
Bestwina, dn. 13 marca 2014 r. 
 
 

P r o t o k ó ł  Nr XXXVIII/2014 
 

z  sesji Rady Gminy Bestwina odbytej w dniu 13 marca 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 15 radnych. Na obrady 
spóźniła się radna Maria Maroszek, która wcześniej usprawiedliwiła swoje 
spóźnienie. 
Protokół obejmuje uchwały Rady Gminy Bestwina od Nr XXXVIII/287/2014 
do Nr XXXVIII/297/2014. 
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 sesji Nr XXXVII/2014 Rady Gminy z dnia 06 lutego 

2014 r. 
5. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej. 
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

1) udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta 
Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania 
Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej, 

2) przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania 
„Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020, 

3) przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bestwina, 

4) sprzedaży nieruchomości, 
5) przyjęcia darowizny nieruchomości, 
6) przyjęcia darowizny nieruchomości, 
7) zmiany Uchwały Nr XXXV/277/2013 Rady Gminy Bestwina z dnia                

05 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Bestwina, 

8) zmiany Uchwały Nr XXXV/278/2013z dnia 05 grudnia 2013 roku w 
sprawie budżetu gminy Bestwina na 2014 rok, 

9) funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2015, 



7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w placówkach 
prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 

8. Informacje bieżące.  
9. Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich. 
10. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania. 
11. 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 Anitę Kubik, kierowników urzędu 
gminy i jednostek organizacyjnych, Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu 
Bogusława Stolarczyka, radnych  powiatowych Józefa Maziarza oraz Grzegorza 
Bobonia, Prezesa PK „Kombest” Wacława Waliczka, Redaktora Naczelnego 
„Magazynu Gminnego” Sławomira Lewczaka, Redaktora gazety ”Region” 
Pawła Hetnała, oraz mieszkańca gminy Bestwina.  
Otworzył XXXVIII sesję Rady Gminy Bestwina w dniu 13 marca 2014 roku.  
Na podstawie posiadanej listy obecności stwierdził prawomocność obrad.  
Na ustawowy stan 15 radnych, obecnych było 14 radnych. Na obrady spóźni się  
radna Maria Maroszek, która wcześniej usprawiedliwiła swoje spóźnienie. 
Ad.2 
Sekretarzem obrad, zgodnie z harmonogramem, jednogłośnie wybrany został 
radny Grzegorz Kołodziejczyk.  
Ad.3 
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek przedstawił porządek obrad, który 
otrzymali wszyscy radni (zał. nr 4 do nin. protokołu).  
Zapytał radnych, czy są inne propozycje?  
Wobec braku innych propozycji, zgłosił wniosek Wójta Gminy Artura 
Beniowskiego o wprowadzenie do porządku obrad dwóch projektów uchwał w 
sprawie: 
− udzielenia Powiatowi Bielskiemu pomocy finansowej w formie dotacji 

celowej przeznaczonej na świadczenie usług przewozowych w zakresie 
publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Bielskiego, 

− 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. 

Następnie poddał pod głosowanie wniosek Wójta o wprowadzenie dodatkowych 
projektów uchwał: 
− w sprawie udzielenia Powiatowi Bielskiemu pomocy finansowej w formie 

dotacji celowej przeznaczonej na świadczenie usług przewozowych 



w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu 
Bielskiego, 
Wniosek został przyjęty wynikiem głosów:14 głosów „za”, 0 głosów 
„przeciw”, 0 głosów   wstrzymujących się”. 

 
− 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. 
Wniosek został przyjęty wynikiem głosów:14 głosów „za”, 0 głosów 
„przeciw”, 0 głosów   wstrzymujących się”. 
 

Kolejno poddał pod głosowanie  porządek obrad  rozszerzony o dwa dodatkowe 
projekty uchwał: 
Porządek obrad został przyjęty wynikiem głosów: 14 głosów „za”, 0 głosów 
„przeciw”, 0 głosów   wstrzymujących się”. 
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 sesji Nr XXXVII/2014 Rady Gminy z dnia 06 lutego 

2014 r. 
5. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej. 
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

1) udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta 
Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania 
Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej, 

2) przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania 
„Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020, 

3) przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bestwina, 

4) sprzedaży nieruchomości, 
5) przyjęcia darowizny nieruchomości, 
6) przyjęcia darowizny nieruchomości, 
7) zmiany Uchwały Nr XXXV/277/2013 Rady Gminy Bestwina z dnia                

05 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Bestwina, 

8) zmiany Uchwały Nr XXXV/278/2013z dnia 05 grudnia 2013 roku w 
sprawie budżetu gminy Bestwina na 2014 rok, 

9) funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2015, 



10)  udzielenia Powiatowi Bielskiemu pomocy finansowej w formie dotacji 
celowej przeznaczonej na świadczenie usług przewozowych w zakresie 
publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Bielskiego, 

11)  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. 

7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w placówkach 
prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 

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 06 lutego 2014 roku sporządzony został prawidłowo                      
i znajduje się do wglądu na sali obrad, na co dzień znajduje się do wglądu w 
Biurze Rady Gminy. 
Zapytał czy radni wnoszą uwagi do protokołu. 
Do protokołu nie wniesiono uwag i w wyniku głosowania  został on przyjęty    
14 głosami „za” tj. jednogłośnie. 
Ad.5 
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej przedstawił Wójt Gminy Artur 
Beniowski: 
− wykonał kilkanaście wyjazdów do Urzędu Marszałkowskiego, nie tylko sam 

ale również z pracownikami merytorycznymi Urzędu Gminy oraz 
skarbnikiem gminy. Wyraził nadzieję, że te wyjazdy przyniosły wymierne 
efekty. Została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim  i jest już 
ogłoszony przetarg na budowę trzech chodników na terenie Bestwiny (przy 
ulicy Krakowskiej, Kościelnej i Witosa) oraz przekładkę chodnika przy 
Ośrodku Zdrowia w Bestwinie na ulicy Szkolnej. 

− budowa kanalizacji przebiega zgodnie z harmonogramem, ale kilka wizyt w 
Urzędzie Marszałkowskim spowodowanych było tym, że trzeba było czynić 
starania o pieniądze, które już  zostały gminie przyznane. W dniu jutrzejszym 
wspólnie ze Skarbnikiem Gminy odbędą kolejną wizytę w celu podpisania 
aneksu,  który daje możliwość pełnego i ciągłego finansowania prac z dawno 
już rozstrzygniętych przetargów,  

− rondo  na skrzyżowaniu ulic: Krakowskiej i Witosa – temat ronda pojawił się 
na ostatniej komisji wspólnej przy udziale Starosty Bielskiego. Wcześniej o 
to rondo mocno zabiegali radni z Bestwiny, a szczególnie radny Anatol 
Faruga i radny Jerzy Stanclik. Stwierdził, że  jest duże prawdopodobieństwo, 
iż zostanie ono wprowadzone w ramach projektu remontu ulicy Krakowskiej, 



ze środków pochodzących z „schetynówek”. Są już przeprowadzone wstępne 
rozmowy i następnym krokiem będzie złożenie stosownych dokumentów w 
województwie, które są niezbędne do wprowadzenia zmiany w istniejącym 
projekcie.  

− zostały otwarte oferty na remonty cząstkowe dróg, 
− Szkoła w Bestwinie  uczestniczyła w Konkursie Ministra Edukacji 

Narodowej „Mam 6 lat”. Celem konkursu było promowanie i 
upowszechnianie najciekawszych form aktywności rad rodziców mających 
na celu przyjazną adaptację dzieci sześcioletnich do edukacji szkolnej. 
Konkurs ten służył również wspieraniu współpracy między radami rodziców 
w przedszkolach i szkołach, zmierzającej do stworzenia najbardziej 
sprzyjającego środowiska dla dzieci przechodzących z edukacji 
przedszkolnej do edukacji szkolnej. Na 1100 placówek w województwie 
śląskim - w trzech kategoriach konkursu - Szkoła w Bestwinie otrzymała w 
jednej z nich wyróżnienie, a w drugiej III miejsce. Podkreślił, że dla gminy 
jest to duży sukces. Gala Konkursu odbyła się w sali Biblioteki Śląskiej w 
Katowicach przy obecności Ministra Edukacji Narodowej Krystyny 
Szumilas, Śląskiego Kuratora Oświaty Stanisława Fabera oraz 
przedstawicieli samorządów. Gminę reprezentowali: Wójt Gminy, Dyrektor 
Szkoły, przedstawiciele Rady Rodziców oraz dzieci, które brały udział w 
konkursie.  

− uczestniczył z zebraniach sprawozdawczych, sprawozdawczo-wyborczych 
organizacji działających na terenie gminy (KGW, OSP, kluby sportowe),oraz 
odbył dziesiątki spotkań z petentami, nie tylko z terenu naszej gminy, ale i z 
zewnątrz.  

Będąc przy głosie, swoje wystąpienie zakończył życzeniami skierowanymi do 
sołtysów gminy Bestwina z okazji „Dnia Sołtysa”, który przypada co roku w 
dniu 11 marca. 
 
Na salę obrad weszła nieobecna dotąd radna Maria Maroszek. Stan radnych na 
sali wynosi 15 radnych. 
 
Ad.6 
Rada Gminy w liczbie 15 radnych przystąpiła do rozpatrzenia projektów 
uchwał.  
Opinie do projektów uchwał, wypracowane na wspólnym posiedzeniu komisji 
stałych w dniu 10 marca 2014 roku, przedstawiał Przewodniczący Rady Gminy 
Jerzy Zużałek.  
Przewodniczący Jerzy Zużałek przystąpił do przeprowadzenia procedury 
rozpatrzenia projektów uchwał: 
1) projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji 

celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka 
Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej, 



• Projekt uchwały omówił Wójt Artur Beniowski informując, że tego typu 
uchwała podejmowana jest co roku. Dotyczy ona udzielenia pomocy 
finansowej dla Miasta Bielska-Białej, z przeznaczeniem na dofinansowanie, 
popularnie zwanej, „Izby wytrzeźwień”. W tym roku, z wyliczeń według 
wskaźników, przypada na gminę kwota w wysokości 7 690,00zł. Jest to 
kwota  nieco wyższa niż w ubiegłym roku, ale jak podkreślił,  za ubiegły rok 
gmina otrzymała zwrot w kwocie ponad dwa tysiące złotych. Kwota dotacji 
jest  rozliczana i doprecyzowywana na koniec danego roku i zależy od ilości 
osób z gminy, które trafią do tej placówki. 

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

pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na 
dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom 
Alkoholowym w Bielsku-Białej.  

• Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem 
uchwały. 
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXVIII/287/2014 w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta 
Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania 
Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej - została przyjęta 15 głosami 
„za”, tj. jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik nr 5  do nin. protokołu. 

 
2) projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w 

zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 
2020, 

• Projekt uchwały omówił Wójt Artur Beniowski informując, że jest to 
program ministerialny, który mówi, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
ma za zadanie realizację programu w zakresie dożywiania i zapobiegania 
zjawisku niedożywiania dzieci i młodzieży. Program będzie realizował 
GOPS przy ścisłej współpracy z palcówkami szkolnymi, gdzie na wskazania, 
przede wszystkim dyrektora szkoły, dzieci będą typowane do tego programu. 
Zakres podmiotowy i przedmiotowy obliguje do udzielenia wsparcia 
dzieciom przedszkolnym, szkolnym i gimnazjalnym, zaś formą będą posiłki, 
świadczenia pieniężne w postaci zasiłków celowych i specjalnych. 
Finansowanie programu będzie ze środków własnych gminy oraz dotacji z 
budżetu państwa. Niewykorzystana przez gminę dotacja podlegać będzie 
zwrotowi na zasadach przewidzianych w ustawie o finansach publicznych. 

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

pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego 



programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie 
dożywiania” na lata 2014 – 2020. 
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem 
uchwały. 
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXVIII/288/2014 w sprawie 
przyj ęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania 
„Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 - została 
przyjęta 15 głosami „za”, tj. jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu. 

 
3) projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi 

zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy 
Bestwina, 

• Projekt uchwały omówił Wójt Artur Beniowski informując, że jest to projekt 
uchwały z tzw. pakietu uchwał technicznych. Projekt zakłada przedstawienie 
celów programu, tj.: 
− podjęcia działań na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, 
− zmniejszenia się populacji bezdomnych psów i kotów, 
− zapobiegania zachorowaniom zwierząt na wściekliznę i inne choroby 

zakaźne, 
− wzrostu świadomości społecznej w zakresie opieki nad zwierzętami 

poprzez działania edukacyjne i wychowawcze. 
Wykonawcami odpowiedzialnymi za realizację Programu będzie: Urząd 
Gminy Bestwina oraz Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w 
Bielsku-Białej ul. Reksia 48. Realizowany, zaś  będzie przy współudziale 
instytucji: 
− Policji, 
− organizacji, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, a 

które swoim zasięgiem obejmują teren gminy Bestwina, 
− Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej w Bielsku-Białej, 
− dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich z terenu gminy 

Bestwina. 
Dodał, że zgodnie z wytycznymi zostało wytyczone miejsce tymczasowego    
pobytu zwierząt, przed przewiezieniem ich do schroniska i takim miejscem 
jest pomieszczenie w gospodarstwie pana Łukasza Maroszka w Bestwinie na 
ulicy Witosa 107 w Bestwinie. 
 



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

pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu 
opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie gminy Bestwina. 

• Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem 
uchwały. 
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXVIII/289/2014 w sprawie 
przyj ęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bestwina - została 
przyjęta 15 głosami „za”, tj. jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu. 
 

4) projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości, 
• Projekt uchwały omówił Wójt Artur Beniowski informując, że sprzedaż 

dotyczy pięciu działek położonych w bezpośrednim sąsiedztwie wyrobiska 
firmy Bud-Tor. Po podjęciu uchwały przez Radę Gminy wyrażającą zgodę, 
Urząd Gminy będzie zobowiązany do ogłoszenia przetargu na to zadanie. 

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

pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie sprzedaży 
nieruchomości. 
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem 
uchwały. 
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXVIII/290/2014 w sprawie  
sprzedaży nieruchomości - została przyjęta 15 głosami „za”, tj. 
jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik nr 8  do nin. protokołu. 

 
5) projekt uchwały w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości (dot. ul. 

Jarzębinowej). 
• Projekt uchwały omówił  Wójt Artur Beniowski informując, że dotyczy to 

nieruchomości położonych w Bestwince, zajętych pod drogę gminną ulicy 
Jarzębinowej od strony ulicy Św. Floriana.  

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

pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie przyjęcia darowizny 
nieruchomości. 
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem 
uchwały. 



W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXVIII/291/2014 w sprawie  
przyj ęcia darowizny nieruchomości - została przyjęta 15 głosami „za”, tj. 
jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu. 

 
6) projekt uchwały w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości, 
• Projekt uchwały omówił Wójt Artur Beniowski informując, że dotyczy to 

nieruchomości położonej w Kaniowie, wydzielonej pod poszerzenie drogi – 
ulicy Młyńskiej. 

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

pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie przyjęcia darowizny 
nieruchomości. 
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem 
uchwały. 
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXVIII/292/2014 w sprawie 
przyj ęcia darowizny nieruchomości - została przyjęta 15 głosami „za”, tj. 
jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik nr 10  do nin. protokołu. 

 
7) projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/277/2013 Rady 

Gminy Bestwina z dnia 05 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Bestwina, 

 
8) projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/278/2013z dnia 05 

grudnia 2013 roku w sprawie budżetu gminy Bestwina na 2014 rok, 
 
• Projekty uchwał 7) i 8) omówiła Skarbnik Gminy Anita Kubik informując, że 

zmiana uchwały budżetowej wiąże się z: 
− otrzymaniem zwiększonej części subwencji oświatowej o kwotę 

49 501,00zł.  
− podpisaniem umowy na remont ulicy Braci Dudów ze środków 

powodziowych, 
− zmianą harmonogramu przekazania środków z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska na budowę kanalizacji sanitarnej, 
− przeniesieniem dotacji: z edukacyjnej opieki wychowawczej na kulturę 

fizyczną. 
Dodała że zmiany te są ściśle powiązane ze zmianą w sprawie wieloletniej 
prognozy finansowej, które obejmuje wszystkie te zmiany. 

• Brak dyskusji i uwag do projektów uchwał nr 7) i 8). 
• Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy 

pozytywnie zaopiniowały projekty uchwał w sprawie: 



− zmiany Uchwały Nr XXXV/277/2013 Rady Gminy Bestwina z dnia 05 
grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Bestwina, 

− zmiany Uchwały Nr XXXV/278/2013z dnia 05 grudnia 2013 roku w 
sprawie budżetu gminy Bestwina na 2014 rok. 

Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem 
uchwał. 
W wyniku głosowania : 
Uchwała Nr XXXVIII/293/2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr 
XXXV/277/2013 Rady Gminy Bestwina z dnia 05 grudnia 2013 roku w 
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina - została 
przyjęta 15 głosami „za”, tj. jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do nin. protokołu. 

 
Uchwała Nr XXXVIII/294/2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr 
XXXV/278/2013z dnia 05 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu gminy 
Bestwina na 2014 rok - została przyjęta 15 głosami „za”, tj. jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik nr 12  do nin. protokołu. 

 
9) projekt uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2015, 
• Projekt uchwały omówił Wójt Artur Beniowski informując, że  zgodnie z 

tym co powiedział na wspólnym posiedzeniu komisji, prosił, aby zagłosować 
za nie wydzieleniem funduszu sołeckiego. Swoje stanowisko uzasadnił ty, że 
zmieniło się dzielenie pieniędzy i jak dotychczas bywało tak, że sołectwa o 
największej liczbie mieszkańców były najbardziej dofinansowane, to w tym 
momencie w przypadku  naszej gminy, każde sołectwo otrzymałoby ok. 23 
tys. zł., co w skali czterech sołectw daje niespełna 90tys.zł.  Stwierdził, że  
środki te mogłyby być wykorzystane jako wkład własny do większej 
inwestycji. Ponadto dodał, że w przypadku wydzielenia funduszu sołeckiego,  
każda inwestycja musi przejść przez uchwałę zebrania wiejskiego, a później i 
tak proceduralnie przez Urząd Gminy (wybranie wykonawcy, rozliczenie 
przez Urząd Gminy). Uważa, że na tyle współpraca pomiędzy radami 
sołeckimi się układa, że najpotrzebniejsze i najpilniejsze rzeczy i tak są przez 
Urząd Gminy na bieżąco wykonywane. Stwierdził też, że gdyby 
proceduralnie wyglądało to tak, że rady sołeckie miałyby swoje subkonto, 
dostawały pieniądze i wykorzystywałaby je według własnego uznania, to 
miałby w tej kwestii inne zdanie. W przeciwnym razie, jak określił, jest to 
dublowanie „papierologii”. 

• W dyskusji głos zabrał Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek, który 
stwierdził, że ma odmienne zdanie od zdania pana Wójta i uważa, że fundusz 
funkcjonuje już od kilku lat w innych gminach i jest on wykorzystywany. 
Stąd uważa, że najwyższy czas, aby nasze społeczeństwo też miało w tym 
swój udział, że decyduje  w jakimś stopniu o budżecie i o tym, co w swoim 



sołectwie chciałoby zrobić. Tym bardziej, że zebrania wiejskie nie cieszą się 
dużą frekwencją, a to być może  przyciągnęłoby więcej ludzi. ,  

• Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy, 
głosowały nad dwoma projektami uchwał w sprawie: 
− funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2015 - nie wyrażający zgody na 

wyodrębnienie funduszu soleckiego w budżecie gminy na 2015 rok. 
Wynik głosowania: 12 głosów „za”, 2 głosy „przeciw”, 0 głosów 
„wstrzymujących się” , przy 14 radnych obecnych na sali obrad. 

− funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2015 -  wyrażający zgodę na 
wyodrębnienie funduszu soleckiego w budżecie gminy na 2015 rok. 
Wynik głosowania: 2 głosy „za”, 12 głosów „przeciw”, 0 głosów 
„wstrzymujących się” , przy 14 radnych obecnych na sali obrad. 

Wobec powyższego głosowania  Komisje stałe Rady Gminy pozytywnie 
zaopiniowały projekt uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na rok 
budżetowy 2015 - nie wyrażający zgody na wyodrębnienie funduszu 
sołeckiego w budżecie gminy na 2015 rok. Wynik głosowania: 12 głosów 
„za”, 2 głosy „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” , przy 14 radnych 
obecnych na sali obrad. 

  
 Zgodnie z ustawą, Przewodniczący Jerzy Zużałek, również na sesji, 
przeprowadził głosowanie nad dwoma projektami uchwał w sprawie:  
− funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2015 - nie wyrażający zgody na 

wyodrębnienie funduszu soleckiego w budżecie gminy na 2015 rok. Wynik 
głosowania: 13 głosów „za”, 2 głosy „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących 
się”.  

− funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2015 -  wyrażający zgodę na 
wyodrębnienie funduszu soleckiego w budżecie gminy na 2015 rok. Wynik 
głosowania: 2 głosy „za”, 13 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących 
się”.  

W wyniku przeprowadzonych głosowań, podjęta została Uchwała Nr 
XXXVIII/295/2014  w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2015- 
nie wyrażająca zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie 
gminy Bestwina na 2015 rok.  
Uchwała stanowi załącznik nr 13  do nin. protokołu. 

 
10) udzielenia Powiatowi Bielskiemu pomocy finansowej w formie dotacji 

celowej przeznaczonej na świadczenie usług przewozowych w zakresie 
publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Bielskiego,                                                                                                                        

• Wójt Artur Beniowski nawiązując do projektu uchwały, stwierdził, że  po 
poniedziałkowym 3,5godzinnym spotkaniu komisji stałych z panem Starostą,  
w sprawie m.inn. PKS-u, nie chciałby już zbędnych słów wypowiadać. 
Przypomniał tylko, że na tym wspólnym posiedzeniu komisji, radni 



przegłosowali swoją opinię, aby uregulować zobowiązania wysuwane przez 
PKS, czyli dodatkową dopłatę w kwocie 94 tys. zł za ubiegły rok.  
Zaznaczył, że na chwilę obecną, żadnych przesunięć w budżecie w tym 
zakresie nie będzie robionych. Kwota ta zostanie przekazana do końca marca 
br., ale  ze środków zapisanych w kwocie 139tys.zł  na dopłaty do PKS-u w 
2014 roku. Zwrócił uwagę, że w budżecie powstanie debet na kwotę 94tys.zł. 
i w związku z tym trzeba się dobrze przyglądnąć, jak będą realizowane slowa 
i uwagi pod kątem działalności PKS-u, wypowiedziane na komisji. Jeżeli 
wszystko będzie funkcjonowało tak, jak deklarował pan Starosta, to wówczas 
trzeba się będzie zastanowić skąd wziąć pieniądze na pokrycie debetu, 
ewentualnie z jakich zadań zrezygnować. 

• Brak dyskusji i uwag. 
• Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem 

uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Bielskiemu pomocy finansowej 
w formie dotacji celowej przeznaczonej na świadczenie usług przewozowych 
w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu 
Bielskiego. 
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXVIII/296/2014 w sprawie 
udzielenia Powiatowi Bielskiemu pomocy finansowej w formie dotacji 
celowej przeznaczonej na świadczenie usług przewozowych w zakresie 
publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Bielskiego - 
została przyjęta 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 2 głosach 
„wstrzymujących się”. 
Uchwała stanowi załącznik nr 14  do nin. protokołu. 
 

11)  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. 

• Wyjaśnień do tego projektu uchwały udzielił Wójt Artur Beniowski oraz 
Zastępca Wójta Stanisław Wojtczak. Wójt stwierdził, że ubolewa nad tym, że 
po raz trzeci ta uchwała jest podejmowana, ale jak stwierdził, ten stan rzeczy  
wynika z ciągłych uwag ze strony Nadzoru Prawnego Wojewody. 
Wypowiedź uzupełnił Zastępca Wójta informując, że pierwsza uchwała w 
sprawie przystanków została podjęta w grudniu 2013 roku wraz z  
załącznikiem do uchwały, który liczył trzy strony. Osoba z Nadzoru 
Prawnego Wojewody telefonicznie stwierdziła, że pewne zapisy w tym 
załączniku są albo zbędne, albo powielone, albo przepisane z ustawy. Po 
naniesieniu poprawek zgodnie ze wskazaniami, projekt uchwały został 
przesłany do Nadzoru Prawnego celem konsultacji i akceptacji. Efektem tego 
był nowy projekt uchwały na sesji w dniu 6 lutego i ponownie była 
podejmowana uchwała w sprawie przystanków wraz ze załącznikiem, który 
uległ zmianie zgodnie z uwagami Nadzoru Prawnego. Jak stwierdził, w 



piątek ubiegłego tygodnia otrzymał kolejny telefon z uwagami ze strony 
osoby z Nadzoru Prawnego, stwierdzającej, że gmina nie dotrzymuje 
dżentelmeńskich umów, bo nadal mamy zbyt rozwinięty załącznik do 
uchwały i pewne zapisy należy wykreślić. Po raz kolejny więc został 
przesłany do konsultacji nowy projekt uchwały z naniesionymi skreśleniami i 
aktualnie załącznik ten  został ograniczony do jednej strony i trzech 
paragrafów. Zaznaczył jednak, że w dalszym ciągu nie jest przekonany, czy 
Nadzór Prawny nie będzie kwestionował tej uchwały, która będzie podjęta na 
obecnej sesji. Stwierdził, że współpraca z Nadzorem Prawnym Wojewody 
układa się co najmniej „dziwnie”, bo ciągle zmuszają gminy do swoich 
wymagań, czego kiedyś nie było. Powiedział też, że jeżeli w dalszym ciągu 
będą uwagi ze strony Nadzoru Prawnego, wówczas poprosimy o legalną 
drogę wszczynającą postępowanie do tej uchwały, aby Rada Gminy miała 
możliwość odwołania się.  

• Brak dyskusji i uwag. 
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem 
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. 

12) W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXVIII/297/2014 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  - została 
przyjęta 15 głosami „za”, tj. jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik nr 15  do nin. protokołu. 

Ad.7 
Przewodniczący Jerzy Zużałek przypomniał, że sprawozdanie z wysokości 
średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 
zawodowego w placówkach prowadzonych przez jednostkę samorządu 
terytorialnego, otrzymali wszyscy radni. Zapytał, czy są pytania do tego 
sprawozdania.  
Radny Mateusz Grygierzec zapytał pana Arkadiusza Maja Dyrektora GZOSiP 
odnośnie sumarycznych wydatków poniesionych na wynagrodzenia dla 
nauczycieli i porównanie w stosunku do ogólnych kosztów na oświatę i do 
subwencji oświatowej, co by pozwoliło na podsumowanie i porównanie tego do 
roku 2012. 
Dyrektor GZOSiP Arkadiusz Maj przywołując genezę powstania tego 
sprawozdania poinformował, że Wójt Gminy zobowiązany jest corocznie do 
tego, aby przedstawić taką informację. W rozdzielniku podane są organy, które 
są zainteresowane tą informacją i są to: Regionalna Izba Obrachunkowa, Rada 



Gminy, dyrektorzy szkół z terenu gminy oraz Związki Zawodowe, które 
czuwają  nad prawidłowymi wynagrodzeniami. 
Powiedział, że w roku 2013, dzięki pracy od stycznia do grudnia nad ścisłym 
przestrzeganiem wszystkich możliwych procedur i liczeniem miesięcznie 
każdego nauczyciela, osiągnięto taki stan, że dopłacano do wynagrodzenia 
nauczycieli za zeszły rok kwotę 2 500zł. Przypomniał, że jest to już kolejny rok, 
gdzie te dopłaty (tzw. czternastki) są na tak niskim poziomie w porównaniu do 
innych samorządów, a szczególnie do dużych aglomeracji. 
Dodał, że udało się stworzyć taki system zatrudnienia i wynagradzania 
nauczycieli, że jest się w stanie osiągnąć średnią na takim poziomie. Wyjaśnił 
też, że proceduralnie Rada Gminy winna określić stosunek do tego 
sprawozdania, poprzez głosowanie nad jego przyjęciem.  
Radnemu Mateuszowi Grygiercowi zobowiązał się udzielić odpowiedzi na 
piśmie, po sięgnięciu do stosownych materiałów. 
Przewodniczący Jerzy Zużałek poddał pod głosowanie, kto jest za przyjęciem 
sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w placówkach prowadzonych 
przez jednostkę samorządu terytorialnego. W wyniku głosowania sprawozdanie   
zostało przyjęte 15 głosami „za”, tj. jednogłośnie. Sprawozdanie stanowi 
załącznik do nin. protokołu. 
Ad.8 
W punkcie informacje bieżące Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek 
odczytał pisma, które wpłynęły do Rady Gminy na jego ręce od: 
– Wojewody Śląskiego – dotyczy rozstrzygnięcia nadzorczego stwierdzającego 

nieważność 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 16 do protokołu. 

– Wojewody Śląskiego  w sprawie oświadczeń majątkowych radnych, których 
termin złożenia upływa z dniem 30 kwietnia br. Poinformował, że wszyscy 
radni otrzymali w dniu dzisiejszym druki oświadczeń majątkowych wraz z 
pismem Wojewody Śląskiego oraz pakietem szkoleniowym Urzędu 
Skarbowego, jak wypełniać oświadczenia majątkowe, pozostawionym na 
szkoleniu w dniu 12 marca br., które odbyło się w Urzędzie Gminy 
Bestwina. Pismo stanowi zał. nr 17 do protokołu 



– Pana Radosława Nowaka w imieniu właścicieli działek o numerach:  2091/2, 
2091/3, 2091/4, 2091/5, 2091/6 – dotyczy utwardzenia drogi dojazdowej do 
ww. działek. Pismo stanowi zał. nr 18 do protokołu. 

– Wójta Gminy Bestwina – odpowiedź na powyższe pismo. Pismo stanowi zał. 
nr 19 do protokołu. Z treści pisma m. inn. wynika, że problem wykonania 
drogi – ulicy Akacjowej będzie przedstawiona ponownie Radzie Gminy 
Bestwina. Inwestycja ta nie jest wprowadzona do wydatków budżetu gminy i 
nie ma możliwości przeprowadzenia procedury przetargowej na wykonanie 
dokumentacji projektowej i późniejszą realizację robót budowlanych.  Samo 
wysypanie gruzu nie jest gwarancją właściwego wykonania podbudowy, 
która stanowi o późniejszej wytrzymałości drogi. Pismo stanowi zał. nr 19 do 
protokołu. 
Wójt Artur Beniowski zabrał głos i odnosząc się do tej sprawy stwierdził, że 
nie chciałby popełnić błędu, tym bardziej, że teren przylega do posesji osoby, 
która sądziła się z gminą przez 10 lat. Wyraził swoje stanowisko, że droga 
nie może być wykonana na „dziko” lecz zgodnie z projektem, aby w 
przyszłości nikt nie zarzucił, że została wykonana nieprawnie, lub nie 
zgodnie ze sztuką budowlaną. Dodał, że droga musi też mieć odpowiednie 
odwodnienie. Na chwilę obecną jest to teren, który jest typową miedzą. 
Powiedział, że jak będzie projekt, to być może pojawią się możliwości 
pozyskania funduszy zewnętrznych na budowę tego typu dróg. W związku z 
powyższym prosił o wyrażenie stanowiska Rady Gminy w zakresie 
ewentualnej zgody na zlecenie wykonania, w ramach prac własnych, 
projektu budowy drogi – ulicy Akacjowej. 
W dyskusji głos zabrali: 
Radny Anatol Faruga prosił o przygotowanie na posiedzenie Komisji 
Rozwoju Gminy, Ochrony i Kształtowania Środowiska, która odbędzie się w 
dniu 24 marca br., mapy z naniesieniem przebiegu tej drogi. Osobiście 
interesuje go, czy droga ta dojdzie do granicy z Bielsko-Białą. 
Radny Łukasz Furczyk  zapytał, czyj jest ten  kawałek miedzy i dlaczego pan 
Nowak zwraca się do gminy z żądaniem wykonania drogi. 
Wójt Artur Beniowski wyjaśnił, że kawałek miedzy jest własnością gminy 
Bestwina i w planie zagospodarowania przestrzennego gminy jest on 
zarezerwowany pod drogę publiczną. 
Radna Maria Maroszek poinformowała, że zna tą sytuację i wie, że 
mieszkańcy na skróty chodzą tamtędy na autobus. Problem jest w zimie, bo 
sami muszą sobie utorować tą drogę. Jej zdaniem, ta droga bardzo by się 
mieszkańcom przydała, ale przy zgodzie. 
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek, wobec braku dalszych głosów 
w dyskusji, poddał pod głosowanie: kto jest za akceptacją propozycji 
złożonej przez pana Wójta, aby zlecić wykonanie projektu budowy drogi – 
ulicy Akacjowej, w ramach prac własnych. 
Propozycja Wójta została przyjęta 15 głosami „za”, tj. jednogłośnie. 



 
– Wójta Gminy Bestwina – odpowiedź na pismo pana Tadeusza Rosnera 

odczytane na sesji w dniu 06 lutego 2014 roku w sprawie nowej nawierzchni 
asfaltowej na ulicy Hamerlaka.  Z treści pisma wynika, że  obecnie Gmina 
Bestwina kontynuuje już wcześniej rozpoczęte inwestycje zatwierdzone 
uchwałą Rady Gminy na rok bieżący. Wnioskowane w piśmie wykonanie 
nowej nakładki asfaltowej na ulicy Hamerlaka w Kaniowie, nie może być w 
tej chwili zrealizowane z uwagi na to, że przedmiotowy teren objęty jest 
planowaną strefą oddziaływań górniczych. W związku z tym, istnieje 
prawdopodobieństwo pozyskania środków od PG Silesia na zabezpieczenie i 
likwidację szkód górniczych, które będą mogły być przeznaczone również na 
modernizację ulicy Hamerlaka. Natomiast doraźnie droga będzie naprawiona 
w ramach remontów cząstkowych dróg gminnych. Pismo stanowi zał. Nr 20  
do protokołu. 

– Starosty Bielskiego – dotyczy wyjazdu do Sanktuarium Matki Bożej 
Jasnogórskiej w Częstochowie w dniu 20 marca 2014 roku. Pismo stanowi 
zał. nr 21 do protokołu. 

– Starosty Bielskiego – zaproszenie na tradycyjny Dzień Skupienia 
Samorządowców Powiatu Bielskiego w Rychwałdzie, który odbędzie się w 
dniu 22 marca 2014 roku. Pismo stanowi zał. nr 22 do protokołu. 

– Pana Michała Kobieli wraz z grupą inicjatywną: Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Bestwińskiej, Redakcji Tygodnika Kronika Beskidzka, Komendy 
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej, Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Zarząd Oddziału 
Powiatowego w Bielsku-Białej dotyczące odbudowy grobu strażaka Romana 
Kozika poległego w walce z pożarem Rafinerii Nafty w Czechowicach-
Dziedzicach w roku 1971. Przewodniczący Jerzy Zużałek przypomniał o 
zbiórce pieniędzy na ten cel. Pismo stanowi zał. nr 23 do protokołu. 
 

Przewodniczący Jerzy Zużałek nawiązał do wspólnego posiedzenia komisji 
stałych Rady Gminy przy udziale pana Starosty, które odbyło się w dniu 10 
marca br. Przede wszystkim nawiązał tematu Parku Techniki Lotniczej i ustaleń 
dotyczących zorganizowania spotkania z przedstawicielami Parku.  Zapytał 
Radę Gminy, kto ma zrobić pierwszy krok. Czy to Rada Gminy ma wystąpić z 
zaproszeniem, czy czeka na zaproszenie ze strony Zarządu  Parku Techniki 
Lotniczej.  
W dyskusji głos zabrali: radny Grzegorz Kołodziejczyk, radny Jan Stanclik, 
radny Anatol Faruga, radny Łukasz Furczyk, radny Mateusz Grygierzec. 
W trakcie dyskusji zwracano uwagę, że to pan Starosta zobowiązał się 
doprowadzić do spotkania więc ruch leży po stronie służb pana Starosty. 
Stwierdzono też, że dobrze byłoby po odbyciu Komisji zobaczyć teren Parku 
Techniki Lotniczej, który obecnie jest najbardziej uprzemysłowionym terenem 
w naszej gminie. 



 
Kolejno Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek udzielił głosu Kierownikowi 
Referatu Gospodarki Budownictwa i Ochrony Środowiska pani Alicji 
Grygierzec, która złożyła informację Wójta Gminy Bestwina, sporządzoną na 
podstawie art.37 ust. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
o zgłoszonych żądaniach wypłaty odszkodowania z tytułu obniżenia wartości 
nieruchomości i wydanych decyzjach o naliczaniu opłaty planistycznej z tytułu 
wzrostu wartości nieruchomości w 2013 roku na skutek uchwalenia lub zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Informacja stanowi 
załącznik nr 24 do nin. protokołu. 
Przedstawiła również informację podsumowującą w zakresie odbioru odpadów 
komunalnych w gminie za drugie półrocze 2013 roku. 
Z przedstawionej informacji wynika, że zostały zdefiniowane ilości 
nieruchomości zamieszkałych, których w gminie jest 2797. Spośród nich, 2143 
nieruchomości  posiadaj paleniska w ramach ogrzewania budynku, co skutkuje 
wytwarzaniem popiołu.  Podała też, że w związku ze zmianą ustawy o 
utrzymywaniu czystości, nastąpiły zmiany morfologiczne odpadów. I tak -                 
z 72% udziału odpadów niesegregowanych w odniesieniu do całości odpadów w 
roku2012, gmina przeszła w skład morfologiczny 11% odpadów zmieszanych. 
Podkreśliła, że o taki właśnie sposób chodziło, żeby  segregować i dążyć do 
zwiększenia ilości segregujących. Powiedziała, że nasza gmina ma bardzo duży 
udział segregujących i w rozdzieleniu na ilość mieszkańców segregujących, 
których w gminie jest 10 101, to 346 mieszkańców jest niesegregujących. 
Poinformowała też, że oczekiwaną wysokością opłat za II półrocze 2013 roku, 
która miała wpłynąć do gminy skutkiem złożonych deklaracji, była kwota 
519 923zł. Kwota ta jednak nie spłynęła w całości i zaległości na koniec 2013 
roku wynoszą 4%. Mimo to stwierdziła, że nie jest to zły wskaźnik. Podkreśliła 
również, że bardzo dobrze  wypadło też samofinansowanie systemu. Za 
pieniądze, które wpłynęły z opłat,  sfinansowane zostały: akcje edukacyjne 
(ulotki, dwukrotnie deklaracje), oprogramowanie firmy Junisoftex, budowa 
„PSZOK”, opłata firmie Operatus za wykonaną usługę, obsługa 
administracyjna. Stwierdziła, że powiodła się w naszej gminie symulacja 
wysokości stawki, ale przy tym zwróciła uwagę, że negatywnym   zjawiskiem 
jest to, że ZGO Bielsko-Biała życzy sobie od gmin, nie będących w 
„Porozumieniu” , wyższych opłat  za odpady. Firmy nie brały tego pod uwagę 
przy startowaniu do przetargu na 2013/2014. Stąd na przyszłość jest duże 
zagrożenie, że przy kolejnym przetargu, firmy będą już o tyle „mądrzejsze” , że 
mogą mieć gorsze oferty do zaproponowania. Wyraziła przy tym nadzieję, że 
Urząd Marszałkowski przeprowadzi rozmowy z ZGO Bielsko-Biała i te sprawy 
ulegną zmianie. 
Wójt Artur Beniowski nawiązał do zeszłorocznego podrzucenia odpadów 
niebezpiecznych na byłym wysypisku śmieci w Kaniowie i poinformował, że 
udało się „wywalczyć” w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w 



Katowicach całkowity zwrot kosztów poniesionych na likwidację i wywóz tych 
odpadów. Jest to kwota powyżej 60tys.zł., którą wcześniej gmina musiała 
wyłożyć. Zgodnie z umową, kwotę tą gmina otrzyma w terminie do 21 marca br. 
Stwierdził, że jest to pozytywna informacja, natomiast negatywną  sprawą jest 
to, że całą procedurę można było rozpocząć dopiero po umorzeniu postępowania 
przez Policję i nie wykryciu sprawcy. Jak zaznaczył, to, że sprawca nie został 
wykryty, jest dla niego pewnym niedosytem,  chociaż  otrzymał zapewnienie  
Komisariatu Policji w Czechowicach-Dziedzicach, że w dalszym ciągu będą 
monitorowane i sprawdzane podobne zdarzenia, szczególnie na terenie 
południowej Polski. 
W dyskusji głos zabrali: 
Radny Jerzy Stanclik zapytał, czy dokonano analizy sytuacji materialnej osób, 
które znalazły się w gronie tych 4% osób niepłacących za śmieci. Stwierdził, że 
jeżeli w tej grupie są osoby, które rzeczywiście mają bardzo niską 
dochodowość, to może taką sytuację zaakceptować. Natomiast zapytał, czy nie 
ma wśród nich osób zamożnych, które nie płacą, bo nie akceptują istniejącego 
rozwiązania i nie płacą dla zasady oraz zapytał o tryb egzekucji tych należności. 
Generalnie stwierdził, że w sprawie gospodarki odpadami nastąpił duży postęp, 
ale jak zaznaczył w każdej społeczności znajdą się osoby, które zachowują się 
co najmniej „dziwnie”. Powiedział, że prawie codziennie idzie na zakupy do 
centrum Bestwiny i w poniedziałek rano, kosz na śmieci przy przejściu na ulicy 
Witosa przy Banku Spółdzielczym od strony parkingu, najczęściej  jest 
wypełniony. Zauważyć w nim można typowe odpadki domowe, a ostatnio były 
w nim nawet fragmenty odzieży. Jest zdania, że notorycznie robi to ta sama 
osoba.  
Podniósł też problem zgłaszany przez mieszkańców, a dotyczący palenia w 
piecach plastików (butelek plastikowych), których spalanie wyraźnie czuć w 
powietrzu.  Prosił, aby w dalszym ciągu w Magazynie Gminnym ponawiać apel 
do mieszkańców, aby tego nie robili. 
Nawiązał również do tematu PKS-u i poinformował, że dokonał analizy 
rozkładu jazdy autobusów w centrum Bestwiny i stwierdził, że kursy są w miarę 
logiczne w porównaniu z kursami w Kaniowie, o których mówili radni z 
Kaniowa. Dodał, że patrząc na informacje o autobusach, znalazł informację,  że 
rusza prywatny przewóz busami na linii Oświęcim – Czechowice – Dziedzice. 
Radna Maria Maroszek zgłosiła uwagi niektórych mieszkańców, że nie wszyscy 
wystawiają worki ze śmieciami, pomimo iż za nie płacą. Stwierdziła, że jest 
duże prawdopodobieństwo, że śmieci podrzucane do koszy, od tych osób 
pochodzą. Proponowała, aby firma odbierająca śmieci sprawdzała, kto płaci, a 
tych śmieci nie oddaje.  
Odnosząc się do kursów autobusów, to stwierdziła, że na kursy do Bielska-
Białej nie ma skarg. Są natomiast skargi na kursy autobusów do Czechowic – 
Dziedzic. Mieszkańcy proszą, aby tych kursów było więcej i kursy były 
dostosowane w miarę do potrzeb mieszkańców.  



Wójt Gminy Artur Beniowski odniósł się do pytania radnego Jerzego Stanclika 
dotyczącego kategorii osób, które nie płacą za śmieci i stwierdził, że gro osób 
pokrywa się z osobami, które nie płacą również podatków. Podał, że aktualnie 
została uruchomiona komórka egzekucyjna, która zajmie się egzekucją 
należności za odbiór śmieci. Polegać ona będzie na zasadzie wysyłki 
zawiadomień do miejsc pracy, do Urzędu Skarbowego i w przypadku osób 
pracujących ich pensja będzie obciążona tytułem niepłacenia za śmieci. Wyraził 
nadzieję, że ta egzekucja przyczyni się do tego, że tych osób niepłacących za 
śmieci będzie bardzo niewiele. 
Przypomniał, że ustawa daje wójtowi, burmistrzowi, możliwość stosowania 
uzasadnionych zwolnień z tych opłat. Podkreślił jednak, że do tej pory nie 
wpłynęło ani jedno podanie od mieszkańca o zwolnienie z opłaty.  
Zgodził się z propozycją radnej Marii Maroszek, aby firma odbierająca odpady, 
sprawdzała, kto płaci za śmieci, a nie wystawia worków. Jego zdaniem te osoby 
palą śmieci w swoich kotłowniach. 
Poinformował też, że w dniu wczorajszym rozmawiał z panem Starostą na temat 
PKS-u i zaproponował, aby w ramach gmin powiatu bielskiego oraz dwóch 
gmin spoza tego powiatu, korzystających z usług PKS, powołać komisję, która 
przynajmniej raz w miesiącu spotka się i rozpatrzy wszystkie uwagi dotyczące 
funkcjonowania PKS-u, kursowania autobusów, itp. 
Ad.9. 
W ramach wniosków i zapytań radnych oraz rad sołeckich Przewodniczący 
Rady Gminy Jerzy Zużałek w pierwszej kolejności odczytał wnioski z   
posiedzeń Rad Sołeckich: 
Rady Sołeckiej w Kaniowie - Protokół z dnia 11.01.2014 – załącznik nr 25  do 
protokołu). 
Wnioski: 
− Wniosek o rzetelne podejście przez Urząd Gminy, jako gospodarza terenu, 

do odbioru wykonania remontu ulic Krzywolaków i Czechowickiej, 
− Wniosek o każdorazową informację Rady Sołeckiej, o wykonaniu 

jakichkolwiek zadań związanych z wnioskami z posiedzeń Rady Sołeckiej 
jak również z Zebrań Wiejskich, w celu omówienia należytego sposobu ich 
realizacji. 

Rady Sołeckiej w Kaniowie - Protokół z dnia 11.02.2014 – załącznik nr 26 do 
protokołu). 
Wnioski: 
− Wniosek o poczynienie starań w celu zabezpieczenia środków finansowych 

w budżecie gminy na odremontowanie pomieszczeń na pierwszym piętrze 
budynku przedszkola, 

− Wniosek o przebudowę rowu wzdłuż ulicy Dankowickiej, mając na uwadze 
częste podtopienia posesji oraz planowaną rozbudowę infrastruktury 
mieszkaniowej, 



− Wniosek o zniwelowanie dziury powstałej na drodze dojazdowej do 
przedszkola od strony apteki, 

 
Ustne wnioski złożyli: 
Radny Anatol Faruga  
− prosił, aby wiosenne czyszczenie i zamiatanie dróg nie odbywało się nocą, 

jak to było w ubiegłym roku. W ciemnościach kierowcy nie zauważali, że 
mają pełny pojemnik i podczas wycofywania, w niektórych miejscach więcej 
wysypali niż pozamiatali. 

− zwrócił się do Prezesa „Kombestu”, czy byłaby możliwość wybudowania 
ogrodzenia wokół ujęcia wody w celu ochrony tego ujęcia. 

Radny Grzegorz Kołodziejczyk 
− poparł wypowiedź Wójta i wnioskował o powołanie komisji złożonej z 

wybranych radnych, pracowników Urzędu Gminy, która współpracowałaby z 
PKS-em. 

Radny Jan Stanclik 
− w imieniu mieszkańców ulicy Górskiej prosił o przejęcie działki pod drogę, 

którą mieszkańcy chcą oddać za darmo i proszą o jej utwardzenie. 
− zapytał kiedy będą naprawiane przystanki autobusowe. Mieszkańcy proszą, 

aby na przystankach nie wstawiać nowych szyb, bo są one systematycznie 
rozbijane.  

Odpowiedzi udzielił Wójt Artur Beniowski informując, że: 
− w sprawie bocznej ulicy Górskiej nie da teraz odpowiedzi, bo chęć 

przekazania drogi na rzecz gminy, to jest jedna sprawa, ale trzeba sprawdzić 
wszystko pod kątem własności nieruchomości, a przede wszystkim, czy jest 
taka zasadność i czy droga jest ujęta w planie zagospodarowania 
przestrzennego gminy. 

− do rozbitych przystanków zostały zamówione nowe szyby. Jest ich na terenie 
gminy czternaście, z czego większość na terenie sołectwa Janowice. 
Rozważał, czy nie zlikwidować budki przystanku w okolicy pana Gajdy i 
pozostawić tylko słupek z tabliczką ze znakiem przystanku. Stwierdził, że nie 
widzi sensu montowania nowych przystanków w miejsce starych. Koszt 
jednego przystanku z montażem wynosi 10tys.zł i nie ma gwarancji, że zaraz 
za dwa lub trzy dni przystanek nie będzie rozbity. Jego zdaniem aktów 
wandalizmu dopuszczają się mieszkańcy, nie ludzie z zewnątrz. 

Radny Stanisław Nycz 
− zgłosił, że nie świecą lampy przydrożne na ulicy Granicznej, Pszczelarskiej i 

Miodowej. Pomimo zgłoszeń do Urzędu Gminy, lampy nie zostały 
naprawione. 

Odpowiedzi udzielił Wójt Artur Beniowski informując, że w sprawie remontów 
cząstkowych dróg dopracowywany jest wybór wykonawcy, natomiast w sprawie 
lamp prosił zgłaszać uwagi bezpośrednio do Energetyki. Powiedział, że 



wówczas każdy się przekona, jak to jest. Żeby lampa została naprawiona, to  
decyzyjność musi być wydana w Opolu czy Wrocławiu. Stwierdził więc, że to 
nie jest tak, że nikt nic w Urzędzie nie robi. Podkreślił, że nie ma różnicy, czy 
do Energetyki zadzwoni mieszkaniec, czy też Urząd Gminy, bo daje to ten sam 
efekt. 
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek 
− zgłosił konieczność udrożnienia i powiększenia średnicy przepustu pod ulicą 

Łabędzią, 
− zgłosił, że w ostatnim okresie, w jego okolicy, można było zauważyć brudną 

wodę i zapytał, czym to było spowodowane, 
− podziękował za zarurowanie rowu w Parku Wiejskim w Kaniowie, ale prosił 

też o usunięcie koszy z betonami i wyrównanie terenu, aby dzieci mogły się 
tam spokojnie bawić, 

− poddał pod rozwagę, czy nie należałoby przygotować projektu uchwały  na 
wzór Czechowic – Dziedzic dotyczący zachęcenia inwestorów do 
inwestowania  w naszej gminie. Stwierdził, że nie można sprzedaż działek, 
które są własnością gminy, a które mogą być przeznaczone pod inwestycję. 
Będzie też dość znaczny teren, o którym mówił pan Starosta w pobliżu 
Białki. Stąd uważa, że można by się pokusić o projekt uchwały, który by tych 
inwestorów ściągnął. Prosił też, aby  zakładka „sprzedaż nieruchomości” na 
stronie internetowej gminy była bardziej wyrazista niż obecnie, tak, aby było 
widać, że te nieruchomości gminne są do sprzedaży. Zapytał też, czy można  
nieruchomości gminne wystawiać do sprzedaży w agencjach nieruchomości, 
jeżeli tak, to stawia taki wniosek, aby te nieruchomości gminne były w tych 
Agencjach Nieruchomości wystawiane. 

− zapytał, jakie są decyzje w sprawie plaży na żwirowni, 
− zapytał, czy były podejmowane jakieś decyzje w sprawie zagospodarowania 

pustych pomieszczeń przedszkola w Kaniowie, 
− zapytał, czy dziura na wyjeździe z Przedszkola została załatana. 
Odpowiedzi udzielali: 
Wójt Artur Beniowski: 
− nie ma na chwilę obecną możliwości podjęcia jakiejkolwiek uchwały, która 

w jakiś sposób zwolni nowych, potencjalnych przedsiębiorców z jakichś 
płatności. Stwierdził, że Czechowice – Dziedzice takiej uchwały też nie 
mają. Byłoby to niezgodne z prawem. Aktualnie oczekuje się na wytyczne 
Komisji Europejskiej, które określą pomoc dla przedsiębiorców w ramach 
pomocy de minimis. Powiedział, że to co kiedyś funkcjonowało w 
Czechowicach – Dziedzicach, to było w latach przeszłych. Obecnie 
instytucje kontrolujące, coraz większą uwagę zwracają na zwolnienia tzw. 
przedmiotowo – podmiotowe.  

− problem sprzedaży nieruchomości pod inwestycje leży w tym, że  brak jest 
dobrych dróg dojazdowych do tych nieruchomości. Było kilku 



zainteresowanych zakupem, którym odpowiadała cena i lokalizacja, ale nie 
odpowiadał dojazd do nieruchomości. Podkreślił, że zarówno ulica Młyńska, 
jak i ulica Ludowa przebiegają po grobli i niewiele da się te drogi poprawić. 
Ponadto drogi te należą do powiatu. Musiałyby być mocno zmodernizowane 
i przebudowane. Dodał, że ogłoszenia o nieruchomościach do sprzedaży 
pojawiają się nie tylko na stronach internetowych, ale i w lokalnej i 
ponadlokalnej prasie. Zaznaczył, że w tej ostatniej za każde ogłoszenie płaci 
się niemałe pieniądze.  

− modernizacja pomieszczeń po starym przedszkolu – obecnie dokonywane 
jest rozeznanie pod kątem projektanta. Zaznaczył, że będzie dążył, aby w 
tym roku projekt zagospodarowania przedszkola został wykonany. Dodał, że 
nie wyobraża sobie modernizacji pomieszczeń bez środków zewnętrznych, 
bo będą to też niebagatelne kwoty. 

− Park Wiejski w Kaniowie – będzie uporządkowany,  
− plaża na żwirowni – nie zna szczegółów więc o odpowiedź poprosił 

Dyrektora CKSiR Grzegorza Bobonia. 
 
Prezes PK „Kombest” Wacław Waliczek: 
− został zaproszony na posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy Ochrony i 

Kształtowania Środowiska i tam postara się szerzej omówić wszystkie 
problemy oraz sprawy związane z inwestycjami. Informacyjnie podał, że na 
chwilę obecną wody jest pod dostatkiem i nie ma możliwości, aby jej 
zabrakło. Jest również podpisana umowa z Aquą na wypadek 
nieprzewidzianych problemów z wodą. Wówczas wodę będzie można 
przeciągnąć rurociągiem, który jest połączony przy „Zielonym krzyżu” w 
Bestwinie w ilości 1500m3 na dobę. 
Odnosząc się do brudnej wody, zaznaczył, że sieć wodociągowa w Kaniowie 
nie jest wymieniona w całości i w związku z tym nie można podnieść 
ciśnienia powyżej 3 atmosfer na stacji uzdatniania. W związku z tym  
podczas płukania sieci, która czasem trwa kilka dni,  występuje brudna woda. 
Problem ten już nie występuje np. w Bestwinie, czy w Bestwince.  
 

Radny Łukasz Furczyk nawiązując do tematu terenów inwestycyjnych, których 
gmina nie może sprzedać, ze względu na złą lokalizację, przypomniał, że kiedyś 
na posiedzeniu Rady Sołeckiej w Kaniowie była rozważana koncepcja 
wybudowania nowej drogi za torami w Kaniowie od ulicy Witosa. Stwierdził, że 
skoro można by budować drogę na ulicy Akacjowej w celu poprawy dojazdu do 
domu, to tym bardziej byłoby zasadne wybudowanie drogi do terenów wartych 
kilka milionów złotych, a później otrzymywać kolejne 300tys.zł z podatku od 
nieruchomości w wyniku działalności gospodarczej. Uważa, że taką propozycję 
należałoby rozważyć. 
      
 



Dyrektor CKSiR Grzegorz Boboń: 
− w roku bieżącym piasek na plaży Ośrodka Rekreacji i Sportów Wodnych w 

Kaniowie zostanie uzupełniony. Wyraził nadzieję, że nie zostanie wymyty 
przez powódź, jak to się stało w ubiegłym roku. Stwierdził też, że na chwilę 
obecną środki finansowe nie pozwalają, aby zamiast pisku zastosować tam 
sztuczną lub naturalną trawę. 
Będąc przy głosie, poinformował, że w okresie dwóch tygodni rozpocznie się 
realizacja projektu i pozyskanych pieniędzy w kwocie ponad 100tys.zł z 
Lokalnej Grupy Rybackiej z przeznaczeniem na doposażenie „Ośrodka” w 
pomost pływający, nagłośnienie całego obiektu, rowerki oraz sprzęt 
dodatkowy określony w projekcie.  
 

Kolejno ustne wnioski złożył Sołtys sołectwa Kaniów Marek Pękala: 
− zmobilizować Starostwo o wykonanie przepustu pod ulicą Św. Floriana, 
− wnioskował o wykonanie planu i wystąpienie do PKP o warunki na 

wykonanie nowego kanału Ulgi na końcówce ulicy Dankowickiej po stronie 
Kaniowa przed torami kolejowymi w kierunku Łękawki, 

− wystosować pismo do PKP o przekwalifikowanie przejazdu kolejowego w 
ciągu ulicy Św. Floriana i ustawienie sygnalizacji świetlnej, 

− wystąpić do RGZW Bielsko – Biała o ponaglenie naprawy wałów 
p/powodziowych, 

− ponowił wniosek o rozpatrzenie możliwości uruchomienia transportu 
autobusowego w powiązaniu z Czechowickim PKM na linii Bestwina – 
Kaniów -  Czechowice i odwrotnie, 

− dokonać przeglądu i obcinki drzewostanu przy drogach, 
− prosił o zwołanie komisji z Zarządem Dróg Powiatowych pod kątem 

zakończonego remontu ulicy Czechowickiej i Krzywolaków, ponieważ jest 
kilka uwag, 

Informacyjnie podał, że Rada Sołecka wspólnie z Dyrektorem CKSiR  ma w 
swojej dyspozycji Park Wiejski. Została załatwiona ziemia, tłuczeń i teren w 
parku będzie niwelowany. Zgłosił, że problem jest  z urządzeniami, które 
znajdują się w parku, a które wymagają remontu. Rada Sołecka nie wie, czy je 
remontować, czy też zachodzi potrzeba ich wymiany na nowe atestowane. 
Podziękował Urzędowi Gminy, Redaktorowi Naczelnemu Magazynu Gminnego 
za życzenia, które się ukazały na stronie internetowej z okazji Dnia Sołtysa. 
 
Odpowiedzi udzielił Wójt Artur Beniowski: 
− Rada Gminy podjęła uchwałę o dofinansowaniu PKS-u i nie będzie szukała 

na terenie gminy trzeciego przewoźnika, bo te same zadania może 
wykonywać PKS i na pewno taniej, 

− poparł propozycję powołania komisji w gminie, która będzie nadzorowała w 
jakiś sposób usprawnienia logistyki PKS-u. Jest zdania, że skoro dopłacamy  



to i wymagamy. Wyraził nadzieję, że w ramach tej dopłaty być może uda się 
też „zagęścić” kursy na linii Czechowice – Dziedzice, również w weekendy. 

 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bogusław Stolarczyk prosił w imieniu 
rodziców, aby dokonano przeglądu placu zabaw w Bestwinie. Szczególnie 
prosił, aby zwrócić uwagę na urządzenia do zabaw, które są podobno 
zniszczone. 
Radny Łukasz Furczyk prosił ustawić znak „Zakaz wjazdu” przy wejściu do 
Parku Wiejskiego w Kaniowie, a także ustawienia tablicy z regulaminem 
korzystania z Parku. 
 
Radny Jan Stanclik podziękował za wizję na ulicy Pszczelarskiej oraz zaprosił 
na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 6 kwietnia o godz. 10:00 w sali 
OSP w Janowicach.  
Ad.10 
Przewodniczący Jerzy Zużałek odczytał: 
− Pismo Wójta Gminy Bestwina skierowane do Zarządu Dróg Powiatowych w 

Bielsku-Białej, w nawiązaniu do wniosków z sesji Rady Gminy Bestwina z 
dnia 06 lutego 2014 roku, w którym prosi o przeprowadzenie napraw 
nawierzchni ulicy Gen. Hallera w Bestwinie i ulicy Jawiszowickiej w 
Kaniowie oraz wykonanie remontu chodnika łączącego ulicę Dankowicką z 
ulicą Batalionów Chłopskich w Kaniowie. 

− Odpowiedzi na wnioski z posiedzenia Rady Sołeckiej w Kaniowie z dnia 11 
stycznia i 11 lutego 2014 roku oraz Rady Sołeckiej w Janowicach z dnia 16 
stycznia 2014 roku. Treść odpowiedzi jest jednakowa, informująca, że budżet 
gminy na 2014 rok został uchwalony. Wszelkie roboty, które w nim zostały 
ujęte będą mogły zostać wprowadzone do projektu budżetu na 2015 rok, 
ewentualnie do zmian w roku bieżącym. Remonty aktualne będą 
wykonywane sukcesywnie, po rozstrzygnięciu przetargów na ich wykonanie. 
Odpowiedzi stanowią załącznik do nin. protokołu. 
 

Odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone na obecnej sesji były w 
większości udzielane na bieżąco w punkcie 9. 
Ad.11 
Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad, Przewodniczący Rady 
Jerzy Zużałek dziękując za udział w obradach, za dyskusję, zamknął XXXVIII 
sesję Rady Gminy Bestwina w dniu 13 marca 2014 roku. 
 
Sesja rozpoczęła się o godz. 15:00 a zakończyła o godz. .17:20 
 
Protokolant:                  Sekretarz obrad:   
Insp. Irena Glądys      Radny Grzegorz Kołodziejczyk  
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