Bestwina, dn. 27 czerwca 2013r.
P r o t o k ó ł Nr XXXI/2013
z sesji Rady Gminy Bestwina odbytej w dniu 27 czerwca 2013 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 14 radnych.
Nieobecny usprawiedliwiony radny Jan Stanclik.
Protokół obejmuje uchwały Rady Gminy Bestwina od Nr XXXI/231/2013 do
Nr XXXI/247/2013.
Sesja rozpoczęła się o godz. 15:00.
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 25.04.2013r.
5. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli.
7. Rozpatrzenie
sprawozdania
finansowego
oraz
sprawozdania
z wykonania budżetu gminy Bestwina za 2012 rok wraz z informacją o stanie
mienia komunalnego:
1) wystąpienie Wójta Gminy Bestwina,
2) odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach
w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Bestwina
sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012r. wraz z informacją o stanie
mienia komunalnego,
3) uchwała Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bestwina w sprawie wniosku o
udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Bestwina za 2012 rok wraz z
opinią o wykonaniu budżetu gminy Bestwina za 2012 rok,
4) odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach
w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Bestwina,
5) opinia komisji stałych Rady Gminy Bestwina w sprawie wykonania
budżetu gminy za 2012 rok,
6) dyskusja nad sprawozdaniami,
7) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bestwina za
2012r.
1

8) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
Bestwina z tytułu wykonania budżetu gminy Bestwina za 2012 rok,
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
1. współdziałania z jednostkami samorządu terytorialnego w celu
przygotowania i realizacji projektu pod nazwą: „Program Rozwoju
Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST
koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym”
w
ramach
Programu
Operacyjnego
Pomoc
Techniczna,
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
2. zmiany Uchwały Nr XXV/193/2012 Rady Gminy Bestwina z dnia
13 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Bestwina na lata 2013-2020,
3. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bestwina na rok 2013 Nr
XXV/194/2012 Rady Gminy Bestwina z dnia 13 grudnia 2012 roku,
4. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz z rachunkiem
zysków i strat Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji za 2012 rok,
5. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz z rachunkiem
zysków i strat Gminnej Biblioteki Publicznej za 2012 rok,
6. zawarcia porozumienia na przejęcie zadań dotyczących zarządzania
publicznymi drogami powiatowymi,
7. sprzedaży nieruchomości,
8. sprzedaży nieruchomości,
9. zmiany Uchwały Nr XXIV/175/2012 Rady Gminy Bestwina z dnia 25
października 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości,
10. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Bestwina w sołectwie Bestwina,
11. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Bestwina w sołectwie Bestwinka,
12. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Bestwina w sołectwie Janowice,
13. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Bestwina w sołectwie Kaniów,
14. nadania nazwy ulicy w sołectwie Janowice,
15. przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
9. Informacje bieżące.
10.Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich.
11. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
12. Zamknięcie sesji.
Ad.1
2

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek przywitał wszystkich radnych Rady
Gminy Bestwina, Wójta Gminy Artura Beniowskiego, Zastępcę Wójta
Stanisława Wojtczaka, w zastępstwie skarbnika gminy - Anitę Kubik,
kierowników
urzędu
gminy
i
jednostek
organizacyjnych,
Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Bogusława Stolarczyka, radnych Rady
Powiatu Bielskiego: Józefa Maziarza oraz Grzegorza Bobonia, Prezesa PK
„Kombest” Wacława Waliczka, Redaktora Naczelnego „Magazynu Gminnego”
Sławomira Lewczaka, Redaktora gazety ”Region” Pawła Hetnała, sołtysa
sołectwa Kaniów Marka Pękalę, panie dyrektorki Zespołów Szkolno –
Przedszkolnych w Bestwinie i Bestwince: panią Agatę Rak oraz panią Danutę
Tekieli – Herman, uczniów: Wiktorię Kal i Dawida Kuś, przedstawicieli firmy
„Operatus” oraz mieszkańców gminy.
Otworzył XXXI sesję Rady Gminy Bestwina w dniu 27 czerwca 2013 roku.
Na podstawie posiadanej listy obecności stwierdził prawomocność obrad.
Na ustawowy stan 15 radnych, obecnych było 14radnych. Na obrady spóźniła
się radna Wioleta Gandor, która wcześniej usprawiedliwiła swoje spóźnienie, a
nieobecnym radny Jan Stanclik, który również wcześniej usprawiedliwił swoją
nieobecność.
Ad.2
Sekretarzem obrad, zgodnie z harmonogramem, wybrany został radny Anatol
Faruga.
Ad.3
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek przedstawił porządek obrad, który
otrzymali wszyscy radni (zał. nr 4 do nin. protokołu). Zapytał, czy do
przedstawionego porządku obrad są inne propozycje.
Radny Jerzy Stanclik wnioskował, aby na wstępie umożliwić wystąpienie firmie
„Operatus”, która w gminie Bestwina wygrała przetarg na odbiór odpadów
komunalnych z dniem 1 lipca 2013 roku.
Wójt Gminy Artur Beniowski również prosił, aby zgodnie z sugestią radnego
Jerzego Stanclika w punkcie piątym porządku obrad najpierw poświęcić chwilę
czasu na uhonorowanie uczniów przez radnego powiatowego Grzegorza
Bobonia, a następnie umożliwić wystąpienie firmie ”Operatus”. Propozycja
przedstawiona przez radnego Jerzego Stanclika oraz Wójta Gminy Artura
Beniowskiego została przyjęta 13 głosami „za”. tj, jednogłośnie. Porządek obrad
z przegłosowaną propozycją również został przyjęty 13 głosami „za”, tj.
jednogłośnie.
Ad.4
Przewodniczący Jerzy Zużałek stwierdził, że protokół z sesji Rady Gminy
Bestwina z dnia 25 kwietnia 2013 roku sporządzony został prawidłowo
i znajduje się do wglądu na sali obrad, na co dzień znajduje się do wglądu w
Biurze Rady Gminy.
Zapytał czy radni wnoszą uwagi do protokołu.
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Do protokołu nie wniesiono uwag i w wyniku głosowania został on przyjęty
13 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Ad.5
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek przypomniał, że kiedy radnym
powiatowym był pan Leszek Kosmaty, to fundował nagrody najlepszym
uczniom. Dzisiaj tą tradycję postanowił kontynuować radny powiatowy
Grzegorz Boboń, który ufundował nagrody najlepszym gimnazjalistom, z
Gimnazjum w Bestwinie i Gimnazjum w Bestwince.
Przewodniczący Jerzy
Zużałek udzielił głosu radnemu powiatowemu
Grzegorzowi Boboniowi, który najpierw podziękował za możliwość wręczenia
nagród najlepszym gimnazjalistom z terenu gminy Bestwina, a następnie
wręczył uczniom: Wiktorii Kal uczennicy Gimnazjum w Bestwinie oraz
Dawidowi Kuś uczniowi Gimnazjum w Bestwince zakupione przez siebie
nagrody oraz pamiątkowe listy gratulacyjne, o wręczenie których poprosił Wójta
Gminy Artura Beniowskiego.
Gratulacje uczniom złożył również Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek.
Na salę obrad weszła radna Wioleta Gandor. Stan radnych wynosi 14 obecnych
na sali.
Wójt Gminy Artur Beniowski złożył sprawozdanie z działalności
międzysesyjnej w okresie od 25 kwietnia 2013 do 27 czerwca 2013 roku.
• W omawianym okresie w ramach przyjmowania mieszkańców odbył 52
spotkania.
• Reprezentował Urząd Gminy na 24 spotkaniach, zarówno na terenie gminy
Bestwina oraz poza gminą.
• Uczestniczył w trzech konwentach wójtów i burmistrzów.
• Podpisywał dwie umowy w Urzędzie Marszałkowskim (LGR i LGD).
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.
Wójt Artur Beniowski, korzystając z obecności uczniów i pań dyrektorek
palcówek naszej gminy, dokonał krótkiego podsumowania egzaminu
gimnazjalnego, jak i egzaminu po szóstej klasie szkoły podstawowej. Na ręce
pań dyrektorek złożył podziękowania dla dyrektorów, nauczycieli i uczniów,
którzy osiągnęli wyniki na wysokim poziomie, bo Szkoła w Bestwinie osiągnęła
24 punkty, Szkoła w Bestwince 23,82 punkty, Szkoła w Janowicach 24,40
punktów, Szkoła w Kaniowie 24,82 punkty. Średnia szkół wyniosła 24, 26
punktów, gdzie średnia w powiecie wyniosła 23,8, a średnia w województwie
wyniosła 23,55.
Po tym krótkim miłym akcencie powrócono do części roboczej sesji.
Wójt Artur Beniowski jeszcze raz przypomniał, że firma „Operatus”, wygrała
przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów w naszej gminie. Do przetargu
startowało sześć firm i firma „Operatus” pana Krajewskiego dała cenę najniższą.
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Wójt powiedział, że na wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Gminy
pojawiło się kilka wątpliwości oraz zastrzeżeń, stąd też zaprosił przedstawicieli
firmy na dzisiejszą sesję, aby te wątpliwości wyjaśnić.
Głos zabrał przedstawiciel firmy P.H.U Operatus pan Maciej Sordyl, który
przybliżył historię i profil firmy. Podkreślił, że firma istnieje w Bielsku-Białej
od 1999 roku. Od 1 lipca firma będzie również działać na terenie Gminy
Bestwina oraz w Gminie Jaworze. Zostały już ostatecznie zatwierdzone
harmonogramy wywozu odpadów z całej gminy. Dla ułatwienia działania,
gmina została podzielona na 14 stref. Każda strefa ma swój harmonogram
opisujący, w których dniach będą wywożone odpady suche, mokre,
wielkogabarytowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny i chemikalia. Obecnie
firma jest na etapie kolportowania tych harmonogramów do mieszkańców
gminy wraz z workami na poszczególne rodzaje odpadów.
W dyskusji głos zabrali:
Radny Andrzej Wojtyła zapytał, czy firma zdąży dostarczyć worki
mieszkańcom do końca czerwca br.
Odpowiedź – firma dokłada starań, aby w pierwszej kolejności dostarczyć worki
mieszkańcom, u których odbiór odpadów będzie odbywał się na początku
miesiąca.
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek stwierdził, że z rozwożeniem
worków spóźnili się co najmniej o 1 tydzień. Mieszkańcy skarżą się, że nie mają
do czego składować odpadów.
Radny Jerzy Stanclik podzielił się uzyskaną telefonicznie informacją od firmy
„Operatus”, że kubły na popiół będzie można zakupić dopiero końcem lipca br.
z uwagi na ich brak. Dowiedział się też, że będzie można w zamian zakupić na
popiół specjalne worki 80 litrowe za 1 złotówkę.
Właściciel firmy Marian Krajewski dodał, że będą również ustawione kontenery
na terenie „PSZOK”, gdzie będzie można także zawozić nie tylko popiół, ale
również inne np. wielkogabarytowe, poza harmonogramem. Zaznaczył przy
tym, że najbliższa zbiórka wielkogabarytowych odbędzie się zgodnie z
harmonogramem 9 sierpnia br.
Wójt Artur Beniowski zapytał, czy z uwagi na poślizg w dostarczaniu worków
firmowych, będą odbierane odpady składowane w innych workach niż firmowe.
Pan Krajewski zapewnił, że worki te zostaną odebrane. Zgodził się z zarzutem,
że firma spóźnia się z rozwożeniem worków i tłumaczył, że opóźnienie to jest
spowodowane tym, że zbyt wiele czasu poświęcają na tłumaczenie
mieszkańcom, jak segregować śmieci.
Radny Anatol Faruga zapytał, czy odpady mokre mogą być składowane w
kubłach, które mieszkańcy posiadają, czy muszą być składowane w workach.
Odpowiedź – mogą być składowane w kubłach.
Radny Grzegorz Kołodziejczyk zapytał, czy odpady mokre mogą być wrzucane
do kubła wraz z workiem do którego były zbierane np. po zlewozmywakiem w
kuchni.
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Odpowiedź – można odpady mokre wyrzucać wraz z workiem, ale będzie
jeszcze lepiej, jak będą one w workach biodegradowalnych.
Radny Jerzy Stanclik stwierdził, że nie podoba mu się zapis w ulotce, że
niepełne worki z odpadami nie będą odbierane.
Odpowiedź – będą odbierane.
Radna
Maria Maroszek zapytała, czy starczy kubłów dla wszystkich
mieszkańców.
Odpowiedź – starczy, ale nie dla wszystkich naraz. Będą się starać, aby mógł je
kupić każdy. Do tego czasu będą worki.
Radny Łukasz Furczyk powiedział, że kubły można kupić w firmie Rez-Bud.
Zasugerował też, aby po upływie kwartału, spotkać się ponownie z firmą
„Operatus” na wspólnym posiedzeniu komisji i wówczas wyjaśnić wszystkie
wątpliwości i uwagi, które przez ten czas się nagromadzą.
Z uwagi na brak dalszych uwag i pytań Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek
podziękował firmie „Operatus” i zamknął ten punkt porządku obrad.
Ad.6
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Bestwina Łukaszowi Furczykowi, który złożył
sprawozdanie Komisji z przeprowadzonej kontroli w Centrum Kultury, Sportu i
Rekreacji w Bestwinie oraz Gminnej Bibliotece Publicznej w Bestwinie
następującej treści:
„W dniu 10 kwietnia 2013 roku Komisja Rewizyjna Rady Gminy Bestwina
przeprowadziła kontrolę działalności Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w
Bestwinie.
Na pięcioosobowy skład Komisji Rewizyjnej w przeprowadzeniu kontroli udział
wzięło czterech członków Komisji. Nieobecną usprawiedliwioną była radna
Maria Maroszek.
W trakcie prowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna zajęła się:
− strukturą zatrudnienia w CKSiR,
− działalnością Ośrodka Sportów Wodnych w Kaniowie,
− działalnością Muzeum Regionalnego im. Ks. Zygmunta Bubaka w
Bestwinie,
− planem imprez plenerowych w roku 2013,
− działalnością i pracami prowadzonymi na terenach rekreacyjnych w
poszczególnych sołectwach.
Po zakończonej kontroli, członkowie Komisji stwierdzili, że park wiejski przy
ul. Grobel Borowa należy utrzymać jako tereny zielone, bez dodatkowych
inwestycji. Przywoływali sytuację w innych sołectwach gdzie są tylko jedne
takie tereny albo nie ma ich wcale. Wyrazili opinię, że jeżeli znajdą się środki
finansowe to jeden z kortów należy urządzić jako boisko wielofunkcyjne do
koszykówki i innych sportów. Stwierdzili, że do terenów rekreacyjnych
przylega nowy plac zabaw przy przedszkolu, który jest otwarty dla wszystkich
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więc za bezzasadne uznali dodatkowe inwestycje w te same urządzenia w parku
wiejskim.
Komisja Rewizyjna w przeprowadzonym
głosowaniu przyjęła wniosek
o utrzymanie parku wiejskiego w Kaniowie, jako terenów zielonych ze
stopniowym ograniczaniem pozostałych funkcji i związanych z tym
kosztów.
W dniu 04 czerwca 2013 roku Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę
działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Bestwinie.
Na pięcioosobowy skład Komisji Rewizyjnej w przeprowadzeniu kontroli udział
wzięło pięciu członków Komisji, tj. 100%.
W trakcie prowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna zajęła się:
− działalnością bibliotek z terenu gminy,
− stanem księgozbioru,
− stanem zatrudnienia,
− strukturą wydatków biblioteki.
Po zakończonej kontroli, Komisja Rewizyjna w przeprowadzonym głosowaniu
przyjęła jednomyślnie „za” następujące wnioski:
1. Zarezerwować w budżecie gminy środki niezbędne do wykonania
projektu biblioteki celem złożenia wniosku o dofinansowanie budowy
nowej siedziby.
2. Dołożyć starań aby został złożony wniosek na dofinansowanie
wyposażenia filii biblioteki w Janowicach
3. W miarę możliwości budżetowych rozważyć zatrudnienie
informatyka do obsługi bibliotek.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu.
Ad.7
Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu gminy Bestwina za 2012 rok:
1) Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek udzielił głosu Wójtowi Arturowi
Beniowskiemu , który swoje wystąpienie rozpoczął od stwierdzenia, że
głosowanie nad wykonaniem budżetu za rok 2012 i udzieleniem
absolutorium w zasadzie powinno być dla trzech wójtów: dla śp. Wójta
Stefana Wodniaka, dla Wójta Stanisława Wojtczaka, pełniącego obowiązki
wójta do czasu wyborów nowego wójta i dla jego osoby.
Przypomniał, że wykonane dochody i wydatki przedstawione w
szczegółowości określonej w uchwale budżetowej wynoszą:
po stronie dochodów 28 087 642,56zł, co daje 96,09% planu
po stronie wydatków 27 166 507,20zł, co daje 95,82% planu
Wójt powiedział, że jego zdaniem, jest to bardzo dobra realizacja budżetu.
Zaznaczył przy tym, że jest to zasługa wielu ludzi, a przede wszystkim
państwa radnych, którzy na każdej sesji dokonywali stosownych przesunięć
budżetowych. Podziękował przy tej okazji radnym Rady Gminy Bestwina
oraz pracownikom Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych.
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Wójt Artur Beniowski zwrócił się do państwa radnych z prośbą o pozytywne
ustosunkowanie się i przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za 2012
rok, który w 96% został wykonany, a także prosił o udzielenie absolutorium
za 2012 rok.
Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy
za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego stanowi
załącznik nr 7 do nin. protokołu.
2) Przewodniczący Rady Gminy Bestwina Jerzy Zużałek odczytał uchwałę Nr
4100/I/74/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 roku I Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Bestwina sprawozdaniu z wykonania
budżetu za 2012r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
Z treści uchwały wynika, że została wydana pozytywna opinia, poparta
uzasadnieniem do uchwały.
Uchwała RIO stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu.
3) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Łukasz Furczyk odczytał Uchwałę
Nr 1/2013 Komisji Rewizyjnej z dnia 21 maja 2013 roku w sprawie
wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Bestwina za 2012 rok.
Komisja Rewizyjna Rady Gminy Bestwina pozytywnie zaopiniowała,
sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok, sprawozdanie finansowe,
informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego i wnosi do
Rady Gminy Bestwina o udzielenie Panu Arturowi Beniowskiemu Wójtowi Gminy Bestwina, absolutorium za 2012 rok.
Wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Bestwina za 2012 rok
Komisja Rewizyjna przyjęła, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie.
Kolejno Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Łukasz Furczyk odczytał
opinię Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bestwina o wykonaniu budżetu
gminy Bestwina za 2012 rok, stanowiącej załącznik do powyższej uchwały,
o treści:
„Komisja Rewizyjna Rady Gminy Bestwina na posiedzeniu w dniu 21 maja
2013 roku rozpatrzyła sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania
budżetu gminy oraz informację o stanie mienia komunalnego za 2012 rok
przedłożone przez Wójta Gminy Bestwina i wysłuchaniu ustnych wyjaśnień
Wójta stwierdziła co następuje:
1. Budżet Gminy uchwalony został w dniu 01 grudnia 2011 roku Uchwałą
Rady Gminy Bestwina Nr XII/97/2011.
Dochody zaplanowano w wysokości 31 636 566,00 zł, a wydatki w
wysokości 30 586 827,00 zł.
W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku dochody zostały
zmniejszone do kwoty 29 231 725,65 zł, a wydatki do kwoty
28 352 349,15 zł.
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Realizacja budżetu za 2012 rok przedstawia się następująco:
- dochody zostały wykonane w wysokości 28 087 642,56 zł tj.: 96,09 %
planu
- wydatki zostały wykonane w wysokości 27 166 507,20 zł tj.: 95,82%
planu
2. Na wydatki majątkowe zaplanowano w budżecie gminy kwotę
8 221 163,00 zł, po wprowadzonych zmianach plan wyniósł 4 698 198,80
zł, został wykonany w kwocie 4 602 368,75 tj.: 97,96%.
3. Na wydatki bieżące budżet
zaplanowano 22 365 664,00 zł, po
wprowadzonych zmianach plan wyniósł 23 654 150,35 zł, wykonano
22 564 138,45 zł tj.: 95,39% planu po zmianach.
4. Wynik budżetu gminy osiągnięty w 2012 roku jest dodatni i wynosi
921 135,36 zł.
5. Ze środków budżetu Gminy w 2012 roku spłacono raty zaciągniętych
pożyczek i kredytów w kwocie 3 514 532,86 zł czyli 100% planu.
Zaciągnięto kredyty w kwocie 2 495,650,00 zł.
Pozostały wolne środki z 2011 roku w kwocie 139 506,36,00 zł., co daje
przychody budżetu w wysokości 2 635 156,36 zł. z tego:
kredyt 2 495 650,00 zł,
wolne środki z 2011 roku 139 506,36 zł.
Rozchody 3 514 532, 86 zł
6. Wójt Gminy, realizując zadania związane z wykonaniem budżetu,
kierował się zasadą celowości, legalności, racjonalności i oszczędności
w gospodarowaniu środkami publicznymi.
7. Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach, w Uchwale Nr
4100/I/74/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 roku., wyraziła pozytywną opinię
o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 rok wraz z informacją o
stanie mienia komunalnego.
Zdaniem Komisji Rewizyjnej wyrażonym w przyjętej uchwale, uzyskane
wyjaśnienia, przeprowadzona analiza otrzymanych sprawozdań i informacji
dają podstawę do wyrażenia pozytywnej opinii o realizacji budżetu Gminy za
2012 rok.” Uchwała Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik nr 9 do nin.
protokołu.
4) Przewodniczący Jerzy Zużałek odczytał Uchwałę Nr 4100/I/104/2013 z dnia
24 maja 2013 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy Bestwina.
Z treści uchwały wynika, że wydana została pozytywna opinia o wniosku
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bestwina w sprawie udzielenia
absolutorium Wójtowi Gminy Bestwina za 2012 rok.
Uchwała RIO stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu.
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5) Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek poinformował, że w dniu
24 czerwca 2013 roku odbyło się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady
Gminy Bestwina, na którym komisje zajęły się rozpatrzeniem sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za 2012 rok oraz wypracowaniem opinii.
Komisje stałe Rady Gminy Bestwina po zapoznaniu się z całością
materiałów dotyczących wykonania budżetu gminy oraz po wysłuchaniu
wyjaśnień Wójta Gminy Bestwina, zaopiniowały wykonanie budżetu gminy
za 2012 rok pozytywnie, jednogłośnie, tj. 15 głosami ”za”, i wnoszą o
udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Bestwina z tytułu wykonania
budżetu gminy Bestwina za 2012 rok.
6) Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek otworzył dyskusję nad
sprawozdaniami.
Brak głosów w dyskusji.
7) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bestwina
za 2012rok.
Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy
pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bestwina za 2012rok.
Brak głosów w dyskusji.
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXI/231/2013 w sprawie
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bestwina za 2012rok –
została przyjęta 14 głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do nin. protokołu.
8) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
Bestwina z tytułu wykonania budżetu gminy Bestwina za 2012 rok.
Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy
pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bestwina z tytułu wykonania
budżetu gminy Bestwina za 2012 rok.
Brak głosów w dyskusji.
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXI/232/2013 w sprawie udzielenia
absolutorium Wójtowi Gminy Bestwina z tytułu wykonania budżetu
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gminy Bestwina za 2012 rok – została przyjęta 14 głosami „za”, tj.
jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do nin. protokołu.
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek złożył gratulacje Wójtowi Arturowi
Beniowskiemu oraz Zastępcy Wójta Stanisławowi Wojtczakowi życząc, aby
kolejny budżet i kolejne absolutorium uzyskały takie opinie i absolutorium
było udzielone jednogłośnie.
Wójt Artur Beniowski jeszcze raz podziękował radnym Rady Gminy
Bestwina oraz współpracownikom i wyraził nadzieję, że nie będzie gorzej.
Zaznaczył przy tym, że należałoby życzyć sobie, aby realizowały się
założenia ministerialne, jeżeli chodzi o wpływy z dochodów podatków PIT i
CIT.
Ad.8
Rada Gminy w liczbie 14 radnych przystąpiła do rozpatrzenia projektów
uchwał.
Opinie do projektów uchwał, wypracowane na wspólnym posiedzeniu komisji
stałych w dniu 24 czerwca 2013r. przedstawiał Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Zużałek.
Przewodniczący Jerzy Zużałek przystąpił do przeprowadzenia procedury
podjęcia uchwał w sprawie:
1) współdziałania z jednostkami samorządu terytorialnego w celu
przygotowania i realizacji projektu pod nazwą: „Program Rozwoju
Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST
koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” w
ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, współfinansowanego z
Europejskiego
Funduszu
Rozwoju
Regionalnego,
Wójt Artur Beniowski wyjaśnił, że wszystkie gminy powiatu bielskiego oraz
Miasto Bielsko-Biała podpisały, w zakresie współpracy w ramach Programu
Rozwoju Subregionu Południowego porozumienie, dzięki któremu będzie
można starać się o środki unijne w rozdaniu 2014-2020. Przypomniał, że w
rozdaniu 2007-2013 gmina Bestwina uzyskała dofinansowanie w wysokości
ponad 3,5mln.zł. na remont ulicy Witosa w Bestwinie i 2,2mln.zł na
rekultywację terenów pożwirowych na obiekcie SET w Kaniowie. Radni
otrzymali tabelkę, w której zostały wpisane projekty, które mogłyby się
mieścić w ramach priorytetów w tym programie. Dodał, że to wspólne
porozumienie daje większe szanse na uzyskanie środków.
• Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy
pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie
współdziałania z jednostkami samorządu terytorialnego w celu
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przygotowania i realizacji projektu pod nazwą: „Program Rozwoju
Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST
koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” w
ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, współfinansowanego z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
• Brak głosów w dyskusji.
Wyszedł radny Andrzej Wojtyła. Stan radnych obecnych na sali wynosi 13.
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXI/233/2013 w sprawie współdziałania
z jednostkami samorządu terytorialnego w celu przygotowania i realizacji
projektu pod nazwą: „Program Rozwoju Subregionu Południowego
Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji
wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Techniczna, współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego – została przyjęta 13 głosami „za”, tj.
jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 13 do nin. protokołu.
Wrócił radny Andrzej Wojtyła. Stan radnych obecnych na sali wynosi 14.
2) zmiany Uchwały Nr XXV/193/2012 Rady Gminy Bestwina z dnia
13 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Bestwina na lata 2013-2020,
• Wójt Artur Beniowski wyjaśnił, że projekt tej uchwały został szczegółowo
omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji i od tego czasu projekt tej
uchwały nie uległ zmianie.
• Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy
pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmiany
Uchwały Nr XXV/193/2012 Rady Gminy Bestwina z dnia 13 grudnia 2012
roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina na lata
2013-2020.
• Brak głosów w dyskusji.
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXI/234/2013 w sprawie zmiany
Uchwały Nr XXV/193/2012 Rady Gminy Bestwina z dnia 13 grudnia 2012
roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina na lata
2013-2020 – została przyjęta 14 głosami „za”, tj. jednogłośnie. Uchwała
stanowi załącznik nr 14 do nin. protokołu.
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3) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bestwina na rok 2013 Nr
XXV/194/2012 Rady Gminy Bestwina z dnia 13 grudnia 2012 roku,
• Wójt Artur Beniowski wyjaśnił, jak wyżej.
• Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy
pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmiany
Uchwały Budżetowej Gminy Bestwina na rok 2013 Nr XXV/194/2012 Rady
Gminy Bestwina z dnia 13 grudnia 2012 roku.
• Brak głosów w dyskusji.
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXI/235/2013 w sprawie zmiany
Uchwały Budżetowej Gminy Bestwina na rok 2013 Nr XXV/194/2012 Rady
Gminy Bestwina z dnia 13 grudnia 2012 roku – została przyjęta 14 głosami
„za”, tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 15 do nin. protokołu.
Wyszedł radny Łukasz Furczyk. Stan radnych obecnych na sali wynosi 13.
4) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz z rachunkiem
zysków i strat Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji za 2012 rok,
• Wójt Artur Beniowski wyjaśnił, że zarówno ten projekt uchwał, jak również
następny, są projektami technicznymi dotyczącymi sprawozdania
finansowego.
• Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy
pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz z rachunkiem
zysków i strat Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji za 2012 rok
• Brak głosów w dyskusji.
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXI/236/2013 w sprawie zatwierdzenia
rocznego sprawozdania finansowego wraz z rachunkiem zysków i strat
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji za 2012 rok – została przyjęta 13
głosami „za”, tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 16 do nin.
protokołu.
5) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz z rachunkiem
zysków i strat Gminnej Biblioteki Publicznej za 2012 rok,
• Wójt Artur Beniowski wyjaśnił, jak wyżej.
• Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy
pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie
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zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz z rachunkiem
zysków i strat Gminnej Biblioteki Publicznej za 2012 rok.
• Brak głosów w dyskusji.
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXI/237/2013 w sprawie zatwierdzenia
rocznego sprawozdania finansowego wraz z rachunkiem zysków i strat
Gminnej Biblioteki Publicznej za 2012 rok – została przyjęta 13 głosami „za”,
tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 17 do nin. protokołu.
Wrócił radny Łukasz Furczyk. Stan radnych obecnych na sali wynosi 14.
6) zawarcia porozumienia na przejęcie zadań dotyczących zarządzania
publicznymi drogami powiatowymi,
• Wójt Artur Beniowski wyjaśnił, że z Lokalnej Grupy Rybackiej w ramach
dofinansowania do zadań publicznych realizowanych przez samorządy,
zgodnie z podziałem Zarządu i Walnego Zebrania Lokalnej Grupy
Rybackiej, na gminę Bestwina przeznaczono 891tys.zł. Środki te planuje się
przeznaczyć na budowę trzech chodników : odcinek w Bestwince od nr 14 do
ul. Młyńskiej, w Bestwinie odcinek na ulicy Kościelnej oraz na ulicy
Krakowskiej do ulicy Pod Magówką. Wójt wyjaśnił, że po wykonaniu
dokumentacji, kwota dofinansowania, którą gmina możne otrzymać z LGR,
przewyższa wartość kosztorysową tych inwestycji. Aby tych pieniędzy nie
zwracać, została opracowana dokumentacja i zgłoszona do Starostwa
Powiatowego, na przebudowę istniejącego chodnika wzdłuż ul. Szkolnej w
Bestwinie od nr 16 do ulicy Krakowskiej. Dokumentacja została
zatwierdzona i dołączona do wniosku na budowę tych trzech chodników. W
związku z powyższym prosił o podjęcie tej uchwały w sprawie zawarcia
porozumienia, dlatego, że ulica Szkolna jest ulicą powiatową i budowa tego
chodnika wymaga zgody Powiatu i stosownej uchwały.
• Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy
pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie
zawarcia porozumienia na przejęcie zadań dotyczących zarządzania
publicznymi drogami powiatowymi.
• W dyskusji głos zabrała radna Wioleta Gandor, pytając, ile wynosiła wartość
kosztorysowa tych trzech chodników, a ile było przeznaczonych na to
środków.
Wójt odpowiedział, że wartość kosztorysowa tych trzech chodników
wynosiła ok. 600tys.zł. Na chwilę obecną budowa tych trzech chodników i
przebudowy tego jednego chodnika, wartość kosztorysowa wyniesie
1,1ml.zł. z tym, że dofinansowanie wyniesie 85%, tj. 891tys.zł. Brakująca
reszta, to będzie wkład własny.
Brak dalszych głosów w dyskusji.
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Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXI/238/2013 w sprawie zawarcia
porozumienia na przejęcie zadań dotyczących zarządzania publicznymi
drogami powiatowymi – została przyjęta 14 głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 18 do nin. protokołu.
Wyszła radna Wioleta Gandor. Stan radnych obecnych na sali wynosi 13
7) sprzedaży nieruchomości,
• Wójt Artur Beniowski wyjaśnił, że jest to działka stanowiąca własność
gminy o pow. 0,0550ha, położona wzdłuż drogi technologicznej w Kaniowie.
Zakupem tej działki i kolejnej wymienionej w następnym projekcie uchwały,
zainteresowana jest firma Bud-Tor. Sprzedaż jednak będzie dokonana w
drodze przetargu.
• Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy
pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie
sprzedaży nieruchomości.
• Brak głosów w dyskusji.
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXI/239/2013 w sprawie sprzedaży
nieruchomości – została przyjęta 13 głosami „za”, tj. jednogłośnie. Uchwała
stanowi załącznik nr 19 do nin. protokołu.
Wróciła radna Wioleta Gandor. Stan radnych obecnych na sali wynosi 14.
sprzedaży nieruchomości,
• Wójt Artur Beniowski wyjaśnił, że podobnie, jak wyżej, że jest to działka
stanowiąca własność gminy o pow. 0,4800ha, położona wzdłuż drogi
technologicznej.
• Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy
pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie
sprzedaży nieruchomości.
• Brak głosów w dyskusji.
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXI/240/2013 w sprawie sprzedaży
nieruchomości – została przyjęta 14 głosami „za”, tj. jednogłośnie. Uchwała
stanowi załącznik nr 20 do nin. protokołu.
8)

9) zmiany Uchwały Nr XXIV/175/2012 Rady Gminy Bestwina z dnia 25
października 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości,
15

• Wójt Artur Beniowski wyjaśnił, że zmiana tej uchwały polega na tym, że w
§ 3 tej uchwały dotychczasową treść oznacza się jako ust.1 i dodaje się ust.2
w brzmieniu: „Traci moc Uchwała Nr XXII/158/2000 Rady Gminy
Bestwina z dnia 29.06.2000r. w sprawie sprzedaży nieruchomości.”
• Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy
pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmiany
Uchwały Nr XXIV/175/2012 Rady Gminy Bestwina z dnia 25 października
2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości. Przypomniał, że sprzedaż
nieruchomości dotyczy drobnych pasków ziemi, które przylegają
bezpośrednio do pawilonów handlowych w centrum Bestwiny.
• Brak głosów w dyskusji.
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXI/241/2013 w sprawie zmiany
Uchwały Nr XXIV/175/2012 Rady Gminy Bestwina z dnia 25 października
2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości – została przyjęta 14 głosami
„za”, tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 21 do nin. protokołu.
Projekty uchwał nr 10,11,12 i 13 dotyczące zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina w poszczególnych
sołectwach omówił Wójt Artur Beniowski. Przypomniał, że na wspólnym
posiedzeniu komisji, projekty te były szczegółowo omówione przez kierownika
referatu Alicję Grygierzec. Wyjaśnił, że procedura zmiany planu dobiega ku
końcowi, po przeprowadzonych konsultacjach społecznych, po możliwości
wnoszenia uwag przez zainteresowanych mieszkańców i po ich uwzględnieniu
bądź ich nieuwzględnieniu. Po podjęciu tych uchwał, dokumentacja zostanie
przesłana do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego i po stosownej publikacji w
Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, plan będzie mógł wejść w
życie.
Przewodniczący Jerzy Zużałek otworzył dyskusję.
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący Jerzy Zużałek przystąpił do
przeprowadzenia procedury głosowania nad projektami uchwał w sprawie:
10) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Bestwina w sołectwie Bestwina,
• Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy
pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina w
sołectwie Bestwina.
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W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXI/242/2013 w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina w
sołectwie Bestwina – została przyjęta 14 głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 22 do nin. protokołu.
11) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Bestwina w sołectwie Bestwinka,
• Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy
pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina w
sołectwie Bestwinka.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXI/243/2013 w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina w
sołectwie Bestwinka – została przyjęta 14 głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 23 do nin. protokołu.
12) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Bestwina w sołectwie Janowice,
• Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy
pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina w
sołectwie Janowice.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXI/244/2013 w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina w
sołectwie Janowice – została przyjęta 14 głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 24 do nin. protokołu.
13) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Bestwina w sołectwie Kaniów,
• Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy
pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina w
sołectwie Kaniów.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXI/245/2013 w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina w
sołectwie Kaniów – została przyjęta 14 głosami „za”, tj. jednogłośnie. Uchwała
stanowi załącznik nr 25 do nin. protokołu.

14) nadania nazwy ulicy w sołectwie Janowice,
• Wójt Artur Beniowski wyjaśnił, że zgodnie z uchwałą Zebrania Wiejskiego
w Janowicach z ubiegłego roku oraz zgodnie ze stosownymi procedurami,
nadaje się nazwę ulicy w Janowicach, ulica Famułkowa. Przypomniał, że jest
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to nazwa dotychczas zwyczajowo przyjęta w tym sołectwie. Przypomniał, że
odbyły się w tym temacie konsultacje społeczne, w trakcie których wpłynęła
tylko jedna opinia. Opinia ta nie została zaakceptowana na wspólnym
posiedzeniu komisji stałych Rady Gminy. W związku z powyższym został
przygotowany projekt uchwały w brzmieniu: „ Nadać drodze wewnętrznej w
sołectwie Janowice nazwę: ulica Famułkowa.
• Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy
pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie nadania
nazwy ulicy w sołectwie Janowice.
• Brak głosów w dyskusji.
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXI/246/2013 w sprawie nadania
nazwy ulicy w sołectwie Janowice – została przyjęta 14 głosami „za”, tj.
jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 26 do nin. protokołu.
15) przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
• Wójt Artur Beniowski wyjaśnił, że czas obowiązywania taryf przedłuża się
na okres od 1 lipca 2013 roku do 30 czerwca 2014 roku na wniosek PK
„Kombest”.
• Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy
pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie
przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
• Brak głosów w dyskusji.
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXI/247/2013 w sprawie przedłużenia
czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków – została przyjęta 14 głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 27 do nin. protokołu.
Ad.9
W informacjach bieżących Przewodniczący Jerzy Zużałek przedstawił pisma,
które wpłynęły na jego ręce od:
− do wiadomości Rady Gminy - pismo Wójta Gminy Bestwina skierowane do
Wojewody Śląskiego o uruchomienie środków budżetu państwa dla jednostki
samorządu terytorialnego na zadania związane z przeciwdziałaniem i
usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych. Pismo
stanowi załącznik nr 28 do nin. protokołu.
− Wojewody Śląskiego – Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych
złożonych Wojewodzie Śląskiemu przez Przewodniczącego Rady Gminy
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−

−

−

−

Bestwina oraz Wójta Gminy Bestwina. Informacja stanowi załącznik nr 29
do nin. protokołu.
do wiadomości Rady Gminy – pismo skierowane do Wójta Gminy Bestwina
od Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Bestwinie – dotyczy zabezpieczenia środków finansowych w wysokości
20 000 zł. na potrzeby SP ZOZ w Bestwinie. Pismo stanowi załącznik nr 30
do nin. protokołu.
P.O Dyrektora Biblioteki Śląskiej – dotyczy materiałów statystycznych
dotyczących działalności samorządowych bibliotek publicznych w 2012 roku
w województwie śląskim. Gminna Biblioteka Publiczna w Bestwinie zdobyła
I miejsce wśród bibliotek gminnych i II miejsce w zestawieniu ogólnym w
Rankingu Bibliotek przygotowanym przez Instytut Książki i
„Rzeczpospolitą”. W piśmie zawarta jest również informacja wskazująca na
Program Biblioteka +. Infrastruktura bibliotek to jeden z priorytetów
uchwalonego przez Radę Ministrów Wieloletniego Programu Kultura + na
lata 2011-2015. Na remonty, rozbudowę, przebudowę a także budowę
nowych bibliotek publicznych , w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich
oraz gminach miejskich do 50tys. mieszkańców, rząd przeznaczył 150 mln.
zł. Dalej w piśmie zawarta jest sugestia, aby gmina wykorzystała szansę
aplikując w jednym z naborów do Programu. Pismo stanowi załącznik nr 31
do nin. protokołu.
Wójt Artur Beniowski odniósł się do tej części pisma, która zaprasza do
aplikowania środków z Programu Infrastruktura Bibliotek + i stwierdził, że
jest ona kuriozalna, bo środków tych nie ma, gdyż wyczerpały się już po
pierwszym naborze.
pismo informujące do Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy o
braku konsekwentnych działań w zakresie zabezpieczenia przed zalaniem
domów i gospodarstw przy ulicy Grobel Borowa. Pismo stanowi załącznik nr
32 do nin. protokołu.
Przewodniczący Jerzy Zużałek odczytał odpowiedź na pismo, podpisane
przez niego oraz wójta, informujące, że kolektor odwadniający biegnący
przez teren Parku Wiejskiego w Kaniowie, zgodnie z wcześniejszymi
ustaleniami, wykonany zostanie jako rów otwarty. Rozwiązanie to umożliwi
swobodny odpływ wód opadowych. Powyższe prace zostaną zrealizowane w
lipcu br.
właścicieli działek położonych przy ul. Akacjowej w Bestwinie – dotyczy
utwardzenia ul. Akacjowej. Pismo stanowi załącznik nr 33 do nin. protokołu.
Przewodniczący Jerzy Zużałek prosił Wójta Gminy, aby odpowiednie służby
Urzędu Gminy rozpatrzyły ten problem, przygotowały odpowiedź i
przedstawiły ją Radzie Gminy.
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Również w informacjach bieżących głos zabrał Wójt Artur Beniowski, który
złożył raport w sprawie działań podjętych po wystąpieniu intensywnych opadów
deszczu w dniu 24-25 czerwca 2013r.
„W dniu 24.06.2013r. o godz. 22.00 zostało wydane Zarządzenie Nr 50 Wójta
w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy.
1. Działania w pierwszej fazie polegały na zabezpieczeniu workami z piaskiem
budynków przed zalaniem w sołectwach:
Bestwina na ulicach Zaułek, Zacisze, Krakowska, Godynia, Kościelna,
Witosa, Gospodarska, Rzeczna;
Bestwinka: ul. Braci Dudów, Pastwiskowa, Św. Floriana, Ślosarczyka,
Sportowa, Zagrodnia, Rzeczna;
Janowice: ul. Pszczelarska, Tanganicka, Graniczna, Janowicka;
Kaniów: ulice Krzywolaków, Kóski, Witosa, Dworkowa, Hamerlaka,
Młyńska, Dankowicka, Żwirowa, Łabędzia, Myśliwska, Rybacka, Modra,
Grobel Borowa.
Dodatkowe działania były prowadzone w Kaniowie na ul. Dankowickiej
przepompowanie wody i w Bestwince na ul. Braci Dudów zostały położone
rękawy przeciwpowodziowe.
2. W działaniach związanych z akcją przeciwpowodziową brały udział OSP
Bestwina, OSP Bestwinka, OSP Janowice i OSP Kaniów razem 100
strażaków ochotników z terenu gminy. Zużyto 1500 worków, 105 m3 piasku
(11 samochodów), rozłożono 200 m wałów przeciwpowodziowych.
3. Po opadnięciu wody OSP przystąpiło do wypompowania wody z piwnic
podtopionych budynków.
4. W Urzędzie Gminy przyjęto 58 zgłoszenia o szkodach spowodowanych
gwałtownymi opadami deszczu, z tego 47 zgłoszenia o podtopieniu
budynków mieszkalnych, w większości piwnice, 1 gospodarstwo ogrodnicze
i 10 zgłoszeń o zalaniu terenu posesji.
5. W dniu 25 czerwca 2013r. została powołana Zarządzeniem Wójta nr 51
komisja do spraw szacowania strat w mieniu gminnym powstałych wskutek
intensywnych opadów deszczu.
Podczas prac komisji stwierdzono zniszczenie 22 dróg gminnych.
Konieczność przebudowy 10 rowów wraz z przepustami. Dodatkowo
stwierdza się, że nie wszystkie przepusty na wjazdach do posesji są należycie
wykonane i zarurowane.
Ponadto stwierdzono, że uprawy rolników zostały podtopione. Szacuje się
szkody w uprawach na pow. ok. 150 ha.
6. Weryfikacja zgłoszonych strat w gospodarstw domowych spowodowanych
podtopieniami, pod kątem przyznania zasiłku celowego z budżetu państwa
zgodnie z wytycznymi Ministerstwa została przekazana i jest prowadzona
przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie.
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Przy tej okazji Wójt zwrócił uwagę, że często mieszkańcy gminy proszą o
przekwalifikowanie gruntów na treny budowlane, na terenach zalewowych,
gdzie te tereny zalewane są systematycznie. Szczególnie dotyczy to sołectw
Bestwinki i Kaniowa, gdzie tereny są płaskie i nie ma gdzie tej wody
odprowadzić.
Także w sprawach bieżących Przewodniczący Rady Gminy przypomniał i
zaprosił wszystkich do Kaniowa na Rewię Orkiestr Dętych, która odbędzie się w
dniu 29 czerwca 2013 roku.
Poinformował też, że w dniu 28 czerwca br. odbędzie się oddanie do użytku sali
gimnastycznej w Kaniowie.
Wójt Artur Beniowski poinformował dodatkowo, że na dyrektora Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Kaniowie wpłynęły dwie oferty. Konkurs na
dyrektora odbędzie się w dniu 5 lipca o godz. 9:00.
Ad.10
W ramach wniosków i zapytań radnych oraz rad sołeckich Przewodniczący
Rady Gminy Jerzy Zużałek w pierwszej kolejności odczytał wnioski z Zebrania
Wiejskiego w Kaniowie oraz z posiedzeń rad sołeckich:
Wnioski Zebrania Wiejskiego w Kaniowie (Prot. z 21.04.2013 – załącznik nr 34
do nin. protokołu).
1) Usunąć rurę doprowadzającą wodę do zbiornika użytkowanego przez
Ośrodek Sportów Wodnych.
2) Naprawić przejazd kolejowy w ciągu ul. Dankowickiej.
3) Wykonać odwodnienie, ocieplenie oraz usunąć eternit z budynku
komunalnego przy ul. Czechowickiej 23.
4) Przeprowadzić akcję odkomarzania na terenie gminy.
5) Naprawić 100m ulicy Modrej w kierunku starej spółdzielni.
6) Naprawić ul. Zgody.
7) Wykonać zastawkę na rowie przy akwenie Ośrodka Sportów Wodnych
celem podniesienia lustra wody.
8) Naprawić ul. Gawlików.
9) Przyspieszyć przekwalifikowanie terenów rolnych na budowlane.
10) Wykonać niezrealizowane wnioski z poprzednich zebrań wiejskich.
Wnioski Rady Sołeckiej w Kaniowie (Prot.z 21.05. 2013 – załącznik nr 35 do
nin. protokołu).
1) Wniosek do Rady Gminy o nieprzyjęcie wniosku radnego Jerzego Borutki,
członka Komisji Rewizyjnej, w sprawie Parku Wiejskiego w Kaniowie.
2) Wniosek o naprawę dróg powiatowych i gminnych.
3) Wniosek o udrożnienie przepustu pod ul. Parkową.
4) Wniosek przypominający o przecince i skracaniu drzew zagrażających
bezpieczeństwu.
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5) Wniosek o wyjaśnienie z zakładem energetycznym powodu odłączenia prądu
w Parku Wiejskim w Kaniowie.
Pismo Rady Sołeckiej w Bestwinie – załącznik nr 36 do nin. protokołu.
Sołtys i Rada Sołecka Bestwina zwraca się do Wójta Gminy Bestwina
o niezwłoczną interwencję w sprawie chodnika stanowiącego łącznik, a zarazem
znaczny skrót pomiędzy ulicami: ul. Szkolną i ul. Podzamcze.
Ustne wnioski złożyli:
Radna Wioleta Gandor
− zapytała, jak będzie wyglądała sprawa finansowania remontu ul. Rzecznej.
Powiedziała, że pyta, bo słyszała, że były plany, aby pieniądze na ten cel
ściągnąć z gwarancji ubezpieczeniowej wykonawcy kanalizacji.
Odpowiedź – Wójt Artur Beniowski wyjaśnił, że tak to będzie zrobione.
Wykonywać to będzie firma Rez-Bud.
Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Nycz
− przypomniał, że w akcji powodziowej brało udział 100 strażaków. Jak
zaznaczył, działają oni ochotniczo, ale szli do akcji głodni. Nie było nawet
ciepłej herbaty, a musieli taplać się po pas w wodzie. Zaznaczył, że są w
gminie służby odpowiedzialne za to i prosił o wyciągnięcie z tej akcji
wniosków na następny raz.
− wnioskował o tablice z numerami na ulicy Granicznej.
− prosił o nakazanie p.Sadlokowi umieszczenie numeru domu na ogrodzeniu,
bo straż nie mogła trafić.
Radny Łukasz Furczyk
− zapytał radnych powiatowych: czy jest już plan ruchu na okoliczność
remontu ulicy Krzywolaków i Czechowickiej. Oraz wnioskował o
wyczyszczenie rowów i wycinkę samosiejek przy ulicy Dankowickiej.
Zgłosił również konieczność przebudowy przepustów na końcu tej ulicy,
ponieważ przepust odprowadzający wodę jest mniejszy od przepustu
wlotowego.
− zwrócił się do dyrektora CKSiR o przybliżenie tematu związanego z
otwarciem sezonu na Ośrodku Rekreacji i Sportów Wodnych w Kaniowie.
− zapytał, jaki jest koszt utrzymania pracownika zatrudnionego do obsługi
nowej sali sportowej w Kaniowie i jakie jest obłożenie tej sali pod kątem
wynajmu.
− zapytał, jak wygląda sprawa sprzedaży działek przy ulicy Grobel Borowa.
Odpowiedź – Wójt Artur Beniowski poinformował, że:
 sprawa przepustów została zgłoszona do Zarządu Dróg Powiatowych w
Bielsku-Białej,
 pracownik do obsługi sali sportowej jest zatrudnieniowy w niepełnym
wymiarze, z tego względu, że w okresie letnim ruch na salach
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gimnastycznych jest zerowy w całym kraju. Z kolei harmonogram na okres
jesienno-zimowy jest bardzo obłożony.
Radny Edward Jonkisz
− w imieniu mieszkańców prosił o wykoszenie poboczy ulic: Modrej,
Myśliwskiej i Dębowej.
Radny Andrzej Wojtyła
− do radnych powiatowych: wnioskował konieczność odtworzenia muru
oporowego przy rzece na ulicy Kościelnej. Po ostatnich ulewach mur ten leży
w rzece i zagraża tej ulicy.
Również wnioskował o odprowadzenie wody z ulicy Kościelnej przy
remontowanym osuwisku.
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek
− do radnych powiatowych: zarzucił, że jest już koniec czerwca, a dziury na
ulicy Jawiszowickiej i Dankowickiej nie zostały załatane,
Prosił o poprawę bezpieczeństwa na skrzyżowaniu „Kominkowice”.
− wnioskował o wykonanie przepustów na ulicy Grobel Borowa oraz zgłosił,
że rów przy ulicy Młyńskiej jest całkowicie zarośnięty,
− zwrócił uwagę na niewłaściwe odwodnienie na Ośrodku Rekreacji i Sportów
Wodnych w Kaniowie. Wnioskował też, aby w przyszłym roku dokupić
podestów i wykonać scenę na wodzie na organizowanie różnych koncertów,
a nawet uroczystości religijne,
− ponowił wniosek o wyremontowanie schodów w „Domu Gromadzkim.
Radny Anatol Faruga
− do radnych powiatowych – zapytał czy są przewidziane do wykonania ronda
w Bestwinie, które już dawno były planowane.
Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Nycz
− zgłosił do Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Bogusława Stolarczyka,
jako Przewodniczącego Rady Nadzorczej GS Bestwina, zły stan sklepu w
centrum Janowic.
Radna Maria Maroszek
− ponowiła wniosek do Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Bogusława
Stolarczyka o przejście na ul. Krakowskiej.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bogusław Stolarczyk na wstępie złożył
Wójtowi gratulacje z tytułu uzyskania absolutorium, a następnie zwrócił się do
radnych, aby wnioski do niego składali na piśmie.
Udzielając odpowiedzi na zapytania i wnioski poinformował, że:
− nie jest mu znana organizacja ruchu podczas remontu ulicy Krzywolaków i
Czechowickiej. Zaznaczył, że od tych spraw jest Zarząd Dróg Powiatowych,
a ponadto nawet nie ma jeszcze placu budowy,
− nie będzie rond w Bestwinie, jedynie planowany jest lewoskręt w stronę
Kaniowa na skrzyżowaniu w centrum Bestwiny,
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− przejście na ulicy Krakowskiej aktualnie nie będzie wykonywane, bo będzie
wykonane w trakcie remontu ulicy Krakowskiej, który może uda się
wykonać w przyszłym roku,
− zgłosi do łatania dziury ulicach: Jawiszowickiej i Dankowickiej. Wyraził
przy tym zdziwienie, że do tej pory nie było nic robione na tych ulicach.
− zgłosił do ZDP sprawy odprowadzenia wód i zniszczony mur oporowy na
ulicy Kościelnej.
Radny Łukasz Furczyk wyraził swoje niezadowolenie z odpowiedzi
Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu na jego pytania, zarzucając brak wiedzy.
Radny powiatowy Józef Maziarz poinformował, że jest pełne finansowanie na
remont ulicy Czechowickiej i ulicy Krzywolaków. Natomiast Starostwo prosi
Urząd Gminy, o jak najszybsze wycięcie dębów na ulicy Krzywolaków.
odnosząc się do wypowiedzi radnego
Wójt Gminy Artur Beniowski
powiatowego Józefa Maziarza wyraził zdziwienie, dlaczego gmina ma wycinać
drzewa przy ulicy Czechowickiej i Krzywolaków. Wyjaśnił, że Starostwo i ZDP
w projekcie ma ujętą również wycinkę drzew. Z uwagi na to, że Starosta nie
może sobie sam wydać decyzji na wycinkę drzew, gmina wystąpiła do
Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i otrzymała stosowną decyzję
pozwalającą na wycinkę drzew poza okresem lęgowym ptaków. Decyzja została
przesłana do ZDP. Wyjaśnił ponadto, że ta wycinka drzew jest częścią składową
kosztorysu i specyfikacji przetargu na modernizację i przebudowę tych ulic.
Również odniósł się do wypowiedzi Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu
Bogusława Stolarczyka odnośnie organizacji ruchu na czas remontu ulicy
Czechowickiej i Krzywolaków i wyjaśnił, że nie trzeba czekać do czasu aż
będzie plac budowy, bo projekt organizacji ruchu jest załącznikiem do projektu
budowlanego i istnieje od zeszłego roku.
Przejście na ulicy Krakowskiej poniżej ulicy Bialskiej będzie wykonane
wcześniej. Jest już po rozmowach i ustaleniach z Dyrektorem Zarządu Dróg
Powiatowych panem Kubisiem. Na spotkaniu tym zobowiązał się, że gmina
Bestwina da wykonawców, zaś ZDP zakupi rurę, materiał na przyczółki i
kostkę na przejście.
Radny powiatowy Józef Maziarz tłumaczył, że nie jest w Komisji Gospodarki i
nie ma pełnej wiedzy, ale powtórzył tylko słowa Starosty, co do wycinki drzew.
Dodał też, że o remont ulicy Jawiszowickiej zabiega już od roku. Pomysł
Starosty jest taki, aby wyremontować tą ulicę przy okazji remontu ulicy
Krzywolaków i Czechowickiej lub ze środków powodziowych. Zaznaczył przy
tym, że nie wie, jaką opcje wybierze Starosta.
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Radny Grzegorz Kołodziejczyk w imieniu mieszkańców i swoim podziękował
Prezesowi PK „Kombest” panu Wacławowi Waliczkowi za przepłukanie
przepustu pod ulicą Dworską.
Sołtys sołectwa Kaniów
− wnioskował o udrożnienie cieków wodnych przy ulicach: Dankowickiej,
Parkowej, Łabędziej, przepust pod ulicą Grobel Borowa,
− wnioskował o remont ulicy Żwirowej,
− prosił o wystąpienie do GSWM o uregulowanie statusu kanału Ulgi,
− prosił o utwardzenie miejsc przy przystankach na ulicy Witosa i Łabędziej,
− poparł wniosek Przewodniczącego Rady Jerzego Zużałka o poprawę
bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic na tzw. „Kominkowicach” i
rozważenie możliwości wybudowania ronda z uwagi na częste wypadki.
Wójt Artur Beniowski wyjaśnił, że kanał Ulgi jest w administracji Gminnej
Spółki Wodnej Melioracyjnej i jest osoba, która reguluje jaz. Problem wynika w
czasie powodzi, kiedy ta osoba musi obsłużyć inne jazy, a wówczas osoby
nieuprawnione tym jazem regulują, co doprowadza do niekontrolowanych zalań.
Stąd trzeba rozważyć, czy na czas powodzi nie wyznaczyć dodatkowo osobę,
np. strażaka, która będzie tego jazu pilnowała.
Mieszkaniec Bestwiny Jan Ślosarczyk zgłosił, że na drodze ulicy Łabędziej jest
duży przechył, a jeździ tam autobus PKS.
Ad.11
Przewodniczący Jerzy Zużałek odczytał pisma z odpowiedziami Wójta Gminy
Artura Beniowskiego:
− do Rady Sołeckiej w Bestwinie w sprawie prowadzonych rozmów z
właścicielem posesji przylegającej do chodnika, stanowiącego łącznik
pomiędzy ul. Szkolną i ul. Podzamcze dotyczące wykupu terenu i
odtworzenia przedmiotowego chodnika. W najbliższym czasie zostaną
rozpoczęte prace związane z jego wykonaniem w nowym miejscu.
Wójt Artur Beniowski dodał, że sprawy idą w dobrym kierunku. Jest już
wycena na wykup tego gruntu.
− do Rady Sołeckiej w Kaniowie:
1) przepust odwadniający, biegnący przez teren Parku Wiejskiego, zgodnie z
wcześniejszymi ustaleniami, wykonany zostanie jako rów w miesiącu
lipcu,
2) przeprowadzono częściową pielęgnację drzew, a ponadto uzyskano zgodę
na wycinkę części z nich, która będzie możliwa do wykonania poza
okresem lęgowym – zgodnie z wydaną decyzją,
3) wszelkie prace związane z modernizacją Parku Wiejskiego należy
prowadzić w uzgodnieniu z Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w
Bestwinie.
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Ad.12
Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad, Przewodniczący Rady
Jerzy Zużałek dziękując za udział w obradach, za dyskusję, zamknął XXXI sesję
Rady Gminy Bestwina w dniu 27 czerwca 2013 roku.
Sesja rozpoczęła się o godz. 15:00 a zakończyła o godz. 17:33.
Protokolant:
Insp. Irena Glądys

Sekretarz obrad:
Radny Anatol Faruga
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