Bestwina, dn. 28 grudnia 2015r.
BR.0002.10.2015

P r o t o k ó ł Nr XIII/2015
z sesji Rady Gminy Bestwina odbytej w dniu 28 grudnia 2015 roku w sali
posiedzeń Urzędu Gminy Bestwina.
Lista obecności radnych oraz gości stanowi załącznik nr 1, 2 i 3
protokołu.
Na ustawową liczbę 15 radnych w sesji uczestniczyło 14 radnych.
Protokół obejmuje uchwałę Rady Gminy Bestwina Nr XIII/93/2015.
Sesja rozpoczęła się o godz. 15:00.

do nin.

W sesji uczestniczyli: Radni, Wójt Gminy Bestwina Artur Beniowski, Zastępca
Wójta Marcin Kanik, Sekretarz Gminy Arkadiusz Maj, Skarbnik Gminy Anita
Kubik, kierownicy Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych, poseł na Sejm
RP Małgorzata Pępek, Starosta Bielski Andrzej Płonka, radni Rady Powiatu
Bielskiego: radny Jan Stanclik, radny Grzegorz Gawęda, radny Bogusław
Stolarczyk, prezes Zarządu Gminnego OSP Herbert Szeliga, sołtys sołectwa
Bestwinka Teresa Paruch-Ryś, Sołtys sołectwa Kaniów Marek Pękala, Laureaci
Przeglądu Pieśni Patriotycznej, Redaktor Naczelny „Magazynu Gminnego”
Sławomir Lewczak.
Porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad Rady Gminy.
4. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XII/2015 Rady Gminy z dnia 10 grudnia
2015r.
5. Sprawozdanie Wójta - podsumowanie kończącego się i wytyczenia planów
na nadchodzący rok.
6. Informacje bieżące.
7. Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich.
8. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania.
9. 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 XIII sesję VII kadencji Rady
Gminy. Na podstawie listy obecności radnych stwierdził prawomocność sesji,
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gdyż w sesji uczestniczyło 14 radnych na 15 radnych ustawowego składu Rady
Gminy.
Przed rozpoczęciem części roboczej sesji Wójt Artur Beniowski wręczył list
gratulacyjny laureatom XVI Parafialnego Przeglądu Pieśni Patriotycznej przedstawicielom chóru "Andante" z gimnazjum im. Jana Pawła II w Bestwinie.
Chór prowadzony przez Magdalenę Wodniak - Foksińską zdobył Grand Prix
tegorocznego Przeglądu i będzie brał udział w etapie diecezjalnym.
Ad.2
Sekretarzem obrad, zgodnie z harmonogramem, jednogłośnie wybrany został
Radny Krzysztof Wróbel.
Ad.3
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Stanclik przedstawił porządek obrad, który
otrzymali wszyscy radni (zał. Nr 4 do nin. protokołu).
Następnie na wniosek Wójta Gminy Bestwina wniósł o wprowadzenie do
porządku obrad dodatkowego punktu Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
kontynuacji członkowstwa Gminy Bestwina w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa
Rybacka Bielska Kraina.
Głos zabrał Wójt Gminy Bestwina informując radnych, że Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Rybacka składa się z 5 gmin powiatu bielskiego (Bestwina,
Czechowice-Dziedzice,
Wilamowice,
Jasienica,
Jaworze).
Dzięki
Stowarzyszeniu poprzez środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i
Ministerstwa Rolnictwa możemy pozyskać środki zewnętrzne dla gmin. Środki
pozyskiwane przez LGR trafiają do gmin, podmiotów gospodarczych, które są
zarejestrowane na terenie naszych gmin, oraz indywidualnych rybaków.
Pierwszy okres programowania 2007-2013 nie równoważy ram wydatkowania
środków, gdyż jeszcze w 2014r, były wykonywane inwestycje. W roku
mijającym mieliśmy wszystkie rozliczenia. Kolejny okres programowania 20142020 unijny nie równoważy się z okresem programowania LGR
i prawdopodobnie nabory rozpoczną się pod koniec przyszłego roku.
Opinia prawna nadzoru prawnego Wojewody Śląskiego mówi o tym, że należy
podjąć uchwały podtrzymujące kontynuowanie uczestnictwa w Stowarzyszeniu.
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 punktu 6 - Rozpatrzenie
projektu uchwały w sprawie kontynuacji członkowstwa Gminy Bestwina w
Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina.
Wniosek Wójta Gminy Bestwina został przyjęty 14 głosami „za”,
tj. „jednogłośnie”.
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Kolejno poddał pod głosowanie zmieniony porządek obrad, który w wyniku
głosowania został przyjęty 14 głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Porządek obrad po zamianach:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad Rady Gminy.
4. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XII/2015 Rady Gminy z dnia 10 grudnia
2015r.
5. Sprawozdanie Wójta - podsumowanie kończącego się i wytyczenia
planów na nadchodzący rok.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie kontynuacji członkowstwa
Gminy Bestwina w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka Bielska
Kraina.
7. Informacje bieżące.
8. Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich.
9. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania.
10.Zamknięcie sesji.
Ad. 4
Przewodniczący Jerzy Stanclik stwierdził, że protokół z Rady Gminy Bestwina
Nr XII/2015 z dnia 10 grudnia 2015 roku sporządzony został prawidłowo
i znajduje się do wglądu na sali obrad, na co dzień znajduje się do wglądu w
Biurze Rady Gminy.
Zapytał, czy radni wnoszą uwagi do protokołu.
Do protokołu nie wniesiono uwag i w wyniku głosowania został on przyjęty
14 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Ad. 5
Sprawozdanie podsumowujące kończący się i wytyczenie planów na
nadchodzący rok przedstawił Wójt Gminy Artur Beniowski mówiąc, że rok
temu o tym samym czasie z nadzieją o możliwość aplikowania po środki
zewnętrzne wchodziliśmy w 2015r. Dokumentacyjnie byliśmy przygotowani na
wiele zadań, ale niestety czas pokazał, że pomimo że jesteśmy na etapie II
okresu programowania 2014-2020 – to minął rok 2015 i środki, które gmina
mogła pozyskać nie pojawiły się. Koniec roku troszeczkę napawa optymizmem,
bo wiadomo już, że 25 stycznia 2016r. rozpocznie się nabór ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Subregion Południowy, w którym
będziemy aplikować o środki na termomodernizację szkoły w Bestwince. Za
parę dni Gmina będzie składać wniosek do Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na przebudowę ul. Janowickiej.
Wójt Gminy powiedział, że ma nadzieję że rok nadchodzący pozwoli na
zrealizowanie najważniejszych zamierzeń, które zostały zapisane w
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przyszłorocznym budżecie m.in. termomodernizacja szkoły, przebudowa ul.
Janowickiej, wymiana z sieci wodociągowej w sołectwie Kaniów (na którą
mamy zapewnione pieniądze z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i również czekamy, na Program Rozwoju Obszarów Wiejskich).
Przed nami kilka projektów, na które mamy już dokumentacje – parking na ul.
Podzamcze, przebudowa tej drogi w ramach środków powodziowych. Wójt ma
nadzieje, że te główne zadania i dużo drobnych zostanie zrealizowanych dzięki
środkom unijnym.
W mijającym roku wiele było zadań, które możemy nazwać zadaniami
bieżącymi, ale porównując je do poprzednich lat zostało ich zrobionych dość
sporo (czyszczenie rowów, wymiany przepustów) to było coś co może nie jest
spektakularnym sukcesem, ale dzięki zaangażowaniu radnych i sołtysów zostały
dostrzeżone i zrealizowane.
Na ręce Przewodniczącego Rady Gminy Jerzego Stanclika Wójt serdeczne
podziękował radnym za bardzo dobra współpracę, sołtysom, kierownictwu
Urzędu Gminy na czele z Skarbnik Gminy i Zastępcą Wójta za to, że ta praca dla
naszych mieszkańców była rozwijająca się, że starali się stać frontem do
mieszkańca i nie utrudniać, gdyż „my jesteśmy dla nich, a nie oni dla nas. Wójt
podziękował również Irenie Glądys (wieloletni pracownik Urzędu Gminy) oraz
Stanisławowi Wojtczakowi (Sekretarz Gminy), którzy byli filarami i tzw.
skałami na których stał Urząd. Wyraził nadzieje, że nie są oni ludźmi o których
zapomnimy, a dzięki temu że będą do nas przychodzić (co już czynią),
podpowiadać, doradzać będziemy mogli z ich doświadczenia korzystać.
Wójt Gminy przestawił nowego Sekretarza Gminy Arkadiusza Maja, który
dotychczas był dyrektorem Gminnego Zespołu Szkół i Przedszkoli wygrał
konkurs na stanowisko sekretarza.
Wójt podziękował jeszcze raz radnym, pracownikom, kierownikom jednostek
organizacyjnych i życzył aby „nadchodzący rok nie był gorszy od tego który
minął”.
Ad. 6.
Rada Gminy w liczbie 14 radnych przystąpiła do rozpatrzenia projektu uchwały
w sprawie:
1) kontynuacji członkowstwa Gminy Bestwina w Stowarzyszeniu
Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina
 Projekt uchwały omówił Wójt Gminy Artur Beniowski wprowadzając ten
punkt do porządku obrad.
 W dyskusji głos zabrali:
Radna Maria Maroszek zapytała czy przyjęcie tej uchwały jest
jednoznaczne z tym, że Lokalna Grupa Rybacka będzie istnieć dalej?
Wójt Gminy Artur Beniowski powiedział, że przyjęcie tej uchwały nie
jest jednoznaczne z tym, że LGR będzie istnieć, nie mając tej uchwały
wyeliminowalibyśmy się z uczestnictwa w Stowarzyszeniu. Konkurs na
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strategię będzie końcem I lub początkiem II kwartału i wtedy się okaże
czy zostanie przyjęta. Wskaźniki poziomu rybackości mamy bardzo
wysokie i wszystko wskazuje na to, że LGR zostanie i będzie jej
działalność kontynuowana, ale dopiero w konkursie się okaże czy grupa
będzie istnieć.
 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XIII/93/2015 w sprawie
kontynuacji członkowstwa Gminy Bestwina w Stowarzyszeniu
Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina - została przyjęta 14 głosami
„za”, tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.
Ad.7.
Wójt Gminy powiedział, ze rzadko mamy możliwość goszczenia na sesji tylu
znakomitych gości. Zwrócił się do obecnej na sali poseł Małgorzata Pępek,
zasiada w Komisji ds. samorządu i jest również byłym samorządowcem z
apelem, który pojawił się na ostatniej sesji, „że cokolwiek będzie się działo w
kraju, bo zmiany idą i to jest naturalne, żeby dbać o interesy małych
samorządów. Wójt nie chciałby, aby niewielkie gminy zostały sprowadzone
tylko i wyłącznie do poziomu administrowania. Chciałyby inwestować
i rozwijać małe ojczyzny.
Współpraca na linii powiat – gmina jest ciągła. Przed nami problem PKS-u,
problem drogowy. Wójt wyraził nadzieję, że współpraca będzie kontynuowana
i o to prosi. Jeżeli było coś nie tak w relacjach to ma nadzieję, że szybko
zostanie zapomniane.
Głos zabrał Starosta Bielski Andrzej Płonka dziękując wpierw za zaproszenie.
Powiedział, że mieszkańcy gminy Bestwina są mieszkańcami powiatu i na ręce
Przewodniczącego Rady i Wójta Gminy podziękował za miniony rok. Powiat
jest zauważalny na terenie waszej gminy, odbyło się wiele spotkań i dyskusji,
jeden temat się rozwiązywał - poruszane było tysiące innych. Powiedział, że
życzy aby budżety zostały zrealizowane, powiedział oby nam pieniędzy nie
brakło, ma nadzieję że samorządy nie zostaną pominięte, bo jeżeli tak się stanie
to będzie „bieda”. Jest to ostatni okres środków unijnych, ostatnie dwa lata
zostały zmarnowane. Dopiero środki z PROW ruszają, wiec czas na realizacje
zadań automatycznie też jest krótszy. W imieniu powiatu podziękował radnemu
Stolarczykowi (radnemu z poprzedniej kadencji), bo dzięki niemu część zadań
zostało zrealizowanych w tym roku np. ul. Krakowska, ul. Janowicka, nakładki
asfaltowe, aby rozwijać infrastrukturę. Wyraził nadzieję, że ul. Kościelna
zostanie choćby częściowo zrobiona początkiem roku. W styczniu będzie
składany wniosek do budżetu państwa o remont mostku (koszt remontu 1,5 mln
zł).
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Starosta potwierdził, że będzie remont ul. Janowickiej wraz z chodnikiem.
Powiedział, że jest przeciwny budowie ronda na tym skrzyżowaniu, trzeba
parking zagospodarować aby to miejsce zrobić przyjazne dla bezpieczeństwa.
W styczniu rozpocznie się przygotowywanie dokumentacji remontu drogi
w stronę Jawiszowic. Idzie S1. Planowany jest węzeł w Starej Wsi. Są to ważne
sprawy dla rozwoju gminy i powiatu. Będą jeszcze rozmowy na temat węzła
w Kaniowie. Za współprace serdecznie podziękował, że mimo różnego punktu
widzenia i spojrzenia doszliśmy do konsensusu. Poruszył problem PKS-u. 5-7
gmin chce przystąpić do związku międzygminnego. Życzył, aby rok
w zamierzeniach i założeniach się ziścił, a środki finansowe, które są obiecane
mogły wpłynąć do budżetu.
Posłanka Małgorzata Pępek podziękowała za zaproszenie na dzisiejszą sesje.
Powiedziała, że ma zaszczyt reprezentować mieszkańców w Sejmie RP. Pracuje
w dwóch komisjach: komisji samorządu terytorialnego i polityki regionalnej
oraz komisji administracji i spraw wewnętrznych. Pierwsza komisja jest
posłance bardzo bliska, zależy jej na współpracy z jednostkami samorządu
terytorialnego ponieważ to co się słyszy w kuluarach to zbliżają się dla
samorządu trudne czasy. Obiecała, że będzie pilnować spraw gmin, zna sprawy
gmin wiejskich takich jak Bestwina. Zależy jej na tym, aby gminy naszego
powiatu się rozwijały. Powiedziała, że zdaje sobie sprawę, że nie jest łatwo
zarządzać gminami, pozyskiwać środki. Cieszy ją, że gmina rozwija się tak
dynamicznie – świadczy to o dobrej współpracy z powiatem. Życzyła, aby
gmina pozyskała z okresu programowania jak najwięcej środków, aby wszystkie
plany, zamierzenia się spełniły. Pogratulowała wszystkich sukcesów i
powiedziała, aby rok 2016 był rokiem dobrym. Posłanka obiecała, że będzie
przyjeżdżać częściej dlatego, że chciałaby być na bieżąco w kontakcie, będzie
się starała pomagać.
W sprawie kwoty wolnej od podatku powiedziała, że będzie walczyć, gdyż zdaje
sobie sprawę co może się stać z takimi gminami wiejskimi, jeśli do tego dojdzie,
a nie będzie dodatkowych dochodów.
Na salę obrad przybyli członkowie Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca
Bestwina, który zagrali i zaśpiewali kolędy oraz bestwińskie przyśpiewki.
Wójt Gminy podziękował za całoroczną pracę, za występy i prezentacje na
terenie naszej gminy, powiatu, kraju i zagranicy. Członkowie Zespołu zaprosili
w swoje szeregi wszystkich chętnych.
Ad. 8. i ad. 9
W ramach wniosków i zapytań radnych oraz rad sołeckich Przewodniczący
Rady Gminy Jerzy Stanclik udzielił głosu:
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- Radnemu Stanisławowi Nyczowi, który poprosił o postawienie lustra na ul.
Korczaka
Wójt Gminy Artur Beniowski powiedział, że jeśli jest taka potrzeba i możliwość
to postarają się zamontować.
Sołtys Sołectwa Kaniów Marek Pękala – podziękował za miniony rok
współpracy, wykonane inwestycje na terenie sołectwa. Życzył przyszłego 2016
roku dobrego i lepszego niż ten, aby pieniążki zaczęły wpływać i aby to co
zostało zaplanowane zostało zrealizowane.
Ad. 10
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Stanclik odczytał życzenia świątecznonoworoczne, które wpłynęły do Rady Gminy na jego ręce od:
- Starosty Bielskiego Andrzeja Płonki i Przewodniczącego Rady Powiatu
w Bielsku-Białej Jana Borowskiego,
- Wicestarosty Grzegorza Szetyńskiego,
- Prezesa Zarządu Gminnego ZOSP RP w Bestwinie Herberta Szeligi,
- dyrektora oraz pracowników Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie
- Sołtysa Kaniowa Marka Pękali,
- Pracowników SP ZOZ w Bestwinie,
- Pracowników i Uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bestwinie,
- Pracowników i Uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kaniowie,
- Pracowników i Uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bestwince,
- Pracowników i Uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowicach
- Jana Grygierczyka
- Lek. med. Danuty Maroszek
- Śląskiej Fundacji Błękitny Krzyż
W swoim imieniu, radnych, pracowników urzędu Przewodniczący Rady Jerzy
Stanclik życzył przede wszystkich zdrowia, i aby zbliżający się nie był gorszy
od roku obecnego i poprzedniego, a jak się szczęśliwie ułoży aby był lepszy.
Dziękując wszystkim za udział w obradach, za dyskusję Przewodniczący Jerzy
Stanclik zamknął XIII sesję Rady Gminy Bestwina w dniu 28 grudnia 2015
roku.
Sesja rozpoczęła się o godz. 15:00 a zakończyła o godz.16:25.
Protokolant
B. Małysz-Zbijowska

Sekretarz obrad
Krzysztof Wróbel

Przewodniczący Rady
Jerzy Stanclik
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