
przyjęta 13 głosami „za”, tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 8 do
nin. protokołu
Na salę obrad powrócił radny Anatol Faruga.
Obecnych na sali 14 radnych.
4) zatwierdzenia Statutów sołectw Gminy Bestwina .
Wójt Artur Beniowski wyjaśnił, że statuty sołectw funkcjonowały w
dotychczasowej formie od 2003 roku. W związku z tym, że w tzw.
międzyczasie uległy zmianom niektóre przepisy ustawowe dotyczące
samorządu gminnego, zachodzi potrzeba doprecyzowania również statutów
sołectw. Projekty statutów zostały poddane konsultacjom społecznym
poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej Urzędu Gminy Bestwina
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. W wyznaczonym terminie wpłynęła
opinia od jednego mieszkańca, która w całości została zamieszczona w
protokole z przeprowadzonych konsultacji. Protokół ten również został
umieszczony na stronach internetowych. Zwrócił uwagę, że Statuty dla
poszczególnych sołectw posiadają jednakową treść, która różni się tylko inną
nazwą sołectwa.
Przypomniał, że na wspólnym posiedzeniu Komisji radni zgłosili wnioski, do
niektórych paragrafów statutów, które po zmianie otrzymały brzmienie:
1. w § 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie: ” Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa
cztery lata licząc od dnia wyboru i upływa z dniem zakończenia kadencji
rady gminy”. Został dopisany wyraz „zakończenia”.
2. w § 6 pkt 2 został połączony z punktem 3 i otrzymuje brzmienie: „Prawo
uczestniczenia w zebraniu wiejskim przysługuje mieszkańcom sołectwa,
a także mogą w nim uczestniczyć bez prawa do głosowania
przedstawiciele organów gminy, jednostek organizacyjnych oraz goście”.
Pierwotne brzmienie punktu 2: „Prawo uczestniczenia w zebraniu wiejskim
przysługuje mieszkańcom sołectwa, którym przysługuje czynne prawo
wyborcze, zaś punkt 3 miał brzmienie: „W zebraniu wiejskim mogą także
uczestniczyć bez prawa do głosowania przedstawiciele organów gminy,
jednostek organizacyjnych oraz zaproszeni goście.

3. w § 9 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „Uchwały i wnioski zebrania wiejskiego
zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów „za” musi być
większa od liczby głosów „przeciw”. Zostało dopisane „i wnioski” za
wyrazem „Uchwały”.
4. w § 17 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „Wniosek o odwołanie sołtysa,
członków rady sołeckiej mogą złożyć mieszkańcy sołectwa w ilości 5%
mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania. Wniosek taki
powinien zawierać pisemne uzasadnienie. Pomiędzy wyrazami „sołtysa” i
„członków rady sołeckiej” został wprowadzony „przecinek” w miejsce
samogłoski „i”.
Przewodniczący Jerzy Zużałek, za zgodą radnych, poddał pod głosowanie
jednocześnie wszystkie zgłoszone wnioski.
W wyniku głosowania wnioski zostały przyjęte 14 głosami „za”, tj.
jednogłośnie.
Przewodniczący zapytał, czy ktoś chce jeszcze zabrać głos w dyskusji w sprawie
statutów sołectw.
Brak głosów w dyskusji.
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek poinformował, że projekt uchwały w
sprawie zatwierdzenia Statutów sołectw Gminy Bestwina, uzyskał jednogłośnie
pozytywną opinię komisji stałych Rady Gminy.
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXVI/198/2012 w sprawie zatwierdzenia
Statutów sołectw Gminy Bestwina wraz z przegłosowanymi wnioskami została przyjęta 14 głosami „za”, tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr
9 do nin. protokołu.
Ad.7
Z uwagi na bardzo krótki okres międzysesyjny, brak nowych informacji
bieżących.
Ad.8
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek odczytał wnioski Rady Sołeckiej w
Kaniowie - Protokół z dnia 13.11.2012r. stanowi załącznik nr 10 do nin.
protokołu.
Wnioski dotyczyły:
1. zmobilizowania odpowiednich instytucji do rozpoczęcia prac mających na
celu podwyższenie obwałowań na rzece Białej,
2. przeprowadzenia
niezwłocznej
przecinki
drzew
zagrażających
bezpieczeństwu budynkom oraz uczestnikom ruchu drogowego.

Kolejno głos zabrali:
Radny Łukasz Furczyk:

− poruszył problem dotyczący konieczności zaktualizowania statutu Spółki
Wodnej w części dotyczącej wyboru delegatów do Spółki.
Wójt Artur Beniowski wyjaśnił, że wszelkie sprawy dotyczące Spółki leżą
w gestii Starostwa i w związku z tym przekaże Staroście zgłoszone uwagi.
− prosił, aby w miarę posiadanych środków, łatać jeszcze dziury w drogach w
związku z ustąpieniem mrozów i poprawą pogody.
Wójt Artur Beniowski poinformował, że odpowiedź na wniosek z poprzedniej
sesji dotyczący „SET”-a udzieli na kolejnej sesji z uwagi na to, że było zbyt
mało czasu, aby rozpoznać problem pod kątem prawnym.
Sołtys sołectwa Kaniów Marek Pękala:
− zapytał o remont wałów w Kaniowie,
− wnioskował o dopasowanie kursów autobusów do rzeczywistego czasu pracy
i nauki w szkołach,
− prosił o przystanek na skrzyżowaniu ulic: jawiszowickiej i Łabędziej,
− zapytał, czy umowy na wywóz śmieci będą jeszcze przez pół roku na starych
zasadach.
Odpowiedź – Tak.
Ad.9
Przewodniczący Jerzy Zużałek odczytał odpowiedź Zarządu Dróg Powiatowych
w Bielsku-Białej skierowaną do Rady Sołeckiej w Kaniowie, a do wiadomości
Rady Gminy. W piśmie została zawarta informacja w sprawach związanych ze
stanem dróg powiatowych i propozycjami ujęcia w budżecie na 2013 rok zadań
inwestycyjnych i bieżących na terenie sołectwa Kaniów. Z treści pisma między
innymi wynika, że:
− w projekcie budżetu Powiatu na 2013 rok została zaplanowana przebudowa
ul. Krzywolaków i ul. Czechowickiej. Realizacja tego zadania planowana jest
przy udziale środków z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych. Wniosek w tej sprawie został zweryfikowany
pozytywnie i sklasyfikowany na 7 miejscu listy rankingowej. Ostateczna lista
ukaże się dopiero w styczniu 2013 roku, ponieważ w grudniu br. zmieniono
zasady dofinansowania i ogłoszono dodatkowy nabór wniosków.
− zadania w ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych, w tym:
renowacja rowów czyszczenie przepustów, remonty nawierzchni i
oznakowanie, w 2013 roku realizowane będzie jak corocznie do wysokości
środków finansowych przeznaczonych na ten asortyment robót.
− ZDP dysponuje zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, który nie
uwzględnia przejścia dla pieszych na wysokości biblioteki i przedszkola (ze
względu na zatokę postojową).
− ZDP nie widzi możliwości zarurowanie rowu na ul. Ludowej, gdyż rowy
przydrożne służą odprowadzeniu wód roztopowych i opadowych z korony
drogi. Zbyt mała szerokość istniejącej jezdni uniemożliwia natomiast
zabudowę krawężnika i studzienek ściekowych odprowadzających wodę.

Pismo stanowi załącznik nr 11 do nin. protokołu.
Ad.10
Przewodniczący Jerzy Zużałek przed zamknięciem tego punktu odczytał
życzenia świąteczno-noworoczne, które wpłynęły na jego ręce od: Posłanki do
Parlamentu Europejskiego Małgorzaty Handzlik , Posła na Sejm RP Sławomira
Kowalskiego, Senatora RP Rafała Muchackiego, Starosty Bielskiego Andrzeja
Płonki i Przewodniczącego Rady Powiatu w Bielsku-Białej Romana Migdała,
Wicestarosty Grzegorza Szetyńskiego, Prezesa Izby Skarbowej w
Czechowicach-Dziedzicach Roberta Hyli, pracowników SP ZOZ w Bestwinie,
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach Stanisława Kowolika
i Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry Arkadiusza Czecha, Związku
Nauczycielstwa Polskiego w Bestwinie, PKU „IZOBUD” Jana Grygierczyka i
Gabrieli Grygierczyk-Wróbel.
Życzenia z okazji zbliżającego się Nowego Roku złożyli:
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek składając życzenia szczęśliwego
Nowego Roku, przypomniał, że ten mijający rok rozpoczął się dla nas
wszystkich boleśnie, bo dotknęła nas nagła i niespodziewana śmierć gospodarza
naszej gminy Wójta Stefana Wodniaka, który odszedł na zawsze w dniu
21 lutego 2012 roku. Wielu też boleśnie odczuła śmierć swoich bliskich, ale też
były momenty radosne i szczęśliwe dla tych, których rodziny się powiększyły.
Takich właśnie radosnych i szczęśliwych momentów życzył w roku przyszłym.
Wszystkim życzył, aby przyszły rok przynosił same radości i każdemu spełniały
się marzenia, plany i zamierzenia. Życzył zdrowia i wszystkich szczęśliwych dni
w Nowym Roku.
Wójt Gminy Artur Beniowski życzył wszystkiego najlepszego w Nowym Roku i
aby ten Nowy Rok nie był gorszy niż ten który przemija. Podziękował radnym
za współpracę, a przede wszystkim za podniesione ręce przy podejmowaniu
niejednokrotnie trudnych spraw i za to, że kierowali się dobrem mieszkańców, a
nie zaspokojeniem własnych ambicji. Zaznaczył, że ze swej strony dołoży
wszelkich starań, aby taka współpraca, dla rozwoju naszej gminy, w dalszym
ciągu się rozwijała.
Kolejno życzenia złożyli zaproszeni goście:
− Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Andrzej Kamiński
− Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Bielsku-Białej Bogusław Stolarczyk
− Prezes Gminnego Zarządu OSP w Bestwinie Herbert Szeliga
Na zakończenie Przewodniczący Jerzy Zużałek złożył wszystkim
podziękowania za współpracę i wyraził nadzieję, że ta współpraca będzie się
układała nadal tak owocnie, jak do tej pory była.

Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad, Przewodniczący Jerzy
Zużałek dziękując za udział w obradach, za dyskusję, zamknął XXVI sesję Rady
Gminy Bestwina w dniu 28 grudnia 2012 roku.
Sesja rozpoczęła się o godz. 12:00, a zakończyła o godz. : 12:54.
Po zakończeniu sesji wszyscy obecni na sali przełamali się symbolicznym
opłatkiem.
Protokolant:
Insp. Irena Glądys

Sekretarz obrad:
Radny Stanisław Nycz

