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Bestwina, dn. 06 lutego 2014 r. 
 
 

P r o t o k ó ł  Nr XXXVII/2014 
 

z  sesji Rady Gminy Bestwina odbytej w dniu 06 lutego 2014 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. Nieobecnym 
usprawiedliwionym był radny Jan Stanclik. 
Protokół obejmuje uchwały Rady Gminy Bestwina od Nr XXXVII/285/2014 do                      
Nr XXXVII/286/2014. 
Sesja rozpoczęła się o godz. 15:00. 
 
Porządek obrad: 
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji. 
2. Wybór sekretarza obrad. 
3. Przedstawienie porządku obrad Rady Gminy. 
4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy. 
5. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej. 
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

1) zmiany Uchwały Nr XXXV/261/2013 Rady Gminy Bestwina z dnia                
5 grudnia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych 
oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, 
których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bestwina. 

2) zmiany Uchwały Nr XXII/163/2012 Rady Gminy Bestwina z dnia                     
13 września 2012 roku w sprawie podziału Gminy Bestwina na okręgi 
wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych 
wybieranych w każdym okręgu, 

3) zmiany Uchwały Nr XXVII/202/2013 Rady Gminy Bestwina z dnia 
7 lutego 2013 roku w sprawie podziału Gminy Bestwina na obwody 
głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych 
komisji wyborczych, 

4) zatwierdzenia ramowego planu pracy  Rady Gminy Bestwina oraz komisji 
stałych na 2014 rok. 

7. Bezpieczeństwo publiczne w Gminie Bestwina w oparciu o dane statystyczne 
Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej. 

8. Informacje bieżące. 
9. Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich. 
10. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania. 
11. Zamknięcie sesji. 
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Ad.1 
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek przywitał wszystkich radnych Rady 
Gminy Bestwina, Wójta Gminy  Artura Beniowskiego, Zastępcę Wójta  
Stanisława Wojtczaka, Skarbnika Gminy Anitę Kubik, kierowników urzędu 
gminy i jednostek organizacyjnych, Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu 
Bogusława Stolarczyka wraz z radnymi powiatowymi 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, mieszkańca 
gminy Bestwina.  
Szczególnie zaś przywitał zaproszonych gości: Zastępcę Komendanta 
Miejskiego Policji w Bielsku-Białej Pana Jarosława Mańdoka, Komendanta 
Komisariatu Policji w Czechowicach-Dziedzicach Pana Zbigniewa Gacka, 
Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej Pana Adama Caputę, 
Prezesa Zarządu Gminnego Związku OSP Pana Herberta Szeligę, Komendanta 
Gminnego OSP Pana Grzegorza Owczarza oraz nauczycieli: Panią Katarzynę 
Jonkisz i Pana Wojciecha Łysonia. 
Otworzył XXXVII sesję Rady Gminy Bestwina w dniu 06 lutego 2014 roku.  
Na podstawie posiadanej listy obecności stwierdził prawomocność obrad.  
Na ustawowy stan 15 radnych, obecnych było 14radnych. Nieobecnym był 
radny Jan Stanclik, który wcześniej usprawiedliwił swoją nieobecność. 
Ad.2 
Sekretarzem obrad, zgodnie z harmonogramem, jednogłośnie wybrany został 
radny Benedykt Kohut.  
Ad.3 
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek przedstawił porządek obrad, który 
otrzymali wszyscy radni (zał. nr 4 do nin. protokołu).  
Zapytał, czy są inne propozycje?  
Wójt Gminy Bestwina Artur Beniowski zgłosił wniosek o wycofanie z punktu 
szóstego porządku obrad dwóch projektów uchwał w sprawie: 
– zmiany Uchwały Nr XXII/163/2012 Rady Gminy Bestwina z dnia                     

13 września 2012 roku w sprawie podziału Gminy Bestwina na okręgi 
wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych 
w każdym okręgu, 

– zmiany Uchwały Nr XXVII/202/2013 Rady Gminy Bestwina z dnia 7 lutego 
2013 roku w sprawie podziału Gminy Bestwina na obwody głosowania 
i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych. 

Przypomniał, że projekty te w dalszym ciągu są konsultowane z Krajowym 
Biurem Wyborczym Delegatura w Bielsku-Białej, o czym mówił na wspólnym 
posiedzeniu Komisji stałych Rady Gminy. Zaznaczył przy tym, że ich nie 
podjęcie na tej sesji, nie spowoduje żadnych poślizgów, ani niedociągnięć w 
stosunku do ustawy.  
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Wobec braku innych propozycji Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek poddał 
pod głosowanie wniosek Wójta: 
– o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały 

Nr XXII/163/2012 Rady Gminy Bestwina z dnia 13 września 2012 roku w 
sprawie podziału Gminy Bestwina na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich 
granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, 
Wniosek został przyjęty wynikiem głosów:14 głosów „za”, 0 głosów 
„przeciw”, 0 głosów   wstrzymujących się”. 

– o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały 
Nr XXVII/202/2013 Rady Gminy Bestwina z dnia 7 lutego 2013 roku 
w sprawie podziału Gminy Bestwina na obwody głosowania i ustalenia ich 
numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych, 
Wniosek został przyjęty wynikiem głosów:14 głosów „za”, 0 głosów 
„przeciw”, 0 głosów   wstrzymujących się”. 

Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek kolejno poddał pod głosowanie porządek 
obrad uwzględniający przegłosowany wniosek Wójta.  
W wyniku głosownia porządek obrad został przyjęty 14 głosami „za”,                     
tj. jednogłośnie.  
Porządek obrad po wprowadzonych zmianach: 
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji. 
2. Wybór sekretarza obrad. 
3. Przedstawienie porządku obrad Rady Gminy. 
4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy. 
5. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej. 
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

1) zmiany Uchwały Nr XXXV/261/2013 Rady Gminy Bestwina z dnia                
5 grudnia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych 
oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, 
których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bestwina. 

2) zatwierdzenia ramowego planu pracy  Rady Gminy Bestwina oraz komisji 
stałych na 2014 rok. 

7. Bezpieczeństwo publiczne w Gminie Bestwina w oparciu o dane statystyczne 
Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej. 

8. Informacje bieżące. 
9. Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich. 
10.Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania. 
11. Zamknięcie sesji. 
Ad.4 
Przewodniczący Jerzy Zużałek stwierdził, że protokół z  sesji Rady Gminy 
Bestwina z dnia 30 grudnia 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    
14 głosami „za” tj. jednogłośnie. 
Ad.5  
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek poinformował, że na prośbę Wójta, 
sprawozdanie z działalności międzysesyjnej zostanie przedstawione w punkcie 
ósmym - Informacje bieżące, zaś aktualnie oddał głos Wójtowi Arturowi 
Beniowskiemu, który w tym punkcie wręczył akty nauczyciela mianowanego, 
nauczycielom Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bestwinie: Pani Katarzynie 
Jonkisz oraz Panu Wojciechowi Łysoniowi. Dokonując wręczeń aktów 
nauczyciela mianowanego, wójt składał gratulacje i życzenia dalszego rozwoju 
zawodowego i satysfakcji z wykonywanej pracy. Gratulacje i życzenia złożył 
również Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek.  
Ad.6 
Rada Gminy w liczbie 14 radnych przystąpiła do rozpatrzenia projektów 
uchwał.  
Opinie do projektów uchwał, wypracowane na wspólnym posiedzeniu komisji 
stałych w dniu 04 lutego 2014 roku, przedstawiał Przewodniczący Rady Gminy 
Jerzy Zużałek.  
Przewodniczący Jerzy Zużałek przystąpił do przeprowadzenia procedury 
rozpatrzenia projektów uchwał w sprawie: 
1) projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/261/2013 Rady 

Gminy Bestwina z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie określenia przystanków 
komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków 
komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina 
Bestwina, 

• Projekt uchwały omówił Wójt Artur Beniowski informując, że nie chodzi o 
zmianę całej uchwały, lecz o zmianę załącznika nr 2, który według Wydziału 
Nadzoru Prawnego, był zbyt rozbudowany i zawierał za dużo powielonych 
przepisów prawnych, które nie powinny się w nim znaleźć. Zgodnie z 
sugestią, załącznik ten został zminimalizowany. 

• Brak dyskusji i uwag. 
• Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy 

pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 
XXXV/261/2013 Rady Gminy Bestwina z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie 
określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad 
korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 
zarządzającym jest Gmina Bestwina  - wynikiem głosowania: 14 głosów 
„za”, tj. jednogłośnie. 
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem 
uchwały. 
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXVII/285/2014 w sprawie zmiany 
Uchwały Nr XXXV/261/2013 Rady Gminy Bestwina z dnia 5 grudnia 
2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz 
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warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, 
których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bestwina - została 
przyjęta 14 głosami „za”, tj. jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik nr  5 do nin. protokołu. 
 

2) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy  Rady 
Gminy Bestwina oraz komisji stałych na 2014 rok. 

• Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że na wspólnym posiedzeniu, 
Komisje stałe Rady Gminy pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w 
sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy  Rady Gminy Bestwina oraz 
komisji stałych na 2014 rok - wynikiem głosowania: 14 głosów „za”, tj. 
jednogłośnie. 

• Brak dyskusji i uwag. 
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem 
uchwały. 
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXVII/286/2014 w sprawie 
zatwierdzenia ramowego planu pracy  Rady Gminy Bestwina oraz 
komisji stałych na 2014 rok - została przyjęta 14 głosami „za”, tj. 
jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu. 

Ad.7 
Bezpieczeństwo publiczne w Gminie Bestwina w oparciu o dane statystyczne 
Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej – Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek 
udzielił głosu zaproszonym gościom. 
Jako pierwszy głos zabrał Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Bielsku-
Białej Jarosław Mańdok, który przedstawił analizę stanu w zakresie 
bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Bestwina. Pisemna obszerna 
informacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
Między innymi z przedstawionej analizy wynika, że w roku 2013 na terenie 
gminy Bestwina zaistniało 581 zdarzeń, co analogicznie w okresie 
sprawozdawczym przekłada się na: 
• 325 – przeprowadzonych interwencji (w tym domowych i publicznych), 
• 169 – interwencji w ruchu drogowym, 
•   87 – zgłoszonych przestępstw kryminalnych. 
Na terenie gminy wszczęto łącznie 52 postępowania w sprawach o wykroczenia. 
Podział tych wykroczeń w poszczególnych sołectwach przedstawia się 
następująco: 
sołectwo Bestwina     - 27 
sołectwo Kaniów       -  14 
sołectwo Bestwinka   -    7 
sołectwo Janowice     -    4  
Zdarzenia według poszczególnych sołectw w 2013 roku: 
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Sołectwo Bestwina – łącznie zaistniało 279 zdarzeń, w tym:  
− 149  - przeprowadzonych interwencji (domowych i publicznych) 
−   87  - interwencji w ruchu drogowym 
−   43 - zgłoszonych przestępstw kryminalnych i wykroczeń również w 

ruchu drogowym 
Sołectwo Kaniów - łącznie zaistniało 158 zdarzeń, w tym:  

−  82  - przeprowadzonych interwencji (domowych i publicznych) 
−  51  -  interwencji w ruchu drogowym 
−  25 - zgłoszonych przestępstw kryminalnych i wykroczeń również w 

ruchu drogowym 
Sołectwo Bestwinka - łącznie zaistniało 60 zdarzeń, w tym:  

−  40  - przeprowadzonych interwencji (domowych i publicznych) 
−  12  -  interwencji w ruchu drogowym 
−    8 - zgłoszonych przestępstw kryminalnych i wykroczeń również w 

ruchu drogowym 
Sołectwo Janowice - łącznie zaistniało  84 zdarzeń, w tym:  

−  54  - przeprowadzonych interwencji (domowych i publicznych) 
−  19  -  interwencji w ruchu drogowym 
−  11 - zgłoszonych przestępstw kryminalnych i wykroczeń również w 

ruchu drogowym 
Analiza stanu bezpieczeństwa publicznego zakończona została następującymi 
wnioskami: 
1. Na tle gminy Czechowice - Dziedzice gmina Bestwina jest gminą 

bezpieczną. 
2. Świadczą o tym znikome przypadki występowania przestępstw kryminalnych 

przeciwko mieniu, gdzie w zakresie kradzieży pojazdu odnotowano tylko 
jedno zdarzenie na terenie sołectwa Bestwina oraz pojedyncze przypadki w 
poszczególnych sołectwach kradzieży i zniszczenia mienia. 

3. W zakresie przestępczości przeciwko życiu i zdrowiu, odnotowano zaledwie 
jeden przypadek z kategorii bójki i pobicia z terenu sołectwa Bestwina, z 
pojedynczymi zdarzeniami uszkodzenia ciała na terenie sołectw: Bestwina, 
Kaniów i Janowice, nie odnotowując przy tym na terenie gminy Bestwina 
przestępczości rozbójniczej. 

4. Poza występującymi incydentalnie przypadkami zdarzeń kradzieży z 
włamaniem w sołectwach: Janowice i Bestwinka, na terenie sołectwa 
Bestwina odnotowaniem 10 tego rodzaju zdarzeń, co w stosunku rocznym w 
porównaniu do całej gminy Czechowice - Dziedzice daje znikomy ułamek. 

5. Dane zaistniałych zdarzeń w ruchu drogowym w zakresie kierujących 
znajdujących się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu oraz 
odnotowanych wypadków i kolizji drogowych, to znikomy ułamek i bardziej 
zaznaczający się w sołectwie Bestwina. Fakt ten wynikać może z 
ukształtowania terenu oraz większej liczby mieszkańców Bestwiny w 
porównaniu do pozostałych sołectw. 
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W dyskusji głos zabrali: 
Radna Maria Maroszek  
− podniosła problem szybko jeżdżących motocyklistów, stwarzających 

zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców, 
Sołtys sołectwa Kaniów Marek Pękala podniósł następujące problemy: 
− szybko jeżdżących samochodów po nowo wyremontowanych ulicach w 

Kaniowie (szczególnie z rejestracją KOS), proponując częstsze patrole lub 
ustawienie radaru, 

− przejazd przez centrum Kaniowa ciężkich samochodów, pomimo zakazu, 
szczególnie we wczesnych godzinach rannych. Również prosił o patrole w 
godzinach wczesno-porannych, 

− prosił o patrole miejsc bardziej na uboczu, jak tereny rekreacyjne, rejon 
„Kaniówka”, gdzie zbiera się młodzież nie tylko z Kaniowa, ale w 
większości młodzież przyjezdna, 

− zaproponował, aby w opuszczonym budynku PKP umiejscowić Posterunek 
Policji. 

Radny Anatol Faruga  
− zwrócił uwagę, że brak w Komisariacie Policji w Czechowicach – 

Dziedzicach osobnego pomieszczenia na rozmowę petentów  z policjantem. 
Jego zdaniem policjant ten powinien mieć godziwe miejsce pracy, intymne,  
gdzie może te rozmowy prowadzić.  

Odpowiedź – będzie budowany nowy Komisariat Policji przy ulicy Mickiewicza 
w Czechowicach – Dziedzicach i wówczas problem lokalizacji pomieszczeń na 
pewno się poprawi. Poprawi się również dojazd mieszkańców z gminy 
Bestwina. 
Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Nycz  
− podniósł problem przejazdu ciężkiego transportu ulicą Pisarzowicką w 

Janowicach, który wbrew zakazom, przejeżdża tą drogą we wczesnych 
godzinach rannych. Również prosił o wcześniejsze patrole, 

− zapytał także o możliwości montowania progów spowalniających. 
Odpowiedź – progi mogą być montowane. Jeżeli brak innych przeciwwskazań,  
Policja wyda opinię pozytywną.  
Radny Łukasz Furczyk  
− stwierdził, że na pewno odnotowano mniej zdarzeń w gminie Bestwina z 

chwilą zamknięcia dyskoteki w Colloseum w Bestwince, po której młodzież 
niszczyła znaki drogowe i mienie, 

− podniósł problem palenia przez mieszkańców śmieci w piecach. Przytoczył 
przykład z miasta Rybnik, gdzie straż miejska przy współpracy z ochroną 
środowiska w mieście, dokonuje kontroli palenisk i pobiera próbki popiołu 
do badań, a później ewentualnie nakładane są mandaty. Zapytał, jak to 
wygląda w przypadku Policji, 
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− zapytał, na jakim etapie jest prowadzone postępowanie w sprawie 
porzuconych beczek z chemikaliami w Kaniowie. Zaznaczył, że gmina 
wydała spore środki na utylizację z myślą, że uda się chociaż częściowo te 
środki odzyskać, 

− sygnalizował, że w okresie letnim, kiedy otwarte są tereny rekreacyjne w 
Kaniowie, blokowane są ulice dojazdowe przez zaparkowane samochody. 
Prosił, aby zwrócić na to uwagę, bo w razie potrzeby nie przejedzie tamtędy 
karetka pogotowia, ani straż, 

− zwrócił też uwagę, że najwięcej włamań na terenie gminy jest w czasie 
imprez masowych. Wielu mieszkańców bierze w nich udział i złodzieje 
wiedzą, że w tym czasie wiele domostw jest pustych i wówczas korzysta z 
okazji. Prosił, aby też w tym czasie zwiększyć patrole. 

Odpowiedź: 
− dołożą starań, aby patrole odbywały się we wcześniejszych godzinach 

rannych, 
− w czasie imprez masowych zawsze patrole są zwiększane, 
− nie są prowadzone kontrole pieców. Wiąże się to z dużymi kosztami. Na 

terenie Bielska – Białej raczej zajmuje się tym Straż Miejska, 
− potwierdził, że jest prowadzone postępowanie w sprawie porzuconych  

beczek i pozostałych odpadów wymienionych wyżej, ale z uwagi na to, że 
nie nadzoruje pionu kryminalnego, nie wie na jakim etapie jest to 
postępowanie. 

Radny Andrzej Wojtyła 
− zgłosił, że mieszkańcy nie znają dzielnicowych, ani też nie wiedzą kiedy i 

gdzie pełnią oni swoje dyżury. Prosił, aby  we współpracy z gminą, 
przygotować taką informację i rozpropagować wśród mieszkańców gminy. 

Odpowiedź – na stronie i internetowej Komendy Miejskiej Policji jest 
informacja na temat dzielnicowych i kontaktu z nimi. W niedługim czasie ukażą 
się też zdjęcia dzielnicowych. Niemniej wyraził chęć przygotowania takiej 
informacji, aby mogła się ukazać w „Magazynie Gminnym”. 
Radny Mateusz Grygierzec 
− zapytał, jaka jest wykrywalność sprawców włamań i kradzieży na terenie 

gminy, 
Odpowiedź (ogólnie) – kradzieże 31,5%, włamania 8,4%, uszkodzenie ciała 
76%,  bójki 100%. 
Radny Edward Jonkisz 
− stwierdził, że są zbyt niskie mandaty. Podstawą kierowcy jest przestrzeganie 

znaków drogowych. 
Odpowiedź – trwają prace nad zmianą przepisów i te mandaty będą znacznie 
większe. Z doświadczenia jednak wie, że dużo bardziej dotkliwym dla kierowcy 
było ukaranie go punktami karnymi. 
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Komendant Komisariatu Policji w Czechowicach – Dziedzicach Zbigniew 
Gacek, złożył na ręce Przewodniczącego Rady Jerzego Zużałka, analizę stanu 
bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komisariatu Policji 
w Czechowicach - Dziedzicach za 2013 rok. Informacja stanowi załącznik nr 8 
do nin. protokołu. 
Nie zabierał jednak głosu, gdyż stwierdził, że większość spraw została już 
omówiona przez Komendanta Miejskiego Policji w Bielsku – Białej. 
 
Kolejno głos zabrał Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku 
– Białej Adam Caputa, który również przedstawił analizę zdarzeń na terenie 
powiatu bielskiego, w których uczestniczyła Straż Pożarna, ze szczególnym 
uwzględnieniem zdarzeń na terenie Gminy Bestwina. Informacja stanowi 
załącznik nr 9 do nin. protokołu. 
Z przedstawionej informacji wynika, że na terenie powiatu bielskiego i miasta 
Bielsko – Biała miało miejsce 2 951 zdarzeń, co w porównaniu do roku 2012 
wzrosło o 177 zdarzeń. 
Wśród zdarzeń w 2013 roku odnotowano: 
−   675 pożarów (653 małych, 20 średnich, 1 bardzo duży) 
− 2094 miejscowych zagrożeń (333 małych, 1752 lokalnych, 9 średnich) 
−   182 alarmów fałszywych (8 złośliwych, 87 w dobrej wierze, 87 z instalacji 

wykrywczych) 
Na terenie gminy Bestwina odnotowano: 
−   21 pożarów 
− 110 miejscowych zagrożeń 
−     3 alarmy fałszywe 
Udział w akcjach ratowniczych Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy 
Bestwina: 
OSP Bestwina -  ogółem 47 
− 14 pożarów 
− 32 miejscowe zagrożenia 
−   1 fałszywy alarm 
OSP Bestwinka – ogółem 35 
−   9 pożarów 
− 26 miejscowe zagrożenia 
−   0 fałszywy alarm 
OSP Kaniów – ogółem 53 
− 13 pożarów 
− 39 miejscowe zagrożenia 
−   1 fałszywy alarm 
OSP Janowice – ogółem 24 
−   4 pożarów 
− 20 miejscowe zagrożenia 
−   0 fałszywy alarm 
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Komendant przybliżył także wybrane akcje ratowniczo-gaśnicze prowadzone w 
2013 roku: 
6 kwietnia 2013 roku – pożar hali produkcyjnej w Bestwince. Pożar powstał w 
okolicy komory lakierniczej i rozprzestrzeniał się ciągami technologicznymi. 
Blisko 60 strażaków przez dwie i pół godziny walczyło z pożarem. 
26 sierpnia 2013 roku – straż otrzymała zgłoszenie o rozlanej substancji na ulicy 
Narutowicza w Czechowicach – Dziedzicach. W czasie neutralizacji okazało się, 
że struga rozlanego oleju ciągnie się aż do miejscowości Kaniów, gdzie zostały 
porzucone beczki zawierające substancje ropopochodne (90 beczek),  stare 
farby, zużyte filtry oleju, zużyte i zanieczyszczone czyściwo. Strażacy wykonali 
obwałowanie wokół rozszczepionych częściowo beczek, aby nie dopuścić do 
powiększenia rozlewiska. 
Na zakończenie dodał, że Państwowa Straż Pożarna stara się wspierać 
Ochotnicze Straże Pożarne, poprzez przekazywanie zbędnego sprzętu 
pożarniczego oraz organizowanie nieodpłatnych kursów. W lutym 2013 roku 
została otwarta nowa siedziba Posterunku Państwowej Straży Pożarnej w 
Czechowicach – Dziedzicach przy jednostce OSP na ulicy Barlickiego. Siedziba 
ta umożliwiła fakt wzmocnienia tego Posterunku. W ubiegłym roku Posterunek 
otrzymał samochód ratowniczo - gaśniczy, który między innymi posiada bardzo 
szeroki asortyment sprzętu ratownictwa technicznego do usuwania skutków 
wypadków drogowych. Obecnie na Posterunku w Czechowicach – Dziedzicach 
pełni całodobowo służbę sześciu strażaków zawodowych, którzy dysponują 
kompletem sprzętu, dwoma samochodami niezbędnymi do podjęcia pierwszych 
działań, zarówno przy pożarze, jak i wypadkach drogowych. Podkreślił, że  
Posterunek zabezpiecza również gminę Bestwina. 
Podał też informacyjnie, że jako Komenda prowadzą działania kontrolno – 
rozpoznawcze:  
− kontrole różnych obiektów w oparciu o wytyczne jednostek zwierzchnich, 

albo w oparciu o plan kontroli, 
− odbiory nowych obiektów, które są sprawdzane pod kątem zabezpieczenia, 

zgodności wykonania z ustaleniami p/pożarowymi. 
W roku 2013 w gminie Bestwina były trzy takie odbiory: Punkt przedszkolny w 
Janowicach, Ośrodek Rehabilitacyjny w Bestwinie i Zakład produkcji doniczek 
w Bestwince. Wszystkie te obiekty zostały wykonane zgodnie z wymogami i 
ustaleniami projektowymi w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. 
W dyskusji głos zabrali: 
Radny Łukasz Furczyk zapytał, kto odpowiada za utrzymanie i kontrolę 
hydrantów w gminie, 
Odpowiedź – administrator sieci wodociągowej, tj. PK „Kombest”, 
Wiceprzewodniczacy Stanisław Nycz 
– podniósł problem konieczności zakupu kolejnych samochodów strażackich, 
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– zaproponował, aby na różnego rodzaju imprezach masowych, Państwowa 
Straż Pożarna pokazała mieszkańcom gminy „samochód – drabina”, który 
został zakupiony również przy udziale wsparcia finansowego gminy, 

Odpowiedź – Komendant przychylił się do propozycji, tym bardziej, jak 
podkreślił, że „samochód – drabina” został zakupiony dzięki wsparciu 
finansowemu wszystkich gmin powiatu bielskiego. Dodał też, że aktualnie 
„drabina” pojedzie na miesiąc do Niemiec na naprawę serwisową, bo mimo 
wysokiego kosztu zakupu – 2,7mln.zł, pokazały się pewne usterki. 
Sołtys sołectwa Kaniów Marek Pękala 
– podziękował w imieniu mieszkańców Kaniowa za szybką i sprawną pomoc 

w czasie nawałnic i powodzi. 
Radny Łukasz Furczyk 
– zapytał, czy jednostki straży pożarnych zostały wyposażone w plandeki do 

przykrycia domów na wypadek zniszczenia dachu w czasie wichury  lub 
pożaru i jakie jest zapotrzebowanie w tym zakresie, 

Odpowiedź – Wójt Artur Beniowski poinformował, że funkcjonuje taka 
plandeka i została ona wykorzystana w ostatnim zdarzeniu, które miało miejsce 
w Bestwinie na ulicy Sokołów. 
Odpowiedź uzupełnił Komendant PSP Adam Caputa informując, że na ulicy 
Leszczyńskiej w Bielsku – Białej jest magazyn, w którym zdeponowanych jest 
kilkanaście tysięcy worków oraz są zdeponowane plandeki na potrzeby miasta i 
powiatu. 
Radny Jerzy Stanclik 
– wyraził uznanie dla strażaków, którzy w okresie gwałtownych opadów mają 

mnóstwo pracy i m.inn. pompują wodę z posesji. Zwrócił przy tym uwagę, że 
na drogach powiatowych pobudowane są stare mosty, które mają po 
kilkadziesiąt lat i przepusty pod tymi mostami, dla wody spiętrzającej się są 
ograniczone. Dodatkowo podczas remontów, przepusty te zostały 
ograniczone żelbetem. Zwrócił uwagę, że ulewy są coraz groźniejsze (coraz 
większa zabudowa, większa powierzchnia dachów, większa liczba 
utwardzonych dróg, podwórzy) i to jest powodem, że duża ilość wody  
spływająca do cieków wodnych, gwałtownie w nich narasta. Uważa, że   
dopóki mosty nie zostaną przebudowane,  to przy każdej większej powodzi 
strażacy będą mieli mnóstwo pracy, z uwagi na powstawanie na tych 
przepustach naturalnej „cofki”. Za przykład podał most na ulicy Krakowskiej 
w rejonie Piekarni w Bestwinie, gdzie w ubiegłym roku taka „cofka” zalała 
dom mieszkalny. Stwierdził, że pomimo, iż  za taką inwestycję odpowiada 
więcej instytucji,  to  należałoby o takich działaniach pomyśleć.  
 

W następnej kolejności głos zabrał Komendant Gminny OSP w Bestwinie 
Grzegorz Owczarz. Stwierdził, że wiele zostało już powiedziane przez 
Komendanta Państwowej Straży Pożarnej, więc rozpoczął od podania łącznej 
liczby  osób należących do jednostek OSP w gminie. Liczba ta wynosi 482 



12 
 

członków: w tym 300 członków czynnych, 159 członków wspierających i 23 
członków honorowych. Na dzień dzisiejszy zapisanych jest również 70 adeptów, 
którzy działają w Młodzieżowych Drużynach Pożarniczych i w kolejnych latach 
zasilą szeregi  członków czynnych.  
Dodał, że spośród tych 300 członków czynnych, 146 członków może brać 
bezpośredni udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Są to osoby, które  
spełniają wszystkie kwalifikacje (badania, kursy, itp.). Z jego przeliczeń wynika, 
że na 76 mieszkańców w gminie przypada jeden strażak, zaś strażaków PSP na 
1000 mieszkańców, przelicznik ten wynosi 0,6. 
Podkreślił też, że strażacy  w gminie Bestwina nie biorą ekwiwalentu za 
przepracowane godziny, który ustalony został w wysokości 10zł/godz.                    
W ubiegłym roku strażacy przepracowali  2733 godziny, co daje kwotę 27tys.zł. 
W porozumieniu z gminą, kwota ta przeznaczana jest na sprzęt dla jednostek 
OSP. 
 
Po wyczerpaniu punktu siódmego Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek 
ogłosił pięciominutową przerwę. 
 
Ad. 8 
Po przerwie wznowiono obrady. 
 
W punkcie informacje bieżące Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek 
odczytał pisma, które wpłynęły do Rady Gminy na jego ręce od: 
– Wydziału Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego – 

zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego w sprawie 
stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XXXVI/283/2013 Rady Gminy 
Bestwina z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 
Gminie Bestwina na 2014 rok w części lit. c akapitu dotyczącego 
„Wynagrodzenia za pracę w Komisji” na str.9 Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie 
Bestwina na 2014 rok stanowiącego załącznik do przedmiotowej uchwały, 
jako sprzecznej z art.41 ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 o 
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 
2012r., poz. 1356 ze zm.), zwanej dalej ustawą. Pismo stanowi zał. nr 10 do 
protokołu. 

– Przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego wraz z uchwałą  
Sejmiku Województwa Śląskiego  Nr IV/44/2/2013 z dnia 18 listopada 2013 
w sprawie przyjęcia rezolucji o ogłoszeniu roku 2014 Rokiem Henryka 
Sławika. Pismo stanowi zał. nr 11 do protokołu. 

– Przewodniczącego Rady Gminy Tarnów wraz z uchwałą Rady Gminy 
Tarnów Nr XL/268/2014 w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego 
działania Pana Dietera Przewdzinga Burmistrza Zdzieszowic w sprawie 
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ustanowienia „autonomii gospodarczej Śląska”. Pismo stanowi zał. nr 12 do 
protokołu. 

– Pana Tadeusza R. mieszkańca Kaniowa – ponowne pismo w sprawie 
wykonania nowej nawierzchni asfaltowej na ulicy Hamerlaka w Kaniowie tj. 
od ulicy Batalionów Chłopskich do ulicy Gawlików. Pismo stanowi zał. nr 
13 do protokołu. 

– Sołtysa sołectwa Janowice Jana Stanclika – prośba o ufundowanie sztandaru 
dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowicach, z okazji 50-lecia 
istnienia, ze środków budżetu gminy. Pismo stanowi zał. nr 14 do protokołu. 

– Pana Marka M. mieszkańca Bestwiny – protest w imieniu mieszkańców na 
skreślenie inwestycji brakującego oświetlenia ulicy Górskiej w Bestwinie 
przez Radnych Gminy.  
Przewodniczący odczytał odpowiedź na pismo. Pismo wraz z odpowiedzią 
stanowi zał. nr 15 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek zaprosił wszystkich obecnych na 
Olimpiadę Przedszkolaków, która odbędzie się w dniu 9 lutego 2014 roku w hali 
sportowej w Kaniowie. 
Poinformował również, że w Janowicach w dniu 26 stycznia br. odbyła się akcja 
krwiodawstwa. W akcji udział wzięły 32 osoby, zaś po przebadaniu krew oddało 
31 osób. Ogółem oddano 13 950 ml krwi. 
Poinformował też, że w każdą niedzielę w hali sportowej w Kaniowie odbywa 
się liga  piłki nożnej i uczestniczy w niej 10 drużyn. Sala jest też zajęta w każde 
południe  w tygodniu, co wskazuje jak bardzo ta hala sportowa spełnia swoją 
rolę. 
 
Wójt Gminy Artur Beniowski złożył sprawozdanie z działalności  
międzysesyjnej w okresie od ostatniej sesji roboczej (nie świątecznej) tj. od 5 
grudnia 2013 roku oraz informacje bieżące: 
– uczestniczył  w wielu spotkaniach gminnych, 
– dogrywana jest kwestia umów dotyczących projektów chodników, które  

zostały złożone w Urzędzie Marszałkowskim z Lokalnej Grupy Rybackiej. 
Początkiem marca br. będą podpisywane umowy i będą ruszały przetargi na 
te zadania, 

– wnioski złożone do tzw. „powodziówki” w związku z nawałnicami w 
czerwcu 2013 roku, zgodnie z informacją otrzymaną od przedstawiciela 
Wojewody, do dwóch tygodni powinna być podpisana promesa na pierwsze 
ze złożonych zadań, 

– w związku z  zamieszaniem wokół Bielskiego Parku Techniki Lotniczej 
poinformował, że BPTL złożył deklarację podatkową i trwają negocjacje. Ze 
swej strony wyraził stanowisko, że podatek, który jest należny samorządowi, 
a który jest narzucany przez ustawodawcę, winien być zrealizowany, 



14 
 

– w sprawie dofinansowania do transportu pasażerskiego poinformował, że w 
budżecie gminy jest zapisana kwota 139tys.zł. Problem jednak w tym, że 
pojawiła się dodatkowo kwota o dopłatę, dwa razy tyle, co zostało zapłacone 
w ubiegłym roku. W trakcie rozmów ze Starostą w tej sprawie, Starosta 
wyraził wolę, aby w tych sprawach i sprawach drogowo inwestycyjnych, 
spotkać się z Radą Gminy. Wstępnie została ustalona data 10 marca 2014 
roku (poniedziałek) o godz. 15:00, jako wspólne posiedzeniu Komisji, 

– podniósł pojawiający się problem dopłat do żłobków, które funkcjonują poza 
terenem gminy. Zaproponował, aby ten temat przedyskutować na wspólnym 
posiedzeniu Komisji, bądź na Komisji Edukacji, Kultury Zdrowia i 
Bezpieczeństwa Publicznego w celu wypracowania stanowiska w tej 
sprawie. 

Ad.9  
W ramach wniosków i zapytań radnych oraz rad sołeckich Przewodniczący 
Rady Gminy Jerzy Zużałek w pierwszej kolejności odczytał wnioski z   
posiedzenia Rady Sołeckiej w Janowicach - Protokół z dnia 16.01.2014 – 
załącznik nr 16 do protokołu). 
Wnioski: 
1. Prośba o ufundowanie z budżetu gminy sztandaru dla szkoły w Janowicach z 

okazji jubileuszu 50-lecia istnienia. 
2. Podjęcie rozmów ze Starostwem Powiatowym, jak i Zarządem Dróg 

Powiatowych dotyczące dokończenia asfaltowania ulicy Janowickiej. 
3. Wykonanie remontu chodnika od kościoła do ulicy Korczaka. 
4. Wycięcie drzew dziko rosnących przy ulicy Janowickiej. 
5. Zlokalizowanie właścicieli drzew rosnących na powiatowej ulicy Kubika i 

wystosowanie do nich pism, aby obciąć lub wyciąć drzewa, które rosną 
wzdłuż tej drogi i ją zwężają. 

6. Wycięcie gałęzi na gminnej ulicy Miodowej. 
7. Uruchomienie drugiej salki w przedszkolu na ulicy Janowickiej 100. 
8. Wykonać barierkę na mostku na ulicy Podlesie. 
9. Oskarpować ziemię obok nowego chodnika od państwa M. do państwa Cz. 
10.  Zabezpieczyć przyczółek na ulicy Targanickiej . 
11.  Odnowienie rowu przydrożnego na ulicy Pszczelarskiej, jak i udrożnienie 

rowu odprowadzającego wodę od ulicy Pszczelarskiej do Potoku 
Pasieckiego. 

12.  Poczynić starania, aby Spółka Wodna Melioracyjna w Bestwinie 
wprowadziła do swojej dwa rowy (rowy wskazane w protokole). 

13.  Powołać komisję i zwołać wizję na skrzyżowaniu ulicy Miodowej i 
Pszczelarskiej celem odprowadzenia wody do Potoku Pasieckiego. 

14.  Wykonać nasyp przy moście na ulicy Miodowej i wyremontować barierki na 
tym moście. 
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Ustne wnioski i zapytania złożyli: 
Radny Łukasz Furczyk 
– zgłosił skargi mieszkańców ulic: Dankowickiej, Łabędziej i Bocianiej na 

bardzo brudną wodę i niskie ciśnienie. Problem ten trwa od okresu 
świątecznego. Prosił o wyjaśnienie tego problemu, 

– wyraził radość z remontu ulicy Krzywolaków i Czechowickiej, ale też 
zarazem wytknął błędy i sposób prowadzenia tego remontu, m.inn.: błędy 
projektowe, które skutkowały dodatkowymi pracami, źle dobrany 
harmonogram pracy. Zwrócił też uwagę, że prace, które miały zostać 
zakończone do końca listopada 2013 roku, a przeciągnęły się do końca 
stycznia 2014 roku. Również asfalt, jego zdaniem, nie został położony 
należycie, ani też nie zostało lepiej zabezpieczone skrzyżowanie ulic: 
Krzywolaków, Czechowickiej, Witosa i Dankowickiej. Stoi też wyblakły 
znak „Stop”, a farba, którą dopiero co były malowane pasy, już wyblakła. 
Prosił radnych powiatowych o interpelację do Starosty o to, aby to 
skrzyżowanie zostało lepiej zabezpieczone. 

– przypomniał wniosek rady sołeckiej i radnych z Kaniowa, aby przy szkole 
wykonać podniesione przejście dla pieszych, które spowoduje konieczność 
zwolnienia szybkości jazdy samochodów. 

Radny Edward Jonkisz 
– podziękował Wójtowi Gminy, Panu Kosmatemu oraz radnym powiatowym 

oraz wszystkim tym, którzy przyczynili się do przebudowy ulicy 
Krzywolaków i ulicy Czechowickiej. Podziękowania te przekazał od 
mieszkańców, z którymi się spotykał. Nie podzielił zdania radnego Łukasza 
Furczyka stwierdzając, że wykonawstwo tych ulic oceniać będzie można 
dopiero za rok lub dwa. Ponadto zwrócił uwagę, że drogi te nie zostały 
jeszcze odebrane i wyraził nadzieję, że wszystko będzie dokończone, łącznie 
ze znakami. 

Radny Anatol Faruga  
– przypomniał, że toczy się postępowanie w sprawie zwrotu części pieniędzy 

za budowaną kanalizację w Bestwince i w związku z tym zapytał na jakim 
etapie jest sprawa i czy jest szansa odzyskania tych środków, 

– zapytał, czy prawdą jest, że Szkoła w Bestwinie wygrała konkurs unijny i 
uczniowie wraz z wychowawcami, mają jechać do Brukseli odebrać nagrodę. 

Radny Grzegorz Kołodziejczyk 
– w imieniu osób pracujących na kopalni zgłosił wniosek, aby autobus PKS 

kursował najpierw na kopalnię, a później do centrum Czechowic – Dziedzic. 
Przypomniał, że obecnie autobus kursuje najpierw do centrum Czechowic – 
Dziedzic, a później wraca się i jedzie na kopalnię. Zmiana w kolejności kursu 
autobusu, pozwoliłaby pracownikom kopalni rozpocząć pracę bez spóźnień. 

Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Nycz 
– zgłosił radnym powiatowym, że w drodze na ulicy Hallera w Bestwinie jest 

głęboka, niebezpieczna dziura, 
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Radny Łukasz Furczyk 
– zgłosił, że kawałek chodniczka znajdującego się na ulicy Dankowickiej, 

prowadzącego do przejścia dla pieszych, osuwa się do rowu wraz z barierką 
zabezpieczającą, 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek 
– po raz kolejny prosił o remont ulicy Jawiszowickiej od granicy z 

Dankowicami do ulicy Łabędziej, 
– prosił o wykonanie teleskopowych drążków potrzebnych do zdejmowania 

piłek spod stropu w hali sportowej w Kaniowie, 
– prosił o zasypanie dziury znajdującej się przy wyjeździe z Przedszkola i 

Apteki w Kaniowie w stronę boiska, 
– prosił o informację w sprawie zwrotu środków unijnych przez gminę 

Bestwina (300tys.zł). Taka informacja ukazała się w jednej z gazet, gdzie 
spośród gmin wymieniona była również gmina Bestwina. 

Radna Maria Maroszek 
– mieszkańcy Bestwiny proszą o uprzątnięcie śmieci na tzw. Wróblówce”. 
Radny Edward Jonkisz 
– wyraził swoje zdanie, że dopóki radni powiatowi nie będą się kontaktować z 

Radą Gminy w kwestii inwestycji drogowych, co, gdzie i ile ma kosztować, 
to nie będzie zgody. Stwierdził, że jest wiele niedomówień między radnymi 
Powiatu, a radnymi Gminy. Uważa, że inwestycje na drogach powiatowych 
powinny być wspólnie omówione, łącznie z wizją w terenie. Wówczas 
uniknęłoby się uwag typu: dlaczego nie wykonano ronda lub chodnika, itp. 
Również brak informacji dla mieszkańców, którzy pytają i nie wiadomo co 
im odpowiadać.  

Radny Jerzy Stanclik 
– zapytał,  jaka była wartość kosztorysowa tych dwóch dróg w Kaniowie.  

Odpowiedź - Wójt Artur Beniowski odpowiedział, że wartość kosztorysowa 
wynosiła 7,2mln.zł,  a wykonano za ok.5mln.zł. 
Kontynuując, radny Jerzy Stanclik zwrócił uwagę, że dopóki funkcjonuje 
przy przetargach kryterium najniższej ceny, to wiążą się z tym różne 
oszczędności stosowane  przez wykonawcę. Oszczędności te pogarszają 
jakość wykonanych robót. Stwierdził, że porządna praca musi kosztować i 
uwagi zgłaszane przez radnych związane z niedociągnięciami, 
prawdopodobnie z tego wynikają. Obecnie jest tak, że wykonawca najpierw 
stara się, aby otrzymać pracę, a później zaczyna się zastanawiać, jak 
ograniczyć koszty. Zwrócił uwagę, że jest to problem ogólnokrajowy.  

Radny Łukasz Furczyk 
– podkreślił, że nie zgłaszał uwag po to, aby krytykować, ale dlatego, aby na 

przyszłość nie popełniać tych samych błędów. 
Radny Edward Jonkisz 
– stwierdził, że jeszcze nigdy nie robiło się tyle inwestycji naraz i trzeba się 

cieszyć tym co jest, mimo nieraz niedociągnięć. 
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Ad.10 
Odpowiedzi udzielali: 
Wójt Artur Beniowski: 
– kanalizacja w Bestwince i zwrot środków – jest podpisana umowa                         

z Kancelarią Prawniczą  i aktualnie sprawa jest w toku. Przypomniał, że 
podczas kontroli z Urzędu Marszałkowskiego, zakwestionowano 5% wartości 
tej inwestycji, czyli ostatnią ratę i gmina Bestwina w tej wielkości tych 
środków nie otrzymała. Jest to kwota ponad 300tys.zł. Wyjaśnił, że nie 
chodzi więc o zwrot środków (jak podano w gazecie), tylko o tyle gmina 
mniej otrzymała wcześniej przyrzeczonych pieniędzy.  

– zmiana kursów PKS – będzie rozmawiał z przedstawicielami PKS-u. 
– śmieci na „Wróblówce” – po ostatnim spotkaniu,  właściciel tego terenu, 

zobowiązał się do uprzątnięcia śmieci. Będzie też tam postawiony szlaban od 
strony Czechowic – Dziedzic, zaś od strony Tartaku będzie utrudniony 
wyjazd samochodów, które przywożą nielegalnie śmieci. 

– kryterium najniższej ceny przy przetargach – w dalszym ciągu brak zmian w 
rozporządzeniu i najniższa cena nadal stanowi główne kryterium w przetargu. 

– zgodził się z radnym Edwardem Jonkiszem, że wstecz nie robiło się tego typu 
inwestycji. Dla przykładu podał, że gmina kanalizowana jest dopiero od  
2008-2009 roku, zaś potężne inwestycje drogowe są robione po 10-15-20-30 
latach. Stwierdził, że nie usprawiedliwia to brakoróbstwa i niedoróbek, ale 
też uważa, że należy się cieszyć z tego co jest. Wyraził nadzieję, że wspólnie 
z radnymi powiatowymi, uda się mu wyegzekwować usunięcie usterek na 
ulicy Krzywolaków i Czechowickiej. 

– dziury na ulicy Hallera i Jawiszowickiej – prosił radnych powiatowych o 
interpelacje w tych sprawach z uwagi na to, że są to drogi powiatowe. 

– dziura przy wyjeździe z przedszkola i apteki – zostanie naprawiona, jak tylko 
poprawią się warunki pogodowe. 

 
Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi szkół i Przedszkoli Arkadiusz Maj 
– konkurs unijny – potwierdził, że Szkoła w Bestwinie, po kierownictwem 

nauczyciela języka polskiego Pani Katarzyny Krywult, zgłosiła projekt, który 
zajął pierwsze miejsce spośród projektów zgłaszanych z całej Europy.  
Tematem projektu było wykorzystanie technik elektronicznych w 
prowadzeniu lekcji. Dodał, że w najbliższą niedzielę, Pani Krywult wraz z 
grupą uczniów wylatuje do Brukseli po odbiór nagrody. Więcej szczegółów 
będzie w informacji, którą przygotowuje Szkoła na stronę internetową oraz 
do Magazyn Gminnego. 

 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bogusław Stolarczyk 
– dopłata do PKS – na Komisji Gospodarki Transportu Rady Powiatu temat 

transportu zbiorowego był żywiołowo dyskutowany, zwłaszcza PKS-u. 
Prosił, aby na wspólnym posiedzeniu Komisji przy udziale Starostwa 
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problem ten przedyskutować.  Przypomniał, że Starostwo przejęło PKS za 
zgodą wójtów, burmistrzów, bo chodziło o zorganizowanie jednego 
wspólnego transportu na terenie miasta i powiatu bielskiego. Z tego zostały 
wyłączone tylko Czechowice – Dziedzice. Obecnie wyniknął problem 
finansowania PKS-u. Widać to na przykładzie gminy, gdzie za ubiegły rok 
gmina zapłaciła kwotę 94 tys. zł, a obecnie żąda się kolejnej, dodatkowej 
wpłaty za ubiegły rok, w tej samej wysokości. Powiedział, że już dwa lata 
wstecz proponował członkowi Zarządu Powiatu Stanisławowi Pięcie, aby 
ustalić na podstawie umów z burmistrzami i wójtami wysokość dopłat do 
PKS-u i dopiero na tej podstawie ustalać liczbę kursów, a nie odwrotnie. 
Stwierdził jednak, że w dalszym ciągu tych umów brak. Stwierdził też, że na 
koniec roku budżetowego, Powiat będzie musiał dopłacić ok. 4mln.zł, aby w 
dalszym ciągu PKS mógł funkcjonować. Wyraził swoją opinię, że gdzieś 
tkwi błąd, albo PKS jest źle zarządzany. Prosił zatem radnych, aby na 
wspólnym spotkaniu dokładnie przepytali Starostę, jak to wygląda w 
rzeczywistości. 

 
Wójt Gminy Artur Beniowski  nawiązując do słów Wiceprzewodniczącego 
Rady Powiatu Bogusława Stolarczyka, zwrócił się do Przewodniczącego Rady 
Jerzego Zużałka z propozycją, aby na to spotkanie zaprosić również radnych 
powiatowych. 
 
Radny Rady Powiatu Józef Maziarz  
– przypomniał, że projekt przebudowy ulic: Krzywolaków i Czechowickiej był 

wyłożony do wglądu mieszkańców i na etapie projektu można było zgłaszać 
do niego uwagi.  Obecnie okres gwarancyjny dopiero się rozpoczął. Usterki, 
które wyniknęły lub wynikną będzie można w tym czasie zgłaszać do ich 
usunięcia w ramach gwarancji. Wyraził też opinię mieszkańców tych ulic, 
którzy bardzo sobie chwalili firmy, które tam pracowały. Podkreślali, że 
praca była dobrze zorganizowana, zaś przy wykonywaniu zjazdów, firma 
uwzględniała wszystkie propozycje mieszkańców. 

Ad.10 
Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad, Przewodniczący Rady 
Jerzy Zużałek dziękując za udział w obradach, za dyskusję, zamknął XXXVII 
sesję Rady Gminy Bestwina w dniu 06 lutego 2014 roku. 
 
Sesja rozpoczęła się o godz. 15:00 a zakończyła o godz. 17:25. 
 
Protokolant:                  Sekretarz obrad:   
Insp. Irena Glądys      Radny Benedykt Kohut  
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