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Bestwina, dn. 25 stycznia 2016r. 

BR.0002.1.2016 

 

 

P r o t o k ó ł  Nr XIV/2016 

 

z  sesji Rady Gminy Bestwina odbytej w dniu 25 stycznia 2016 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. Spóźniony 

radny Łukasz Furczyk, radny Marek Szymański.  

Protokół obejmuje uchwały Rady Gminy Bestwina od Nr XIV/94/2015 do                      

Nr XIV/99/2015. 

Sesja rozpoczęła się o godz. 15:00. 

 

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, radni Rady 

Powiatu Bielskiego: radny  Jan Stanclik, radny Bogusław Stolarczyk, Sołtys 

sołectwa Bestwinka Teresa Paruch-Ryś, Sołtys sołectwa Kaniów Marek Pękala, 

Redaktor Naczelny „Magazynu Gminnego” Sławomir Lewczak, mieszkańcy 

gminy przedstawiciele seniorów Prezes Klubu Seniora z Bestwiny Jan Rybski, 

Zastępca prezesa Klubu Seniora Aleksander Kupczak, Prezes Koła Emerytów z 

Kaniowa Tadeusz Maroszek, redaktor „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 XIII/2015 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 

2015r.  

5. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej. 

6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

1) zmiany Uchwały Nr XII/92/2015 Rady Gminy Bestwina z dnia 

10 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok 2016, 

2) przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie 

Bestwina na lata 2016-2025” 

3) zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku 

na terenie gminy Bestwina, 

4) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 
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zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

5) zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy Bestwina oraz komisji 

stałych na 2016 rok. 

7. Informacje bieżące.  

8. Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich. 

9. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

10. Zamknięcie sesji. 

 

Ad.1 

Przewodniczący Rady Jerzy Stanclik przywitał serdecznie wszystkich radnych 

Rady Gminy Bestwina, Wójta Artura Beniowskiego oraz wszystkich obecnych 

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

Gminy. Na podstawie listy obecności radnych stwierdził prawomocność sesji, 

gdyż w sesji uczestniczyło 13 radnych na 15  radnych ustawowego składu Rady 

Gminy. 

 

Ad.2 

Sekretarzem obrad, zgodnie z harmonogramem, jednogłośnie wybrany został 

Radny Jerzy Borutka. 

 

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 projektu uchwały  w sprawie: 

 ustalenia kryteriów i liczby punktów branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym do szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez 

Gminę Bestwina dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły 

oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych 

kryteriów 

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

ustalenia kryteriów i liczby punktów branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym do szkół podstawowych i gimnazjum był już omawiany na 

wspólnej komisji 18 stycznia 2016r. W poprzednich latach kryteria te były 

ustalane przez dyrektorów szkoły. Od obecnego roku w wyniku zmiany ustawy 

o systemie oświaty, kryteria te muszą być podjęte uchwały Rady Gminy.  

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 projektu uchwał w sprawie 

ustalenia kryteriów i liczby punktów branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym do szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez 
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Gminę Bestwina dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz 

określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 

Wniosek Wójta Gminy Bestwina został przyjęty 13 głosami „za”,  

tj. „jednogłośnie”. 

Kolejno poddał pod głosowanie zmieniony porządek obrad, który w wyniku 

głosowania został przyjęty 13 głosami „za”, tj. jednogłośnie.  

 

Ad.4 

Przewodniczący Jerzy Stanclik stwierdził, że protokół z  sesji Rady Gminy 

Bestwina Nr XIII/2015 z dnia 28 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  

13 głosami „za” tj. jednogłośnie. 

 

Ad. 5 

Wójt Gminy Artur Beniowski złożył sprawozdanie z działalności 

międzysesyjnej w okresie od 28 grudnia 2015 roku do 25 stycznia 2016 roku.  

- spotkania noworoczne i świąteczne 

- spotkania sprawozdawczo – wyborcze w różnego rodzaju organizacjach, 

- posiedzenie Rady Sołeckiej w Janowicach, 

- posiedzenie Rady Sołeckiej w Kaniowie, 

- został złożony wniosek do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

modernizację wraz z budową chodnika nieremontowanego odcinka   

ul. Janowicka 

- rozpoczął się nabór wniosków do Regionalnego Programu Operacyjnego – 

Subregion Południowy –  Termomodernizacja budynku Szkoły w Bestwince 

- zlecone zostało kosztorysowanie dokumentacji i przygotowywanie przetargu 

na wymianę azbestowej sieci wodociągowej w Kaniowie,  

- rozpoczęte zostało przygotowywanie terenu pod budowę parkingu naprzeciw 

pawilonów 

- przetarg na remont ul. Podzamcze odbędzie się na przełomie marca i kwietnia.   

- na posiedzeniu wspólnym komisji zwrócono uwagę, że nie było publikacji 

pisma z Policji o bezpieczeństwie posesji w związku ze wzmożonych 

włamaniami i kradzieżami. W dniu następnym po komisji był u Wójta 

Komendant Posterunku Policji w Czechowicach i zostawił pismo w tej sprawie, 

które zostało zamieszczono na stronie internetowej, a także informacja taka 

znajdzie się  w Magazynie Gminnym. 

 

Ad. 6 

Rada Gminy w składzie 13 radnych przystąpiła do rozpatrzenia projektów 

uchwał.  
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Opinie do projektów uchwał, wypracowane na wspólnym posiedzeniu komisji 

stałych w dniu 18 stycznia 2016r.  przedstawiał Przewodniczący Rady Gminy 

Jerzy Stanclik.  

Przewodniczący Jerzy Stanclik przystąpił do przeprowadzenia procedury 

podjęcia uchwał w sprawie: 

 

1) zmiany Uchwały Nr XII/92/2015 Rady Gminy Bestwina z dnia 

10 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok 

2016, 

 

 Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy Anita Kubik informując, że 

projekt uchwały powoduje zmiany w wydatkach polegających na 

przeniesieniu miedzy działami. Zmiana związana jest z dotacjami 

udzielanymi z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów 

publicznych.  

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i 

młodzieży  szkolnej, a także szkolenia młodzieży - zmniejszenie o kwotę 

10 300,00 zł z tytułu dotacji na zadania bieżące.  

Dział 926 - Kultura fizyczna 

Rozdział 92605  – Zadania w zakresie kultury fizycznej 

zwiększenie o kwotę 10 300,00 z tytułu dotacji na zadania bieżące  

 Zmiany nie spowodowały zmian w budżecie.  

 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady 

Gminy pozytywnie jednogłośnie zaopiniowały projekt uchwały  w 

sprawie zmiany Uchwały Nr XII/92/2015 Rady Gminy Bestwina z dnia 

10 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok 2016, 

 Brak głosów w dyskusji. 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem 

uchwały. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XIV/94/2016 w sprawie zmiany 

Uchwały Nr XII/92/2015 Rady Gminy Bestwina z dnia 10 grudnia 

2015 roku w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok 2016 – została 

przyjęta 13 głosami „za” tj. jednogłośnie. 

 Uchwała stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu. 

 

2) przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w 

Gminie Bestwina na lata 2016-2025”  

 Projekt uchwały omówiła Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej Beata Szypka.  

Podstawą prawną uchwały w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych w Gminie Bestwina na lata 2016-2025” jest  

ustawa o pomocy społecznej nakładająca na Gminę obowiązek 
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opracowania i realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów 

społecznych. 

Dokument ten wyznacza misję, cele strategiczne oraz działania, których 

wdrażanie powinno przyczyniać się do rozwiązywania problemów 

społecznych występujących w Gminie oraz minimalizować ich skutki. 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych jest dokumentem 

otwartym, stanowiącym podstawę do opracowywania dalszych 

programów oraz projektów, dotyczących rozwiązywania kwestii 

społecznych występujących w Gminie.  

Konsultacje społeczne dokumentu odbyły się w dniach od 8 stycznia 2016 

roku  do  15 stycznia 2016 roku W toku przeprowadzonych konsultacji 

społecznych nie zgłoszono żadnych uwag i opinii. 

Dokument omawiany był szerzej na wspólnym posiedzeniu komisji.  

Jednym z celi strategicznych jest „Wzmacnianie uczestnictwa osób 

starszych i osób niepełnosprawnych w życiu społecznym”. Strategia ta 

określa kierunki działań tj: 

- Podejmowanie działań na rzecz rozwoju systemu wsparcia 

środowiskowego dla osób starszych i niepełnosprawnych; 

- Aktywne włączanie osób starszych do życia społecznego. 

- Wspieranie osób niepełnosprawnych w środowisku społecznym  

i zawodowym. 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady 

Gminy pozytywnie  zaopiniowały projekt uchwały  w sprawie przyjęcia 

„Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Bestwina 

na lata 2016-2025” 

 W dyskusji głos zabrali: 

Przewodniczący Rady Jerzy Stanclik powiedział, że wg informacji zawartych  

tym dokumencie w naszej gminie mamy 16,8% w wieku poprodukcyjnym. 

Patrząc na inne dane na inne dane dotyczące województwa, kraju, można 

powiedzieć, że  odsetek ten jest u nas stosunkowo niski.  

Na salę obrad wszedł radny powiatowy Bogusław Stolarczyk.  

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych została przygotowana na 

podstawie wzorca, który obejmuje całość naszego kraju. Dlatego jak 

wczytaliśmy się w dokument, to są tam zapisy mówiące o postępowaniu 

wobec seniorów - cel strategiczny numer 3 – wzmacnianie uczestnictwa osób 

starszych i osób niepełnosprawnych w życiu społecznym. W działaniach 

3.1.3 Wspieranie tworzenia dziennych form wsparcia dla osób starszych  

i niepełnosprawnych (kluby, dzienne domy seniora, grupy wsparcia) te 

rzeczy realizuje się w środowisko osiedlowym, miejskim. Przewodniczący 

powiedział, że była próba odpłatnej takiej działalności organizowanej przez 

Ośrodek Razem. Zgłosiło się tam 4-5 osób do takiej formy dziennego pobytu 

seniora. Ośrodek jest usytuowany w nienajlepszym miejscu z punktu 
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widzenia dojazdu. Gdyby ośrodek znajdował się bliżej miejsca kultu 

religijnego to być może, że kandydatów do takiej świetlicy byłoby więcej. 

Przewodniczący stwierdził, że jest mu niezmiernie miło, że zaproszenie na 

sesję przyjęli przedstawiciele emerytów i rencistów. Na terenie gminy 

działają również inne stowarzyszenia i organizacje – Koła Gospodyń 

Wiejskich, Stowarzyszenie Wędkarskie w Kaniowie. Koła emeryckie 

skupiają stosunkowo młodych emerytów, gdyż zostały utworzone na bazie 

kół górniczych, ale w tym momencie skupiają wszystkich pozostałych 

mieszkańców gminy. Obok ogólnie dostępnych kół w dalszym ciągu działa 

sekcja emerytów Związku Nauczycielstwa Polskiego.   

Mówiąc o działalności, która dotyczy seniorów trzeba też wspomnieć o 

działalności grup przykościelnych, charytatywnych, działających przy 

parafiach na terenie naszej gminy. One oczywiście swoim oddziaływaniem 

obejmują nie tylko seniorów, ale także dzieci i rodziny.  

Przewodniczący powiedział, że będziemy przyjmować program na lata 2016-

2025 - przyjmujemy papier, ale chciałby aby za tym poszła rzeczywistość. 

Zdaje sobie sprawę z możliwości budżetu gminy, uwarunkowań środowiska, 

ale szybciej czy później trzeba dojść do sytuacji, że stworzymy na terenie 

gminy ogólnie dostępne miejsce w postaci świetlicy, klubu, kawiarenki nie 

nastawionej na działalność komercyjną. Żeby ludzie mogli się spotkać, gdyż 

dla wielu ludzi starszych, samotnych – rozmowa ją formą terapii.  

Na sale obrad wszedł radny Łukasz Furczyk. 

Wójt Gminy Artur Beniowski powiedział, że jest to program, który daje nam 

możliwości na przyszłość. Na bazie tego można podjąć różne działania 

organizacyjne, logistyczne. W imieniu Wójta i Urzędu podziękował 

przedstawicielom Kół Emerytów za organizowane wyjazdy, spotkania 

świąteczne, okolicznościowe. Życzył jak największej satysfakcji z tego co 

organizują i robią.  

Tak jak na wspólnym posiedzeniu komisji Wójt podkreślił, że budynki 

należące do Urzędu Gminy zawsze były udostępniane, jeżeli była taka 

potrzeba i zadeklarował, że nadal tak będzie.  

Przewodniczący Rady Jerzy Stanclik przypomniał, że na wspólnej komisji 

Wójt Gminy powiedział, że są wpierane Koła Emerytów przez Centrum 

Kultury i Sportów (z tym, że są to kwoty niewielkie). Przewodniczący 

stwierdził, że skoro gminę stać na dopłaty w wysokości 350 tys. zł do 

Centrum Sportów Wodnych w Kaniowie, jeżeli utrzymanie hali sportowej w 

Kaniowie, które kosztuje nas 300 tys. zł.  - to kwota w wysokości 1500zł 

skierowana tylko i wyłącznie do naszych mieszkańców gminy jest niewielka.  

Poprosił, aby rozpatrzyć możliwość wsparcia dla tych organizacji, co by 

pozwoliło zwiększyć ofertę dla środowiska Kół emerytów i rencistów.  

Na salę obrad wszedł radny Marek Szymański. 

Wójt Gminy Artur Beniowski powiedział, że pomoc jest udzielana w ramach 

możliwości, które daje nam prawo.  
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 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem 

uchwały. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XIV/95/2016 w sprawie przyjęcia 

„Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie 

Bestwina na lata 2016-2025” została przyjęta 15 głosami „za” tj. 

jednogłośnie.  Uchwała stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu. 

 

3) zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i 

porządku na terenie gminy Bestwina 

4) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 

zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

 

 Projekt uchwały omówiła Kierownik Referatu Gospodarki Budownictwa i 

Ochrony Środowiska Alicja Grygierzec. Dwa projekty uchwał są 

spowodowane zbliżającym się  kolejnym przetargiem na odbiór odpadów 

komunalnych, ale również zmieniła się ustawa o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminie i musiały zostać uwzględnione te zmiany ustawy. 

Zmiany dotyczą głównie  przyjmowania odpadów do PSZOK.  

Największa zmiana polegać ma na odbiorze odpadów 

wielkogabarytowych z nieruchomości – prośba wielu mieszkańców.  W 

poprzednim przetargu uciekaliśmy od „wyśrubowania” zakresu usługi, 

żeby zmieścić się w opłacie. Widząc ruchy na rynku np.  niższy koszt 

paliwa, ropy można zaryzykować i wpisać to do najbliższego przetargu.  

Poprawki wniesione do projektów uchwał: 

o zapis był, że wielkogabaryty będą odbierane co najmniej dwa razy 

zmieniono, że co najmniej raz w roku, 

o § 3.1. został zmieniony na: zgłaszanie niewłaściwego świadczenia 

usług przez przedsiębiorcę. 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady 

Gminy pozytywnie jednogłośnie zaopiniowały projekt uchwały  w 

sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i 

porządku na terenie gminy Bestwina 

 Brak głosów w dyskusji. 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem 

uchwały. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XIV/96/2016 w sprawie zmiany 

uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie gminy Bestwina została przyjęta 15 głosami „za”, tj. 

jednogłośnie. 

 Uchwała stanowi załącznik nr 7  do nin. protokołu. 
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 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady 

Gminy pozytywnie jednogłośnie zaopiniowały projekt uchwały  w 

sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 

zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

 Brak głosów w dyskusji. 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem 

uchwały. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XIV/97/2016 w sprawie  

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 

zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, została przyjęta 15 głosami 

„za”, tj. jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8  do nin. protokołu. 

 

5) ustalenia kryteriów i liczby punktów branych pod uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych i gimnazjum 

prowadzonych przez Gminę Bestwina dla kandydatów zamieszkałych 

poza obwodem szkoły oraz określenia dokumentów niezbędnych 

do potwierdzenia tych kryteriów 

 

 Projekt uchwały omówił Sekretarz Gminy Arkadiusz Maj. Zmiany ustawy 

o systemie oświaty spowodowały, że Rada Gminy musi ustalić kryteria, 

wcześniej ustalali to dyrektorzy szkół. Dotyczy to niewielkiej liczby 

uczniów na terenie naszej gminy.  

 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady 

Gminy pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały  w sprawie ustalenia 

kryteriów i liczby punktów branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym do szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez 

Gminę Bestwina dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły 

oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych 

kryteriów 

 Brak głosów w dyskusji. 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem 

uchwały. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XIV/98/2016 w sprawie ustalenia 

kryteriów i liczby punktów branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym do szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych 

przez Gminę Bestwina dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem 

szkoły oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia 

tych kryteriów została przyjęta 15 głosami „za”, tj. jednogłośnie. 
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Uchwała stanowi załącznik nr 9  do nin. protokołu. 

 

6) zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy Bestwina oraz 

komisji stałych na 2016 rok 

 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady 

Gminy pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie 

zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy Bestwina oraz komisji 

stałych na 2016 rok 

 

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących poszczególnych 

komisji o odczytanie poszczególnych planów. 

Głos zabrał radny Łukasz Furczyk – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. 

Plan pracy na rok 2016 kształtuje się następująco:  

1. Analiza wykonania budżetu gminy za 2015 rok na podstawie 

sprawozdania Wójta Gminy Bestwina. 

2. Opiniowanie wykonania budżetu Gminy Bestwina za 2015 rok i 

uchwalenie wniosku   w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy 

Bestwina. 

3. Kontrola działalności Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w 

Bestwinie. 

4. Kontrola realizacji wydatków w ramach Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

5. Kontrola stanu i wykorzystania zasobu mieszkaniowego gminy. 

6. Kontrole zgodnie ze zleceniami Rady Gminy Bestwina. 

 

Głos zabrała radna Maria Maroszek i przedstawiła plan pracy Komisji 

Budżetu i Finansów: 

1. Ocena realizacji budżetu za 2015 rok. 

2. Ocena stopnia realizacji zadań inwestycyjno-remontowych. 

3. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2016r. 

4. Ocena skuteczności pozyskiwania oraz wykorzystywania środków 

pomocowych z zewnątrz. 

5. Ocena gospodarki mieniem komunalnym w zakresie możliwości 

pozyskiwania dochodów własnych. 

6. Analiza wykonania budżetu za III kwartały 2016 r. 

7. Prace nad projektem budżetu gminy na 2017 rok.  

8. Sprawy bieżące wynikające z prac Rady Gminy. 
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Głos zabrał radny Grzegorz Owczarz i przedstawił plan pracy Komisji 

Rozwoju Gminy, Ochrony i Kształtowania Środowiska:  

1. Wypracowanie stanowiska komisji w sprawie projektów uchwał Rady 

Gminy. 

2. Modernizacja sieci wodociągowej - spotkanie z prezesem PK 

„Kombest” w celu zapoznania się z realizowanymi i planowanymi 

inwestycjami (kanalizacja).  

3. Przegląd inwestycji realizowanych  w roku bieżącym na terenie gminy 

(inwestycje gminne i powiatowe). 

4. Gospodarka odpadami, ochrona środowiska naturalnego: 

a) realizacja „ustawy śmieciowej” na terenie gminy 

b) likwidacja dzikich wysypisk śmieci i zapobieganie ich ponownemu 

tworzeniu, 

c) selektywna zbiórka odpadów komunalnych - działania urzędu gminy i 

szkół. 

5. Przegląd urządzeń melioracyjnych, przepustów, rowów oraz budynków 

komunalnych na terenie gminy. 

 

Radny Łukasz Furczyk poprosił o zamianę „ustawy śmieciowej” na 

„ustawę o gospodarce odpadami”. 

Przewodniczący Rady Jerzy Stanclik powiedział, ze nurtuje go problem 

likwidacji dzikich wysypisk. Z pieniędzy od obywateli nie ma takiej 

możliwości. Myślał, że może pracownicy z bezrobocia będą mogli to 

zrobić, niestety przepisy prawa na to nie zezwalają. Przewodniczący 

powiedział, że Wójt zaproponował, że wystąpi do Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska gdzie są pieniądze na takie działania.  

Wójt Gminy Artur Beniowski powiedział, że pracownicy interwencyjni 

mogą pozbierać śmieci, które są wyrzucone w rowie, lesie.   Likwidacja 

dzikiego wysypiska polega na likwidacji, rekultywacji i 

zagospodarowaniu tych terenów. Są środki zewnętrzne na takie działania i  

zorientujmy się na jakiej zasadzie można takie fundusze uzyskać, czy to 

pożyczka czy dotacja. Temat zostanie rozpoznany i przedstawiony na 

następnym posiedzeniu.  

Głos zabrała Radna Magdalena Wodniak-Foksińska i przedstawiła plan 

pracy Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego: 

1. Analiza funkcjonowania placówek oświatowych i kulturalnych z 

uwzględnieniem innowacji i uatrakcyjnienia zajęć oraz zamiarów 

dotyczących urealnienia kosztów gminnych wydatków budżetowych na 

zadania oświatowe. Problem wynagrodzeń pracowników administracji i 

obsługi w placówkach oświatowych – szkoły na terenie gminy. 

a) Zapoznanie się z działalnością świetlic środowiskowych i placówki 

wsparcia dziennego. 
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b) Zapoznanie się z ofertą zajęć dodatkowych w Zespołach Szkolno- 

Przedszkolnych 

2. Analiza funkcjonowania klubów sportowych. 

3. Zapoznanie się z działalnością służby zdrowia pod kątem publicznej i 

niepublicznej opieki oraz napotykanymi przeszkodami i problemami. 

4. Analiza i ocena wykonania budżetu gminy za: 

- I półrocze 2016 roku 

- analiza i ocena wykonania budżetu za 2015 rok łącznie z udzieleniem 

absolutorium dla wójta gminy 

5. Analiza stanu bezpieczeństwa i ogólnej sytuacji społecznej w Gminie, 

stan bezpieczeństwa obiektów oświatowych na podstawie m.in. opinii 

Komisariatu Policji w Czechowicach-Dziedzicach, Państwowej Straży 

Pożarnej oraz Dyrektorów Zespołów Szkolno-Przedszkolnych. 

6. Tematy, zadania i potrzeby wynikłe z bieżącej działalności Rady 

Gminy, Komisji i Urzędu Gminy. 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Stanclik przedstawił ramowy plan pracy 

Rady Gmina na rok 2016: 

1. Analiza i przyjmowanie projektów uchwał przygotowywanych przez 

Urząd Gminy. 

2. Przegląd dróg gminnych i powiatowych w kontekście realizowanych  

i planowanych inwestycji drogowych i mostowych. 

3. Analiza funkcjonowania komunikacji publicznej na terenie gminy. 

4. Informacja Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli, 

Dyrektora Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, Kierownika SP ZOZ oraz 

Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego w 

zakresie funkcjonowania placówek oświatowych, kulturalnych i służby 

zdrowia. 

5. Ocena gospodarki mieniem komunalnym. 

6. Sesja objazdowa w celu zapoznania radnych z problemami sołectw 

bezpośrednio w terenie, w nawiązaniu do projektowanych zmian w planie 

zagospodarowania przestrzennego gminy.  

7. Analiza Wieloletniego Programu Rozwoju Gminy Bestwina – dalsza 

rozbudowa sieci kanalizacyjnej i modernizacja sieci wodociągowej. 

8. Analiza i ocena wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku. 

9. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok – 

absolutorium dla Wójta Gminy. 

10. Współpraca przy opracowaniu przez Urząd Gminy  projektu 

budżetu na 2017 rok. 
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 Brak głosów w dyskusji. 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem 

uchwały. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XIV/99/2016 w sprawie 

zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy Bestwina oraz 

komisji stałych na 2016 rok została przyjęta 15 głosami „za”, tj. 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 10  do nin. protokołu. 

 

Ad. 7 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Stanclik odczytał pismo Wójta Gminy 

Bestwiny kierowane do Nadleśnictwa Bielskiego w sprawie zaprzestania lub 

ograniczenie wycinki drzew na terenie lasu Janowickiego, a także pisma 

Zastępcy Wójta Gminy Bestwina do Zarządu Dróg Powiatowych w sprawie 

odśnieżania na terenie gminy Bestwina i remontu ul. Szkolnej.  

Pisma stanowią załączniki  nr 11 do nr 13  do nin. protokołu. 

 

Ad. 8 i ad. 9 

W ramach wniosków i zapytań radnych oraz rad sołeckich Przewodniczący 

Rady Gminy Jerzy Stanclik w pierwszej kolejności odczytał wnioski z   

posiedzenia Rad Sołeckich: 
 

Wnioski z posiedzenia Rady Sołeckiej w Bestwince z dnia 14.01.2016r.:  

Rada Sołecka wnioskuje o zamontowanie lampy na skrzyżowaniu ul. Zagrodniej 

i ul. Krótkiej. 

Pismo  stanowi załącznik nr 14  do nin. protokołu. 

 

Wnioski z posiedzenia Rady Sołeckiej w Janowicach z dniu 13.01.2016r.  

1. Zamontować lustro z punktem świetlnym na ul. Korczaka.  

2. Nawieźć kamień na ul. Miodową – boczną. 

3. Wyremontować chodnik przy ul. Janowickiej, pomiędzy szkołą i 

cmentarzem. 

4. Wyskarpować pobocze wzdłuż chodnika przy ul. Janowickiej.  

Pismo  stanowi załącznik nr 15  do nin. protokołu 

 

W ramach wniosków i zapytań radnych głos zabrali: 

Radny Marcin Pasierbek poprosił radnych powiatowych o wsparcie władz 

gminnych przy remoncie dróg powiatowych min. ul. Szkolnej.  

Radny Stanisław Nycz powiedział, że wczoraj drogi powiatowe były zaśnieżone 

ul. Krakowska, ul. Janowicka.  Podkreślił, że mijał jeżdżące pługi, ale wszystkie 

miały pług w górze.  
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Wójt powiedział, ze wnioski były kierowane do radnych powiatowych. Zostało 

wystosowane pismo do Zarządu Dróg Powiatowych z zakresie zimowego 

utrzymania dróg. Zastępca Wójta Marcin Kanik osobiście rozmawiał z 

dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych.  

Wójt poprosił, aby nie porównywać sytuacji z Czechowicami-Dziedzicami. 

Dróg gminnych i powiatowych w naszej gminie jest około 100 km, Czechowice 

mają około 200km. Kwoty przeznaczane na odśnieżanie 200 tys. w naszej 

gminie, Czechowice – 1mln zł. Budżet w mieście 140 mln zł, u nas 35 mln zł. 

Wójt powiedział, że  też moglibyśmy mieć identyczna sytuacje jak w 

Czechowicach, ale jest to bieżące utrzymanie. Drogi powiatowe są przejęte 

przez miasto na podstawie porozumienia i powiat tam nie odśnieża. Urząd 

odśnieża drogi gminne, a powiatowe – powiat.  

Radny Stanisław Nycz powiedział, że chodziło mu o drogi powiatowe, a nie 

gminne. 

Radny Grzegorz Kołodziejczyk powiedział, że poda przykład odwrotny. Przy 

poboczach ul. Czechowickiej zalegały pozostałości śniegu, droga była czarna 

odśnieżona i posypana. Pług jechał i zgarniał te resztki śniegu.  

Przewodniczący Rady Jerzy Stanclik zgłosił popękany asfalt na ul. Witosa (przy 

składzie opałowym w kierunku Kaniowa). Wynika to ze zniszczenia 

podbudowy, wsparcia bocznego od strony rowu. Były ostatnio większe mrozy i  

zauważył, że pojawiają się szpary w asfaltowanych chodnikach.  Powiedział, że 

gdyby to było naprawione jesienią, problemu by w obecnej sytuacji nie było.  

Radny Powiatowy Jan Stanclik  

14.01 odbyła się  wizja na ul. Ślosarczyka i na ul. Witosa.  

Na wjeździe na ul. Dankowicką jest osuwisko. Będzie trzeba zrobić murek na 

rurach, gdyż jedynie znak ogranicza wjechanie do urwiska.  

Wizja ul. Witosa – będzie robiony rów od korytek do ujścia, wzmocnione 

pobocze i robiona nakładka asfaltowa na popękanym odcinku.  

Przepust ul. Krakowska – ma zostać zorganizowana wizja w terenie.   

Odśnieżanie dróg powiatowych – wygrał przetarg p. Rezik. 

 

Ad. 10 

Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad, Przewodniczący Rady  

Jerzy Stanclik dziękując za udział w obradach, za dyskusję, zamknął XIV sesję 

Rady Gminy Bestwina w dniu 25 stycznia 2016roku. Sesja rozpoczęła się o 

godz. 15:00, a zakończyła o godz. 16:27. 

 

Protokolant:       Sekretarz obrad:    Przewodniczący Rady 

B. Małysz-Zbijowska     Jerzy Borutka   Jerzy Stanclik 

 
 

 


