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Bestwina, dn. 12 lipca 2013r. 

 

P r o t o k ó ł  Nr XXXII/2013 
 

z sesji Rady Gminy Bestwina zwołanej w trybie art. 20 ust. 3 ustawy                    
o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. Nr 142, poz.1591 ze zm.) odbytej w dniu                        
12 lipca 2013 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bestwina. 
 
Protokół obejmuje uchwały Rady Gminy Bestwina od Nr XXXII/248/2013 do              
Nr XXXII/251/2013. 
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%.  
 
Porządek obrad: 
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji. 
2. Wybór sekretarza obrad. 
3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Zatwierdzenie protokołu z sesji Rady Gminy z dnia 27 czerwca 2013r. 
5. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) odwołania Skarbnika Gminy Bestwina, 
2) powołania Skarbnika Gminy Bestwina, 
3) 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, 

4) odstąpienia od wykonania przez Gminę Bestwina prawa pierwokupu 
nieruchomości.  

6. 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, radnego Rady Powiatu Bielskiego 
Józefa Maziarza oraz Prezesa PK „Kombest” Wacława Waliczka. 
Otworzył XXXII sesję Rady Gminy Bestwina w dniu 27 kwietnia 2013 roku,  
zwołanej w trybie art. 20 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym na wniosek 
Wójta Gminy Artura Beniowskiego.  
Na podstawie posiadanej listy obecności stwierdził prawomocność obrad.  
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Ad.2 
Sekretarzem obrad zgodnie z harmonogramem jednogłośnie wybrany został 
radny Łukasz Furczyk. 
Ad.3 
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek przedstawił porządek obrad, który 
otrzymali wszyscy radni (zał. nr 4 do nin. protokołu). Następnie zapytał, czy są 
inne propozycje do porządku obrad. Radny Jerzy Stanclik zgłosił propozycję 
wprowadzenia dodatkowego punktu  – Informacje bieżące i prosił pana Wójta o 
przedstawienie informacji o prowadzonych zadaniach inwestycyjnych.                      
Propozycja została przyjęta 15 głosami ”za”, tj. jednogłośnie.  
W  związku z powyższym głosowaniem, dotychczasowy punkt 6 porządku 
obrad został przesunięty i otrzymał punkt 7. Rozszerzony porządek obrad 
również został przyjęty 15 głosami „za”, tj. jednogłośnie.  
Porządek obrad po zmianach: 
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji. 
2. Wybór sekretarza obrad. 
3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Zatwierdzenie protokołu z sesji Rady Gminy z dnia 27 czerwca 2013r. 
5. Podjęcie uchwał w sprawie: 

5) odwołania Skarbnika Gminy Bestwina, 
6) powołania Skarbnika Gminy Bestwina, 
7) 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, 

8) odstąpienia od wykonania przez Gminę Bestwina prawa pierwokupu 
nieruchomości.  

6. Informacje bieżące. 
7. Zamknięcie sesji. 
Ad.4 
Przewodniczący Jerzy Zużałek stwierdził, że protokół z  sesji Rady Gminy 
Bestwina z dnia 27 czerwca 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. 
Do protokołu nie wniesiono uwag i w wyniku głosowania  został on przyjęty    
15 głosami „za” tj. jednogłośnie. 
Ad.5 
Rada Gminy Bestwina w liczbie 15 radnych przystąpiła do podjęcia uchwał w 
sprawie: 
1) odwołania Skarbnika Gminy Bestwina, 
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Projekt uchwały przybliżył Wójt Artur Beniowski przypominając, że pani 
Stanisława Grzywa Skarbnik Gminy Bestwina złożyła wniosek o 
rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron z zamiarem przejścia na 
emeryturę, o czym informował na wspólnym posiedzeniu Komisji. 
Przypomniał też, że pani Stanisława Grzywa pełniła funkcję Skarbnika 
Gminy przez 23 lata, na 45 lat pracy zawodowej. Zgodnie z ustawą o 
samorządzie gminnym Skarbnika Gminy powołuje i odwołuje Rada Gminy, 
stąd też prosił o podjęcie tej uchwały. 
Do projektu uchwały radni nie wnieśli uwag. 
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem 
uchwały. 
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXII/248/2013 w sprawie odwołania 
Skarbnika Gminy Bestwina – została przyjęta 15 głosami „za”, tj. 
jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu. 
 
Po podjęciu uchwały w sprawie odwołania Pani Stanisławy Grzywa ze 
stanowiska Skarbnika Gminy Bestwina, Wójt Gminy Artur Beniowski wraz       
z Przewodniczącym Rady Gminy Jerzym Zużałkiem podziękowali Pani 
Stanisławie Grzywa wręczając jej bukiet kwiatów oraz pamiątkową statuetkę 
z napisem: 

 Dla Pani Stanisławy Grzywa 
 W dowód uznania i podziękowania za wieloletnią, odpowiedzialną i trudną 
pracę na stanowisku Skarbnika Gminy Bestwina.  
Dziękujemy za profesjonalizm w wykonywaniu obowiązków, osobiste 
zaangażowanie, umiejętności zawodowe, poczucie odpowiedzialności i 
oddanie pracy. Życzymy dużo zdrowia oraz pomyślności w życiu 
osobistym.”  
Przewodniczący Rady                                                Wójt Gminy           
  Jerzy Zużałek                                                         Artur Beniowski                                                       

 
Wszyscy zgromadzeni na sali posiedzeń, podziękowali Pani Stanisławie 
Grzywa oklaskami na stojąco. 
 

2) powołania Skarbnika Gminy Bestwina 
Wójt Artur Beniowski przybliżając projekt uchwały, prosił o przyjęcie,                 
z jego rekomendacji, panią Anitę Kubik na stanowisko Skarbnika Gminy               
i o podjecie stosownej uchwały.  
Uzasadniając, podał, że pani Anita Kubik posiada wyższe wykształcenie z 
zakresu ekonomii i finansów, zaś studia podyplomowe w zakresie ogólnie 
pojętego controlingu. Posiada siedemnastoletni staż pracy w księgowości 
budżetowej, pracując wspólnie z Panią Stanisławą Grzywa dotychczasowym 
Skarbnikiem Gminy i zdobywając u jej boku wiedzę i praktykę.  
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Podstawą zgłoszenia jej kandydatury, jako przyszłego Skarbnika Gminy, jest 
jej wykształcenie, którego wymaga ustawa oraz nabyte doświadczenie w 
samorządzie gminnym.  
Zaznaczył przy tym, że praca skarbnika, każdego samorządu, jest pracą 
bardzo odpowiedzialną i niewdzięczną. Przytoczył w tym miejscu trudną 
sytuację budżetową naszego kraju, co w dużym stopniu odbija się również na 
samorządach.  
Do projektu uchwały radni nie wnieśli uwag. 
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem 
uchwały. 
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXII/249/2013 w sprawie powołania 
Skarbnika Gminy Bestwina – została przyjęta 15 głosami „za”, tj. 
jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek, w imieniu całej Rady, złożył gratulacje 
Pani Anicie Kubik, podkreślając, że tym jednomyślnym głosowaniem 
zyskała sobie zaufanie Rady Gminy, poprzez dotychczasową swoją pracę. 
Pani Anita  Kubik podziękowała z kolei Radzie Gminy za obdarzenie jej tak 
wielkim zaufaniem, a także swoje  podziękowania skierowała do ustępującej 
Pani Skarbnik Stanisławy Grzywa. 
 

3) 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 przybliżając projekt tej uchwały wyjaśnił, że został 
rozstrzygnięty przetarg na przewóz dzieci niepełnosprawnych do szkół.               
W związku z tym, zadanie to musi zostać wprowadzone do WPF na lata 
2013-2014 oraz sezon szkolny 2014-2015. Łączne nakłady na realizację tego 
zadania wynoszą  221 000,00zł.  W przetargu wygrała firma Marbus, spośród 
trzech firm startujących, dając cenę najniższą. 
Do projektu uchwały radni nie wnieśli uwag. 
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem 
uchwały. 
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXII/250/2013 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 15 głosami „za”, tj. jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu. 
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4) odstąpienia od wykonania przez Gminę Bestwina prawa pierwokupu 
nieruchomości.  
Wójt Artur Beniowski przybliżając projekt uchwały przypomniał, że 7 lat 
temu, została sprzedana prywatnemu właścicielowi działka o pow. 0,83ha 
położona przy obecnym Ośrodku Rekreacji i Sportów Wodnych w Kaniowie  
za kwotę ponad 101 000,00zł. Obecnie właściciel tej działki chce sprzedać 
ten teren,  i jako, że został on kupiony od gminy, to gmina musi wyrazić 
prawo pierwokupu bądź też odstąpienia od pierwokupu. Właściciel działki  
chce ją sprzedać za 450 000,00zł. Wójt prosił o podjęcie uchwały w sprawie 
odstąpienia od prawa pierwokupu, podkreślając, że przy dzisiejszej kondycji 
finansowej gminy, byłoby to bardzo dużą niegospodarnością. 
Do projektu uchwały radni nie wnieśli uwag. 
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem 
uchwały. 

5) W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXII/251/2013 w sprawie 
odstąpienia od wykonania przez Gminę Bestwina prawa pierwokupu 
nieruchomości  – została przyjęta 13 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” 
i 2 głosach „wstrzymujących się”. Uchwała stanowi załącznik nr 8 do nin. 
protokołu. 

Ad. 6 
W informacjach bieżących głos zabrał Wójt Artur Beniowski informując, że: 
inwestycje drogowe :   
− w trakcie realizacji jest remont ul. Szkolnej,  
− rozpoczął się remont i przebudowa ul. Janowickiej,  
− została zakończona budowa chodnika wzdłuż ul. Janowickiej. 
− na bieżąco projektowana jest ul. Krakowska, termin realizacji projektu do 

końca września br. 
− został ogłoszony przetarg na przebudowę i remont ulic: Krzywolaków                   

i Czechowickiej. 
inne prace inwestycyjne w trakcie realizacji: 
− trwają prace przy zagospodarowaniu terenu przy Ośrodku Zdrowia w 

Bestwinie, 
Poinformował też, że na chwilę obecną najwięcej pracy i energii zajmują prace 
związane z uszkodzeniami po nawałnicach. Jest ponad 70 zgłoszeń i każde z 
tych zgłoszeń objęte jest wizją w terenie. Na miejscu spisywana jest notatka                
i każdy mieszkaniec wie, kiedy i w jakim zakresie, te uszkodzenia będą 
naprawiane. 
Rozpoczęły się już naprawy dróg gruntowych,  które również ucierpiały przy tej 
powodzi. 
Dodał też, że jeżeli chodzi o plany na przyszłość, to najważniejszą inwestycją, 
która będzie  realizowana w przyszłości, jest kanalizacja. Środki z PROW są 
zapewnione i znane jest też finansowanie z WFOŚiGW chociaż kwoty nie są 
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jeszcze zatwierdzone papierowo.  Na ten rok wnioskowane jest o 600 000,00zł, 
a na przyszły rok o kwotę 6 400 000,00zł. Dokładniej będzie wiadomo na 
przełomie sierpnia/września. 
 
Kolejno głos zabrali: 
Radny Grzegorz Kołodziejczyk w imieniu mieszkańców Kaniowa zapytał, czy 
firma Operatus odbierająca odpady, dysponuje mniejszymi samochodami, bo 
duży samochód ok.16 tonowy rozjeżdża drogi (ul. Zgody). 
 
Radny Jerzy Stanclik prosił o informację w sprawie sygnalizowanego 
przedszkola prywatnego w Janowicach. 
Zapytał też o budowę przewidywanych w tym roku odcinków chodników na 
terenie Bestwiny. 
 
         Odpowiedzi udzielił Wójt Artur Beniowski informując, że w ubiegłym 
tygodniu otrzymał informację od pana Sobika, że Stowarzyszenie, które on 
reprezentował nie będzie podejmowało dalszego naboru do przedszkola, 
dlatego, że zgodnie z projektem, który wykonali, przedszkole było przez dwa 
lata bezpłatne, a teraz musiałyby to być zajęcia płatne. Przy 7-ro dzieciach to 
Stowarzyszenie nie byłoby w stanie utrzymać tego przedszkola. W związku z 
powyższym przedszkole, które znajduje się w Szkole w Janowicach, będzie 
przenoszone na to miejsce, co pozwoli zabezpieczyć miejsca dla dzieci, które 
miały zostać nieprzyjęte do przedszkola z uwagi na brak miejsca. 
        W sprawie chodników powiedział, na etapie LGR-u Bielskiego wnioski 
zostały pozytywnie ocenione i również pozytywnie zostały ocenione przez 
Urząd Marszałkowski. Obecnie oczekuje się na podpisanie umowy, a następnie 
będzie można zorganizować przetarg. Termin realizacji do końca 2014 roku. 
       Odnośnie odbioru odpadów mniejszymi samochodami powiedział, że nie 
wie, czy firma Operatus takimi samochodami dysponuje. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek powiedział, że również spotkał się 
ze skargami niektórych mieszkańców, co do wielkości samochodu 
odbierającego śmieci. W tym miejscu odczytał to, co było zawarte w 
specyfikacji zamówienia publicznego. Ze specyfikacji tej wynika, że 
wykonawca musi wykazać, iż dysponuje pojazdami specjalistycznymi 
ciężarowymi: co najmniej dwa pojazdy typu śmieciarka do odbioru odpadów, 
mokrych, zmieszanych i popiołu, w tym jedna śmieciarka małogabarytowa. Był 
to warunek, że chcąc przystępować do przetargu, firma musi się wykazać, że te 
pojazdy posiada. Odczytał również inne ważne informacje, które znalazły się w 
specyfikacji. Ponadto mieszkańcy pytają, gdzie można składować 
przeterminowane lekarstwa, zużyte baterie. Nie zostały też dochowane terminy 
dostarczania worków oraz harmonogramów odbioru odpadów. 
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Wójt Artur Beniowski  zgodził, że z niektórymi zarzutami, ale też stwierdził, że 
najwięcej uwag mają mieszkańcy, którzy do tej pory nie mieli żadnych umów na 
odbiór odpadów, zaś mieszkańcy, którzy te umowy mieli, to w zasadzie tych 
uwag nie mają. Niemniej prosił, aby pani Kierownik Alicja Grygierzec, spisała 
wszystkie zgłoszone uwagi. 
 
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek prosił, aby na stronie internetowa ukazały 
się  zajęcia wakacyjne dla dzieci organizowane przez stowarzyszenia, szkoły, 
organizacje, biblioteki itp. 
 
Ad.7 
Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad, Przewodniczący Rady 
Jerzy Zużałek dziękując za udział w obradach, za dyskusję zamknął XXXII 
sesję Rady Gminy Bestwina w dniu 12 lipca 2013 roku, zwołanej w trybie art. 
20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym. 
 
Sesja rozpoczęła się o godz. 14:30, a zakończyła o godz. 15:08. 

 
Protokolant:               Sekretarz obrad:   
Insp.Irena Glądys        Radny Łukasz Furczyk 
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