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Bestwina, dn. 30 marca 2015r. 

 

 

P r o t o k ó ł  Nr V/2015 

 

z  sesji Rady Gminy Bestwina odbytej w dniu 30 marca 2015 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 Krzysztof Wróbel. 

Protokół obejmuje uchwały Rady Gminy Bestwina od Nr V/31/2015 do                      

Nr V/42/2015. 

Sesja rozpoczęła się o godz. 14:30. 

 

W sesji uczestniczyli: Radni, Wójt Gminy Bestwina Artur Beniowski, Zastępca 

Wójta Marcin Kanik,  Skarbnik Gminy Anita Kubik, kierownicy Urzędu Gminy, 

radni Rady Powiatu Bielskiego: radny Jan Stanclik i radny Grzegorz Gawęda, 

radny Bogusław Stolarczyk, Sołtys sołectwa Bestwinka Teresa  

Paruch-Ryś, Sołtys sołectwa Kaniów Marek Pękala, Redaktor Naczelny 

„Magazynu Gminnego” Sławomir Lewczak, redaktora „Gazety Region” Paweł 

Hetnał, mieszkańcy gminy. 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji. 

2. Wybór sekretarza obrad. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Zatwierdzenie protokołu z sesji Rady Gminy Bestwina z dnia 19 lutego 

2015 roku. 

5. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej. 

6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

1) zmiany Uchwały Nr II/15/2014 Rady Gminy Bestwina z dnia 12 

grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Bestwina, 

2) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bestwina na 2015 rok Nr 

II/16/2014 Rady Gminy Bestwina z dnia 12 grudnia 2014 roku,  

3) przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bestwina, 

4) wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Bestwina, 

5) intencji zbycia części nieruchomości, 
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6) odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Bestwina w sołectwie Bestwina, 

7) odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Bestwina w sołectwie Janowice, 

8) zawarcia porozumienia na przejęcie zadania dotyczącego 

zarządzaniem  publiczną drogą powiatową, 

9) powołania nowego składu Rady Społecznej, działającej przy 

Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej 

w Bestwinie, 

10) wyrażenia lub niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu 

sołeckiego w 2016 roku. 

7. Informacje bieżące. 

8. Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich. 

9. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

10. Zamknięcie sesji. 

 

Ad.1 

Przewodniczący Rady Jerzy Stanclik przywitał serdecznie wszystkich radnych 

Rady Gminy Bestwina, Wójta Artura Beniowskiego oraz wszystkich obecnych 

na sali obrad wymienionych na wstępie. Otworzył V sesję VII kadencji Rady 

Gminy. Na podstawie listy obecności radnych stwierdził prawomocność sesji, 

gdyż w sesji uczestniczyło 14 radnych na 15 radnych ustawowego składu Rady 

Gminy. 

 

Ad.2 
Sekretarzem obrad, zgodnie z harmonogramem, jednogłośnie wybrany został 

radny Grzegorz Kołodziejczyk.  

 

Ad.3 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Stanclik przedstawił porządek obrad, który 

otrzymali wszyscy radni (zał. nr 4 do nin. protokołu).  

Następnie na wniosek Wójta Gminy Bestwina wniósł o wprowadzenie do 

porządku obrad dwóch dodatkowych projektów uchwał w sprawie: 

 udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Bestwinie, 

 udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Komendy 

Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej. 

Głos zabrał Wójt Gminy Bestwina informując radnych, że projekt w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Bestwinie oraz projekt w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

w postaci dotacji celowej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 

w Bielsku-Białej zostały omówione szczegółowo na wspólnym posiedzeniu  

komisji stałych w dniu 23 lutego b.r. Państwowa Straż Pożarna w Bielsku-Białej 
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oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Bestwinie zwróciły się do Radnych z prośbą o 

pomoc w zakupie samochodu dla potrzeb bojowych.  

Przewodniczący Rady Jerzy Stanclik zapytał radnych, czy są inne propozycje. 

Wobec braku innych propozycji w pierwszej kolejności poddał pod głosowanie 

wniosek Wójta o wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał w 

sprawie: 

 udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Bestwinie, 

 udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Komendy 

Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej. 

Wniosek Wójta Gminy Bestwina został przyjęty 14 głosami „za”, tj. 

„jednogłośnie”. 

Kolejno poddał pod głosowanie zmieniony porządek obrad, który w wyniku 

głosowania został przyjęty 14 głosami „za”, tj. jednogłośnie.  

 

 

Porządek obrad po wprowadzonych zmianach: 

 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji. 

2. Wybór sekretarza obrad. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Zatwierdzenie protokołu z sesji Rady Gminy Bestwina z dnia 19 lutego 2015 

roku. 

5. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej. 

6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

1) zmiany Uchwały Nr II/15/2014 Rady Gminy Bestwina z dnia 12 grudnia 

2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Bestwina, 

2) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bestwina na 2015 rok Nr 

II/16/2014 Rady Gminy Bestwina z dnia 12 grudnia 2014 roku,  

3) udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Bestwinie 

4) udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Komendy 

Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej 

5) przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bestwina, 

6) wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Bestwina, 

7) intencji zbycia części nieruchomości, 

8) odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Bestwina w sołectwie Bestwina, 

9) odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Bestwina w sołectwie Janowice, 
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10) zawarcia porozumienia na przejęcie zadania dotyczącego zarządzaniem 

publiczną drogą powiatową, 

11) powołania nowego składu Rady Społecznej, działającej przy 

Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bestwinie, 

12) wyrażenia lub niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu 

sołeckiego w 2016 roku. 

7. Informacje bieżące. 

8. Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich. 

9. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

10. Zamknięcie sesji. 

 

Ad.4 

Przewodniczący Jerzy Stanclik stwierdził, że protokół z sesji Rady Gminy 

Bestwina z dnia 19 lutego 2015 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: 

- zostały rozstrzygnięte przetargi w sprawie: 

 remontów cząstkowych dróg asfaltowych – wygrała firma REZBUD, 

 remontów dróg gruntowych – wygrała firma KOMBEST, 

- W dniu 23 marca 2015r. w firmie Nicromet odbyła się Komisja wspólna w 

wyniku tego spotkania zostaną przeprowadzone badania terenów przyległych do 

firmy. O wynikach badań Rada Gminy zostanie poinformowana.  

- został wybrany wykonawca na projekt termomodernizacji szkoły w Bestwince. 

Termin umowy jest do końca sierpnia. We wrześniu zostanie złożony wniosek o 

pozwolenie na budowę. W momencie pojawienia się środków zewnętrznych w 

ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego będziemy aplikować o 

możliwość pozyskania tych środków i przystąpić do realizacji zadania.  

- zaraz po świętach zostanie ogłoszony przetarg na ul. Pisarzowicką – droga ta 

będzie remontowana w ramach środków tzw. powodziowych przekazanych 

przez Wojewodę. Promesa opiewa na kwotę 160 tys. zł., szacowany koszt 

remontu około 200tys. zł. Pozostała część kwoty będzie pochodzić z budżetu 

gminy.  

- bieżące czyszczenie rowów – współdziałanie z Gminną Spółką Wodno 

Melioracyjną.  Został wyczyszczony Kanał Ulgi na granicy Kaniowa, Bestwiny i 

Bestwinki, został wybrany wykonawca na remont kanału Bartki, wyczyszczono 
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rowy, które nie były czyszczone od 30 lat. Wójt podziękował wiceprezesowi 

Spółki za dobra współpracę.  

- wpłynęło porozumienie na wykonywanie prac na szkodach górniczych w 

miejscowości Kaniów. Po podpisaniu go Przedsiębiorstwo Górnicze Silesia 

przystąpi do prac. Prace te miały rozpocząć się początkiem marca, niestety 

kopalnia boryka się z problemami, o których Wójt wspominał na komisji. PG 

Silesia zalega z wpłatami za podatki i opłaty eksploatacyjne, które mamy 

zaplanowane w budżecie.  

- jutro odbędzie się Konwent Wójtów i Burmistrzów w Starostwie Powiatowym 

w Bielsku - Białej. Zostaną poruszone tematy związane z inwestycjami na 

drogach powiatowych, a także funkcjonowania komunikacji pasażerskiej tzw. 

PKS-u. 

- odbył się XVI turniej pracowników samorządowych w piłkę nożną – Gmina 

Bestwina zajęła 3 miejsce. 

 

Ad. 6 

Rada Gminy w liczbie 14 radnych przystąpiła do rozpatrzenia projektów 

uchwał.  

Opinie do projektów uchwał, wypracowane na wspólnym posiedzeniu komisji 

stałych w dniu23 marca 2015 roku, przedstawiał Przewodniczący Rady Gminy 

Jerzy Stanclik.  

 

Przewodniczący Rady Jerzy Stanclik przystąpił do przeprowadzenia procedury 

rozpatrzenia projektów uchwał: 

 

1) zmiany Uchwały Nr II/15/2014 Rady Gminy Bestwina z dnia 12 

grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Bestwina 

2) zmiany Uchwały Nr II/16/2014 z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie 

budżetu Gminy Bestwina na rok 2015 

 

 Wyjaśnień do obu projektów uchwał udzielił Wójt Gminy Bestwina. 

W pierwszej kolejności został omówiony projekt zmiany Uchwały Nr 

II/16/2014 z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu Gminy Bestwina na 

rok 2015. 

Dochody budżetu zmieniają się o 1 500 257,00 zł: 

1 200 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi –

przeniesienie kwoty między działami, 

- zwiększenie o kwotę 160 000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z 

budżetu państwa na realizacje inwestycji  –  ul. Pisarzowicka, 

- zwiększenie o kwotę 90 257,00 zł subwencji oświatowej, 
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 - zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł z tytułu wpływów wpłat za dzieci nie 

będące mieszkańcami naszej gminy a uczęszczające do przedszkoli na terenie 

naszej gminie, 

- zmniejszenie o kwotę 247 981,05 zł z tytułu środków na dofinansowanie 

własnych inwestycji gmin – dotyczy rozliczenia zadania Budowa kanalizacji 

sanitarnej w Gminie Bestwina - etap II Bestwina, 

 Wydatki: 

- 200 000 zł – ul. Pisarzowicka, 

- 85 000zł – dofinansowanie Straży Pożarnych (70 tys. z przeznaczeniem dla 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Bestwinie, 15 000 zł dla Komendy Państwowej 

Straży Pożarnej w Bielsku-Białej), 

- 156 000 zł w dziale Oświata i wychowanie z przeznaczeniem m.in. 90 000 zł 

na wynagrodzenia i 50 000 na przedszkola, 

- 3751 zł z przeznaczeniem na Edukacyjną opiekę wychowawczą. 

 

Po zmianach budżet kształtuje się następująco: 

- po stronie dochodów kwota 33 992 781,78 zł 

- po stronie wydatków kwota 28 935 593,18 zł 

 

Wieloletnia prognoza finansowa zmiany, które zostały wprowadzone: 

 

1. Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bestwina - 

stworzenie bazy danych zawierających informacje pozwalających na 

ocenę gospodarki energią - 9 990,00 zł. 

2. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bestwina na lata 2015-2018 - 

aktualizacja programu ochrony środowiska - 3 075,00 zł. 

3. Usługa alarmowa członków OSP w Bestwinie, Bestwince, Janowicach i 

Kaniowie - 195,00 zł – umowa podpisana na 3 lata. 

4. Przebudowa drogi powiatowej 444S Czechowice-Bestwina-Jawiszowice 

w Bestwinie  - 1 038 954,00 zł. 

5. Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Bestwina, program 

organizowany przez GOPS - 55 884,99 zł. 

6. Program ERAZMUS + współpraca placówek edukacyjnych - 103 325,00 

zł. 

 

 Przewodniczący Rady Jerzy Stanclik  poinformował, że Komisje stałe 

Rady Gminy, pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie 

zmiany Uchwały Nr II/15/2014 Rady Gminy Bestwina z dnia 12 grudnia 

2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina. 

 Brak dyskusji i uwag. 

 Przewodniczący Rady Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad 

przyjęciem uchwały. 
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W wyniku głosowania Uchwała Nr V/31/2015 w sprawie zmiany 

Uchwały Nr II/15/2014 Rady Gminy Bestwina z dnia 12 grudnia 2014 

roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina - 

została przyjęta 14 głosami „za”, tj. jednogłośnie. 

 Uchwała stanowi załącznik nr 5  do nin. protokołu. 

 

 Przewodniczący Rady Jerzy Stanclik  poinformował, że Komisje stałe 

Rady Gminy, pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie 

zmiany Uchwały Nr II/16/2014 z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie 

budżetu Gminy Bestwina na rok 2015. 

 W dyskusji głos zabrali: 

Radny Marek Szymański – zapytał czy pomoc finansową przeznaczona 

dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bestwinie i Komendy Miejskiej 

Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej jest to już ujęta w projekcie 

zmian w budżecie. 

Wyjaśnień udzieliła Pani Anita Kubik. – informując, że muszą być 

zagwarantowane środki w budżecie, aby móc podjąć uchwały o 

dofinansowaniu. Jeżeli uchwały nie zostaną podjęte to środki te pozostaną 

niewykorzystane.  

 Przewodniczący Rady Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad 

przyjęciem uchwały. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr V/32/2015 w sprawie zmiany 

Uchwały Nr II/16/2014 z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie 

budżetu Gminy Bestwina na rok 2015 - została przyjęta 14 głosami 

„za”, tj. jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6  do nin. protokołu. 

 

3) udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Bestwinie 

 

Wyjaśnień udzielił Wójt Gminy Bestwina. Ochotnicza Straż Pożarna w 

Bestwinie zwróciła się pismem z prośbą o dofinansowanie zakupu 

samochodu lekkiego gaśniczego. Samochód, który  posiadają nie spełnia 

już wymogów, naprawa po wstępnej wycenie wyniosłaby tyle co wartość 

złomowa samochodu. 

Koszt całkowity zakupu pojazdu wynosi 160tys. zł. Dofinansowanie o 

które prosi jednostka wynosi 70tys. zł, resztę kwoty Ochotnicza Straż 

Pożarna pozyska z innych źródeł. Wójt przypomniał, że jest to zadanie 

własne Gminy – jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej muszą być 

wyposażone w sprzęt, który umożliwia i usprawnia działalność bojową.  

Zdaniem Wójta powinno się dofinansować ten zakup gdyż, zawsze można 

było na straż liczyć - nie tylko w przypadkach pożarów, zagrożeń 

lokalnych, a także podczas prac interwencyjnych w czynie społecznym. 
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Zaznaczyć należy również, że strażacy w naszej gminie jako jedna z 

niewielu jednostek w woj. śląskim nie pobierają ekwiwalentu za wyjazdy 

do akcji. Podsumowując, ta kwota byłaby wyższa niż dofinansowanie do 

samochodu. 

 Przewodniczący Rady Jerzy Stanclik  poinformował, że Komisje stałe 

Rady Gminy, pozytywnie jednogłośnie zaopiniowały projekt uchwały w 

sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Bestwinie. 

 Brak dyskusji i uwag. 

 Przewodniczący Rady Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad 

przyjęciem uchwały. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr V/33/2015 w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Bestwinie została przyjęta 14 głosami „za”, tj. jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7  do nin. protokołu. 

 

4) udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Komendy 

Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej 

 

Wyjaśnień udzielił Wójt Gminy Bestwina. Komenda Państwowej Straży 

Pożarnej w Bielsku-Białej  zwróciła się z prośbą o dofinansowanie zakupu 

średniego samochodu bojowego. Koszt zakupu samochodu to 700tys. zł, do 

Gminy Bestwina zwrócono się o wsparcie w kwocie 15 tys. zł. Na komisji 

wspólnej w dniu 23 marca 2015r. dość szeroko zostało to omówione. 

Dyskusja była prowadzona na temat zasadności  i celowością przyznawania 

dofinansowania. Pojawiały się głosy, że Państwowe Straże Pożarne, Policja, 

Służba Celna powinny być utrzymywane przez Państwo i są to argumenty 

słuszne, niestety rzeczywistość pokazuje, że zakup samochodów odbywa się 

praktycznie  dzięki pomocy samorządów.  Dzięki bardzo dobrej współpracy 

z Państwową Strażą Pożarną udało się pozyskać środki w kwocie 70 tys. zł 

na sprzęt dla strażaków i 100 tys. zł na łódź, a będzie służyła nie tylko naszej 

gminie. 

 Przewodniczący Rady Jerzy Stanclik  poinformował, że Komisje stałe 

Rady Gminy, pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Komendy 

Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej. 

 W dyskusji głos zabrali: 

Radny Marek Szymański – powiedział, że podtrzymuje swoje stanowisko z 

Komisji Wspólnej i uważa, że nie powinniśmy dofinansowywać innych 

jednostek, skoro mamy niedofinansowanie naszych jednostek miejscowych. 

Jego zdaniem pieniądze przede wszystkim, które pochodzą z tytułu 

ekwiwalentu, którego nasi strażacy nie pobierają,  powinny być skierowane 

na wsparcie naszych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.  
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Radny Marcin Pasierbek – powiedział, że zastanawia się nad zasadnością 

kwoty dofinansowania. Urząd Miasta i Gminy w Czechowicach-Dziedzicach 

udziela dotacji w wysokości 25 tys. zł przy budżecie, który wynosi 134 mln 

zł, a nasza gmina jest proszona o 15 tys. zł,  a mamy budżet o wiele 

mniejszy, który wynosi 34 mln. zł. 

Wójt Gminy udzielił wyjaśnień, że gmina Czechowice-Dziedzice w tym roku 

przekazują 25 tys., należy pamiętać że systematycznie dofinansowują 

jednostkę, która jest filią Państwowej Straży Pożarnej, a znajduje się na ich 

terenie. Oprócz tego Gmina Czechowice-Dziedzice w kwocie kilkudziesięciu 

tysięcy złotych dofinansowywała zakup samochodów dla Policji. 

Wójt powiedział, że wynika z wypowiedzi Radnych, że nasze jednostki są 

niedofinansowane, z czym się nie zgadza. Nasze jednostki są bardzo dobrze 

wyposażone i wypadamy dobrze w woj. śląskim. Jednostki są wyposażone w 

sprzęt bieżący typu umundurowanie, węże, gaśnice, pompy lekkie, 

motopompy, piły do betonu, drewna itp. Została podjęta uchwała o pomocy z 

przeznaczeniem na część bojową w wysokości  160 tys. zł czyli po 40 tys. zł 

na bieżące utrzymanie jednostki OSP. Inne samorządu dotują samochody w 

kwocie 5-10 tys. rocznie. Nasze jednostki są w krajowym systemie 

ratownictwa gaśniczego, co rzadko się zdarza. Jednostka OSP w Janowicach 

w zeszłym roku dzięki Państwowej Straży Pożarnej otrzymała 

dofinansowanie na kwotę 30 tys. zł  na odnowienie i modernizację elewacji, 

OSP Bestwina otrzymała dofinansowanie w kwocie 50tys. zł, OSP Kaniów 

otrzymała 100tys zł. -  łódź, OSP  Bestwinka kilkadziesiąt tys. zł. W skali 

jednego roku dofinansowanie wyniosło około 200-300 tys. zł, nie w każdym, 

roku tyle wynosi, ale ilekroć zwrócimy się o pomoc starają się jej udzielić. 

Wójt uważa, że skorzystają tylko i wyłącznie na tym nasi mieszkańcy. 

Radny Marek Szymański – zapytał, dlaczego do nas przyjeżdża jednostka  

Czechowice-Dziedzice, a nie Bielsko-Biała. 

Wójt powiedział, że w Czechowicach-Dziedzicach jest filia Państwowej 

Straży Pożarnej w Bielsku-Białej. I to jednostka z Czechowic do nas 

przyjeżdża podczas akcji gaśniczej czy też ratowniczej.  

Radny Grzegorz Owczarz – Komendant Gminny powiedział, że w 

Czechowicach-Dziedzicach jest utworzony zamiejscowy posterunek PSP w 

Bielsku-Białej, wynika to z czasów dojazdu i ilości interwencji. Samochód 

ma być kupowany dla filii PSP w Czechowicach-Dziedzicach, która 

obsługuje gminę Bestwina. 

Jeżeli chodzi o gminne Ochotnicze Staże Pożarne każda jednostka szuka 

wpierw pieniędzy na własną rękę, a dopiero potem prosi o dofinansowanie. 

Największym plusem i to trzeba podkreślić jest to, że mamy strażaków, 

którzy chcą działać, mając nawet najlepszy sprzęt, a nie mając ludzi nic nie 

zdziałamy.  
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Radny Marek Szymański – podkreślił, że nie zgadza się na dofinansowanie 

dla Państwowej Straży Pożarnej, dla Bestwiny zgodził się i był jak 

najbardziej za dofinansowaniem.  

Radny Grzegorz Owczarz wyjaśnił, że przetarg organizowany jest przez 

Komendę Wojewódzką. Przy większym zakupie jest szansa na lepsze 

warunki cenowe. Radny zgadza się, że PSP powinno być finansowana w 

100% z budżetu Państwa, ale niestety tak nie jest i trzeba pomóc, gdyż 

niektóre jednostki musiałyby czekać latami na zakup samochodu.  

Wójt Gminy powiedział, że przetarg organizują Komendy Wojewódzkie nie 

Powiatowe. 

 Przewodniczący Rady Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad 

przyjęciem uchwały. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr V/34/2015 w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Komendy Miejskiej 

Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej została przyjęta 12 

głosami „za”, przy 2 głosach „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących 

się”. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8  do nin. protokołu. 

 

5) przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bestwina 

 

Wyjaśnień udzielił Wójt Gminy Bestwina. Program jest potrzebny do 

realizacji zadania, które było zawarte w uchwale budżetowej na rok 2015 

w kwocie 48 tys. zł. Realizacją zadania zajmie się schronisko w Bielsku-

Białej. Program ten ma na celu: 

- podjęcie działań na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, 

- zmniejszenia się populacji bezdomnych psów i kotów, 

- zapobiegać zachorowaniom zwierząt na wściekliznę i inne choroby 

zakaźne, 

- zwiększyć świadomość społeczną zakresie opieki na zwierzętami 

poprzez działania edukacyjne i wychowawcze. 

Wykonawcami odpowiedzialnymi za realizację jest Urząd Gminy i 

Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej. 

Program będzie realizowany przy współudziale Policji, Państwowej 

Inspekcji Weterynaryjnej, dzierżawców lub zarządców kół łowieckich 

znajdujących się na naszym terenie.  

 Przewodniczący Rady Jerzy Stanclik  poinformował, że Komisje stałe 

Rady Gminy, pozytywnie jednogłośnie zaopiniowały projekt uchwały w 

sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bestwina. 

 Brak dyskusji i uwag. 
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 Przewodniczący Rady Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad 

przyjęciem uchwały. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr V/35/2015 w sprawie przyjęcia 

programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Bestwina została przyjęta 14 

głosami „za”, tj. jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 9  do nin. protokołu. 

 

6) wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Bestwina 

 

Wyjaśnień do tego projektu udzielił Wójt Gminy Bestwina. Dwa lata 

temu została zakończona inwestycja remontu ul. Krzywolaków 

i ul. Czechowickiej, w powykonawczym operacie geodezyjnym okazało 

się, że część terenu zajętego pod ul. Czechowicką jest naszą własnością. 

Teren ten w formie darowizny chcemy przekazać zarządcy drogi.   

 Przewodniczący Rady Jerzy Stanclik  poinformował, że Komisje stałe 

Rady Gminy, pozytywnie jednogłośnie zaopiniowały projekt uchwały w  

sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Bestwina. 

 Brak dyskusji i uwag. 

 Przewodniczący Rady Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad 

przyjęciem uchwały. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr V/36/2015 w sprawie wyrażenia 

zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność 

Gminy Bestwina została przyjęta 14 głosami „za”, tj. jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 10  do nin. protokołu. 

 

7) intencji zbycia części nieruchomości 

 

Wyjaśnij udzielił Wójt Gminy Bestwina. Projekt uchwały dotyczy 

wąskiego  paska nieruchomości położonego w Kaniowie przy ul. 

Żwirowej.  Działka nr 685/160 o szerokości od 30cm do 1 m wzdłuż 

działki przy torach. Właściciel nieruchomości obok zwrócił się pisemnie 

do urzędu w prośbą o nabycie wspomnianej nieruchomości. Działka nr 

685/160 o szerokości mniej więcej od 30cm do 1 m przylega 

bezpośrednio do jego terenu a z drugiej graniczy z terenem kolejowymi 

biegnie wzdłuż torów. Każde zbycie czy nabycie nieruchomości odbywa 

się droga przetargową. 

 Przewodniczący Rady Jerzy Stanclik  poinformował, że Komisje stałe 

Rady Gminy, pozytywnie jednogłośnie zaopiniowały projekt uchwały w 

sprawie intencji zbycia części nieruchomości. 

 Brak dyskusji i uwag. 
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 Przewodniczący Rady Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad 

przyjęciem uchwały. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr V/37/2015 w sprawie intencji 

zbycia części nieruchomości została przyjęta 14 głosami „za”, tj. 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 11  do nin. protokołu. 

 

8) odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Bestwina w sołectwie Bestwina 

9) odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Bestwina w sołectwie Janowice 

 

Wyjaśnień do obu projektów uchwał udzielił Wójt Gminy Bestwina. 

Projekty uchwał dotyczą przebiegu gazociągu wysokoprężnego na terenie 

sołectwa Bestwina i Janowice. W roku 2013 podjęte zostały uchwały w 

sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina w sołectwie Bestwina 

i Janowice w związku z planowaną inwestycją. Inwestor - GAZ-SYSTEM 

pozyskał możliwość przeprowadzenia inwestycji bez podejmowania 

zmian w planie zagospodarowania przestrzennego i ponoszenia 

dodatkowych kosztów.   

 Przewodniczący Rady Jerzy Stanclik  poinformował, że Komisje stałe 

Rady Gminy, pozytywnie jednogłośnie zaopiniowały projekt uchwały w 

sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina w sołectwie Bestwina. 

 Brak dyskusji i uwag. 

 Przewodniczący Rady Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad 

przyjęciem uchwały. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr V/38/2015 w sprawie odstąpienia 

od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Bestwina w sołectwie Bestwina została przyjęta 

14 głosami „za”, tj. jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 12  do nin. protokołu. 

 Przewodniczący Rady Jerzy Stanclik  poinformował, że Komisje stałe 

Rady Gminy, pozytywnie jednogłośnie zaopiniowały projekt uchwały w 

sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina w sołectwie Janowice. 

 Brak dyskusji i uwag. 

 Przewodniczący Rady Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad 

przyjęciem uchwały. 
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W wyniku głosowania Uchwała Nr V/39/2015 w sprawie odstąpienia 

od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Bestwina w sołectwie Janowice została przyjęta 

14 głosami „za”, tj. jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 13  do nin. protokołu. 

 

10) zawarcia porozumienia na przejęcie zadania dotyczącego 

zarządzaniem  publiczną drogą powiatową 

 

Wyjaśnień udzielił Wójt Gminy Bestwina – modernizacja chodnika w 

sołectwie Bestwinka wzdłuż ul. Św. Floriana w stronę ul. Wiśniowej. 

Zadanie to zostało zapisane w budżecie gmina na rok 2015. Chodniki – 

budowa, remont, modernizacja  - muszą być przeprowadzane przez 

Gminę, ale przylegają one do drogi powiatowej i musi zostać podjęta 

stosowna uchwała przez Gminę Bestwina jak i przez Starostwo 

Powiatowe i Radę Powiatu umożliwiające realizację zadania przez 

Gminę. Wójt wspomniał, że jest po wstępnych rozmowach z dyrektorem 

Zarządu Dróg Powiatowych  panem dyrektorem Kubisiem i będą się 

starali zmodernizować odcinek ul. Św. Floriana w stronę  

ul. Gospodarskiej, gdyż jest to ostatni odcinek tej ulicy jeszcze nie 

wymieniony, a corocznie droga ta jest dotykana skutkami powodzi czy też 

nawałnicy i stan jej uległ pogorszeniu.  

 Przewodniczący Rady Jerzy Stanclik  poinformował, że Komisje stałe 

Rady Gminy, pozytywnie jednogłośnie zaopiniowały projekt uchwały w 

sprawie zawarcia porozumienia na przejęcie zadania dotyczącego 

zarządzaniem  publiczną drogą powiatową. 

 Brak dyskusji i uwag. 

 Przewodniczący Rady Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad 

przyjęciem uchwały. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr V/40/2015 w sprawie zawarcia 

porozumienia na przejęcie zadania dotyczącego zarządzaniem  

publiczną drogą powiatową została przyjęta 14 głosami „za”, tj. 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 14  do nin. protokołu. 

 

11) powołania nowego składu Rady Społecznej, działającej przy 

Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bestwinie 

 

Wyjaśnień udzielił Wójt Gminy Bestwina. Przy Samodzielnym 

Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bestwinie funkcjonuje Rada 

Społeczna. W skład tej Rady wchodzą przedstawiciele każdego z sołectw, 

osoba Wójta lub osoba przez niego wyznaczona oraz przedstawiciel  

Wojewody Śląskiego. Wojewoda wyznaczył w ramach przedstawiciela 
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Pana Marcina Sierackiego – pracownika Wydziału Nadzoru nad 

Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w 

Katowicach. Członkowie Rady Społecznej najczęściej spotykali się 1-2 

razy na kwartał. Rada Społeczna jest organem doradczym, opiniującym 

pracę Ośrodka jak i Urzędu Gminy w tym zakresie. 

Na wspólnym posiedzeniu komisji zostało wypracowane stanowisko, że 

w skład nowej Rady wejdą: 

1. przedstawiciel Urzędu – Wójt Gminy, 

2. przedstawiciel Wojewody – Marcin Sieracki, 

3. przedstawiciel sołectwa Bestwina - Jerzy Stanclik, 

4. przedstawiciel sołectwa Bestwinka - Gawęda Grzegorz, 

5. przedstawiciel sołectwa Janowice - Stanisław Nycz, 

6. przedstawiciel sołectwa Kaniów - Grzegorz Kołodziejczyk. 

 Przewodniczący Rady Jerzy Stanclik  poinformował, że Komisje stałe 

Rady Gminy, pozytywnie jednogłośnie zaopiniowały projekt uchwały w 

sprawie powołania nowego składu Rady Społecznej, działającej przy 

Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bestwinie 

 Brak dyskusji i uwag. 

 Przewodniczący Rady Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad 

przyjęciem uchwały. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr V/41/2015 w sprawie powołania 

nowego składu Rady Społecznej, działającej przy Samodzielnym 

Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bestwinie została przyjęta 14 

głosami „za”, tj. jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 15  do nin. protokołu. 

 

12) wyrażenia lub niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu 

sołeckiego w 2016 roku 

 

Wyjaśnień udzielił Wójt Gminy Bestwina. Są to dwa projekty uchwały 

pierwszy w sprawie wyrażenie zgody na wyodrębnienie funduszu 

sołeckiego, a drugi o niewyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu 

sołeckiego. W momencie przyjęcia funduszu sołeckiego na sołectwo 

średnio przyda 23 306,60 zł na podstawie wzoru wg którego należy to 

obliczyć. W skali budżetu gminy dla wszystkich czterech sołectw jest to 

kwota wynosząca  93 226,40zł. Stwierdził też, że gdyby proceduralnie 

wyglądało to tak, że rady sołeckie miałyby swoje subkonto, dostawały 

pieniądze i wykorzystywałyby je według własnego uznania, to miałby w 

tej kwestii inne zdanie. 

W momencie podjęcia uchwały o wyrażeniu zgody na utworzenie 

funduszu sołeckiego tracimy pieniądze na utrzymanie bieżące. To co w 

ramach funduszu sołeckiego chcemy zrealizować musi być podjęte 

uchwałą zebrania wiejskiego do końca września. Dotychczas z każdego 
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zebrania wiejskiego spływało około 15 – 20 wniosków, oczywiście 

wszystkich nie dało się zrealizować, ale kilka najpilniejszych i 

priorytetowych zawsze staramy się wykonywać. W momencie przyjęcia 

funduszu sołeckiego Rada Sołecka musi wybrać 2-3 wnioski do 

zrealizowania, tak aby zmieścić się w powyższej kwocie, a reszta 

wniosków nie zostanie zrealizowana. W Bielsku-Białej jest prowadzony 

budżet obywatelski i niestety nie było tam zgodności w sprawie wyboru. 

Dotychczas ustawodawca mówił, że fundusz sołecki jest podejmowany na 

dany rok, w chwili obecnej ustawa została znowelizowana i przyjmując 

uchwałę o wyodrębnieniu  funduszu sołeckiego podejmujemy to na czas 

nieokreślony. Wójt powiedział, że podtrzymuje swoje stanowisko z 

Komisji Wspólnej i poprosił radnych o niewyrażenie zgody na 

wyodrębnienie funduszu sołeckiego.   

 Przewodniczący Rady Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe 

Rady Gminy, na posiedzeniu w dniu 23 marca 2015r. głosowały nad 

dwoma projektami uchwał w sprawie: 

 wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2016 roku 

Wynik głosowania: 1 głos „za”, 13 głosów „przeciw”, 1 głos 

„wstrzymujący się” , przy 15 radnych obecnych na sali obrad. 

 niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego 

w 2016 roku.  

Wynik głosowania: 13 głosów „za”, 1 głos „przeciw”, 1 głos 

„wstrzymujący się” , przy 15 radnych obecnych na sali obrad. 

 

Wobec powyższego głosowania Komisje stałe Rady Gminy pozytywnie 

zaopiniowały projekt uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na 

wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2016 roku. Wynik głosowania: 13 

głosów „za”, 1 głos „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się” , przy 15 radnych 

obecnych na sali obrad. 

 

 W dyskusji głos zabrali: 

- Radny Marek Szymański – powiedział, że jest to temat nad którym powinno 

się zatrzymać. Radny poinformował, że to on wstrzymał się od głosu podczas 

Komisji Wspólnej. Osobą, która była za wyrażeniem zgody na wyodrębnienie 

funduszu sołeckiego był Radny Łukasz Furczyk. Zwrócił uwagę, że fundusz nie 

jest związany tylko i wyłącznie z kwestią finansową, ale  ma na celu zaproszenie 

ludzi do współuczestniczenia w tym co się dzieje w danej miejscowości.  Kwota 

o której była mowa nie jest może dużą kwotą, ale daje pewne możliwości. 

Przypomniał Radnym, że w ich sołectwach istnieją Rady Sołeckie, które 

twierdzą, że nie mają na nic wpływu gdyż nie mają narzędzi. Takim narzędziem 

byłyby środki pieniężne wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego. Uważa, 

że wydzielenie kwoty 93 tys. nie zachwieje budżetem, a każde sołectwo 

podjęłoby działania, które dotyczyłoby konkretnej wsi. Powiedział,   
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że np. któreś z sołectw mogłoby zbudować ścieżkę zdrowia z przyrządami do 

ćwiczeń. Zakupując co roku tylko jeden sprzęt o wartości ok. 20 tys. zł to w 

ciągu czterech lat będą mieć już cztery.  

Poprosił Radnych o zastanowienie się nad tematem. Powiedział, że mieszkańcy 

mogą zarzucić radnym pasywność w momencie niewyrażenia zgody na 

wyodrębnienie funduszu sołeckiego.  

- Wójt Gminy powiedział, że pieniądze te nie ma Rada Sołecka, a Zebranie 

Wiejskie. Tak jak wspominał wcześniej gdyby je miała Rada Sołecka to byłby 

jak najbardziej za. Wójt przytoczył kwoty  budżetu przeznaczone na utrzymanie 

bieżące , powiedział że tych środków nie ma dużo. Przypomniał, że w zeszłym 

roku powstały trzy place zabaw w ramach programu Radosna Szkoła, ale 

powstały tylko i wyłącznie dzięki temu, że posiadaliśmy wkład własny na place. 

Jeżeli środki, które miałyby być przeznaczone na fundusz sołecki  

zainwestujemy jako wkład własny w pozyskanie środków z UE, to 

powiększymy go 4-5 krotnie. Patrząc na budżet, na zadania bieżące, na 

harmonogram prac to o czym wspominał w informacjach bieżących o wynikach 

przetargów na remonty cząstkowe dróg gruntowych czy też asfaltowych, 

czyszczenie rowów jest niczym innym jak mini budżet obywatelski, zadania 

które realizujemy są wnioskami z zebrań wiejskich, zebrań Rad Sołeckich, z 

wniosków mieszkańców które są kierowane do Urzędu Gminy.  W momencie 

jeżeli przyjmiemy że zrealizujemy tylko dwa wnioski w ramach funduszu 

sołeckiego to nam środków finansowych jakie mamy w  budżecie  nie 

wystarczy. Wójt odniósł się do pomysłu Radnego  M. Szymańskiego na temat 

budowy ścieżki zdrowia informując, że w zeszłym roku zostały postawione 

dwie siłownie zewnętrzne, zamierzamy pozyskać środki na siłownie takie 

również w sołectwie Janowice i Bestwinka ale w ramach grantów z Urzędu 

Marszałkowskiego – gdzie koszt postawienia takiej siłowni to koszt trzydziestu 

pary tysięcy, gdzie wkład własny to 4 tysiące a resztę środków pozyskujemy z 

zewnątrz. Wójt zaznaczył jeszcze raz, że wszystkie zadania, które wykonujemy 

pochodzą z wniosków Rad Sołeckich, mieszkańców czy też radnych. 

- Radny Marek  Szymański – powiedział, że uchwały mają być podejmowane 

przez Zebranie Wiejskie na których jest Rada Sołecka i Sołtys,  który jest po to 

aby to pilnować i modelować. Zaznaczył, że zdaje sobie sprawę, że ludzie są 

rożni i dyskusje na zebraniach wiejskich mogą różnie przebiegać, ale uważa, że 

czasem trzeba zaryzykować, aby się przekonać.  

Radny zwrócił uwagę,  że od środków przeznaczonych na fundusz sołecki 

otrzymujemy zwrot z budżetu państwa  w wysokości  20-40%. 

Radny Łukasz Furczyk powiedział, że podziela w dużej części argumentacje 

Radnego Szymańskiego. Zauważył również, że jest szansa, że fundusz sołecki 

pomoże zaktywizować mieszkańców. W tym roku obchodzi 25-leie samorządu 

terytorialnego. Radny powiedział, że wg niego część instytucjonalna działa 

coraz lepiej, urzędnik jest bliżej obywatela, ale równocześnie uważa,  
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że struktura społeczna nie wychodzi tak dobrze. Zasugerował, ze może fundusz 

sołecki tchnął by „nowego ducha” w działania obywatelskie. 

Radny Grzegorz Owczarz – Z uwagi na doświadczenie, bo pracował w Radzie 

Sołeckiej wie, że te pieniądze by się przydały, ale jednak przemawia do niego 

argumentacja Wójta, że te pieniądze można pomnożyć, dzięki pozyskiwanym 

środkom zewnętrznym. Popiera argumentacje Radnego Szymańskiego w 

sprawie aktywizacji mieszkańców, gdyż zaczyna aspekt ten zanikać. Widać to 

po ilości osób obecnych na zebraniach wiejskich, frekwencja jest w okolicy 

kilku procent. Radny zaproponował, aby Rady Sołeckie odniosły się do tej 

kwestii, zorganizowały spotkanie i jakieś wnioski się wypracuje na przyszły rok.  

Wójt powiedział, że to są projekty uchwał na rok 2016. Do końca marca  Rada 

Gminy podejmuje decyzję czy przystępujemy do wyodrębnienia funduszu 

sołeckiego w 2016 roku, a do końca września muszą zostać podjęte uchwały 

zebrań wiejskich. Odnosząc się do kwestii frekwencji  mieszkańców na 

Zebraniach Wiejskich Wójt poinformował, że chodzi na nie od 2003 roku. 

Zebranie Wiejskie to była jedyna możliwość kontaktu z Urzędem. Obecnie 

większość spraw jest załatwiana na bieżąco, wiele powiadomień dostajemy 

telefonicznie,  pocztą e-mailową, sms-ami. 

Radny Marek Szymański – poparł Radnego Owczarza. Powiedział, że powinno 

to być omówione na zebraniu Rady Sołeckiej. W Janowicach temat ten został 

poruszony. Radny powiedział, że jeżeli w tym momencie będziemy przeciwni 

na wyodrębnienie funduszu to rok będzie do tylu. 

Przewodniczący Rady  Jerzy Stanclik, również na sesji, przeprowadził 

głosowanie nad dwoma projektami uchwał w sprawie:  

 wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2016 roku. 

Wynik głosowania: 2 głosy „za”, 10 głosów „przeciw”, 2 głosy 

„wstrzymujące się” przy 14 radnych obecnych na sali obrad. 

 niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2016 roku. 

Wynik głosowania: 10 głosów „za”, 2 głosy „przeciw”, 2 głosy 

„wstrzymujące się” przy 14 radnych obecnych na sali obrad. 

W wyniku przeprowadzonych głosowań, podjęta została Uchwała Nr 

V/42/2015 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu 

sołeckiego w 2016 roku.  

Uchwała stanowi załącznik nr 16  do nin. protokołu. 

 

Ad 7.  

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Stanclik poinformował, że: 

 Państwo radni otrzymali dzisiaj druki oświadczeń majątkowych, które 

należy złożyć na ręce Przewodniczącego Rady Gminy wraz z kopią 

swojego zeznania podatkowego o wysokości osiągniętego dochodu w 

roku podatkowym (PIT) do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 

grudnia roku poprzedniego. 
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Na ręce Wojewody Śląskiego oświadczenia majątkowe składają tylko 

Przewodniczący Rady Gminy oraz Wójt Gminy.  

Do oświadczeń zostało też dołączone pismo z Śląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego dotyczące wypełniania druków oświadczeń majątkowych. 

 Wpłynął do Rady Gminy Bestwina odpis prawomocnego wyroku 

dotyczącego skargi złożonej przez Prokuratora Rejonowego w 

Pszczynie na uchwałę Rady Gminy Bestwina z dnia 27 września 

2001r. nr XXXIV/252/2001 w przedmiocie zasad usytuowania miejsc 

sprzedaży napojów alkoholowych. Wyrok ten stwierdził nieważność 

zaskarżonej uchwały w części określonej w jej § 1 i § 2. 

Uchwała ta będzie aktualizowana w najbliższym czasie.  

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że w § 1 nie określono jak liczyć 50 metrów. 

§ 2 dotyczy incydentalnych sprzedaży, w wyroku jest napisane, że trzeba 

stosować ogólne przepisy. 

Pismo stanowi załącznik nr 17  do nin. protokołu. 

 W dniu 25 marca 2015r. wpłynęła prośba Pani Magdaleny Solich 

zamieszkałej z Bestwinie, która została powołana do Kadry Polski na 

basenowe Mistrzostwa Świata w freedivingu o  wsparcie finansowe. 

Mistrzostwa odbywać się będą w Belgradzie od 20 do 28 czerwca 

2015r. Całkowity koszt wyjazdu wynosi 4000zł. 

Radny Mariusz Solich udzielił informacji co to jest freediving, że jest to 

pływanie pod wodą na odległość bez aparatury, na wstrzymanym oddechu.  

Pismo stanowi załącznik nr 18  do nin. protokołu. 

 W dniu 27 marca 2015r. wpłynęło pismo o dzierżawę terenu 

mieszczącego się w Kaniowie pomiędzy oczyszczalnią ścieków a ul. 

Młyńską. Grunt ten wnioskodawca chce przeznaczyć pod budowę 

farmy fotowoltaicznej.  

Pismo stanowi załącznik nr 19  do nin. protokołu. 

 W dniu 23 marca 2015r. Wójt Gminy Bestwina przekazał na ręce 

Przewodniczącego Rady sprawozdanie roczne z wykonania budżetu 

gminy za rok 2014.   

 

Wójt Gminy Bestwina przypomniał, że w poprzedniej kadencji została 

przedstawiona prezentacja w sprawie fotowoltaiki. Zmieniło się ustawodawstwo 

w tej sprawie i powoli kształtują się możliwości finansowe dla przedsiębiorców 

jak i odbiorców.  

 

W sprawach bieżących Wójt Gminy Bestwina poinformował, że: 

 8 kwietnia w Kaniowie, a 9 kwietnia w Bestwinie o godz. 17:00 odbędzie 

się spotkanie informacyjne dla mieszkańców w sprawie studium 

zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Bestwina, które jest w 

trakcie opracowywania. Planowane jest również spotkanie w tej sprawie z 

przedsiębiorcami, którzy działają na naszej gminie, aby mieli możliwość 
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przedstawiania swoich planów dalszego działania i rozwoju. Jeżeli będzie 

możliwość zostanie to uwzględnione w pracach nad studium.  

 Na komisji było przedstawione pismo z Bielskiego Parku 

Technologicznego Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji sp. z o.o. w 

sprawie szkoleń i rozwoju w dziedzinie technologii nowoczesnych 

działalności Parku, pojawiły się wtedy głosy o chęć zapoznania się bliżej 

z tematem. Jeżeli nadal Państwo jesteście zainteresowanie tą kwestią to 

można by zorganizować spotkanie nie tylko na ten temat, ale również 

innych tj. obwodnicy Parku, projektowanego mostu na rzece Białce, 

inwestycjach na terenie naszej gminy. Można zorganizować wyjazdowe 

posiedzenie Komisji Rozwoju lub spotkać się z przedstawicielami Parku 

w Urzędzie Gminy. 

 

W sprawie pism z informacji bieżących głos zabrali: 

 Radny Łukasz Furczyk zapytał kiedy odbywają się Mistrzostwa w 

freedivingu? 

Odpowiedź: 20-28 czerwiec 

 Radny Grzegorz Owczarz zapytał czy 4000 zł to koszt całości czy koszt 

dofinansowania.  

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że jest to całościowy koszt 

wyjazdu osoby na Mistrzostwa. 

 Pani Anita Kubik - Skarbnik Gminy poinformowała radnych, że nie ma 

możliwości dofinansowania. Można wyróżnić taką osobę przyznając jej  

nagrodę za osiągnięcie wysokich wyników w współzawodnictwie 

sportowym. 

 Radny Stanisław Nycz zapytał czy nie byłoby możliwości przyznania 

nagrody w ramach promowania gminy. 

 Pani Skarbnik odpowiedziała, że w ramach promocji można kupić 

nagrodę za osiągnięte wyniki. 

 Radny Marek Szymański zapytał, czy dostanie dokumenty z wykonania 

budżetu, gdyż w informacjach bieżących Przewodniczący odczytał, że 

sprawozdanie takie zostało przekazane do Biura Rady. 

 Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że termin przekazania 

sprawozdania był do 30 marca, a materiały oczywiście zostaną radnym 

przekazane.  

 Wójt poinformował radnych, że pismo w sprawie fotowoltaiki wpłynęło 

do Urzędu Gminy w piątek. Z tematem trzeba się szerzej zapoznać. W 

piśmie dzierżawa jest proponowana na 25 lat, a teren ten w planie 

zagospodarowania nie ma przeznaczenia pod taką działalność. Wójt 

powiedział, że będzie zorganizowane spotkanie z wnioskującymi, gdyż 

nie wiadomo czy będą to wykorzystywać tylko i wyłącznie na własne 

potrzeby czy też mogłaby na tym skorzystać oczyszczalnia ścieków.  
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O wynikach wszystkich przeprowadzonych rozmów zostaną Państwo 

poinformowani.  

 

Ad 8. 

 

W ramach wniosków i zapytań radnych głos zabrali: 

 Radny Łukasz Furczyk zapytał o koszt odśnieżania tegorocznej zimy. 

Wójt powiedział, że koszt utrzymania zimowego wyniósł 102 tys. zł. W zeszłym 

roku był to koszt 25tys. zł, a 2 lata temu około 200tys. zł.  

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Stanclik zasugerował przeprowadzenie 

rozmowy w późniejszym czasie na temat  jakości odśnieżania dróg i chodników, 

gdyż można mieć zastrzeżenia do jakości wykonywanych prac.  

 Radny Stanisław Nycz zapytał, kiedy zostaną połatane dziury po zimie, a 

także o oświetlenie na ul. Janowickiej. Poprosił o naprawę nawierzchni 

drogi na odcinku koło lasu Janowickiego łączącej Podlesie z ul. Szkolną, a 

także o naprawę ul. Miodowej – bocznej.  

Wójt poinformował radnych, że harmonogram naprawy dróg gruntowych i 

remontów cząstkowych jest dostępny u Zastępcy Wójta. Remont dróg 

asfaltowych już się rozpoczął, a remontu dróg gruntowych dopiero się zacznie. 

W sprawie oświetlenia ul. Janowickiej, ul. Pastwiskowej, a także innych awarii 

Wójt powiedział, że zgłoszenia są przyjmowane elektronicznie. W naszym 

przypadku przez oddział w Wrocławiu i niestety nie jesteśmy w stanie tego 

przyśpieszyć. Posterunek Energetyczny w Czechowicach-Dziedzicach 

praktycznie już nie funkcjonuje.  

 Radny Grzegorz Kołodziejczyk – przypomniał oraz ponowił swoją prośbę 

o podcięcie gałęzi na ul. Rybackiej i ul. Kóski (od Młynówki w stronę 

Białki).  Z prośbą taką zwrócili się do niego Strażacy z OSP w Kaniowie, 

którzy podczas akcji nie mogą przejechać tymi drogami.  

 Radny Jerzy Borutka poprosił radny powiatowych o połatanie dziur na 

drodze powiatowej tj. ul. Janowickiej. 

 Radny Marek Szymański zapytał czy była odpowiedź z Zarządu Dróg 

powiatowych w sprawie ul. Górskiej. Poinformował, że wszystkie krzaki 

zostały wycięte. A także zwrócił uwagę stan nawierzchni drogi na 

wyjeździe z ul. Górskiej na ul. Janowicką. 

Pan Zastępca Wójta Marcin Kanik poinformował, że rozmawiał z Dyrektorem 

Zarządu Dróg Powiatowych i przekazał informację, że również mają zrobiony 

harmonogram prac i postępują zgodnie z nim - ul. Górska jest w nim  ujęta.  

W sprawie pism kierowanych do Zarządu Dróg Powiatowych poinformował, że 

na wiele z nich nie było odpowiedzi. Jeżeli posiadają środki finansowe i zostaje 

zadanie zrealizowane to odpowiedzi nie ma. Jeżeli Urząd Gminy dostaje 

odpowiedź na pismo kierowane do Zarządu Dróg Powiatowych to jest ona 

automatycznie przekazywana do Rad Sołeckich. 

 



21 

 

Wójt Gminy Artur Beniowski powiedział, że ma nadzieje,  że wzorem lat 

ubiegłych przejmiemy od powiatu utrzymanie poboczy dróg powiatowych. 

Powiat przekazuje środki finansowe i  bieżącym utrzymaniem, wykaszaniem 

przy drogach zajmujemy się sami.  

 Radny Roman Pacyga – zapytał czy w umowie z wykonawcą na remont 

dróg jest zapis, że dziury szczególnie niebezpieczne będą zabezpieczane i 

naprawiane w określonym terminie? 

Wójt Artur Beniowski powiedział, że jest harmonogram, ale nie trzymamy się 

go ściśle. Interwencyjne łatanie dziur  zagrażających bezpieczeństwu musi 

zostać od razu zrealizowane. Jeżeli chodzi o bieżące łatanie firma otrzymuje 

pisemne zlecenie i w danym okresie czasu musi zostać to naprawione. Dopiero 

po odbiorze przez inspektora i pracownika Urzędu zostaje wystawiona faktura i 

zapłata za daną pracę.  

 Radny Stanisław Nycz poinformował, że  na przejściu dla pieszych przy   

ul. Krakowskiej stoi cały czas woda, co stwarza zagrożenie. 

Zastępca Wójta poinformował, że odbyło się spotkanie z Zarządem Dróg 

Powiatowych oraz z firmą, która wykonywała remont tego odcinka ul. 

Krakowskiej i w ramach gwarancji zostanie to poprawione. 

 Radny Marcin Pasierbek poinformował, że na ul. Szkolnej jest zapadnięty 

chodnik koło przedszkola (ubytek kostki brukowej i wyrwa na głębokość 

30-40 cm), zapytał o usunięcie osuwisk na ul. Szkolnej. Na skrzyżowaniu 

ul. Szkolnej, ul. Kubika, ul. Brzozowej, ul. Podleskiej w piątek odbyło się 

spotkanie z przedstawicielami Zarządu Dróg Powiatowych, 

Nadleśnictwem i Zastępcą Wójta w sprawie budowy drogi leśnej, jak i 

wywózki drewna z lasu. Firma ta dostała zezwolenie na przejazd 

pojazdów ciężkich ul. Podleską i ul. Kubika w stronę Janowic. Radny 

zauważył że wykonawcy lekceważą zezwolenia i jeżdżą drogami, na które 

zezwolenia nie mieli. Poprosił, aby przypilnować, aby jeździli tylko po 

wyznaczonych drogach. Drogi te na przestrzeni ostatniego czasu, zostały 

bardzo zniszczone. Radny zwrócił również uwagę na rozjeżdżone rowy 

wzdłuż tych dróg. Pojazdy poruszające się po tych drogach mają masę 40 

ton, a dopuszczalna masa na tych drogach wynosi 8 ton. 

Wójt powiedział, że pieniądze, które miały zostać w ramach prowadzonej 

inwestycji przekazane na remont drogi trafią do Ministerstwa. Poinformował 

radnych, że będą się starać o wyegzekwowanie naprawy ul. Podleskiej jeszcze  

w tym roku, gdyż tak to było uzgadniane w momencie rozpoczęcia inwestycji.  

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych również ma się starać o wyremontowanie 

ul. Szkolnej i ul. Kubika, gdyż te ulice są ulicami powiatowymi. Z gminnych 

dróg mają tylko pozwolenia na ul. Podleską. Wójt powiedział, że spotka się  

z Nadleśniczym i będzie prosił o częściowy remont drogi w tym roku. Okres 

wywózki tego drzewa ma trwać od 8-10 lat. Trwa to już od 2013 roku. 
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W ramach wniosków i zapytań rad sołeckich głos zabrali:  

 

Sołtys Sołectwa Bestwina Pani Maria Maroszek  i Rada Sołecka w Bestwinie 

prosi o wykonanie następujących prac: 

- udrożnić rów przy ul. Witosa od „Kapliczki” w kierunku G.S. Bestwina,  

- regularnie opróżniać kosze na śmieci w centrum Bestwiny,  

- zamówić tabliczki z numerami ulic: ul. Widokowa, ul. Witosa od nr 156a 

- zamontować punkty świetlne na ul. Sikorskiego (dojazd do Ośrodka 

"RAZEM"),  

- zamontować wyżej tabliczkę z nazwą ul. Podleska 7 i 9 tak by była widoczna,  

- postawić tabliczkę informacyjną na przystanku autobusowym przy ul. Witosa.  

Pismo stanowi załącznik nr 20 do nin. protokołu. 

 

Wnioski z posiedzenia Rady Sołeckiej w Janowicach z dnia 26.03.2015r.: 

- wyciąć gałęzie przy ulicy Miodowej ( posesja Pana Czany) oraz przy ulicy 

Janowickiej (obok posesji Państwa Bagierek),  

- potrzebny kamień na ulice Miodową boczną i Podlesie, 

- ustalić właściciela masztu obok szkoły i ewentualne korzyści materialne dla 

Gminy z tytułu jego lokalizacji, 

- członkowie Rady Sołeckiej wnioskują o wyodrębnienie funduszu sołeckiego.  

Pismo stanowi załącznik nr21 do nin. protokołu. 

 

Wnioski z posiedzenia Rady Sołeckiej w Bestwince w dniu 

27.03.2015r. 

- Rada Sołecka wnioskuje o wybudowanie parkingu obok szkoły w Bestwince 

zgodnie z uchwałą Zebrania Wiejskiego z dnia 12.10.2014 oraz Rady Sołeckiej 

z dnia 27.03.2015r. 

Wnioskujemy o rozpoczęcie działań w zakresie zakupu parceli pod budowę 

parkingu od P. Roberta Drobik, który wyraża zgodę na sprzedaż (ok.60arów). 

Parcela graniczy z działką szkoły. 

- zobowiązać firmę wykonującą kanalizację w Bestwince o naprawę dróg 

zniszczonych podczas prac na ul. Ślosarczyka i  ul. Podpolec, 

- udrożnić mostek na Młynówce na ulicy Sportowej,  

- w związku z  zmianą działalności Kółka Rolniczego prosimy o informację o 

nowej działalności - niepokój mieszkańców - pojawiły się pojemniki w dużych 

ilościach, 

- prośba o ponowną analizę wniosków z zebrania Rady Sołeckiej 

przedstawionych na Sesji Rady Gminy w dniu 19.02.2015r.  

Pismo stanowi załącznik nr 22 do nin. protokołu. 
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Pismo Rady Sołeckiej w Kaniowie z dnia 28.02.2015r. (data wpływu 

17.03.2015r.) 

 

Rada Sołecka w ostatnich latach wielokrotnie rozpatrywała problem 

stanu sanitarnego wody pitnej dostarczanej do naszych gospodarstw 

domowych. Mieszkańcy juz od dłuższego czasu są zbulwersowani z 

dostarczaniem do domostw wody o dużych zanieczyszczeniach. Powoduje to 

niejednokrotnie zanieczyszczenie urządzeń gospodarstwa domowego, a co za 

tym idzie kosztowne ich naprawianie. Żeby nie było mało to dochodzi do tego 

zniszczenie części bielizny podczas prania gdy stan czystości wody podczas 

tego cyklu zostaje zakłócony. Problem wodociągów jest dobrze znany Panu 

Wójtowi i Radnym Gminy Bestwina dlatego zwracamy się z usilną prośbą o 

potraktowanie tej sprawy bardzo poważnie gdyż cierpliwość mieszkańców jest 

na granicy wytrzymałości  

To jeden problem z czystością wody, do tego dochodzi drugi tzn. brak 

wody na górnych kondygnacjach co związane jest z zaniżaniem ciśnienia 

wody przez KOMBEST w celu jak to jest określane uniknięcia awarii 

pęknięcia starej instalacji wodociągowej (azbestowej). Jak długo mamy 

jeszcze czekać aby sytuacja uległa poprawie. Żąda się od nas zapłaty za zużytą 

wodę, tylko że powinniśmy za to otrzymywać wodę zdatną do spożycia bez 

żadnych dodatkowych zabiegów uzdatniających.  

Aby wiarygodne były nasze żądania do niniejszego pisma dołączamy listę 

mieszkańców popierających nasze starania. Nie chcemy dopuścić do sytuacji w 

której mieszkańcy nie płacili by za wodę.  

Pismo stanowi załącznik nr 23 do nin. protokołu. 

 

Pismo Rady Sołeckiej w Kaniowie z dnia 10.03.2015r. (data wpływu 

17.03.2015r.), które Urząd Gminy i Przewodniczący Rady otrzymali do 

wiadomości.  

 

W związku z występowaniem podtopień terenów w sąsiedztwie rowu 

wzdłuż ulic Witosa, Myśliwskiej i Dębowej Rada Sołecka zwraca się do Pana 

o uregulowanie sprawy zastawki na w/w rowie.  

Zastawka ta ( betonowa i zabudowana na stałe )znajdująca się w obrębie stawu i 

wybudowana przez Pana powoduje spiętrzenie wody i  nie odprowadzanie jej w 

należytej ilości. Stan  taki powoduje zamulenia rowu, przepustów a co za tym 

idzie podtopienia. 

Mamy nadzieję, że dla dobra mieszkańców potraktuje Pan sprawę poważnie.  

Pismo stanowi załącznik nr 24 do nin. protokołu. 
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Wnioski z Zebrania Rady Sołeckiej w Kaniowie w dniu 10 marca 2015r.  

1. Bezwzględnie przyśpieszyć realizację spraw zgłaszanych w poprzednich 

protokołach.  

2. Dokonać weryfikacji rozkładu jazdy PKS.  

3. Zmobilizować Zarząd Dróg Powiatowych do utrzymywania stanu 

technicznego dróg, rowów przydrożnych oraz oznakowania.  

Pismo stanowi załącznik nr 25  do nin. protokołu. 

 

Ad. 9  

Przewodniczący Rady Jerzy Stanclik odczytał odpowiedzi udzielone przez 

Wójta Gminy Bestwina na wnioski z Rad Sołeckich. 

 

 W odpowiedzi na wnioski Rady Sołeckiej w Janowicach z dnia 

29.01.2015r. (wpłynęło 5.02.2015 r.) – Wójt Gminy informuję, że: 

- uszkodzony słup teletechniczny przy ul. Miodowej został usunięty, 

- został stworzony harmonogram naprawy rowów i przepustów, według którego 

prace będą realizowane, 

- cieknąca rynna na budynku przedszkola zostanie naprawiona w okresie 

wiosennym w miarę sprzyjających warunków atmosferycznych.  

Pismo stanowi załącznik nr 26  do nin. protokołu. 

 

 W odpowiedzi na wnioski Rady Sołeckiej w Kaniowie z dnia 4.02.2015 

r. (wpłynęło 9.02.2015 r.) – Wójt Gminy  informuję, że: 

- przycinka gałęzi przy drogach gminnych będzie realizowana systematycznie, 

w miarę posiadanych środków finansowych, 

- zostało skierowane pismo do mieszkańca o usunięcie sprzętu z drogi gminnej 

ul. Furczyka, 

- w sprawie wymiany sieci wodociągowej w załączeniu pismo nr 

ST.7021.7.2015. 

Pismo stanowi załącznik nr 27 do nin. protokołu. 

 

W odpowiedzi na wnioski Rady Sołeckiej w Bestwince z dnia 

14.02.2015r. (wpłynęło 18.02.2015r.) –  Wójt Gminy informuję, że: 

- tablica z nazwą ul. Wiśniowej została zamówiona w emalierni, 

- został stworzony harmonogram naprawy rowów i przepustów, według którego 

prace będą realizowane, 

- jesteśmy w trakcie realizacji remontów gminnych dróg asfaltowych, 

- Gmina nie może wycinać ani zlecać wycinki drzew na terenach prywatnych, 

natomiast na terenach gminnych wycinka będzie sukcesywnie realizowana. 

Pismo stanowi załącznik nr 28 do nin. protokołu. 
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W odpowiedzi na pismo Rady Sołeckiej w Kaniowie pismo z dnia 

28.02.2015 r. (wpłynęło 17.03.2015 r.) – informuję, że wymiana sieci 

wodociągowej jest priorytetem w bieżącej kadencji. 

Pismo stanowi załącznik nr 29 do nin. protokołu. 

 

Sołtys Sołectwa Kaniów Marek Pękala poprosił o: 

- wykonanie przepustu na Grobel Borowa w rejonie parku, 

- dokonać napraw gwarancyjnych ul. Witosa,  

- dokonać napraw rowów na ul. Krzywolaków, 

- wykonać oznakowanie dojazdu do BPTiL, 

- na ul. Zgody wysypać tuczeń - droga rozjechana, 

- uzupełnić tłuczeń na poboczach dróg gminnych i powiatowych, 

- w rejonie szkoły wykonano przejście dla pieszych - pasy, ale nie zostały 

wykonane barierki ochronne, które prawdopodobnie urząd miał postawić, 

- poprosił, aby w momencie wydawania zezwolenia na wycinkę drzew, również 

zlecić wycinkę krzaków. 

 

Sołtys Sołectwa Bestwinka Teresa Paruch-Ryś: 

- zapytała czy jest możliwość otrzymania harmonogramu napraw rowów i 

przepustów, 

- poprosiła o tłuczeń na ul. Wiśniową, ul. Ładną i ul. Starowiejską. 

 

Radny Powiatowy Jan Stanclik wspomniał o spotkaniu w lesie w sprawie 

wywozu drzewa. Zwrócił uwagę, że samochody jeżdżą ul. Prusa, na którą nie 

mają zezwolenia. Poinformował, że wycinkę na ul. Gorskiej wykonało 

Starostwo Powiatowe. 

Na ostatniej sesji Rady Gminy były skierowane pytania w sprawie ul. 

Dankowickiej (przepusty, dęby zagrażające, przepust główny pod własnością 

kolei). W dniu 9 kwietnia o godz., 9.00 odbędzie się wizja w tej sprawie na 

skrzyżowaniu ul. Dankowickiej z ul. Św. Floriana. Radny powiatowy zwrócił 

uwagę, że jest za mały przepust do Łękawki. 

 

Wójt Gminy  powiedział, że większość z wniosków to wnioski drobne, ale 

zasadne. 90 % wniosków to utrzymanie bieżące – remonty dróg gruntowych, 

rowy, przepusty, remonty dróg asfaltowych, wycinka drzew. Wójt powiedział, 

że nie chce się deklarować kiedy zostaną zrealizowane poszczególne wnioski i 

czy zostanie to zrobione w tym roku. Zaznaczył, że np. wycinka drzew na ul. 

Kóski nie będzie priorytetem, gdyż zaczniemy od miejsc gdzie jest dużo więcej 

domów i ruch samochodów jest duży.  

Duża część wniosków odnosi się do zadań powiatu - Wójt stara się spotykać z 

powiatem, pisać pisma, ponaglać, ale również oni mają harmonogram wg 

którego postępują. 
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Wójt zwrócił uwagę, że jeżeli priorytetem dla sołectwa Kaniów będzie wymiana 

sieci wodociągowej, na którą musimy pozyskać środki zewnętrzne, gdyż z 

własnych nie jesteśmy w stanie tego zrobić, to niestety będzie trzeba z czegoś 

zrezygnować. Poprosił radnych jak i sołtysa z Kaniowa, żeby rozważyć o co się 

wnioskuje. Jeżeli się umawiamy,  że w danym okresie skupiamy się na danym 

priorytecie to dążmy do jego realizacji i mówmy „wspólnym językiem” przed 

społeczeństwem i mieszkańcami, że najważniejsze jest teraz np. wymiana sieci 

wodociągowej i niestety część wniosków, mimo że ważnych nie będzie w 

najbliższym czasie zrealizowana.  

Wpłynęło pismo od Rady Sołeckiej Bestwince o wykup ziemi pod parking przy 

szkole, trzeba zdać sobie sprawę, że wartość inwestycji jest duża i niestety 

będzie trzeba zrezygnować z czegoś innego, oczywiście jeżeli by miało dość do 

realizacji wniosku – w obecnym budżecie nie ma na to środków. 

Budżet głównie kształtuje się na podstawie wpływów z podatków z państwa, ale 

również z podatków lokalnych, a nie jesteśmy gminą, która by dawała duże 

możliwości dla inwestujących.  

Wójt powiedział, że zdaje sobie sprawę że cześć z tych wniosków do następnej 

sesji nie zostanie zrealizowanych, ale będzie starał się aby zadania ujęte w 

harmonogramie nie bieżąco były wykonywane. Od kwietnia będą 4 osoby z 

Urzędu Pracy, które też będą realizować drobne wnioski typu wycinka, śmieci, 

bieżące sprzątanie.  

Wójt poprosił radnych i obecnych na sali o wyrozumiałość i zrozumienie, że nie 

jest się w stanie wszystkiego naraz wykonać.  

Radny Grzegorz Kołodziejczyk zwrócił uwagę, że o wycięcie drzew na  

ul. Kóski prosili strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaniowie, a nie 

mieszkańcy.  

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Stanclik powiedział, że gmina popełnia 

spore błędy, i teraz trzeba ponosić konsekwencje za decyzje podjęte kilka 

kadencji wcześniej. Przykładem może być problem ul. Krakowskiej bocznej – 

lata temu Rada Gminy zrobiła drogę na terenie bagnistym i droga się rozjeżdża, 

a prowadzi tylko do jednej posesji. W 2013 roku na zlecenie gminy na tę drogę 

został nawieziony materiał, który w tym momencie zamienia się w masę błotną. 

Zwrócił się do Wójta, aby się zastanowił nad rozwiązaniem problemu. 

Przewodniczący powiedział, że jego zdaniem nie powinno tam być drogi 

gminnej. 

Wójt Gminy powiedział, że faktycznie ta droga nie powinna być drogą gminną, 

ale niestety kilka czy kilkanaście lat temu została przyjęta do kategorii dróg 

gminnych. Poinformował radnych, że materiał którym została naprawiona 

droga, nie był materiałem gorszej jakości. Tym materiałem zostały naprawione 

kilkanaście innych dróg, problem polega na tym, że wcześniej mieszkańcy na tą 

drogę wysypywali różne materiały żużlowe, które pod wpływem eksploatacji 

wychodzi na wierzch, a kliniec się zapada. Niestety podbudowa pod drogę była 

zła.  
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3. Zamknięcie sesji. 

 

Na ręce Przewodniczącego Rady Gminy zostały przesłane życzenia świąteczne 

od: 

- Senatora Rzeczypospolitej Polskiej – Rafała Muchackiego 

- Posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej – Sławomira Kowalskiego 

- Starosty Bielskiego i Przewodniczący Rady 

- Związek Harcerstwa Polskiego 

- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowicach 

 

Przewodniczący Rady Gminy Bestwina Jerzy Stanclik złożył życzenia z okazji 

zbliżającego się Świąt Wielkanocnych. 

Wójt Gminy również dołączył się do życzeń, które złożył Przewodniczący 

Gminy radnym i wszystkim obecnym osobom.  

 

Dziękując wszystkim za udział w obradach, za dyskusję, Przewodniczący Rady 

Gminy Jerzy Stanclik zamknął V sesję Rady Gminy Bestwina w dniu 30 marca 

2015 roku. Sesja rozpoczęła się o godz. 14:30 a zakończyła o godz.17:29.  

 

Prot.     Sekretarz obrad  

B. Małysz-Zbijowska Grzegorz Kołodziejczyk 


