Bestwina, dn. 27 sierpnia 2015r.
BR.0002.5.2015

P r o t o k ó ł Nr VIII/2015
z sesji Rady Gminy Bestwina odbytej w dniu 27 sierpnia 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 VIII/59/2015 do
Nr VII/69/2015.
Sesja rozpoczęła się o godz. 15:00.
W sesji uczestniczyli: Radni, Wójt Gminy Bestwina Artur Beniowski, Zastępca
Wójta Marcin Kanik, Skarbnik Gminy Anita Kubik, kierownicy Urzędu Gminy
i jednostek organizacyjnych, radny Rady Powiatu Bielskiego Jan Stanclik,
Sołtys sołectwa Kaniów Marek Pękala, dyrektor Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Bestwinie Agata Rak, dyrektor Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Bestwince Danuta Tekieli-Herman, dyrektor Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Janowicach Agata Rak, nauczycielki, które
otrzymały tytuł nauczyciela mianowanego: Katarzyna Krywult, Iwona Sieracka,
Elżbieta Ryś-Jarczok, Redaktor Naczelny „Magazynu Gminnego” Sławomir
Lewczak, redaktora „Gazety Region” Paweł Hetnał.
Porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad Rady Gminy.
4. Przyjęcie protokołu z sesji Nr VII/2015 Rady Gminy z dnia 15 czerwca
2015r.
5. Wręczenie aktów nadania nauczycielom mianowanym.
6. Wręczenie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego
w Janowicach.
7. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli.
9. 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,
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2) zmiany Uchwały Nr II/16/2014 z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie
budżetu Gminy Bestwina na rok 2015,
3) udzielenia Powiatowi Bielskiemu pomocy finansowej w formie dotacji
celowej przeznaczonej na świadczenie usług przewozowych w zakresie
publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Bielskiego,
4) zbycia nieruchomości,
5) nabycia nieruchomości,
6) zatwierdzenia statutu Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w
Bestwinie,
7) powołania Zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników
do Sądu Okręgowego w Katowicach i Sądu Rejonowego w Pszczynie na
okres kadencji 2016 – 2019,
8) zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji
o kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach oraz
Sądu Rejonowego w Pszczynie na okres kadencji 2016 – 2019,
9) ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc podawania
napojów alkoholowych na terenie gminy Bestwina,
10) wyrażenia poparcia dla Uchwały Nr V/8/58/15 Rady Powiatu w BielskuBiałej z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie stanowiska odnośnie
braku alokacji środków na finansowanie powiatowych inwestycji
drogowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
11) poparcia starań Światowego Kongresu Kresowian o nadanie nazwy
Międzynarodowemu Portowi Lotniczemu Katowice w Pyrzowicach
imienia Wojciecha Kilara.
10. Informacje bieżące.
11. Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich.
12. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania.
13. 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 VIII 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 wybrana została
radna Barbara Pacholska.
Na salę obrad wszedł Radny Krzysztof Wróbel.
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Ad. 3
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Stanclik przedstawił porządek obrad, który
otrzymali wszyscy radni (zał. Nr 4 do nin. protokołu). Do porządku obrad nie
wniesiono uwag i został on przyjęty 15 głosami „za”, tj. jednogłośnie.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
Wybór sekretarza obrad.
Przedstawienie porządku obrad Rady Gminy.
Przyjęcie protokołu z sesji Nr VII/2015 Rady Gminy z dnia 15 czerwca
2015r.
Wręczenie aktów nadania nauczycielom mianowanym.
Wręczenie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego
w Janowicach.
Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli.
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 z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie
budżetu Gminy Bestwina na rok 2015,
3) udzielenia Powiatowi Bielskiemu pomocy finansowej w formie dotacji
celowej przeznaczonej na świadczenie usług przewozowych
w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu
Bielskiego,
4) zbycia nieruchomości,
5) nabycia nieruchomości,
6) zatwierdzenia statutu Gminnego Zespołu Szkół i Przedszkoli w
Bestwinie,
7) powołania Zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na
ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach i Sądu Rejonowego
w Pszczynie na okres kadencji 2016 – 2019,
8) zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji
o kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach oraz
Sądu Rejonowego w Pszczynie na okres kadencji 2016 – 2019,
9) ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc podawania
napojów alkoholowych na terenie gminy Bestwina,
10) wyrażenia poparcia dla Uchwały Nr V/8/58/15 Rady Powiatu
w Bielsku-Białej z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie stanowiska
odnośnie braku alokacji środków na finansowanie powiatowych
inwestycji
drogowych
w ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
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11) poparcia starań Światowego Kongresu Kresowian o nadanie nazwy
Międzynarodowemu Portowi Lotniczemu Katowice w Pyrzowicach
imienia Wojciecha Kilara.
10.Informacje bieżące.
11.Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich.
12.Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania.
13.Zamknięcie sesji.
Ad.4
Przewodniczący Jerzy Stanclik stwierdził, że protokół z sesji Rady Gminy
Bestwina Nr VII/2015 z dnia 15 czerwca 2015 roku sporządzony został
prawidłowo i znajduje się 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
Ad. 6
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Stanclik oddał głos Wójtowi Arturowi
Beniowskiemu, który powiedział, że na dzisiejszą sesję zostały zaproszone
panie nauczycielki, które uzyskały tytuł nauczyciela mianowanego. Zaznaczył,
że jest to najwyższy awans na szczeblu gminnym. Pogratulował i życzył
kolejnych stopni w dalszej nauczycielskiej karierze, a następnie wręczył akty
nadania stopnia awansu zawodu nauczyciela mianowanego:
 Pani Katarzynie Krywult - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bestwinie
 Pani Iwonie Sierackiej
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bestwince
 Pani Elżbiecie Ryś-Jarczok - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bestwince
Następnie Wójt Artur Beniowski, powiedział, że z nieukrywaną satysfakcją
bezkonkursowo, gdyż w tym przypadku konkurs nie był potrzebny i co do tego
nie ma nikt wątpliwości, powierza stanowisko dyrektora ZSP w Janowicach
pani Urszuli Kal.
Ad. 7
Wójt Gminy Artur Beniowski złożył sprawozdanie z działalności
międzysesyjnej w okresie od 15 czerwca 2015 do 27 sierpnia 2015 roku.
- prace nad zmianą planu zagospodarowania przestrzennego okolicy „lotniska”,
a także prace nad zmianą studium dla gminy Bestwina. Odbyło się kilka
spotkań z projektantami. Plan zagospodarowania w okolicy „lotniska” realizuje
firma Urbiplan, a zmianę studium zagospodarowania przestrzennego firma P.A.
NOVA S.A. Za prace planistyczne odpowiedzialny jest zastępca Wójta Marcin
Kanik i Kierownik referatu GB Alicja Grygierzec.
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- odbyło się spotkanie z Kopalnią, firmą Bud-Tor oraz Starostą Bielskim w
sprawie odwodnienia terenów północnej części Kaniowa. Powstaje koncepcja
porozumienia w tym celu. Przygotowywany jest wniosek, który w późniejszym
czasie będzie złożony o dofinansowanie - beneficjentem będzie kopalnia.
- Wójt reprezentował gminę na organizowanych w czasie wakacji turniejach,
rozgrywkach i imprezach organizowanych przez różne organizacje i instytucje,
Do ważniejszych wydarzeń na terenie Gminy i Powiatu należały: święto policji,
dni Powiatu, Święto Karpia, Fenixy. Podziękował Przewodniczącemu Rady
Gminy, że bardzo chętnie uczestniczył w wszystkich wydarzeniach, gdyż sam
nie zawsze dał radę.
- Reprezentowanie Gminy w mediach - Wójt powiedział, że „czasami bolą
głosy o tym, że wójt się promuje i znajduje czas popołudniami, żeby w telewizji
wystąpić. Otóż nie promuję siebie, tylko występuję w imieniu gminy,
reprezentując ją. Są samorządy, które zapłaciłyby sporo pieniędzy za to żeby
telewizja do nich przyjechała, ale nie mają czego pokazać. Do nas przyjeżdżają
aby zobaczyć Ośrodek Sportów Wodnych, bo jest to obecnie nasz sztandarowy
obiekt, który rozpoznawalny jest nie tylko na mapie południowej Polski, ale w
całym kraju, a nawet poza jego granicami. Ponadto jest Park Techniki Lotniczej
i wiele innych ciekawych miejsc związanych z zaangażowaniem środków
unijnych, co prasa, radio czy telewizja prezentują. Mamy to szczęście, że chcą
oni do nas jeszcze przyjeżdżać. To znakomita promocja gminy i poszczególnych
sołectw”.
- przyjmowanie stron - każdy poniedziałek po południu i czwartek rano, oraz w
trakcie tygodnia w każdy dzień, jeżeli strona się umówi.
- od początku sierpnia w Urzędzie Gminy jest kontrola kompleksowa
Regionalnej Izby Obrachunkowej, trwać będzie do 18 września br. Kontrola
obejmuje cztery lata począwszy od roku 2011.
- prace nad przygotowaniem nowego roku szkolnego – remonty placówek
oświatowych – modernizacja przedszkola i szkoły w Kaniowie remontowane
przez PG Silesia w ramach usuwania szkód górniczych, zostaje zabezpieczony
dach w przedszkolu w Bestwinie,
- przygotowana jest koncepcja kanalizacji południowej części Bestwiny i
Janowic oraz północnego obszaru miasta Bielska- Białej tworzona przez Aqua.
Do wymiany jest ponad 49km kanalizacji co daje kwotę 35mln zł. Aqua będzie
beneficjentem w celu pozyskania środków na powyższe zadania, a w jakich
etapach to będzie realizowane na bieżąco Wójt będzie informował.
- inwestycje na terenie gminy:
 wrzesień przetarg - parking ul. Podzamcze,
 kończony jest projekt termomodernizacji budynku szkoły w Bestwince,
do końca września ma być pozwolenie na budowę i zostanie złożony
wniosek do Subregionu południowego na wykonanie tego zadania,
 wyremontowana ul. Pisarzowicka.
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- przez wakacje odbył się konwent wójtów na terenie naszej gminy – głównym
tematem była komunikacja pasażerska – PKS. Wójt poprosił przewodniczącego
Komisji Rozwoju o zwołanie komisji na ten temat, gdyż wpłynęło do nas pismo
z Starostwa informujące o kolejnej transzy środków na ten cel w roku 2016.
Kwota wzrosła w stosunku do roku bieżącego o około 20-30%.
- Wójt podziękował wszystkim organizacjom, stowarzyszeniom za organizacje
imprez, turniejów, rozrywek na terenie naszej gminy podczas wakacji,
- Wójt zaprosił na gminne dożynki na 6 września 2015r., które odbędą się w
Kaniowie, a także na 19-20 września na Klubowe Mistrzostwa Europy w Kajak
Polo.
Ad. 8
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli przedstawił
przewodniczący Komisji Łukasz Furczyk.
Komisja spotkała się na posiedzeniu w dniu 22 lipca 2015r. kontrolowała prace
związane z wykaszaniem poboczy na terenie naszej gminy.
Wnioski z komisji:
1. Wezwać mieszkańca wykoszonej działki do zapłaty 300 zł na cele
społeczne w Gminie Bestwina.
2. Zwrócić się do Wójta z wnioskiem o upomnienie kierownika
nadzorującego wykaszanie.
Oba wnioski zostały wykonane.
Protokół z kontroli stanowią załączniki nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad. 9
Rada Gminy w liczbie 15 radnych przystąpiła do rozpatrzenia projektów
uchwał.
Opinie do projektów uchwał, wypracowane na wspólnym posiedzeniu komisji
stałych w dniu 24 sierpnia 2015r. przedstawiał Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Stanclik.
Przewodniczący Jerzy Stanclik przystąpił do przeprowadzenia procedury
podjęcia 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 z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie
budżetu Gminy Bestwina na rok 2015
 Projekty uchwał omówiła Skarbnik Gminy Anita Kubik.
Do wykazu przedsięwzięć WPF dodano przedsięwzięcie pn.:
1. Rozwój cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej w Gminie
Bestwina - usługi publiczne - okres realizacji zadania 2015 -2017, łączne
nakłady finansowe wynoszą 1 000 000,00 zł
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2. Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Bestwina do szkół i
ośrodków w roku szkolnym 2015-2016 - okres realizacji zadania 2015-2016, a
łączne nakłady finansowe wyniosą 150 000,00 zł
3. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Bestwina w sołectwie Kaniów przy północno-zachodniej granicy gminy - okres
realizacji zadania to lata 2015-2016 a łączne nakłady finansowe 60 000,00 zł
W przedsięwzięciu pn.: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Bestwina - określenie nowej polityki przestrzennej - po
podpisaniu umowy z wykonawcą zmieniono łączne nakłady finansowe na kwotę
73 800,00 zł limit na rok 2015 to kwota 18 500,00 zł
Przedsięwzięcie pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy
Bestwina zostało przeniesione z wydatków na zadania pozostałe do wydatków
związanych z realizacją przedsięwzięć z udziałem środków zewnętrznych.
Zmniejszenia w planie dochodów budżetu gminy na rok 2015
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - zmniejszenie o kwotę 12 500,00 zł z tytułu
dochodów których źródłem jest budżet środków europejskich – dotyczy
inwestycji pn.: Ochrona przeciwpowodziowa obszaru zależnego od rybactwa
przez odtworzenie kanału ulgi "Bartki" w Bestwinie
Zwiększenia w planie dochodów budżetu gminy na rok 2015
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01008 – zwiększenie o kwotę 12 500,00 zł z tytułu dochodów których
źródłem jest budżet państwa
– dotyczy inwestycji
pn.: Ochrona
przeciwpowodziowa obszaru zależnego od rybactwa przez odtworzenie kanału
ulgi "Bartki" w Bestwinie
Dział 600 – Transport i łączność – Drogi publiczne powiatowe - zwiększenie o
kwotę 20 000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zarządzanie
publicznymi drogami powiatowymi zgodnie z porozumieniem nr 297/2015 z
dnia 17.06.2015 r.
Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego - zwiększenie o
kwotę 35 000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z powiatu na
sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Bestwina w sołectwie Kaniów przy północno-zachodniej granicy gminy umowa została zawarta 26 czerwca 2015 roku
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie o kwotę 4 500,00 zł z tytułu sprzedaży samochodu
Dział 801 – Oświata i wychowanie - zwiększenie o kwotę 2 500,00 zł z tytułu
środków z WFOŚiGW na zadanie: profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w
trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2014/2015 - zgodnie z umową
nr 163/2015/4/MN/zs/D z dnia 01.06.2015
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenie o
kwotę 8 491,50 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych
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z udziałem środków europejskich na zadanie: Opracowanie Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Gminy Bestwina
zwiększenie o kwotę 9 800,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z
Ministerstwa Gospodarki na opracowanie programu usuwania wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Bestwina – porozumienie Nr
IV/401/P/15095/2020/DIW/15 z dnia 15 czerwca 2015 roku
Zmniejszenia w planie wydatków budżetu gminy na rok 2015
Dział 600 – Transport i łączność - zmniejszenie o kwotę 196 046,00 zł z tytułu
dotacji celowej na pomoc finansową udzielana między jst na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmniejszenie o
kwotę 9 990,00 zł z tytułu wydatków związanych z realizacją statutowych zadań
Zwiększenia w planie wydatków budżetu gminy na rok 2015
Dział 600 – Transport i łączność - zwiększenie o kwotę 139 509,00 zł z tytułu
dotacji celowej przekazanej dla powiatu na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień między jst – dopłata do komunikacji PKS
Drogi publiczne gminne - zwiększenie o kwotę 47 328,50 zł z tytułu wydatków
związanych z realizacją statutowych zadań
Dział 710 – Działalność usługowa - zwiększenie o kwotę 35 000,00 zł z tytułu
wydatków związanych z realizacją statutowych zadań – umowa ze starostwem z
dnia 26.06 2015 na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Bestwina w sołectwie Kaniów przy północno-zachodniej
granicy gminy
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie o kwotę 4 500,00 zł z tytułu wydatków związanych z realizacją
statutowych zadań
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenie o
kwotę 9 990,00 zł z tytułu wydatków na programy finansowane z udziałem
środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 - zadanie Opracowanie Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bestwina
Oświetlenie ulic, placów i dróg - zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł na wydatki
związane z realizacją statutowych zadań
 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady
Gminy pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w wyniku głosowania
13 głosów „za”, 0 przeciw, 1 głos „wstrzymujący się” w sprawie zmiany
Uchwały Nr II/15/2014 Rady Gminy Bestwina z dnia 12 grudnia 2014
roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina.
 W dyskusji głos zabrali:
Radny Marek Szymański zapytał o źródło finansowania kwoty 1 000 000
zł przeznaczonej na Rozwój cyfrowych usług publicznych administracji
samorządowej w Gminie Bestwina.
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 Wójt Artur Beniowski powiedział, że jest to kwota szacunkowa na
podstawie danych z innych gmin, które przeprowadziły już taką usługę.
Dofinansowanie jest do 85% kosztów kwalifikowanych z Regionalnego
Programu Operacyjnego – Usługi cyfrowe. Zadanie to dotyczyłoby nie
tylko obsługi informatycznej Urzędu Gminy, ale także obsługi
mieszkańców. Jeżeli wygramy konkurs, każdy mieszkaniec będzie miał
indywidualne konto wpłat, na życzenie będą wysyłane sms-y z
powiadomieniem o terminie płatności, ostrzeżeniach, ważnych
wydarzeniach na terenie gminy, będzie możliwość sprawdzenia statutu
sprawy. System ten będzie kompatybilny z innymi jednostkami
organizacyjnymi z terenu gminy.
 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr VIII/59/2015 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 głosami „za”, tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik
nr 6 do nin. protokołu.
 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady
Gminy pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w wyniku głosowania
13 głosów „za”, 0 przeciw, 1 głos „wstrzymujący się” w sprawie zmiany
Uchwały Nr II/16/2014 z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu
Gminy Bestwina na rok 2015.
 Brak głosów w dyskusji.
 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr VIII/60/2015 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 7 do nin. protokołu.

3) udzielenia Powiatowi Bielskiemu pomocy finansowej w formie dotacji
celowej przeznaczonej na świadczenie usług przewozowych w zakresie
publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Bielskiego,
 Projekt uchwały omówił Wójt Artur Beniowski informując, że został on
bardzo szczegółowo omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji. Kwota
dotacji była uwzględniona w budżecie na 2015r.
 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady
Gminy pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie udzielenia
Powiatowi Bielskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej
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przeznaczonej na świadczenie usług przewozowych w zakresie
publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Bielskiego,
 Brak głosów w dyskusji.
 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr VIII/61/2015 w sprawie udzielenia
Powiatowi Bielskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej
przeznaczonej na świadczenie usług przewozowych w zakresie
publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Bielskiego
została przyjęta 15 głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu.
4) zbycia nieruchomości
 Projekt uchwały omówił Zastępca Wójta Marcin Kanik – informując, że
na wcześniejszej sesji została podjęta uchwała o intencji zbycia tej
nieruchomości. Działka położona jest w Kaniowie za przejazdem
kolejowym po lewej stronie.
 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady
Gminy pozytywnie jednogłośnie zaopiniowały projekt uchwały w
sprawie zbycia nieruchomości.
 Brak głosów w dyskusji.
 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr VIII/62/2015 w sprawie zbycia
nieruchomości została przyjęta 15 głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu
5) nabycia nieruchomości
 Projekt uchwały omówił Zastępca Wójta Marcin Kanik. Działka położona
w Bestwinie, na której jest przepompownia. Zgodnie z umową z
właścicielami terenu, nabywamy wszystkie te nieruchomości.
 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady
Gminy pozytywnie jednogłośnie zaopiniowały projekt uchwały w
sprawie nabycia nieruchomości.
 Brak głosów w dyskusji.
 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr VIII/63/2015 w sprawie nabycia
nieruchomości została przyjęta 15 głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu.
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6) zatwierdzenia statutu Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w
Bestwinie,
 Projekt uchwały omówił dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i
Przedszkoli Arkadiusz Maj. Uchwała techniczna, reguluje stan prawny i
zakres działania.
 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady
Gminy pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały
w sprawie
zatwierdzenia statutu Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w
Bestwinie.
 Brak głosów w dyskusji.
 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr VIII/64/2015 w sprawie
zatwierdzenia statutu Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Bestwinie została przyjęta 14 głosami „za”, 0 „przeciw” i 1 głos
„wstrzymujący się”.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do nin. protokołu.
7) powołania Zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników
do Sądu Okręgowego w Katowicach i Sądu Rejonowego w Pszczynie na
okres kadencji 2016 – 2019,
8) zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji
o kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach oraz
Sądu Rejonowego w Pszczynie na okres kadencji 2016 – 2019,
 Projekt uchwały nr 7 i 8 omówił Wójt Artur Beniowski.
W tym roku przypada wybór ławników na kadencję 2016-2019. Ławników
do sądów okręgowych i rejonowych wybierają rady gminy. Do Sądu
Okręgowego w Katowicach mamy powołać 5 ławników, a do Sądu
Rejonowego w Pszczynie 2 ławników.
Na wspólnym posiedzeniu komisji ustalono, że zespół opiniujący będzie się
składał z następujących osób:
1. Jerzy Stanclik
2. Maria Maroszek
3. Stanisław Nycz
4. Jerzy Borutka
5. Grzegorz Owczarz
Rada Gminy Bestwina jest zobowiązana do zasięgnięcia od Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Katowicach informacji o zgłoszonych kandydatach
na ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach i Sądu Rejonowego
w Pszczynie na okres kadencji 2016 - 2019.
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Przewodniczący Rady Jerzy Stanclik odczytał listę osób, wchodzących w skład
zespołu.
 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady
Gminy pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie powołania
Zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników do Sądu
Okręgowego w Katowicach i Sądu Rejonowego w Pszczynie na okres
kadencji 2016 – 2019.
 Brak głosów w dyskusji.
 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr VIII/65/2015 w sprawie powołania
Zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników do Sądu
Okręgowego w Katowicach i Sądu Rejonowego w Pszczynie na okres
kadencji 2016 – 2019 została przyjęta 15 głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do nin. protokołu.
 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady
Gminy pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia
od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na
ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach oraz Sądu Rejonowego
w Pszczynie na okres kadencji 2016 – 2019.
 Brak głosów w dyskusji.
 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr VIII/66/2015 w sprawie
zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji
o kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach oraz
Sądu Rejonowego w Pszczynie na okres kadencji 2016 – 2019 została
przyjęta 15 głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do nin. protokołu.
Przewodniczący Rady odczytał imiona i nazwisko osób, które zgłosiły się
jako kandydaci na ławników.
9) ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc podawania
napojów alkoholowych na terenie gminy Bestwina
 Projekt uchwały omówiła Bożena Jaromin – Pełnomocnik Wójta ds.
profilaktyki i uzależnień. Art. 12 ust. 2 ustawy o wychowaniu w
trzeźwości stanowi delegacje ustawową do ustalenia przez radę gminy
zasad usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów
alkoholowych. W uchwale majowej były za obszernie opisane warunki,
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które mają być spełnione. W obecnym projekcie uchwały dostosowano to
do przepisów.
 Przewodniczący 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.
 Brak głosów w dyskusji.
 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr VIII/67/2015 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.
10) wyrażenia poparcia dla Uchwały Nr V/8/58/15 Rady Powiatu
w Bielsku-Białej z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie stanowiska
odnośnie braku alokacji środków na finansowanie powiatowych
inwestycji
drogowych
w ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
 Projekt uchwały omówił Wójt Artur Beniowski. Uważa, że podział
środków w województwie jest niesprawiedliwy. Dróg jest bardzo dużo, a
bez tych środków nie będzie możliwości ich remontu. Z Regionalnego
Programu Operacyjnego można było mieć dofinansowanie na 85%
wartości inwestycji. Wkład własny (15%) dzielił się na pół pomiędzy
powiatem a gminami. Uchwała raczej niczego nie zmieni, ale może
pokazać decydentom, że nie zgadzamy się na taki podział. Wójt
zaznaczył, że nie były prowadzone rozmowy z wójtami, burmistrzami na
temat alokacji środków. W programie na lata 2014-2020 środki zostały
zapisane na inne priorytety. Wójt poprosił o podjęcie tej uchwały, aby
pokazać, że nie zgadzamy się na taki podział środków.
Przewodniczący Rady Jerzy Stanclik powiedział, że razem z Wójtem byli
na spotkaniu Związku Gmin Górniczych w Jaworzu, gdzie była pani
dyrektor, która reprezentowała Urząd Marszałkowski, a także prowadziła
rozmowy z Brukselą o alokacji środków. Tłumaczyła ona, że na Śląsku
jest bardzo rozbudowana siec połączeń kolejowych, które należy
zmodernizować.
Wójt powiedział, że obawia się, że kwota która z dróg została przesunięta
na kolej nie zostanie wykorzystana i to w znacznym stopniu.
Radny powiatowy Jerzy Stanclik podziękował Wójtowi i radnym za chęć
poparcia uchwały Rady Powiatu. Na kolej są przekazywane środki, ale
oni ich nie wykorzystują, w zeszłym roku pieniądze przepadły i obecnie
też pewnie tak będzie, a drogi na pewno zostałyby z tego
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wyremontowane. Radny powiedział, że powiat jest wdzięczny za pomoc
gmin przy remontach dróg – jest to zadanie powiatowe.
 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady
Gminy pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie wyrażenia
poparcia dla Uchwały Nr V/8/58/15 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z
dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie stanowiska odnośnie braku alokacji
środków na finansowanie powiatowych inwestycji drogowych w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014-2020,
 Brak głosów w dyskusji.
 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad
przyjęciem uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr VIII/68/2015 w sprawie wyrażenia
poparcia dla Uchwały Nr V/8/58/15 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z
dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie stanowiska odnośnie braku
alokacji środków na finansowanie powiatowych inwestycji drogowych
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020 została przyjęta 15 głosami „za”, tj.
jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do nin. protokołu.
11) poparcia starań Światowego Kongresu Kresowian o nadanie nazwy
Międzynarodowemu Portowi Lotniczemu Katowice w Pyrzowicach
imienia Wojciecha Kilara.
 Przewodniczący Rady Jerzy Stanclik powiedział, że w uzasadnieniu do
uchwały są dość obszernie opisane zasługi i osiągnięcia proponowanego
patrona. Wójt Artur Beniowski powiedział, że Wojciech Kilar będzie
patronem nie budzącym żadnych kontrowersji, a dzięki temu wspomni
się jego zasługi na poziomie muzycznym nie tylko naszego kraju.
 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady
Gminy pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie poparcia
starań Światowego Kongresu Kresowian o nadanie nazwy
Międzynarodowemu Portowi Lotniczemu Katowice w Pyrzowicach
imienia Wojciecha Kilara.
 Brak głosów w dyskusji.
 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad
przyjęciem uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr VIII/69/2015 w sprawie poparcia
starań Światowego Kongresu Kresowian o nadanie nazwy
Międzynarodowemu Portowi Lotniczemu Katowice w Pyrzowicach
imienia Wojciecha Kilara została przyjęta 15 głosami „za”, tj.
jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 16 do nin. protokołu.
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Ad. 10
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Stanclik poinformował, że otrzymał pismo
od Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z prośbą o wsparcie finansowe.
Pismo stanowi załącznik nr 17 do nin. protokołu.
Wójt Gminy Bestwina poinformował, że w ostatnich dniach pojawiły się
komunikaty dotyczące dróg S1 i S69. Oczywiście S1 nas bardziej interesuje, bo
dotyczy naszego terenu. Wg niepotwierdzonych informacji, obydwie te drogi
mają wskoczyć na listę podstawową. Dotychczas były na listach rezerwowych.
Wg nowych informacji mają wskoczyć na listę dróg do realizacji na poz. 26 i 29,
a 30 zadań jest dofinansowywanych. To, że wskoczyły, nie znaczy, że na niej
pozostaną. Wcześniej musi być decyzja środowiskowa i lokalizacyjna. Mogą
pojawić się np. protesty ekologów. Dopóki nie będziemy mieć papierów na
biurku, to nie będziemy snuć planów. Realizację tej inwestycji zaplanowano na
lata 2018-2021. Termin ten przesunięto już o rok, bo data końcowa była
wyznaczona wcześniej na 2020r.
Radny Grzegorz Kołodziejczyk zapytał gdzie jest planowany najbliższy węzeł?
Wójt Gminy Bestwina Artur Beniowski powiedział, że planowany jest w Starej
Wsi koło tzw. ”głowiczki”. Jest to jak na razie tylko koncepcja projektu,
wszystkie ostateczne decyzje zostaną przedstawione po podpisaniu
dokumentacji przez Ministerstwo i spełnieniu aspektów o których Wójt mówił
wcześniej.
Ad. 11
W ramach wniosków i zapytań radnych oraz rad sołeckich Przewodniczący
Rady Gminy Jerzy Stanclik w pierwszej kolejności odczytał wnioski z
posiedzeń Rad Sołeckich:
Rada Sołecka w Kaniowie w protokole z Zebrania Rady Sołeckiej z dn.
10 czerwca 2015r. przedstawiła następujące wnioski do Urzędu:
1. Ponowienie wniosku o przyśpieszenie realizacji wymiany sieci
wodociągowej – bardzo pilne
2. Przywrócenie prawidłowego funkcjonowania Ośrodka Zdrowia – Filia w
Kaniowie.
3. Wygospodarować środki na brakujący odcinek chodnika (ul. Witosa).
Protokół z Zebrania Rady Sołeckiej stanowi załącznik nr 18 do nin. protokołu.
Przewodniczący Rady Jerzy Stanclik powiedział, że na spotkaniu u prezesa
Kombest, rada gminy przychyliła się do stanowiska Wójta i przedstawicieli
Kaniowa, aby uznać wymianę wodociągów jako priorytet. Ustalono wtedy, że
inne dodatkowe inwestycje nie będą realizowane w sołectwie Kaniów.
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Przewodniczący Rady powiedział, że widocznie Rada Sołecka w Kaniowie nie
przyjęła tego ustalenia do wiadomości, gdyż składane są na bieżąco wnioski o
kolejne inwestycje.
Sołtys i Rada Sołecka w Bestwinie zwraca się z prośbą o wykonanie
następujących prac:
- wymienić nakładkę asfaltową na ul. Witosa w ciągu chodnika od posesji
Państwa Z.
do przystanku autobusowego (ok.35m),
- wyczyścić korytka przy ul. Kościelnej od posesji Państwa J. do skrzyżowania
z ul. Hallera,
- wyczyścić i udrożnić rowy:
- przy ul. Gospodarskiej naprzeciw posesji Pani K. J.,
- przy ul. Polnej naprzeciw posesji Pani D. K. udrożnić 2 przepusty,
- przy ul. Okrężnej do posesji Państwa M.,
- wyciąć krzewy przy ul. Krakowskiej - brak widoczności przy wyjeździe z ul.
Okrężnej,
- zaasfaltować pozostały odcinek ul. Polnej,
- zamontować punkty świetlne na ulicach Bestwiny zgodnie z propozycją Rady
Sołeckiej z dnia 07.08.2012r.:
- ul. Krakowska - wjazd na ul. Okrężną,
- ul. Kwiatowa - przy "Zielonym Krzyżu",
- ul. Buczyna - przy posesji Pani R.,
- ul. Prusa - wjazd z ul. Janowickiej,
- ul. M. Konopnickiej - wjazd z ul. Prusa,
- ul. Brzozowa - skrzyżowanie ul. Lipowej i ul. Akacjowej,
- ul. Pod Magówką - obok posesji Państwa S.,
- ul. Polna - wjazd z ul. Krakowskiej,
- ul. Podzamcze - oświetlenie zakrętów,
- ul. Godynia - obok mostu na Łękawce,
- ul. Zacisze - przy posesji Pani M.
Protokół z Zebrania Rady Sołeckiej stanowi załącznik nr 19 do nin. protokołu.
Rada Sołecka w Bestwince zwróciła się z prośbą o :
1. Przedstawienie realizacji wniosku w sprawie remontu chodnika na ul. Św.
Floriana obok remizy OSP w stronę sklepu w Bestwince.
2. Wykosić brzegi cieku Młynówki od Zakładu Nicromet do ul. Św. Floriana
( w czasie powodzi trawy i krzaki blokują przepływ wody).
3. Przycinać drzewa przy drogach gminnych ( w pierwszej kolejności ul.
Braci Dudów).
4. Nadal brak oznakowania na ul. Braci Dudów po remoncie.
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5. Zarząd OSP Bestwinka zwrócił się z prośbą do Rady Sołeckiej o złożenie
wniosku do Pana Wójta i Rady Gminy w sprawie remontu świetlicy
środowiskowej dla dzieci działającej w remizie OSP.
Protokół z Zebrania Rady Sołeckiej stanowi załącznik nr 20 do nin. protokołu.
W ramach wniosków i zapytań głos zabrali:
Sołtys Marek Pękala powiedział, że Rada Sołecka trzyma się ustaleń i jest jak
najbardziej za wymianą sieci wodociągowej. Zaznaczył, że nic nie stoi na
przeszkodzie, aby w protokole zapisać wnioski, które są przedstawiane na
zebraniu rady sołeckiej. Problem sieci wodociągowej pojawia się już o paru lat.
Sołtys Marek Pękala przedstawił również wnioski z zebrania Rady sołeckiej z
dnia 26 sierpnia 2015r.:
1. Wymiana sieci wodociągowej. Powiedział, że rada sołecka jest zadowolona z
wymiany sieci na ul. Myśliwskiej. Następnym etapem jest wymiana na ul.
Modrej, a jak środki pozwolą to ul. Ludowa.
2. Obejście wokół ośrodka zdrowia w Kaniowie, na poprzedniej sesji był już
zgłoszony ten wniosek i zostaje ponowiony.
3. Poprosił o zwrócenie uwagi na przejścia dla pieszych i poprawienie ich
oznakowania.
Dzisiaj odbyła się wizja na ul. Jawiszowickiej i ul. Jemioły dotyczyła ona
głównie odwodnienia terenu. Mieszkańcy zgłosili wniosek o wykonanie
nakładki asfaltowej. Sołtys poprosił, aby zwrócić się do Zarządu Dróg
Powiatowych o odbudowę przepustu na ul. Jemioły.
Zaprosił również na dożynki gminne w dniu 6 września, które w tym roku
odbywają się w Kaniowie.
Głos zabrał Wójt Gminy Artur Beniowski i powiedział, że chce się
ustosunkować do wypowiedzi Sołtysa Marka Pękali. Zaznaczył, że aby mieć na
wymianę sieci wodociągowej trzeba mieć wkład do inwestycji, i dlatego nie da
się realizować innych wniosków. Wójt porównał budżet gminy do budżetu
gospodarstwa domowego i wyjaśnił, że jeżeli jest planowana wymiana elewacji
w domu to niestety nikt nie kupi nowego samochodu, bo nie będzie stać go na
remont. Musimy przyoszczędzić na czymś innym, aby mieć fundusze na
aplikowanie o środki zewnętrzne. Wójt powiedział, że przez członków rady
sołeckiej jest rozliczany z wykonanych wniosków. Na ostatnim spotkaniu
zostało powiedziane, że za kadencji Wójta Artura Beniowskiego wpłynęło tyle
wniosków, a tylko ileś zostało zrealizowanych. Zaznaczył, że jeżeli „od tak rada
sołecka wnioskuje” to prosi o nie rozliczanie go potem z tego, a po części
również rady gminy.
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Sołtys Marek Pękala powiedział, że jeżeli rozpocznie się wymiana sieci
wodociągowej to nikt nie będzie rozliczał Wójta z wniosków, które nie zostały
zrealizowane.
Radny Stanisław Nycz zgłosił, że na chodniku wzdłuż ul. Krakowskiej zostały
skradzione 4 kratki. Zapytał również czy będzie realizacja mostku na ul.
Miodowej.
Wójt Artur Beniowski odpowiedział, że mostek będzie realizowany. Jesteśmy na
etapie przygotowywania zapytania ofertowych dla firm.
Radny Łukasz Furczyk powiedział, że na wspólnym posiedzeniu komisji zostało
odczytane pismo w sprawie PG Silesii. Poprosił, aby wystosować pismo do
władz PG Silesia, aby nie zostali zwalniani pracownicy z Gminy Bestwina, a w
szczególności w mieszkańcy Kaniowa. Na terenie tej miejscowości jest
prowadzona eksploatacja węgla, są szkody górnicze, kopalnia spóźnia się z
zapłatą opłaty z tytułu wydobycia, więc przynajmniej niech te drobne kwoty z
podatku PIT od naszym mieszkańców trafią do budżetu.
Wójt Artur Beniowski powiedział, że pismo zostanie przygotowane i będzie to
dotyczyło mieszkańców Gminy Bestwina, a nie tylko mieszkańców Kaniowa.
Radny Grzegorz Owczarz – poprosił Wójta Gminy Bestwina, aby wystosował
pismo do Policji w Bielsku – Białej, aby zwiększyć liczbę kontroli prędkości na
ul. Krzywolaków, ul. Dankowickiej i ul. Łabędziej. Na terenie gminy jest dużo
w ostatnim czasie kontroli trzeźwości, ale radny chciałby aby odbywała się
również kontrola prędkości, gdyż wiąże się to z bezpieczeństwem mieszkańców.
Przewodniczący Rady Jerzy Stanclik przypomniał, że temat ten już był
poruszany na komisji wspólnej z przedstawicielami policji, ale niestety kontrole
się nie pojawiły.
Radny Krzysztof Wróbel zapytał czy jest możliwość na wyczyszczenie
przepustu pod mostkiem ul. Sportowej.
Wójt Gminy Bestwina powiedział, że rozpozna temat, gdyż spółka wodna nie
ma możliwości tego wyczyścić.
Radny Grzegorz Kołodziejczyk, powrócił do tematu poruszanego przez radnego
Grzegorza Owczarza i powiedział, że ostatnio rozmawiał z dzielnicowym z
terenu naszej gminy, który zasugerował, że najlepiej wystosować pismo do
Policji w celu częstszych kontroli prędkości w Kaniowie.
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Radny Grzegorz Owczarz zapytał, czy jest już wiadomo kto jest dzielnicowym
w Kaniowie.
Wójt Gminy stwierdził, że w czerwcu był u niego Komendant Policji i
przekazał, że dzielnicowy jest. Powinniśmy mieć teraz dwóch dzielnicowych.
Sołtys Marek Pękala powiedział, że również w czerwcu był u Komendanta w
Czechowicach-Dziedzicach i dowiedział się, że jest dwóch kandydatów na
stanowisko dzielnicowego, którzy są w trakcie przekazywania obowiązków i
doszkalania. W momencie gdy zapadnie konkretna decyzja kto będzie
dzielnicowym zostaniemy powiadomieni. Do dzisiaj takiej informacji Sołtys nie
otrzymał.
Radny Łukasz Furczyk poprosił, aby na stronie urzędu pojawiały się informacje
o awariach i wyłączeniach wody, gdyż strona Kombest nie jest aktualizowana na
bieżąco.
Radny Marek Szymański, zwrócił uwagę na ul. Pisarzowicką – droga została
wyremontowana, przepusty są zrobione. Wg niego przycinka drzew jest za mała.
Rów od strony ul. Czernichowskiej jest bardzo głęboki, a niema oznaczeń na to.
Poprosił, aby postawić znak informujący o zagrożeniu, na przepuście
pomalować nadstawki farbą odblaskową i namalować pasy wzdłuż drogi.
Wójt Artur Beniowski powiedział, że lepszym rozwiązaniem będzie postawienie
słupków odblaskowych.
Ad. 12
Przewodniczący odczytał pisemne odpowiedzi skierowane do:
Odpowiedź Wójta Gminy Bestwina na wniosek Rady Sołeckiej w Bestwince z
dnia 18 maja br. – informuję, że:
1)
Przed wykonaniem remontu ul. Braci Dudów znaki drogowe na
skrzyżowaniu z ul. Józefa Magi nie zostały usunięte (w załączeniu notatka
fotograficzna z 2013 r.).
Na skrzyżowaniu
równorzędnym (bez znaku drogowego określającego
pierwszeństwo i bez sygnalizacji świetlnej) każdy kierujący ma obowiązek
udzielić pierwszeństwa pojazdom nadjeżdżającym z prawej strony (zasada
„prawej ręki”), zgodnie z art. 25 ust. 1 – Prawo
o ruchu drogowym.
2) Na terenie naszej Gminy sukcesywnie remontowane są przepusty i
udrażniane rowy przydrożne przy drogach gminnych, zgodnie z
harmonogramem ustalonym z wykonawcą robót. Przepust na ul. Rzecznej
również został wpisany do zakresu prac na rok bieżący.
3) Remont cząstkowy dróg gminnych wykonywany jest na bieżąco.
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4) Funkcjonowanie Kółka Rolniczego w Bestwince jest poza kompetencjami
Urzędu Gminy. Informacje na temat działalności Kółka powinni mieć
udziałowcy lub Zarząd Kółka.
Pismo stanowi załącznik nr 21 do nin. protokołu.
Została również przesłana odpowiedź z Zarządu Dróg Powiatowych w
Bielsku-Białej na pismo Wójta Gminy w sprawie przejścia w okolicy ul.
Chabrowej.
W odpowiedzi na pismo ST.720.95.2015 z dnia 18.06.2015 r. dotyczące
interpelacji radnych i mieszkańców sołectwa Bestwina, Zarząd Dróg
Powiatowych w Bielsku-Białej po przeanalizowaniu sytuacji w terenie w ciągu
drogi powiatowej ul. Bialskiej w obrębie skrzyżowania z ul. Chabrową,
stwierdza możliwość wykonania wnioskowanego przejścia dla pieszych.
Jednocześnie zaznaczamy, iż wykonanie przedmiotowego przejścia będzie
możliwe po wykonaniu projektu organizacji ruchu, jego zaopiniowaniu przez
WRD KMP i zatwierdzeniu przez WKiT Starostwa Powiatowego.
Wójt Gminy Artur Beniowski poprosił przewodniczących poszczególnych
komisji, aby zorganizować spotkanie się radnymi powiatowymi, gdyż wiele
wniosków zgłaszanych jest w kompetencji i zakresie działania powiatu.
Naszym mieszkańcem jest przewodniczący Komisji Gospodarki i Transportu
Bogusław Stolarczyk. Zasugerował, że w czasie spotkania dowiemy się co jest
w planie jeszcze na ten rok, a co zostanie zapisane w planie na rok przyszły.
Radny Grzegorz Owczarz powiedział, że na tym spotkaniu można poruszyć
również sprawę PKS-u.
Ad 13.
Dziękując wszystkim za udział w obradach, za dyskusję Przewodniczący Jerzy
Stanclik zamknął sesję Rady Gminy Bestwina w dniu 27 sierpnia 2015 roku.
Sesja rozpoczęła się o godz. 15:00, a zakończyła się o godz. 16:45.
Prot.
B. Małysz-Zbijowska

Sekretarz obrad
Barbara Pacholska
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