Bestwina, dn. 28 maja 2015r.
P r o t o k ó ł Nr VI/2015
z sesji Rady Gminy Bestwina odbytej w dniu 28 maja 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 15 radnych.
Protokół obejmuje uchwały Rady Gminy Bestwina od Nr VI/43/2015 do
Nr VI/54/2015.
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, radny Grzegorz Gawęda,
radny Bogusław Stolarczyk, Sołtys sołectwa Kaniów Marek Pękala, członek
Rady Sołeckiej w Bestwince Józef Distel, członkowie sekcji modelarskiej
„SAMURAJ”, uczestnicy II Gminnej Gry Terenowej, Prezes OSP Bestwina
Marcel Kraus, 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. Przedstawienie porządku obrad Rady Gminy.
4. Przyjęcie protokołu z sesji Nr V/2015 Rady Gminy z dnia 30 marca 2015r.
5. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
6. Wręczenie nagród Wójta Gminy Bestwina za osiągnięcia w dziedzinie
twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
7. 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 Nr II/16/2014 Rady Gminy Bestwina z dnia 12 grudnia
2014 roku w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok 2015,
3. zwolnienia z podatku od nieruchomości,
4. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz z rachunkiem
zysków i strat Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji za 2014 rok,
5. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz z rachunkiem
zysków i strat Gminnej Biblioteki Publicznej za 2014 rok,
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6. zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków,
7. przejęcia na podstawie porozumienia zadań dotyczących zarządzania
publicznymi
drogami
powiatowymi
leżącymi
w granicach
administracyjnych gminy Bestwina,
8. ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc podawania
napojów alkoholowych na terenie gminy Bestwina,
9. uchylenia Uchwały Nr V/33/2015 Rady Gminy Bestwina w sprawie
udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Ochotniczej
Straży Pożarnej w Bestwinie,
10.uchylenia Uchwały Nr V/34/2015 Rady Gminy Bestwina w sprawie
udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Komendy
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej.
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 Jerzy Stanclik przywitał serdecznie wszystkich radnych
Rady Gminy Bestwina, Wójta Artura Beniowskiego oraz wszystkich obecnych
na sali obrad wymienionych na wstępie. Otworzył VI sesję VII kadencji Rady
Gminy. Na podstawie listy obecności radnych stwierdził prawomocność sesji,
gdyż w sesji uczestniczyło15 radnych na 15 radnych ustawowego składu Rady
Gminy.
Przewodniczący Rady Jerzy Stanclik odczytał z okazji 25-lecia Samorządu
Gminnego pisma od Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Bogdana
Borusewicza oraz szefa Kancelarii Senatu i szefa Kancelarii Prezydenta RP.
Pisma stanowią załączniki nr 4 i nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad.2
Sekretarzem obrad, zgodnie z harmonogramem, jednogłośnie wybrana została
radna Maria Maroszek.
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Ad.3
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Stanclik przedstawił porządek obrad, który
otrzymali wszyscy radni (zał. Nr 6 do nin. protokołu).
Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
Wybór sekretarza obrad.
Przedstawienie porządku obrad Rady Gminy.
Przyjęcie protokołu z sesji Nr V/2015 Rady Gminy z dnia 30 marca
2015r.
5. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
6. Wręczenie nagród Wójta Gminy Bestwina za osiągnięcia w dziedzinie
twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
7. 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 Nr II/16/2014 Rady Gminy Bestwina z dnia 12
grudnia 2014 roku w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok 2015,
3. zwolnienia z podatku od nieruchomości,
4. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz z rachunkiem
zysków i strat Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji za 2014 rok,
5. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz z rachunkiem
zysków i strat Gminnej Biblioteki Publicznej za 2014 rok,
6. zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków,
7. przejęcia na podstawie porozumienia zadań dotyczących zarządzania
publicznymi
drogami
powiatowymi
leżącymi
w granicach
administracyjnych gminy Bestwina,
8. ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc podawania
napojów alkoholowych na terenie gminy Bestwina,
9. uchylenia Uchwały Nr V/33/2015 Rady Gminy Bestwina w sprawie
udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w Bestwinie,
10.uchylenia Uchwały Nr V/34/2015 Rady Gminy Bestwina w sprawie
udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Komendy
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej.
8. Informacje bieżące.
9. Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich.
10.Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania.
11.Zamknięcie sesji.
1.
2.
3.
4.
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Następnie na wniosek Wójta Gminy Bestwina wniósł o wprowadzenie do
porządku obrad dwóch dodatkowych projektów uchwał w sprawie:
 wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 1 do Porozumienia Nr
ON.II.031.43.2015 zawartego w dniu 11 marca 2015 r. w Bielsku-Białej
o współpracy w sprawie realizacji Regionalnych Inwestycji Terytorialnych
Subregionu
Południowego
Województwa
Śląskiego
w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014-2020
 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Bestwina w sołectwie Kaniów przy północno
zachodniej granic gminy
Głos zabrał Wójt Gminy Bestwina informując radnych, że projekty te zostały
omówione na wspólnej komisji.
Wójt poprosił o dodanie w punkcie 6 -Wręczenie nagród Wójta Gminy
Bestwina za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania
i ochrony kultury, również przyznanie nagród w II Gminnej Grze Terenowej, a
także o udzielenie głosu Prezesowi OSP Marcelowi Kraus.
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:
 wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 1 do Porozumienia Nr
ON.II.031.43.2015 zawartego w dniu 11 marca 2015 r. w Bielsku-Białej
o współpracy
w sprawie
realizacji
Regionalnych
Inwestycji
Terytorialnych Subregionu Południowego Województwa Śląskiego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020
 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Bestwina w sołectwie Kaniów przy północno
zachodniej granic gminy,
a także dwóch dodatkowych podpunktów w punkcie 6.
Wniosek Wójta Gminy Bestwina został przyjęty 15 głosami „za”, tj.
„jednogłośnie”.
Kolejno poddał pod głosowanie zmieniony porządek obrad, który w wyniku
głosowania został przyjęty 15 głosami „za”, tj. jednogłośnie.
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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 V/2015 Rady Gminy z dnia 30 marca
2015r.
5. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
6. Wręczenie nagród Wójta Gminy Bestwina za osiągnięcia w dziedzinie
twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
7. 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 Nr II/16/2014 Rady Gminy Bestwina z dnia 12
grudnia 2014 roku w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok
2015,
3. zwolnienia z podatku od nieruchomości,
4. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz z
rachunkiem zysków i strat Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji za
2014 rok,
5. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz z
rachunkiem zysków i strat Gminnej Biblioteki Publicznej za 2014
rok,
6. zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków,
7. przejęcia na podstawie porozumienia zadań dotyczących
zarządzania publicznymi drogami powiatowymi leżącymi
w granicach administracyjnych gminy Bestwina,
8. ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc podawania
napojów alkoholowych na terenie gminy Bestwina,
9. uchylenia Uchwały Nr V/33/2015 Rady Gminy Bestwina w
sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bestwinie,
10. uchylenia Uchwały Nr V/34/2015 Rady Gminy Bestwina w
sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej
dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w BielskuBiałej.
11. wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 1 do Porozumienia Nr
ON.II.031.43.2015 zawartego w dniu 11 marca 2015 r. w BielskuBiałej o współpracy w sprawie realizacji Regionalnych Inwestycji
Terytorialnych Subregionu Południowego Województwa Śląskiego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020
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12. przystąpienia
do
sporządzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Bestwina w sołectwie
Kaniów przy północno zachodniej granic gminy
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 Stanclik stwierdził, że protokół z sesji Rady Gminy
Bestwina z dnia 30 marca 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
15 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Ad.5
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej przedstawił Wójt Gminy Artur
Beniowski:
- rozstrzygnięty został przetarg na remont ul. Pisarzowickiej. Firma ta na
naszym terenie wykonywała remont ul. Godynia, ul. Sportowej, ul. Szkolnej (na
zlecenie Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej). Remont rozpocznie się
początkiem czerwca. Na czas remontu droga zostanie zamknięta.
- wykonany został przepust przy ul. Podlesie, a także remont cząstkowy tej
drogi,
- została zamówiona wiata na przystanek przy ul. Pszczelarskiej,
- w ramach remontu dróg gruntowych została wyremontowana ul. Rybacka,
- rozpoczęto czyszczenie rowów przy ul. Łabędziej,
- wycinka krzaków przy ul. Jawiszowickiej,
- w ramach remontu dróg gruntowych została wyremontowana ul. Starowiejska,
leżąca w administracji Gminy Bestwina, do Gminy Wilamowice została
przesłana informacja o remoncie drogi na naszym terenie,
- wzdłuż ul. Sportowej zostały utwardzone i nadsypane pobocza,
- do końca maja, będzie przygotowany projekt parkingu przy ul. Podzamcze w
Bestwinie, w najbliższym czasie dostaniemy informację czy zostaną nam w tym
roku przyznane środki na remont tej ulicy w ramach środków powodziowych.
Jeżeli środki miałyby być przekazane końcem września lub w październiku
zadanie to zostanie przesunięte na kolejny rok, gdyż remont musiałby być
wykonany do końca tego roku,
-finalizuje się przebieg drogi S1, został wybrany do rekomendacji wariant E –
czyli wariant pomiędzy kopalnią Brzeszcze, a kopalnią PG Silesia. Na obszarze
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sołectwa Kaniów omija on naszą gminę. Z gminy Miedzna pójdzie w kierunku
gminy Wilamowice i na wysokości Starej Wsi będzie węzeł. Będą czynione
starania, aby zjazd był również w okolicy Kaniówka, aby drogę technologiczną,
most na Białej i ul. Jawiszowicką tak skomunikować, aby był wjazd na drogę
DK1 czy też na S1. W Janowicach przebieg tej drogi pójdzie na 90% lasem od
strony ul. Czernichowskiej czyli od strony gminy Wilamowice. Wariant ten
został zaakceptowany również przez Gminę Bielsko-Biała.
Ad. 6
Wręczenie nagród Wójta Gminy Bestwina za osiągnięcia w dziedzinie
twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, a także za
zwycięstwo w II Gminnej Grze Terenowej.
Na salę obrad wszedł radny powiatowy Grzegorz Gawęda.
Wójt Gminy Artur Beniowski powiedział, ze zgodnie z Uchwałą Rady Gminy
Wójt Gminy powołuje komisję, która przyznaje nagrody Wójta Gminy Bestwina
za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony
kultury. Zgodnie z regulaminem do Rady Gminy wpłynęły dwa wnioski o
przyznanie w/w nagrody. Komisja oceniła oba wnioski pozytywnie. Pierwsza
nagroda została przyznana dla dr nauk medycznych Franciszka Magi. Niestety
w dniu dzisiejszym jest nieobecny. Na kolejnej sesji nagroda ta zostanie
wręczona laureatowi. Druga nagroda została przyznana dla sekcji modelarskiej
Samuraj działającej przy Centrum Kultury Sportu i Rekreacji, która dzięki
swoim sukcesom promuje gminę. Wysokie osiągnięcia odnoszą nie tylko na
szczeblu gminnym, powiatowym, ale także na arenie międzynarodowej.
Wójt Gminy Artur Beniowski wręczył również nagrodę za zwycięstwo w
Gminnej Gry Terenowej. Gra ta jest organizowana przez Towarzystwo
Miłośników Ziemi Bestwińskiej. Pierwsza terenowa gra odbyła się dwa lata
temu w Bestwinie, wygrała ją Bestwinka. Zgodnie z regulaminem gra odbywa
się w sołectwie skąd wywodzi się poprzedni zwycięzca. Gra ta polega na tzw.
„podchodach”, szkoły muszą przejść przez wyznaczoną ilość punktów.
Uczestniczy muszą wykazać się umiejętnościami z udzielania pierwszej
pomocy, sprawnością sportową, wiadomościami historycznymi dotyczącymi
danej miejscowości, gminy, a także całego kraju. W tym roku wygrał Zespól
szkolno-przedszkolny w Kaniowie, a więc III Gra Terenowa za dwa lata
odbędzie się w Kaniowie. Wójt oraz Przewodniczący Rady Jerzy Stanclik
złożyli gratulację i wręczyli puchar przedstawicielom szkoły i uczestnikom gry.
Następnie głos zabrał prezes OSP Bestwina Marceli Kraus, który podziękował
za podjęcie uchwały w sprawie przekazania dotacji na pomoc finansową
przeznaczonej na zakup samochodu pożarniczego. Zaprosił na uroczystość z
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okazji 125-lecia założenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Bestwinie w dniu 6
czerwca 2015r.
Ad. 7
Rada Gminy w liczbie 15 radnych przystąpiła do rozpatrzenia projektów
uchwał.
Opinie do projektów uchwał, wypracowane na wspólnym posiedzeniu komisji
stałych w dniu 21maja 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. Wójt
powiedział, że na wspólnym posiedzeniu Komisji oba projekty uchwały
były omówione.
Do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej dodano:
1. Termomodernizacja budynku Przedszkola publicznego w Bestwinie okres
realizacji zadania to lata 2016 -2018, łączne nakłady finansowe to kwota
3 000 000,00 zł
2. Termomodernizacja budynku SP w Bestwince - okres realizacji zadania to
lata 2015-2017, łączne nakłady finansowe to kwota 4 000 000,00 zł limit
wydatków w 2015 roku obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej w
kwocie 100 245,00 zł
3. Zmianie ulega zadanie pn.: Usługa alarmowa członków OSP w Bestwinie,
Bestwince, Janowicach i Kaniowie - limit nakładów finansowych na rok
2015 wynosi 516,60 zł okres realizacji zadania to lata 2015-2018 a łączne
nakłady finansowe to kwota 1771,20 zł
Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2015
1) Dział 600 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - zmniejszenie o kwotę
57 471,00 zł - z tytułu dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację
inwestycji,
- zmniejszenie o kwotę 100 000,00 zł - z tytułu inwestycji i zakupów
inwestycyjnych - rozstrzygnięto przetarg na zadanie - odbudowa ul.
Pisarzowickiej w Janowicach.
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2) Dział 750 - Administracja publiczna- zmniejszenie o kwotę 144 471,00 zł
- z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.
3) Dział 801 - Oświata i wychowanie- zmniejszenie o kwotę 9 000,00 zł. - z
tytułu inwestycji i zakupów inwestycyjnych - rozstrzygnięto przetarg na
wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie Termomodernizacja szkoły
podstawowej w Bestwince.
4) Rozdział 80104 - Przedszkola
- zmniejszenie o kwotę 61 000,00 zł - z tytułu inwestycji i zakupów
inwestycyjnych
wykonanie
dokumentacji
projektowej
na
Termomodernizację Przedszkola w Bestwinie zostało przesunięte na rok
2016
- zwiększenie o kwotę 60 000,00 zł - wydatki bieżące jednostek budżetowych
- opłaty za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli na terenie
innych gmin
5) Dział 851 - Ochrona zdrowia - zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł wydatki bieżące jednostek budżetowych - organizacja miesięcznej półkolonii
letniej dla dzieci z terenu naszej gminy
6) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenie o
kwotę 187 000,00 zł - z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o
kwotę
180
000,00
zł
oraz
wydatki
bieżące
o
kwotę
7 000,00 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 Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr VI/43/2015 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 15 głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu.
 Przewodniczący 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.
 Brak dyskusji i uwag.
 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
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W wyniku głosowania Uchwała Nr VI/44/2015 w sprawie zmiany
Uchwały Nr II/16/2014 z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie
budżetu Gminy Bestwina na rok 2015 - została przyjęta 15 głosami
„za”, tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu.
3) zwolnienia z podatku od nieruchomości
 Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Wójt Gminy Artur Beniowski.
Wójt poinformował radnych, że tak jak wspominał już kilka razy
wcześniej jest duże prawdopodobieństwo, że po 2020 do budżetów gmin
przestana płynąc środki unijne. Aby zabezpieczyć gminie jak największą
dochodowość od potencjalnych przedsiębiorców zaproponował, aby
podjąć uchwałę, która pomoże przedsiębiorcom rozpocząć działalność na
terenie naszej gminy. Projekt uchwały dotyczy pomocy de minimis w
sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości. Okres zwolnienia o
którym jest mowa to 24 miesiące. Zwalnia się z podatku od
nieruchomości budynki wybudowane i związane z prowadzeniem
działalności gospodarczej na terenie naszej gminy od dnia 1 stycznia po
momencie oddania budynku do użytkowania. Każda działalność, która
zostanie zapoczątkowana na terenie naszej gminy może taką pomoc
uzyskać.
 Przewodniczący Rady Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe
Rady Gminy, pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie
zwolnienia z podatku od nieruchomości
 Brak dyskusji i uwag.
 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr VI/45/2015 w sprawie zwolnienia z
podatku od nieruchomości- została przyjęta 15 głosami „za”, tj.
jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu.
4) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz z rachunkiem
zysków i strat Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji za 2014 rok
5) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz z rachunkiem
zysków i strat Gminnej Biblioteki Publicznej za 2014 rok,
 Wyjaśnień do obu projektów uchwał udzielił Wójt Gminy Artur
Beniowski. Poinformował on, że są to dokumenty, które są wymagane.
Jest to przyjęcie w formie bilansu, porównanie aktywów i pasywów danej
jednostki organizacyjnej.
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 Przewodniczący Rady Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe
Rady Gminy, pozytywnie jednogłośnie zaopiniowały projekt uchwały w
sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz z
rachunkiem zysków i strat Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji za 2014
rok
 Brak dyskusji i uwag.
 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr VI/46/2015 w sprawie
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz z
rachunkiem zysków i strat Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji za
2014 rok- została przyjęta 15 głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu.
Na sale obrad wszedł rady powiatowy Bogusław Stolarczyk.
 Przewodniczący Rady Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe
Rady Gminy, pozytywnie jednogłośnie zaopiniowały projekt uchwały w
sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz z
rachunkiem zysków i strat Gminnej Biblioteki Publicznej za 2014 rok,
 Wójt Gminy Bestwina pogratulował i podziękował dyrektor Teresie
Lewczak za to, że w rankingu organizowanym przez powiat bielski
Gminna Biblioteka Publiczna w Bestwinie znalazła się na pierwszym
miejscu, a wyróżniona została również filia w Janowicach w zakresie
modernizacji lokalu bibliotecznego. Od wielu lat jesteśmy w czołówce
bibliotek. Wójt podziękował pani dyrektor za organizowanie różnych
imprez jak i spotkań, na które zawsze pozyskuje środki z zewnątrz, nie
obciążając naszego budżetu.
 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr VI/47/2015 w sprawie
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz z
rachunkiem zysków i strat Gminnej Biblioteki Publicznej za 2014 rok
- została przyjęta 15 głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do nin. protokołu.
6) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków
 Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Wójt Gminy Artur Beniowski.
Zgodnie z tym, co zostało ustalone na posiedzeniu komisji stałych:
- za wodę 5,19 zł netto za m3, dotychczas obowiązująca 4,65 zł netto. –
podwyżka inflacyjna,
11

- za ścieki 5,23 zł netto za m3, dotychczas było 4,30 zł netto – jest to
podwyższa konieczna w związku z bilansowaniem się Przedsiębiorstwa.
Wójt wspomniał, że miał propozycje, aby cenę za wodę podnieść o 1zł i
rozważyć co można by za to zrobić w ramach wymiany sieci
wodociągowej. Na komisji dyskusja była bardzo gorąca, w międzyczasie
odbyło się parę spotkań z radnymi, pracownikami urzędu, jak również z
prezesem Kombest Wacławem Waliczkiem. W wyniku prowadzonych
rozmów powrócono do pierwotnego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady poprosił o szersze omówienie projektu uchwały dla
osób, które nie były obecne na posiedzeniu komisji. Podwyżka inflacyjna
wody wynika w związku z podwyżką energii, wzrostu obsługi na sieci.
Wzrost ceny za ścieki spowodowany jest tym, że sołectwo Bestwinka jest
już poza gwarancją i wszystkie remonty będą musiały być prowadzone
przez Kombest, dotyczy to również oczyszczalni ścieków. Mamy
zwiększającą się infrastrukturę technicznej, czyli zwiększającej się ilości
sieci kanalizacyjnej na terenie gminy, która w ostatnim czasie została
rozbudowana. W związku z tym zwiększył się automatycznie podatek od
nieruchomości liniowych. Wyżej wymienione czynniki powodują wzrost
ceny, aby przedsiębiorstwo mogło się bilansować.
 Przewodniczący Rady Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe
Rady Gminy, pozytywnie jednogłośnie zaopiniowały projekt uchwały w
sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków
 W dyskusji głos zabrał:
 Radny Łukasz Furczyk powiedział, że po raz pierwszy od kilku lat
podnosimy cenę za wodę i ścieki poprosił, aby Wójt Gminy w
Magazynie Gminnym wyjaśnił przyczyny tych podwyżek, na które
składa się min. wzrost kosztów Przedsiębiorstwa Kombest – czynniki
składowe tj. wzrost ceny energii, podatek od nieruchomości liniowych,
a także koszty związane z naprawą sieci kanalizacyjnej.
 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr VI/48/2015 w sprawie
zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków - została przyjęta 15 głosami „za”, tj.
jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do nin. protokołu.
7) przejęcia na podstawie porozumienia zadań dotyczących zarządzania
publicznymi
drogami
powiatowymi
leżącymi
w granicach
administracyjnych gminy Bestwina
 Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Wójt Gminy Artur Beniowski.
Przejmujemy od powiatu bielskiego wykaszanie poboczy, wysepek
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biegnących wzdłuż dróg powiatowych, które są w administracji Zarządu
Dróg Powiatowych. Od wielu lat to w naszej gminie już funkcjonuje.
Pomimo, że uchwałę dopiero się podejmuje, prace już trwają. Wójt
powiedział, że na komisji było wiele pozytywnych opinii co do pracy
operatora wykaszarki. Zanim przystąpiliśmy do przejęcia tego zadania od
powiatu, Starostwo miało harmonogram, w którym było tylko dwukrotne
wykaszanie poboczy. Niektóre ulice wymagają wykoszenia w sezonie
nawet 5 krotnego, dlatego Wójt poprosił o przyjęcie tej uchwały.
 Przewodniczący Rady Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe
Rady Gminy, pozytywnie jednogłośnie zaopiniowały projekt uchwały w
sprawie w sprawie przejęcia na podstawie porozumienia zadań
dotyczących zarządzania publicznymi drogami powiatowymi leżącymi
w granicach administracyjnych gminy Bestwina
 Brak dyskusji i uwag.
 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr VI/49/2015 w sprawie przejęcia na
podstawie porozumienia zadań dotyczących zarządzania publicznymi
drogami powiatowymi leżącymi w granicach administracyjnych
gminy Bestwina - została przyjęta 15 głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do nin. protokołu.
8) ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc podawania
napojów alkoholowych na terenie gminy Bestwina
 Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Wójt Gminy Artur Beniowski.
Dwie ustawy: o samorządzie gminnym oraz o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi regulują w jakich miejscach,, w jakich
odległościach, punktach można sprzedawać wyroby alkoholowe oraz też
zawierają zapisy, które miejsca są miejscami chronionymi.
 Przewodniczący Rady Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe
Rady Gminy, pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie
ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc podawania
napojów alkoholowych na terenie gminy Bestwina
 W dyskusji głos zabrali:
 Radny Grzegorz Owczarz zapytał czy na ogródek gastronomiczny
musi być zgoda
 Pełnomocnik Wójta Bożena Jaromin powiedziała, że zgoda jest
wymagana.
 Przewodniczący Rady Jerzy Stanclik poinformował obecnych, że
poprawiamy uchwałę, która była podjęta kilka lat wcześniej.
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Prokuratura Rejonowa skierowała sprawę do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego, który uchylił niektóre paragrafy.
 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
 W wyniku głosowania Uchwała Nr VI/50/2015 w sprawie ustalenia
zasad usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów
alkoholowych na terenie gminy Bestwina - została przyjęta 15 głosami
„za”, tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do nin. Protokołu.
9) uchylenia Uchwały Nr V/33/2015 Rady Gminy Bestwina w sprawie
udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w Bestwinie
10) uchylenia Uchwały Nr V/34/2015 Rady Gminy Bestwina w sprawie
udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Komendy
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej
 Wyjaśnień do obu projektów uchwał udzielił Wójt Gminy Artur
Beniowski. Nadzór prawny zakwestionował podjęcie uchwały. W chwili
obecnej wystarczą przesunięcia w budżecie.
 Przewodniczący Rady Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe
Rady Gminy, pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie w
sprawie uchylenia Uchwały Nr V/33/2015 Rady Gminy Bestwina w
sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w Bestwinie
 Brak dyskusji i uwag.
 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr VI/51/2015 w sprawie uchylenia
Uchwały Nr V/33/2015 Rady Gminy Bestwina w sprawie udzielenia
pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Bestwinie - została przyjęta 15 głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do nin. protokołu.
 Przewodniczący Rady Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe
Rady Gminy, pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie
uchylenia Uchwały Nr V/34/2015 Rady Gminy Bestwina w sprawie
udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Komendy
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej
 Brak dyskusji i uwag.
 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
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W wyniku głosowania Uchwała Nr VI/52/2015 w sprawie udzielenia
pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Komendy Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej - została przyjęta 15
głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 16 do nin. protokołu.
11) wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 1 do Porozumienia Nr
ON.II.031.43.2015 zawartego w dniu 11 marca 2015 r. w Bielsku-Białej
o współpracy
w sprawie
realizacji
Regionalnych
Inwestycji
Terytorialnych Subregionu Południowego Województwa Śląskiego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020
 Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Wójt Gminy Artur Beniowski.
Wcześniej podejmowaliśmy uchwałę o chęci bycia członkiem Subregionu
Południowego na który składa się powiat bielski, cieszyński, żywiecki,
pszczyński. Liderem jest miasto Bielsko-Biała. Dzięki temu programowi
w poprzednim okresie została wyremontowana część ul. Witosa, został
wybudowany Ośrodek Sportów Wodnych w Kaniowie. Na ten okres
programowania mamy przyjęte tematy związane z termomodernizacją
placówek oświatowych – Szkoła Podstawowa w Bestwince i Przedszkole
w Bestwinie. Zmiany w tym porozumieniu dotyczą wzmocnienia roli
lidera czyli miasta Bielska-Białej oraz gmin partnerskich.
 Przewodniczący Rady Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe
Rady Gminy, pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 1 do Porozumienia Nr
ON.II.031.43.2015 zawartego w dniu 11 marca 2015 r. w Bielsku-Białej
o współpracy
w sprawie
realizacji
Regionalnych
Inwestycji
Terytorialnych Subregionu Południowego Województwa Śląskiego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020
 Brak dyskusji i uwag.
 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr VI/53/2015 w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie Aneksu nr 1 do Porozumienia Nr ON.II.031.43.2015 zawartego
w dniu 11 marca 2015 r. w Bielsku-Białej o współpracy w sprawie realizacji
Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego
Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - została przyjęta 15 głosami „za”,
tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 17 do nin. protokołu.
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12) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Bestwina w sołectwie Kaniów przy północno
zachodniej granic gminy
 Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Wójt Gminy Artur Beniowski
informując, że dotyczy to obszaru Bielskiego Parku Technologicznego.
Projekt ten pójdzie poza bieżącą zmianą planu zagospodarowania
przestrzennego, ponieważ dla tego obszaru studium już istniało i zmiana
wpisuje się w założenia tego dokumentu. Finansować całą procedurę
będzie Starostwo Powiatowe. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dokonują
samorządy gminne. W projekcie tym zmiany dotyczą rozszerzenia
działalności inwestycyjnej. Zostaną zagospodarowane tereny, które w tym
momencie są nieużytkami. Powstaną nowe miejsca pracy.
 Przewodniczący Rady Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe
Rady Gminy, pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Bestwina w sołectwie Kaniów przy północno
zachodniej granic gminy
 Brak dyskusji i uwag.
 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr VI/54/2015 w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Bestwina w sołectwie Kaniów przy północno
zachodniej granic gminy - została przyjęta 15 głosami „za”, tj.
jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 18 do nin. protokołu.
Ad 8.
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Stanclik odczytał list od Honorowej
Obywatelki Gminy Bestwina Pani Walerii Owczarz w związku z 25-leciem
Samorządu Terytorialnego.
Pismo stanowi załącznik nr 19 do nin. protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Stanclik poinformował, że:
 Wójt Gminy w dniu 16 kwietnia 2015r. złożył na moje ręce sprawozdanie
z realizacji współpracy Gminy Bestwina z organizacjami pozarządowymi
oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2014r.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 20 do nin. protokołu.
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 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zgodnie z art. 16a ustawy o pomocy
społecznej przedłożył do wglądu ocenę zasobów pomocy społecznej.
Pismo stanowi załącznik nr 21 do nin. protokołu.
 Wojewoda Śląski w dniu 30 kwietnia wszczął postępowanie nadzorcze w
sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr V/37/2015 Rady Gminy
Bestwina z dnia 30 marca 2015r. w sprawie intencji zbycia
nieruchomości. W dniu 7 maja 2015r. zostało wydane rozstrzygnięcie
nadzorcze stwierdzające nieważność tej uchwały. Przewodniczący Rady
Jerzy Stanclik odczytał uzasadnienie w tej sprawie.
Pisma stanowią załączniki nr 22 i nr 23 do nin. protokołu.
Wyjaśnień do tego pisma udzielił Wójt Gminy Bestwina informując, że
sprzedaż nieruchomości jest stanem ciągłym i niezrozumiała jest sprzedaż i
podział nieruchomości bez uchwały Rady Gminy. Podstawa prawna uchwały
była sprawdzana przez radcę prawnego. Gmina odwoła się od postanowienia do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
Głos zabrał radny Łukasz Furczyk. Powiedział, że z jednej strony Wojewoda
piszę, że Rada jest organem suwerennym i nikt tej suwerenności nie będzie
odbierał, a z drugiej strony uchyla suwerenną decyzję radnego i Rady Gminy.
Zauważył, że Rada nie może decydować, co na własnej ziemi dla naszych
mieszkańców robić. Jest to według niego sprzeczne, bo najpierw pismo mówi o
suwerenności Rady, a następnie poucza Rady, jak ma postąpić. Nie tak powinno
to wyglądać i ma nadzieję, iż urząd w wyższych instancjach odwoławczych
odniesie sukces w tym temacie.
 Śląski Urząd Wojewódzki w dniu 21 maja 2015r. w związku z pismem
mieszkańca naszej gminy w sprawie nieprawidłowości w funkcjonowaniu
organów Sołectwa Bestwina poinformował, że zgodnie z art. 18a organem
właściwym do sprawowania kontroli nad działalnością jednostek
pomocniczych jest rada gminy.
Pismo stanowi załącznik nr 24 do nin. protokołu.
Wyjaśnień udzielił Przewodniczący Rady Jerzy Stanclik.
Jest to pismo związane z pismami miszkańca, który neguje tryb
przeprowadzenia i wyboru Rady Sołeckiej i Sołtysa na zebraniu sołeckim w
Bestwinie. Sprawa się toczy w Prokuraturze i na jej polecenie niektórzy radni
byli przesłuchiwani przez policje, co do przebiegu zebrania i protokołów z tego
zebrania. Mieszkaniec wysłał także pismo do Urzędu Wojewódzkiego w tej
sprawie, który zwrócił sprawę na szczebel samorządu gminnego. Z pisma
wnioskującego wynika, iż z radnych obecnych w tym zebraniu aktywnie
uczestniczyli jako funkcyjni: Pani Sołtys Maria Maroszek, Jerzy Stanclik jako
Przewodniczący Zebrania, Pani Barbara Pacholska sporządzająca protokół z
17

zebrania sołeckiego. Problemem powinna zająć się Komisja Rewizyjna,
natomiast radne będące stronami musiałyby się dobrowolnie wyłączyć z prac
Komisji w tej sprawie. Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pana Radnego Furczyka z prośbą, aby
na najbliższym posiedzeniu Komisja Rewizyjna zajęła się tą sprawą. Z
przepisów wynika, iż Komisja Rewizyjna powinna się tym zająć, a później na
posiedzeniu plenarnym Rady przedstawić opinię.
Radny Łukasz Furczyk jako Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, że
na posiedzeniu w dniu 03 czerwca 2015r. Komisja zajmie się tą sprawą. Radne
na czas dyskusji zostaną wyłączone. Biuro Rady musi przygotować całą
dokumentację na temat zebrania sołeckiego w Bestwinie.
Przystąpiono do przegłosowania wniosku Przewodniczący Rady Gminy
w sprawie skierowania sprawy do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną.
Wniosek Przewodniczącego Rady Jerzego Stanclika został przyjęty 15 głosami
„za”, tj. „jednogłośnie”.
 W dniu 26 maja 2015r. wpłynęło pismo od mieszkańców z prośbą o
interwencję oraz nakaz usunięcia nasypu ziemi tworzącej wał wzdłuż
drogi stanowiącej dojazd do posesji.
Pismo stanowi załącznik nr 25 do nin. protokołu.
Przewodniczący Rady Jerzy Stanclik poinformował, że w dniu 26 maja 2015r.
na dyżurze pojawili się mieszkańcy z ul. Szkolnej, którzy przynieśli
dokumentację fotograficzną, z której wynikało, iż woda z drogi dojazdowej
wlewa się im na teren posesji. Z pracownikiem referatu GB Adamem Wróblem
pojechał na miejsce i stwierdzili, iż rzeczywiście jesienią na poboczu prywatnej
drogi został nasypany wałek ziemi, który miał być zgodnie z decyzją Gminy
rozplantowany. Właściciel tej drogi twierdził, iż jest tam problem z dojazdem
śmieciarki i dlatego tę drogę poszerza. Jednak prawdopodobnie mieszkańcy
robią sobie na złość z uwagi na fakt, iż są skonfliktowani. We wtorek na drodze
było do 20 centymetrów wody, która zaczynała się wlewać na teren sąsiedniej
posesji. Pracownik urzędu zrobił dokumentację fotograficzną. Z uwagi na
skonfliktowanie stron, konieczne jest zajęcie się tą sprawą przez Gminę.
W sprawach bieżących Wójt Gminy Bestwina poinformował, że firma zajmująca
się fotowoltaiką odstąpiła od tematu, ze wzglądu na cenę dzierżawy, która jest
ustalona Uchwałą Rady Gminy. Wynosi ona 3 złote za metr kwadratowy, co
daje 30 tysięcy w skali miesiąca. Nie ma w Polsce odpowiednich rozporządzeń
odnośnie tego typu działań. Wójt zaproponował możliwość zakupu hektara
planowanego do sprzedaży, a firma ma udzielić odpowiedzi co do dalszych
decyzji. Na sprzedaż tego terenu odbyły się już 3 przetargi, które nie przyniosły
efektu.
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W dniu dzisiejszym trafiła do Wójta opinia z Regionalnej Izby Obrachunkowej
w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej.
Wójt poinformował, że planowana jest komisja na 11 czerwca 2015r., a sesja
Rady Gminy w dniu 15 czerwca 2015r.
Radny Łukasz Furczyk zaproponował, aby skoro to ma być sesja tylko z jednym
tematem, to można zrobić Komisję dwie godziny przed sesją.
Wójt zaproponował, aby w połowie sierpnia odbyła się sesja robocza związana z
oświatą i z planowanym nowym rokiem szkolnym, na którą zaproszony zostałby
Dyrektor GZOSiP, który omówiłby przygotowanie placówek oświatowych do
roku szkolnego. Spowodowane jest to również tym, iż początkiem września
część z radnych wyjeżdża.
Wójt poruszył temat plotki w sprawie rzekomej nie zapłaty Gminy Bestwina za
modernizacje ul. Krakowskiej. Zgodnie z umową do końca stycznia 2015r.
zostały przelane pieniądze do Starostwa Powiatowego. Gdyby pieniądze nie były
przekazane to Starosta by nie rozliczył tego zadania. Remont ulicy Krakowskiej
wynosił około 4 miliony złotych, z tego 2 miliony zapłacił Wojewoda, a 50%
(równo po 25%) Gmina Bestwina i Starostwo Powiatowe. Wójt poprosił, aby –
zanim zacznie się takie plotki rozpowiadać – przyjść z Nim albo z Panią
Skarbnik porozmawiać, ponieważ godzi to w dobre imię Gminy.
Radny Łukasz Furczyk zaprosił na dzień dziecka w dniu 30.05.2015 w
Kaniowie.
Ad 9.
Do Rady Gminy wpłynęły 4 pisma od Rady Sołeckiej w Kaniowie oraz protokół
z zebrania Rady Sołeckiej w Bestwince i Rady Sołeckiej w Janowicach.
Wnioski z posiedzenia Rady Sołeckiej w Kaniowie z dnia 14 kwietnia 2015r.
 Przyspieszyć realizację spraw z poprzednich zebrań
 Przeprowadzić przeglądy gwarancyjne wykonanych inwestycji na terenie
Kaniowa.
Pismo stanowi załącznik nr 26 do nin. protokołu.

Wnioski z zebrania wiejskiego w Kaniowie z dnia 19 kwietnia 2015r.
1. Wystąpić do PKP o wykonanie remontu budynku na przystanku w
Kaniowie i oddanie go do użytkowania; aby służył korzystającym z
transportu kolejowego
2. Wyposażyć Park Wiejski w Kaniowie w urządzenia rekreacyjne służące
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małym dzieciom - wnioski złożone przez sołtysa Marka Pękalę
3. Wykonać punktowe oświetlenie przy ul. Łabędziej
4. Wyczyścić i zabezpieczyć rów w okolicy posesji pana Kozaka,
5. Wykonać przystanek PKS w okolicy posesji pana Stanoszka
6. Poszerzyć ul. Łabędzią poprzez wykonanie mijanek
7. Wyremontować pozostałą część ul. Dankowickiej
8. Nie zapraszać radnych powiatowych i nie witać ich na imprezach
organizowanych w Kaniowie - wnioski złożone przez Eugeniusza
Kozaka.
9. Dokonać kontroli i analizy, którzy mieszkańcy nie dokonują opłat za
odbiór odpadów komunalnych i wyegzekwować podpisanie umów
10. Wymienić lub naprawić wiatę autobusową przy Krzyżu
11. Wykonać oświetlenie ul. Jawiszowickiej - wnioski zgłoszone przez
pana Tadeusza Kucza.
12. Wyasfaltować parking przy LKS Kaniów,
13. Powrócić do tradycji obchodzenia świąt państwowych i kościelnych w
poszczególnych sołectwach - wnioski zgłoszone przez Grzegorza
Wieczorka.
14. Dokonać nowelizacji uchwały Rady Gminy w sprawie Statutów
sołectw - Mirosław Kołodziejczyk.
15. Zabudować znak zakazu wjazdu pojazdów powyżej 4,5 tony od strony
Dankowic na ul. Jawiszowickiej
16. Przypomnieć w publikacjach mieszkańcom gminy o zakazie wjazdu na
wały przeciwpowodziowe za wyjątkiem pojazdów serwisowych - Marek
Englart.
17. Zobowiązać firmę Bud-Tor do czyszczenia ulicy Krzywolaków
18. Wyczyścić rów wzdłuż ulicy Krzywolaków - Edward Ochman.
19. Wykaszać na bieżąco pastwiska przy ulicy Rybackiej - Henryk Wilczek.
20. Naprawić pobocza przy ul. Kóski - Tadeusz Bodzek
21. Dokonać przycinki gałęzi drzew i krzewów wzdłuż dróg na terenie
gminy, zwłaszcza tam, gdzie sięgają pasa drogowego - Antoni
Wojsław.
22. Dokonać weryfikacji znaków drogowych na terenie gminy
23. Wykonać punkty świetlne na ul. Rybackiej pomiędzy posesją
pana Maroszka i Kasarnią - Józef Misiewicz.
24. Zamontować znak "Skrzyżowanie" przed skrzyżowaniem
ul. Witosa z ul. Młyńską - Marek Kobiela.
25. Wybudować wiaty na przystanku PKP zamiast remontować budynek
PKP - Ochman.
26. Wyczyścić rów wzdłuż ul. Łabędziej od posesji nr 6 do ul. Bocianiej Szafarczyk.
27. Wykonać naprawę nawierzchni ul. Modrej
28. Naprawić ścieżkę za rzeką Białą
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29. Zobligować firmę, która dokonała odwodnienia terenu przy boisku
treningowym LKS Kaniów do dokonania poprawek - Józef Łuczkowski.
Pismo stanowi załącznik nr 27 do nin. protokołu.
Wnioski z posiedzenia Rady Sołeckiej w Kaniowie z dnia 12 maja 2015r.
1. Przyśpieszyć realizację wymiany sieci wodociągowej,
2. Uruchomić fundusze z PG Silesia tzw. opłaty eksploatacyjnej na
inwestycje w Kaniowie,
3. Przeprowadzić czyszczenie przepustów (które tego wymagają)
znajdujących się pod drogami Gminnymi,
4. Uzupełnić tabliczki z nazwami dróg gminnych.
Pismo stanowi załącznik nr 28 do nin. protokołu.
Wnioski z posiedzenia Rady Sołeckiej w Bestwince z dnia 18 maja 2015r.
1. Ponowna prośba o oznakowanie drogi gminnej – ul. Braci Dudów,
znaki drogowe zostały usunięte na czas remontu drogi. Brak znaków
drogowych stwarza zagrożenie w ruchu drogowym.
2. Wyczyścić i udrożnić przepust na ul. Rzecznej obok p. Marty
Chanieckiej.
3. Ponaglić firmę remontującą do szybszego wykonania prac związanych
łataniem dziur na terenie sołectwa Bestwinka
4. Ponawiamy zapytanie o działalność Kółka Rolniczego w Bestwince.
Pismo stanowi załącznik nr 29 do nin. protokołu.
Wniosek z posiedzenia Rady Sołeckiej w Janowicach z dnia 20 maja 2015r.
1. Wyrównanie pobocza obok chodnika przy ulicy Janowickiej
Pismo stanowi załącznik nr 30 do nin. protokołu.
Przewodniczący Rady Jerzy Stanclik otrzymał do wiadomości pismo od Rady
Sołeckiej w Kaniowie, które jest kierowane do Zarządu Dróg Powiatowych w
Bielsku-Białej. Treść pisma jest następująca:
„Marek Pękala Sołtys Kaniowa zwracam się z prośbą o realizacją spraw
niejednokrotnie zgłaszanych do Zarządu Dróg Powiatowych. Pragnę
przypomnieć że odpowiedzi z waszej strony ograniczają się do stwierdzeń iż
brak funduszy, że temat jest nie ujęty w planach na dany rok jak również że
będą wykonywane w miarę pozyskania środków. Mam pytanie, kiedy będą
wspomniane środki lub zapisane prace do wykonania. Ile czasu musi upłynąć
aby wykonać niejednokrotnie małe prace. Przypomnę tutaj że zależy nam na:
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1. Wykonanie projektu Ronda i realizacja (Krzywolaków, Dankowicka,
Batalionów Chłopskich, Witosa)
2. Poprawienie drożności rowów - Krzywolaków, Dankowicka, Ludowa
3. Poprawienie źle wykonanego uzbrojenia wylotu przepustu na ulicy
Św. Floriana
4. Wykonanie brakującego oznakowania pionowego i poziomego dróg
powiatowych (tablice z nazwą miejscowości i terenu zabudowanego oraz
skrzyżowań itd.
5. Wykonanie dodatkowych przejść dla pieszych (ul. Krzywolaków,
Batalionów Chłopskich)
6. Remont ulicy Jawiszowickiej, Ludowej, Młyńskiej, Batalionów
Chłopskich i odcinka drogi Rybackiej( rejon firm)
7. Wycinki samosiejek oraz drzew zagrażających bezpieczeństwu w ruchu
drogowym.
8. Uzupełnienie poboczy masą utwardzającą w miejscach zapadlisk, które
zagrażają ruchowi pieszych jak i pojazdów a także powodują
zniszczenie nawierzchni.
9. Uzupełniającego oznakowania w rejonie Szkoły Podstawowej
(podwyższone przejście rejon kościoła i Szkoły Podstawowej.
Pragną zaznaczyć że wszystkie te prace mają na celu poprawy bezpieczeństwa
na naszych drogach.
Proszę o przychylne rozpatrzenie mojej i mieszkańców prośby.”
Pismo stanowi załącznik nr 31 do nin. protokołu.
Przewodniczący Jerzy Stanclik zadał pytanie, czy któryś Radny w ramach
wniosków i zapytać chciałby zabrać głos, jeżeli tak to bardzo proszę.
Następnie udzielił głos radnemu Stolarczykowi:
Radny Powiatowy Bogusław Stolarczyk powiedział, że wniosek o nie
zapraszanie radnych powiatowych na imprezy organizowane w Kaniowie był
zgłoszony tylko przez jednego mieszkańca, a w wnioskach z zebrania nie został
on przegłosowany. Jeżeli jest zebranie na przykład sołeckie prosi, aby radni
zostali powiadomieni, albo telefonicznie, albo w jakiejś innej formie.
Przewodniczący Jerzy Stanclik wyjaśnił, iż też był obecny w Kaniowie na
zebraniu wiejskim i ten wniosek został odrzucony. W protokole poniżej
wniosków jest zapis, iż „w wyniku głosowania wyżej wymienione wnioski
zostały przyjęte do realizacji przy 3 głosach przeciwnych, za wyjątkiem wniosku
numer 8, który uzyskał akceptację tylko jednej osoby”, czyli tej osoby, która
zgłaszała ten wniosek dotyczący Radny. W zebraniu wzięło udział 60 osób.
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Ad. 10.
W pierwszej kolejności przeczytam odpowiedzi udzielone przez Wójta Gminy
Bestwina na wnioski z zebrań wiejskich.
W odpowiedzi na wnioski z zebrania rady sołeckiej w Kaniowie z dnia
10.03.2015 r. (wpłynęło 30.03.2015 r.) – informuję, że:
- rozpoczęliśmy remont cząstkowy asfaltowych dróg gminnych, naprawione
zostały ul. Mirowska, ul. Kóski i ul. Głębokie,
- jesteśmy w trakcie wyboru firmy utrzymującej tereny zielone oraz pobocza
dróg,
- prosimy o przedstawienie koncepcji rozkładu jazdy PKS, uwagi mieszkańców
są zgłaszane do PKS-u na bieżąco,
- sprawy związane z drogami powiatowymi przekazujemy na bieżąco do
administratora- Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku – Białej, o czym Rada
Sołecka jest każdorazowo informowana. Prosimy o interwencje również u
Radnych Powiatowych, zgodnie z kompetencjami samorządowymi.
Pismo stanowi załącznik nr 32 do nin. protokołu.
W odpowiedzi na wnioski z zebrania rady sołeckiej w Janowicach z dnia
26.03.2015 r. (wpłynęło 30.03.2015 r.)– informuję, że:
- gminne drogi gruntowe remontowane będą według ustalonego harmonogramu,
naprawione zostały już ul. Podlesie, część ul. Miodowej oraz ul. Gajowej i
Łanowej,
- z dróg asfaltowych naprawione zostały ul. Miodowa, Graniczna, Podlesie,
Korczaka, Targanicka i Pszczelarska,
- Rada Gminy w Bestwinie uchwałą nr V/42/2015 z dnia 30.03.2015r. nie
wyraziła zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy na
rok 2016,
- właścicielem masztu telefonicznego obok budynku szkoły jest Orange Polska,
a korzyści osiągane przez Gminę z tytułu jego lokalizacji wynoszą 236,16 zł
brutto/miesiąc. Obecnie trwa procedura przekazania masztu prywatnemu
inwestorowi, by nie został postawiony drugi przy ul. Janowickiej,
- gałęzie przy ul. Miodowej zostały przycięte, natomiast wniosek dotyczący
gałęzi przy ul. Janowickiej został skierowany, zgodnie z kompetencją, do
administratora lasu.
Pismo stanowi załącznik nr 33 do nin. protokołu.
W odpowiedzi na wnioski z zebrania rady sołeckiej w Bestwince z dnia
27.03.2015 r. (wpłynęło 30.03.2015 r.)– informuję, że:
- wykup działki pod parking przy szkole wiąże się z zarezerwowaniem środków
finansowych na ten cel w budżecie Gminy, oraz jego akceptację przez Radę
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Gminy, natomiast podejmiemy rozmowy z Dyrekcją Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego, aby parking urządzić w obrębie istniejącej działki np. poprzez
redukcję zadrzewienia,
- w sprawie uszkodzeń po kanalizacyjnych na drogach do tej pory nie docierały
do nas żadne sygnały, drogi będziemy naprawiać w ramach remontów
cząstkowych w miarę potrzeb, ponieważ gwarancja tego zadania skończyła się
w dniu 30.12.2014 r.,
- przepust pod ul. Sportową zostanie sprawdzony i w razie potrzeby udrożniony.
Pismo stanowi załącznik nr 34 do nin. protokołu.
W odpowiedzi na wnioski z zebrania Rady Sołeckiej w Bestwinie z dnia
02 marca br. – informuję, że :
1) zgłoszono do Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej udrożnienie rowu
przy ul. W. Witosa w Bestwinie (w rejonie GS-u),
2) kosze na odpady są regularnie opróżniane na terenie całej gminy,
3) tabliczki z nazwami ulic: Widokowa i Witosa są zamówione,
4) dodatkowe punkty świetlne na ul. Gen. Sikorskiego są możliwe po
zarezerwowaniu środków finansowych w planie budżetu. Lampa przy wjeździe
do Ośrodka „Razem” została zamontowana w styczniu 2013 r.,
5) tabliczka z nazwą ul. Podleska 7 i 9 jest prawidłowo zamontowana (w
załączeniu fotografia),
6) na terenie gminy jest wystarczająca ilość tablic informacyjnych. W roku
bieżącym zostały ustawione 2 tablice w centrum oraz koło Centrum Kultury.
Pismo stanowi załącznik nr 35 do nin. protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Stanclik odniósł się do wniosku Rady
Sołeckiej w Bestwinie dotyczący udrożnienia rowu przy ulicy Witosa w
Bestwinie. Rozmawiał na ten temat z zastępcą wójta i tam jest rów wyrównany,
ale materiałem budowlanym, który został w ubiegłym roku w czasie tych
wielkich opadów przeniesiony z budowanej tam drogi w kierunku stawów
poprzez ulicę Witosa i później osadził się w tym rowie. Zdaniem
Przewodniczącego rów powinien być wyczyszczony przez człowieka, który
doprowadził do tej sytuacji, czyli właściciela stawów po drugiej stronie drogi.
Korespondencja w tej sprawie prowadzona jest z Powiatem.
W ramach wniosków i uwag radnych głos zabrali:
Radny Powiatowy Jan Stanclik serdecznie podziękował za zaproszenie na sesję.
Nie wiedział, że w Kaniowie jest zebranie wiejskie. Jest po prostu zobowiązany
wobec swoich wyborców, żeby być na danym posiedzeniu. Gorzej, jeżeli nie
wie się, że to zebranie jest. Drugą sprawą jest to, kto ich krytykował na tym
zebraniu wiejskim. Nazwisk nie będzie wymieniał, ale radny Łukasz Furczyk
powiedział radnemu powiatowemu „pięknie was podsumowali radni powiatowi”
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i tak we wniosku zostało zapisane. Ma on szacunek dla wyborców i w ich
sprawie będzie występował.
Odniósł się do zagrożeń wynikających z dębów przy ulicy Dankowickiej. Pismo
zostało przesłane do Urzędu Gminy w Bestwinie. W piśmie tym stwierdzono, iż
do wycinki zostały zakwalifikowane dwa dęby rosnące przy budynku Pana
Lachowicza i Pana Wojtuszka oraz jeden dąb przy budynku numer 187. Dęby te
posiadały spróchniałe pnie i mogły zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego.
Natomiast dąb rosnący w rejonie posesji 193 Pana Magi jest w dobrym stanie
zdrowotnym i został zakwalifikowany do przeprowadzenia zabiegów
pielęgnacyjnych. Taka jest odpowiedź na zapytania do Rady Powiatu. Na ulicy
Świętego Floriana była wizja, w której uczestniczyło 3 radnych powiatowych z
gminy Bestwina. Uzgodnione zostało, że Gmina Bestwina łącznie z Zarządem
Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej wystąpią do kolei PKP, aby poszerzyli
przepust pod torami przy ul. Dankowickiej. Jeżeli nie będzie to zrobione, to
drugim wyjściem będzie przekopać ulicę Dankowicką i puścić wzdłuż rów
uwadniający.
Radny otrzymał informację od Wójta, że ulica Podlesie została naprawiona i ma
osobistą prośbę do Wójta, aby zrobić wizję na tej ulicy.
Mieszkańcy Janowic zwracają się do niego z pytaniem, dlaczego nie ma
zebrania wiejskiego w Janowicach. Na zebraniu w dniu 11 stycznia nowy sołtys
powiedział, ze zebranie odbędzie się na przełomie marca i kwietnia, a do dnia
dzisiejszego nie zostało zwołane. Radny powiedział, że nie chce się wtrącać do
działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej – ale uważa, że w Janowicach na wiosnę
zebranie powinno być zrobione.
Powiedział również, że ma złe wspomnienia o firmie, która wygrała przetarg na
remont ul. Pisarzowickiej. Wg niego ul. Szkolna nie została dobrze naprawiona.
Radny Stanisław Nycz - Sołtys Janowic zapytał, na jakim etapie jest koszenie
poboczy dróg gminnych. Zwrócił się do radnych powiatowych o interwencję.
Na ul. Janowickiej przy posesji nr 35v– właścicielem jest Pan Edward Pasierbek
jest załamana rura i cała woda leci ul. Janowicką. Odnośnie zebrania wiejskiego
powiedział, że w ustawie jest zapis, że może być tylko jedno w ciągu roku.
Wszystkie sprawy potrzebne w Janowicach są na bieżąco realizowane.
Radny Łukasz Furczyk - na ulicy Dankowickiej jest posesja, która jest od
strony drogi niezadbana, więc jest prośba o jej wykoszenie, bo jej
zachwaszczenie doprowadzi do zachwaszczenia sąsiednich posesji. Druga
sprawa dotyczy wywozu odpadów. Do radnego zgłosił się oburzony
mieszkaniec Gminy, który w domu miał kilka worków jakichś małych odpadów
budowlanych i chciał to oddać w firmie Rezbud, która jednak powiedziała, że
Gmina i Wójt nie pozwalają przyjmować takich odpadów. Sam wywiózł te
odpady na wysypisko. Radny poprosił o wyjaśnienie tego trybu.
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Radny powiatowy Jan Stanclik powiedział, że za rury do swojej posesji
odpowiada właściciel posesji. Trzeba wystąpić, aby właściciela nieruchomości.
Radny Marcin Pasierbek - podziękował za szybką interwencję w rejonie ulicy
Podleskiej, gdzie szkody zostały spowodowane przede wszystkim przez
przejazd ciężkiego sprzętu na tereny leśne. Zgłosił prośbę związaną również z
ulicą Podleską – jadąc tą ulicą od Sosny, przy deszczu woda płynęła całą
szerokością jezdni. Zwrócił uwagę na problem na ulicy Groszkowej, gdzie jedna
część ulicy należy do Bestwiny, a druga część do Bielska-Białej. Większość tej
drogi jest w dobrym stanie, ale jest kilka ognisk, które są niebezpieczne. Zgłosił
również prośbę o ulicę Akacjową, gdzie na początku ulicy pojawiły się bardzo
duże dziury. Problem ulicy Szkolnej pojawia się jak „bumerang”. Jakiś czas
temu była robiona wizja, na której jednak się skończyło. Przy kilkudniowych
opadach woda podmywa brzeg i podłoże asfaltowe.
Radny Roman Pacyga zapytał o współprace z spółka wodna, gdyż jest parę
spraw, które trzeba rozstrzygnąć. Zgłosił również prośbę o przyspieszenie prac
w rejonie ulic Malinowej i Żwirowej.
Radna Magdalena Wodniak-Foksińska poprosiła o sprzątanie centrum
miejscowości w godzinach wczesnorannych z soboty na niedzielę. Jest to
związane z nieczystościami z dyskoteki. Pojawianie się śmieci jest związane ze
złośliwą działalnością. Zadała pytanie, czy obejście przy szkołach ma być
otwarte., Problem związany jest z naprawą szkód wynikających z otwartego
przedszkola. Mieszkańcy innych sołectw mają prośbę, aby tereny przy szkołach
były otwarte, aby mogli skorzystać z placów zabaw. Problem ten można by
poruszyć z dyrektorami przedszkoli. Zauważyła również, że brama przy
Urzędzie Gminy w niedzielę jest również otwarta.
Wójt Gminy powiedział, że brana była otwarta, bo odbywały się wybory na
Prezydenta RP.
Radny Grzegorz Owczarz powiedział, że był na wizji na ul. Św. Floriana.
Przepust za niedługo się zapadnie, było to zgłaszane na tym spotkaniu.
W trakcie próbnej ewakuacji w szkole w Kaniowie jako strażacy rozmawiali z
Panią Dyrektor, czy można rozważyć, aby przed samym przedszkolem postawić
znaki i zrobić jeden kierunek. Stąd pytanie, czy jest to możliwe, ponieważ jest to
teren Urzędu Gminy. Usprawniłoby to odprowadzanie dzieci do przedszkola, a
dojazd jest bardzo wąski.
Następnie zadał pytanie, czy jest dzielnicowy w Kaniowie. Wójt odpowiedział,
iż jeszcze nie. Pan Owczarz przypomniał, iż na wcześniejszej komisji prosił
przedstawicieli policji, aby zwrócili się do Bielska o patrole głównie na ulicy
Łabędziej. Zwrócił uwagę, iż w ciągu miesiąca były tam 4 kolizje. Rozmawiał z
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Panami z Policji, którzy nic nie wiedzą, aby miały być tam patrole i żeby
zwrócił się pisemnie. Uważa, że to byłaby rola dzielnicowego. Policja powinna
też służyć, a nie karać i nie wszystko powinno być robione pisemnie i czy w tej
sytuacji Pan Wójt mógłby się zwrócić do policji.
Radny Marek Szymański zadał pytanie, na jakiej długości będzie
wyremontowana ulica Pisarzowicka i co będzie przeprowadzone w ramach
zaoszczędzonych pieniędzy, czy będzie robione coś z podłożem oraz o to, jak
będzie wykonana naprawa tej drogi, ponieważ jeździł tam ciężki sprzęt.
Wypowiedział się również w kwestii wywozu śmieci, gdzie jedna z mieszkanek
chciała wyrzucić śmieci wielkogabarytowe, których firma nie zabiera. W tej
sytuacji chciałby się dowiedzieć, jak wyglądało postępowanie przetargowe,
jakie były warunki przedstawiane firmom startującym do przetargu i jaki zakres
usługi był proponowany.
Radny Mariusz Solich zgłosił wniosek o posypanie poboczy ul. Kwiatowej.
Wiele pojazdów skraca sobie drogę tą ulicą jadąc z Komorowic do CzechowicDziedzic.
Odpowiedzi w ramach wniosków i zapytań radnych udzielił Wójt Gminy Artur
Beniowski.
1. ul. Podleska - zawsze jest gotów spotkać się z radnym powiatowym,
którego traktuje jako mieszkańca, a nie jak radnego powiatowego. Nie
zgadza się, że wykonawstwo na ulicy Szkolnej było złe. Faktycznie są
pewne niedoróbki. Zakres ulicy Pisarzowickiej będzie dużo prostszy: tam
nie będzie gąsiorów, nie będzie ażurów, natomiast nakładki asfaltowe na
ulicy Sportowej i ulicy Godynia były robione w 2008 i 2009 roku do dzisiaj
trzymają się bardzo dobrze.
2. W kwestii koszenia poboczy powiedział, że najlepiej zwrócić się do
Zastępcy Wójta, gdyż to on koordynuje. Jeżeli jest jakaś impreza, jakieś
wydarzenie, to odstępują od harmonogramu i traktor w takiej sytuacji
wykosi taki teren..
3. Teren przed posesją Pana Cudnika zostanie skoszony, ale ciężko
zobligować jego spadkobierców. Jest syn, który niczym się nie interesuje i
nie ma z nim żadnego kontaktu. Może się zdarzyć, że ten dom po 3 latach
nieużywania popadnie w całkowitą ruinę.
4. W kwestii odpadów komunalnych wyjaśnił, że nikt z Urzędu Gminy nie
zabronił odbioru odpadów i pojawia się pytanie, czy opowiada to
mieszkaniec, czy jakiś pracownik i zostanie to zweryfikowane przez Wójta.
Natomiast prawdą jest, że firma zaczęła sprawdzać, co jest oddawane w
workach. Jeżeli w workach na śmieci suche są odpady zmieszane, to takie
worki są zostawiane. Należy liczyć się z tym, że jeżeli ktoś płaci za śmieci
segregowane to musi je segregować, jeżeli natomiast nie chce segregować,
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to może oddawać zmieszane, ale musi płacić za odbiór śmieci
zmieszanych, bo inaczej jest to koszt nas wszystkich. Gmina płaci
określoną stawkę na wysypisku śmieci. Właścicielem śmieci – zgodnie z
ustawą – jest Gmina i ona sobie opłaca śmieci. Gmina ogłaszając przetarg
wystosowała warunki, na jakich śmieci mają być wywożone, czyli śmieci
mokre 2 razy w miesiącu, popiół raz w miesiącu w okresie letnim, 2 razy w
miesiącu w okresie zimowym, suche raz w miesiącu, w okresie letnim 2
razy w miesiącu, niebezpieczne, itp. I do tych warunków firma miała się
dostosować i wskazać, za jaką cenę tę usługę będą realizować. Te warunki
wzięły się od postulatów mieszkańców.
5. Przedsiębiorstwo, które wywozi drewno z lasu w Janowicach, w
pozwoleniu ma jasno określone i wskazane ulice, którymi wolno się im
poruszać. Jeżeli te pojazdy są widoczne na ulicy Podleskiej, na ulicy
Brzozowej, na ulicy Prusa, to należy od razu zgłaszać na Policję.
6. ul. Groszkowa - granica administracyjna biegnie w osi jezdni: lewa strona
ulicy należy do Gminy Bestwina, zaś prawa strona do Miasta BielskaBiałej. W poprzednich latach łatana była przez Gminę Bestwina, ponieważ
Miasto tam nie remontowało.
7. W kwestii współpracy ze Spółką Gminną Wójt wyjaśnił, iż nie jest to organ
gminny, pomimo takiej nazwy. Organem założycielskim jest Starosta, ale
rządzą się swoimi prawami. Jest to firma utrzymująca się ze składek i z
tych funduszy mogą wykonywać prace. Jeżeli wygrają jakiś przetarg, to
mają dodatkowy „zastrzyk” finansowy. Wójt jest za współfinansowaniem
zadań dla takich spółek i dzięki temu prace posuwają się do przodu.
8. Wniosek dotyczący jednego kierunku przy przedszkolu nie jest nowym
wnioskiem, ale nie było zgody Rady Sołeckiej.
9. W kwestii obejścia przedszkoli, to zdaniem Wójta te tereny powinny być
otwarte pod warunkiem, że będzie tam założony monitoring, albo te tereny
będą w jakiś sposób nadzorowane.
10. ul. Pisarzowicka będzie wyremontowana na odcinku od ulicy Janowickiej
do ulicy Czernichowskiej. Będą utwardzane pobocza, wymieniony przepust
przy zbiegu z ulicą Czernichowską, wymienione przepusty przy posesjach,
które nie spełniają standardów, a wzdłuż drogi będzie wykonane
odwodnienie na zasadzie rowu od strony lasu i zrobiona zostanie przycinka
drzew i gałęzi, które wiszą nad drogą. Natomiast przycinka drzew
grubszych będzie możliwa wtedy, kiedy Nadleśnictwo wystąpi o
pozwolenie, na co Urząd Gminy naciska. Dołożą wszelkich starań, aby
ruch ciężkich samochodów od strony Pisarzowic zlikwidować.
Radny Marek Szymański zgodził się z Panem Wójtem i stwierdził, że dobrze by
było zapobiegać przejazdom pojazdów ciężkich, natomiast postawienie znaku
niczego nie rozwiąże chyba, że nagminnie będą tam nakładane mandaty i
firmom nie będzie się już opłacało tamtędy jeździć. Odnośnie śmieci zadał
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pytanie, czy nie można by tak zrobić, aby przynajmniej raz w roku śmieci
wielkogabarytowe były wywożone. Poprzednim razem Gminę obsługiwała
firma Operatus i te śmieci były wywożone przynajmniej raz w roku.
Wójt Gminy Artur Beniowski powiedział, że był ogłoszony przetarg, pewne
warunki zostały określone. Urząd wyszedł z założenia, iż albo utrzymują cenę 8
złotych za wywóz śmieci segregowanych, albo cena zostanie podwyższona i za
tym idzie jeszcze jakaś dodatkowa usługa. Natomiast bez ruszenia ceny nie
będzie możliwe dodanie żadnej, dodatkowej usługi. Przetarg jest ważny do
końca obowiązywania jego terminu. Gdyby się okazało, że ściągalność za
odpady będzie dobra, to Urząd jest w stanie zrobić pod koniec roku, z
wygospodarowanych
pieniędzy,
obwoźną
zbiórkę
odpadów
wielkogabarytowych. Ale najpierw konieczne będzie zbilansowanie działalności
gospodarki odpadami.
Radny Grzegorz Kołodziejczyk powiedział, że pojechał na PSZOK ze
styropianem z ocieplenia stropu i ten styropian nie został przyjęty. Może stało
się tak w związku z jego niedoinformowaniem. Po doinformowaniu się w
Gminie okazało się, że wszelkie odpady powstałe z rozbiórki czy remontu
domu, które to prace są wykonywane we własnym zakresie, odbierane są
bezpośrednio z posesji, po uprzednim zgłoszeniu ich w Urzędzie Gminy. Pan
Kołodziejczyk zgłosił w gminie, za 2 dni firma Rezbud przyjechała i okazało
się, że przez swoją nieświadomość stracił czas i pieniądze.

Ad. 11.
Dziękując wszystkim za udział w obradach, za dyskusję Przewodniczący Rady
Jerzy Stanclik zamknął VI sesję Rady Gminy Bestwina w dniu 28 maja 2015
roku. Sesja rozpoczęła się o godz. 14:30 a zakończyła o godz.17:29.
Prot.
B. Małysz-Zbijowska

Sekretarz obrad
Maria Maroszek
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