Bestwina, dn. 25 listopada 2013r.

P r o t o k ó ł Nr XXXIV/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
25 listopada 2013 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bestwina.
Protokół obejmuje uchwałę Rady Gminy Bestwina XXXIV/260/2013.
Lista obecności radnych oraz gości stanowi załącznik nr 1 i 2 do nin. protokołu.
Na ustawową liczbę 15 radnych w sesji uczestniczyło 14 radnych, co stanowi
93%. Nieobecnym usprawiedliwionym był radny Mateusz Grygierzec.
Na obrady spóźnili się: radny Benedykt Kohut oraz radny Jerzy Borutka.
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 26 września 2013r.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:
1) przyjęcia Programu współpracy Gminy Bestwina z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014,
6. Zamknięcie sesji.
Ad.1
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek przywitał wszystkich Radnych
Rady Gminy Bestwina, Wójta Gminy Artura Beniowskiego, Zastępcę Wójta
Stanisława Wojtczaka i otworzył XXXIV sesję Rady Gminy Bestwina w dniu
25 listopada 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.
Na ustawowy stan 15 radnych, w chwili otwarcia sesji, obecnych było
12radnych.
Ad.2
Sekretarzem obrad zgodnie z harmonogramem jednogłośnie wybrany został
radny Grzegorz Gawęda.
O godz.9:05 wszedł na salę radny Benedykt Kohut. Stan radnych obecnych na
sali wynosi 13 radnych.
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Ad.3
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek przedstawił porządek obrad, który
otrzymali wszyscy radni (zał. nr 3 do nin. protokołu). Następnie zapytał, czy są
inne propozycje do porządku obrad. Do porządku obrad nie wniesiono uwag
i został on przyjęty 13 głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Ad.4
Przewodniczący Jerzy Zużałek stwierdził, że protokół z sesji Rady Gminy
Bestwina z dnia 26 września 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
13 głosami „za” tj. jednogłośnie.
O godz.9:10 wszedł na salę radny Jerzy Borutka. Stan radnych obecnych na
sali wynosi 14 radnych.
Ad.5
Rada Gminy Bestwina w liczbie 14 radnych przystąpiła do rozpatrzenia projektu
uchwały w sprawie:
1) przyjęcia Programu współpracy Gminy Bestwina z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014,
Wójt Artur Beniowski w pierwszej kolejności przeprosił, że dla jednej
uchwały, która podejmowana jest co roku, została zwołana sesja w trybie
pilnym. Wyjaśnił, że sesję budżetową, na której również miał się znaleźć ten
projekt uchwały, planował na dzień 28 listopada br. Z uwagi jednak na brak
opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do projektu budżetu, sesja
budżetowa została zaplanowana na inny termin, tj. 5 grudnia 2013r. Wyraził
przy tym nadzieje, że potrzebna opinia RIO będzie już na tyle wcześniej, że
komisje będą mogły jeszcze przed sesją się z nią zapoznać.
Wracając do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy
Gminy Bestwina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na rok 2014 poinformował, że zgodnie z wymogami ustawy
uchwała ta musi być podjęta do końca listopada każdego roku. W związku z
tym prosił Radę Gminy o podjęcie tej uchwały, aby można było ją
przedstawić odpowiednim organom. Dodał, że treść tego projektu uchwały
jest ściśle powiązana z wymogami ustawowymi i założeniami wynikającymi
wprost z ustawy. Ponadto wyjaśnił, że nie ma w tym projekcie zmian w
porównaniu z rokiem poprzednim. Kwota ujęta w projekcie do konkursu
wynosi 115 000,00zł.
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W dyskusji głos zabrali:
Radny Łukasz Furczyk zapytał, czy na przyszłość w kolejnym projekcie
takiej uchwały, w paragrafie szóstym, oprócz trzech punktów
z podpunktami dotyczącymi: kultury fizycznej, wypoczynku dzieci
i młodzieży oraz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa
narodowego, można było dodać punkt regulujący szeroko zrozumiałą
kulturę, aby w ten sposób zmobilizować tego typu organizacje do działań w
tym obszarze.
Wójt Artur Beniowski odpowiedział, że nie widzi przeszkód, jeżeli będą się
one mieściły w zapisach ustawowych.
Radny Jerzy Stanclik podzielił się głosami podnoszonymi w klubach
sportowych, aby część środków z tego funduszu przeszło przez Centrum
Kultury Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na dodatkowe dofinansowanie
klubów sportowych, z uwagi na to, że obecny system konkursowy nakazuje
wydatkować otrzymaną kwotę w określonych proporcjach wynikających z
ustawy. Czasem utrudnia to finansowanie jakichś ważnych celów.
Wójt Artur Beniowski odnosząc się do wypowiedzi poinformował, że
sugestia ta może być brana pod uwagę, bo kwota 115 000,00zł jest kwotą
maksymalną i nie jest powiedziane, że musi ona być w całości przeznaczona
do konkursu. Poinformował też, że odbyło się spotkanie z prezesami klubów
sportowych, na którym ten problem był omawiany. Zgodził się, że konkursy
rozliczane są w oparciu o ustawę w sposób proporcjonalny. Oznacza to, że
jeżeli dany klub startuje w konkursie i otrzyma dofinansowanie, musi
w procentach wskazać, ile np. procent może przeznaczyć na dowóz dzieci
i młodzieży, a ile np. procent na szkolenia, itd. W związku z tym, środki
określone w procentach nie zawsze są dla danego klubu efektywnie
wykorzystywane.
Radny Łukasz Furczyk wyraził swój sprzeciw do odchodzenia od formy
konkursowej, która dla niego jest formą bardziej przejrzystą. Zapytał, o co
właściwie klubom chodzi i co chcą przez to obejść. Wyraził obawę, że środki
zamiast być przeznaczone na działalność związaną z dziećmi i młodzieżą, nie
będą wykorzystane zgodnie z oczekiwaniami, tzn. będą przeznaczone np. na
remont czegoś lub na dofinansowanie drużyny seniorów.
Radny Edward Jonkisz stwierdził, że klubów jest kilka i nie da się
wszystkich pogodzić, a wręcz będą tylko kłótnie. Tym bardziej, że w
konkursie startują nie tylko kluby.
Radny Anatol Faruga w pełni poparł zdanie wyrażone przez radnego Łukasza
Furczyka. Stwierdził, że projekt uchwały jest napisany prawidłowo i co roku
uchwała ta zdawała egzamin. Dlatego też w takim kształcie powinna być
podjęta, w jakim została przygotowana.
Radny Łukasz Furczyk uzupełnił swoją wypowiedź informując, że kluby
sportowe otrzymują już wsparcie z Centrum Kultury Sportu i Rekreacji na
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trenerów dzieci i młodzieży, a także na sprzęt sportowy, a to nie jest mała
kwota.
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek dzieląc się refleksją z wczorajszego
dnia poinformował, że odbył się turniej-memoriał żaków i trampkarzy śp.
Andrzeja Cichowskiego. W turnieju tym najwięcej żaków i trampkarzy
wzięło udział z Klubu Sportowego Bestwinka i LKS Bestwina, zaś LKS
„Przełom” Kaniów wcale nie wystawił żaków, chociaż najwcześniej
i najdłużej brał pieniądze . Zwracając uwagę na ten fakt, stwierdził, że daje to
do myślenia.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Jerzy Zużałek
przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia
Programu współpracy Gminy Bestwina z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2014.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXIV/260/2013 w sprawie przyjęcia
Programu współpracy Gminy Bestwina z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014 – została przyjęta 14
głosami „za”, tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 4 do nin.
protokołu.
Ad.6
Przed zamknięciem sesji, Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek poinformował,
że w dniu 9 lutego 2014 roku zamierza, jako Klub Honorowych Dawców Krwi
wspólnie z Samorządem Uczniowskim Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w
Kaniowie zorganizować olimpiadę dla przedszkolaków. Zaznaczył, że na
szczeblu gminnym jeszcze nigdy nic dla przedszkolaków o takim charakterze
nie było robione. Ponadto zwrócił uwagę, że są ku temu warunki w nowo
wybudowanej hali sportowej w Kaniowie, a rok 2014 jest rokiem olimpijskim.
Powiedział przy tym, że zarówno Klub Honorowych Dawców Krwi, jak i
Samorząd Uczniowski nie dysponuje środkami finansowymi. W związku z tym
zwrócił się do różnych firm i osób o wsparcie tej inicjatywy. Korzystając z
obecności radnych na sesji, zwrócił się również do nich i wszystkich obecnych z
prośbą o wsparcie tej inicjatywy na kolejnej sesji. W tym miejscu szczegółowo
omówił przebieg planowanej olimpiady oraz zakup nagród, medali, pucharów, a
także ubioru sportowego dla dzieci.
Kolejno poinformował, że w tym roku, również Klub Honorowych Dawców
Krwi, zarejestrował Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Siedzibą
Sztabu będzie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Bestwinie.
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Głos zabrał również Wójt Artur Beniowski wstępnie podając terminy posiedzeń
komisji oraz kolejnych sesji w tym roku.
Poinformował też, że dr n. med. Franciszek Maga, Honorowy Obywatel
Honorowy Obywatel Gminy Bestwina, został uhonorowany, jako jedyny
spośród trzech nominowanych, diecezjalnym medalem Pro Consentione Mundi.
Zaznaczył, że jest to najwyższe odznaczenie nadawane przez Akcję Katolicką.
Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad, Przewodniczący Rady
Jerzy Zużałek dziękując za udział w obradach, za dyskusję zamknął XXXIV
sesję Rady Gminy Bestwina w dniu 25 listopada 2013 roku, zwołanej w trybie
art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym.
Sesja rozpoczęła się o godz. 9:00, a zakończyła o godz. 9:34.
Protokolant:
Insp.Irena Glądys

Sekretarz obrad:
Radny Grzegorz Gawęda
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