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Bestwina, dn. 29 wrzesień 2016r. 

BR.0002.6.2016 

 

P r o t o k ó ł  Nr XIX/2016 

 

z sesji Rady Gminy Bestwina odbytej w dniu 29 września 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 chwili rozpoczęcia sesji uczestniczyło 10 radnych. 

Następnie dotarli na obrady radni: Marek Szymański, Roman Pacyga. Nieobecnymi radnymi 

byli: Mariusz Solich, Maria Maroszek. 

Protokół obejmuje uchwały Rady Gminy Bestwina od Nr XIX/134/2016 do Nr 

XIX/144/2016. 

Sesja rozpoczęła się o godz. 15:00. 

 

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

Kanik, Skarbnik Gminy Anita Kubik, Sekretarz Gminy Arkadiusz Maj, radni Rady Powiatu 

Bielskiego: radny Jan Stanclik, radny Bogusław Stolarczyk, radny Grzegorz Gawęda, 

Dyrektor Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji Grzegorz Boboń, Kierownik Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej Beata Szypka, Dyrektor Biblioteki Publicznej Teresa Lewczak, 

kierownik Referatu GB Alicja Grygierzec, kierownik Referatu ST Mariusz Szlosarczyk, 

kierownik Referatu SO Brygida Jankowska, Komendant Komisariatu Policji w 

Czechowicach-Dziedzicach Zbigniew Gacek, Redaktor Naczelny „Magazynu Gminnego” 

Sławomir Lewczak, Redaktor gazety Region Paweł Hetnał, nauczyciele i dyrektorzy 

placówek oświatowych. 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji. 

2. Wybór sekretarza obrad. 

3. Przedstawienie porządku obrad Rady Gminy. 

4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy nr XVIII/2016 z dnia 30 czerwca 2016r.  

5. Wręczenie aktów nadania nauczycielom mianowanym. 

6. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej. 

7. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku, 

informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o 

przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. 

8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

1) zmiany Uchwały Nr XII/92/2015 z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu 

Gminy Bestwina na rok 2016  

2) zmiany Uchwały Nr XII/91/2015 Rady Gminy Bestwina z dnia 10 grudnia 2015 roku 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina, 

3) zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Bestwina a Gminą 

Czechowice-Dziedzice, 
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4) zaliczenia dróg do kategorii dróg publicznych na terenie sołectwa Bestwina, 

5) zaliczenia dróg do kategorii dróg publicznych na terenie sołectwa Bestwinka, 

6) zaliczenia dróg do kategorii dróg publicznychna terenie sołectwa Janowice, 

7) zaliczenia dróg do kategorii dróg publicznychna terenie sołectwa Kaniów, 

8) nabycia nieruchomości i ustanowienia służebności gruntowej, 

9) nabycia nieruchomości, 

10) uchylenia Uchwały nr XVIII/132/2016 Rady Gminy Bestwina z dnia 30 czerwca 

2016 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Bestwina. 

9. Informacje bieżące.  

10. Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich. 

11. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

12. 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 XIX sesję VII kadencji Rady Gminy. Na podstawie listy obecności 

radnych stwierdził prawomocność sesji, gdyż w chwili rozpoczęcia sesji na sali było 10 

radnych na 15 radnych ustawowego składu Rady Gminy. 

 

Ad.2 

Sekretarzem obrad, zgodnie z harmonogramem, jednogłośnie wybrana została radna Barbara 

Pacholska. 

 

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 udzielenia dotacji celowej dla Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej; 

 

Głos zabrał Wójt Gminy Bestwina informując radnych, o przyczynach wprowadzenia 

projektu w/w uchwały do porządku obrad.  

Projekt uchwały dotyczący udzielenia dotacji celowej dla Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-

Białej wiąże się z pismem, jakie wpłynęło do gminy w okresie wakacyjnym z prośbą o 

udzielenie pomocy finansowej na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego. 

 

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 uchwały w sprawie udzielenia dotacji 

celowej dla Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej. 

 

Wniosek Wójta Gminy Bestwina został przyjęty 10 głosami „za”, tj. „jednogłośnie”. 
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Przewodniczący zaproponował, aby nowy projekt uchwały został wprowadzony do porządku 

obrad w punkcie 8 w podpunkcie 3.  

Kolejno poddał pod głosowanie zmieniony porządek obrad, który w wyniku głosowania 

został przyjęty10 głosami „za”, tj. jednogłośnie.  

 

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 Rady Gminy nr XVIII/2016 z dnia 30 czerwca 2016r.  

5. Wręczenie aktów nadania nauczycielom mianowanym. 

6. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej. 

7. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku, 

informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o 

przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. 

8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

1) zmiany Uchwały Nr XII/92/2015 z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu 

Gminy Bestwina na rok 2016  

2) zmiany Uchwały Nr XII/91/2015 Rady Gminy Bestwina z dnia 10 grudnia 2015 roku 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina, 

3) udzielenia dotacji celowej dla Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej, 

4) zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Bestwina a Gminą 

Czechowice-Dziedzice, 

5) zaliczenia dróg do kategorii dróg publicznych na terenie sołectwa Bestwina, 

6) zaliczenia dróg do kategorii dróg publicznych na terenie sołectwa Bestwinka, 

7) zaliczenia dróg do kategorii dróg publicznych na terenie sołectwa Janowice, 

8) zaliczenia dróg do kategorii dróg publicznych na terenie sołectwa Kaniów, 

9) nabycia nieruchomości i ustanowienia służebności gruntowej, 

10) nabycia nieruchomości, 

11) uchylenia Uchwały nr XVIII/132/2016 Rady Gminy Bestwina z dnia 30 czerwca 2016 

roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Bestwina. 

9. Informacje bieżące.  

10. Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich. 

11. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

12. Zamknięcie sesji. 

 

Ad.4 

Przewodniczący Jerzy Stanclik stwierdził, że protokół nr XVIII/2016 z sesji Rady Gminy 

Bestwina z dnia 2 czerwca 2016 roku po konsultacji z Wiceprzewodniczącym Rady 

Stanisławem Nyczem sporządzony został prawidłowo i znajduje się do wglądu na sali obrad, 

na co dzień znajduje się w Biurze Rady Gminy. 

Zapytał radnych czy wnoszą uwagi do protokołu. 
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Do protokołu nie wniesiono uwag i w wyniku głosowania został on przyjęty 10 głosami „za” 

tj. jednogłośnie. 

 

Ad.5 

Wręczenie aktów nadania nauczycielom mianowanym. 

Wójt poinformował zebranych o uzyskaniu przez Panie Katarzynę Siewniak i Anetę Godula 

stopnia nauczyciela mianowanego. Jednocześnie pogratulował i wyraził nadzieję, że 

uzyskanie niniejszego tytułu nie spowoduje pomniejszenie zapału do wykonywanej pracy. 

Następnie następuje przekazanie aktu Pani Katarzynie Siewniak i Pani Anecie Goduli wraz z 

gratulacjami. 

 

Na obrady Rady Gminy o godz. 1515 dotarł Marek Szymański 

 

Ad.6 

Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej przedstawił Wójt Gminy Artur Beniowski: 

 Jest w trakcie realizacji rozbudowa sieci wodociągowej w Kaniowie etap I i etap II; 

 Wykonano modernizację ul. Magi w Bestwince oraz części ul. Gandora; 

 W chwili obecnej odbywa się naprawa i modernizacja ze środków tzw. 

przeciwpowodziowych ul. Podzamcze; 

 Został zabudowany przepust przy ul. Pastwiskowej w Bestwince; 

 Trwają prace przy wymianie przepustu przy ul. Kóski w Kaniowie; 

 Przy części ulic zostały udrożnione korytka odwodnieniowe oraz wykonano remonty 

cząstkowe; 

 Wykonano kolektor przy ul. Zacisze; 

 Modernizacji poddano obiekty oświatowe w Bestwinie, Janowicach i Kaniowie; 

 Szkoła w Bestwince czeka na podpisanie umowy o termomodernizacji budynku; 

 Trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej 

termomodernizacji budynku przedszkola w Bestwinie; 

 Wykonane są punkty oświetlenia ulicznego przy ul. Zacisze, Lipowa, Godynia, 

obecnie realizowana jest budowa oświetlenia przy ul. Mirowskiej; 

 Przygotowana jest dokumentacja na powieszenie opraw przy ul. Podzamcze i ul. 

Studziennik w Bestwinie, ul. Zgody i ul. Zagrodniej w Bestwince; 

 Gmina rozpoczęła akcję związaną z zapytaniami, ankietami dotyczącymi chęci 

posiadania przez mieszkańców i nieodpłatnego wydzierżawienia kompostowników. 

Na chwilę obecną jest ok. 150 ankiet na TAK, akcja będzie trwała całą zimę. Na 

wiosnę chętne gospodarstwa zostaną wyposażone w kompostowniki. Ma to na celu 

zmniejszenie ilość wywożonych na PSZOK odpadów tzw. zielonych; 

 Za kilka dni ruszają nabory z Lokalnej Grupy Działania kierowane do 

przedsiębiorców, samorządów, organizacji, instytucji i stowarzyszeń, posiadających 

osobowość prawną. Są to tzw. granty, które mogą być przeznaczone na rozwój 

przedsiębiorstw, rozwój obszaru Lokalnej Grupy Działania – powiat bielski, czyli 

budowa placów zabaw, siłowni zewnętrznych, obiektów małej infrastruktury; 

 Odbył się konwent wójtów, burmistrzów, którego głównym celem była komunikacja 

pasażerska. Pan Starosta zaproponowała gminom utworzenie tzw. związku 

międzygminnego. Obecnie dokumenty, które potrzebne są do utworzenia tego 
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związku są konsultowane w Nadzorze Prawnym Urzędu Wojewódzkiego i 

oczekujemy na wiadomość czy taki Związek w tej formie może funkcjonować. Na tę 

chwilę PKS jeździ na starych zasadach; 

 Po rezygnacji z mandatu radnego przez Pana Marcina Pasierbka czekają nas wybory 

uzupełniające. Do wyborów został zgłoszony jeden komitet i jeden kandydat Pan 

Radosław Mróz z Komitetu wyborczego Wspólnota i Postęp. Wyborów zarządzonych 

na dzień 16 października br. nie będzie gdyż ustawa mówi, że jeżeli jest jeden 

kandydat w tym okręgu wybory nie są przeprowadzane. Natomiast musi ta data minąć 

wówczas kandydat może zostać zaprzysiężony i rozpocząć pracę jako radny; 

 Jeżeli chodzi o sprawy związane z obszarem działania geodezyjno-budowlanego jest 

przeprowadzana wycena niesprzedanych nieruchomości gminnych – działek przy ul. 

Grobel Borowa i ul. Miodowej. Przetarg będzie ogłaszany w miesiącu październiku 

br; 

 Odbył się podział działki przy ul. Młyńskiej, jest to działka za oczyszczalnią ścieków 

w Kaniowie. Podzielona została na kilka działek po ok. 30 arów każda z drogą 

dojazdową. Podział ma na celu zachęcenie przedsiębiorców do zakupu tych terenów 

gdyż są to działki pod działalność usługowo-produkcyjną; 

 Uzgadniany jest projekt studium zagospodarowania przestrzennego dla Gminy 

Bestwina. Do 11 października można składać uwagi bądź wnioski do studium, po tym 

terminie będą one konsultowane z urbanistami a następnie prowadzone zostaną dalsze 

procedury. 

 

Brak zapytań i dyskusji 

 

Ad.7 

Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku, 

informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu 

wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

 

Przewodniczący przedstawił opinię RIO dotyczące wykonania budżetu gminy za I półrocze 

2016 roku. 

Przewodniczący odczytał uchwałę nr 4200/I/152/2016 z dnia 14 września 2016r. I Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o 

przedłożonej przez Wójta Gminy Bestwina informacji o przebiegu wykonania budżetu za 

pierwsze półrocze 2016 roku. 

Z treści uchwały wynika, że została wydana pozytywna opinia, poparta uzasadnieniem do 

uchwały. 

Uchwała RIO stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu. 

 

Na obrady Rady Gminy o godz. 1530 dotarł Roman Pacyga. 

 

Przewodniczący udzielił głosu Wójtowi. 

Wykonanie budżetu za I półrocze 2016 roku przedstawia się następująco: 



6 

 

Dochody zostały wykonane w kwocie 19 115 624,18 zł. tj. 51,91% planowanych dochodów. 

Dzielą się one na dochody bieżące i majątkowe. Są to przede wszystkim dochody z podatku 

od osób fizycznych i osób prawnych, a następnie wpływ z opłaty eksploatacyjnej. Kopalnia 

PG Silesia zwróciła się z prośbą o rozłożenie opłaty na raty, gmina wyraziła zgodę i do końca 

roku powinna ta opłata wpłynąć w całości. Na niższy dochód miała wpływ pomniejszona o 

prawie 250 tysięcy subwencja, która powinna być wyrównana do końca roku. 

Wydatki również dzielimy na bieżące i majątkowe, a zostały one wykonane w kwocie 

16 054 873,94 zł tj. 42,75%. Realizacja wydatków jest stosunkowo niewielka z tym, że 

wydatki bieżące to około 49%, a wydatki majątkowe to niespełna 6%.  W okresie 

wakacyjnym zostały rozstrzygnięte przetargi i wykonane inwestycje, co powoduje 

zwiększenie realizacji wydatków. Mimo, że gmina stara się zrealizować wszystkie założone 

inwestycje to na chwilę obecną już wiadomo, że termomodernizacja szkoły w Bestwince nie 

zostanie w tym roku rozpoczęta. Umowy dotyczące tej inwestycji będą podpisywane dopiero 

w miesiącach październik, listopad, a to powoduje, że wybór wykonawcy odbędzie się 

końcem roku. 

Jeżeli chodzi o dokładne informacje to można się zwrócić o wyjaśnienia do Wójta lub Pani 

Skarbnik. Na posiedzeniu wspólnym komisji stałych byli obecni przedstawiciele jednostek 

jak i kierownicy referatów, do których również można zwrócić się o wyjaśnienia. 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady 

Gminy Bestwina po zapoznaniu się z całością materiałów dotyczących informacji o 

przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku, informacji o kształtowaniu 

się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu 

finansowego samorządowych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej zaopiniowały pozytywnie, tj. 10 głosami ”za” oraz 1 głosem 

„wstrzymującym się”. 

 

 Brak dyskusji i uwag. 

 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem informacji o 

przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku. 

W wyniku głosowania informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I 

półrocze 2016 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy 

Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego 

samorządowych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej, została przyjęta 12 głosami „za”, tj. jednogłośnie. 

Informacja stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu. 

 

Ad.8 

Rada Gminy w składzie 12 radnych przystąpiła do rozpatrzenia projektów uchwał.  

Opinie do projektów uchwał, wypracowane na wspólnym posiedzeniu komisji stałych w dniu 

26 września 2016 roku, przedstawiał Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Stanclik.  

 

Przewodniczący Jerzy Stanclik przystąpił do rozpatrzenia projektów uchwał w sprawie: 
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1) zmiany Uchwały Nr XII/92/2015 z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu 

Gminy Bestwina na rok 2016, 

 

Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Wójt. 

Zwiększenia w planie dochodów na rok 2016 przedstawiają się następująco: 

 dział 600 – transport i łączność – zwiększenie o kwotę 39 604,71 zł. dotyczy podpisanego 

porozumienia z PG Silesia o naprawianie szkód spowodowanych ruchem zakładu 

górniczego – pieniądze te przeznaczone są na remont przepustu pod drogą na ul. Kóski w 

Kaniowie; 

 dział 758 – część oświatowa – zwiększenie o kwotę 28 000,00 zł. z czego 20 000,00 zł 

przeznaczone będzie na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej 

w szkołach na terenie gminy Bestwina, natomiast 8 000,00 zł. na dofinansowanie 

doposażenia szkół w zakresie pomocy dydaktycznej w celu podnoszenia jakości 

udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych; 

 dział 852 – pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł. z tytułu zwiększenia 

dochodów zwianych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej; 

 dział 900 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 

korzystanie ze środowiska zwiększenie o kwotę 25 000 zł.; 

 

Zmniejszenia w planie dochodów na rok 2016 przedstawiają się następująco: 

 dział 600 – transport i łączność – zmniejszenie o kwotę 300 000,00 zł dotyczy 

przeprowadzonego przetargu na przebudowę ul. Podzamcze 

 

Zwiększenia w planie wydatków na rok 2016 są analogiczne do dochodów i przedstawiają się 

następująco: 

 dział 600 – transport i łączność – zwiększenie o kwotę 39 604,71 zł. na wykonanie 

przepustu pod drogą na ul. Kóski 

 dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie o kwotę 

32 500,00 zł. na zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komisariatu 

Policji w Czechowicach-Dziedzicach, jest to ½ wartości pojazdu który zostanie 

zakupiony 

 dział 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o 20 000,00 zł. na dofinansowanie 

gabinetów, a 8 000,00 zł. na doposażenie szkół w zakresie pomocy dydaktycznej 

 dział 851 – ochrona zdrowia – zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na 

dotację dla Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej na zakup sprzętu medycznego tj. 

gastrofiberoskopu wraz z osprzętem 

 dział 852 – pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 1 500,00 zł z tytułu wypłacanych 

dodatków mieszkaniowych 

 dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o 25 000,00 zł z 

tytułu opłat i kar z Urzędu Marszałkowskiego 

 

Zmniejszenia w planie wydatków za rok 2016 przedstawią się następująco: 

 dział 600 – transport i łączność – zmniejszenie o kwotę 300 000,00 zł. z tytułu 

rozstrzygnięcia przetargu na remont ul. Podzamcze 
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 dział 750 – administracja publiczna – zmniejszenie o kwotę 44 000,00 zł z tytułu 

inwestycji i zakupów inwestycyjnych – nie zostanie ona wydana w ramach tzw. 

Informatyzacji urzędu i zostanie ona przeniesiona na rok następny 

 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy, pozytywnie 

i jednogłośnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/92/2015 

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

 

 Brak dyskusji i uwag. 

 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XIX/134/2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XII/92/2015 z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok 

2016, została przyjęta 12 głosami „za”, tj. jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu. 

 

 

2) zmiany Uchwały Nr XII/91/2015 Rady Gminy Bestwina z dnia 10 grudnia 2015 roku 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina, 

 

Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Wójt 

W wieloletniej Prognozie Finansowej w związku ze zmianami w budżecie zmienia się jeden 

zapis mianowicie limit, który przyznajemy na odbudowę ul. Podzamcze z 512 tys. zł na 500 

tys. zł. jest to w związku z tym, że 450 tys. zł. to był przetarg natomiast pozostała kwota to 

koszt nadzorów i ewentualnie robót dodatkowych. 

Wprowadzamy dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy do szkół i przewidywana 

kwota na realizację tego zadania w okresie 2017-2018 to 500 000,00 zł łącznie na dwa lata. 

 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy, pozytywnie 

i jednogłośnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/91/2015 

Rady Gminy Bestwina z dnia 10 grudnia 2015 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 XIX/135/2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XII/91/2015 Rady Gminy Bestwina z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina, została przyjęta 12głosami „za”, 

tj. jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu. 

 

 

3) udzielenia dotacji celowej dla Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej, 
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Przewodniczący Rady Jerzy Stanclik poinformował, że na wspólnym posiedzeniu komisji 

stałych zostało odczytane pismo ze Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej. 

 

Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Wójt. 

Projekt uchwały mówi o udzieleniu przez gminę dotacji dla Szpitala Pediatrycznego w 

Bielsku-Białej na zakup sprzętu medycznego tj. gastrofiberoskopu. Dotacja będzie przekazana 

bezpośrednio dla szpitala. 

 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy, pozytywnie 

i jednogłośnie zaopiniowały projekt uchwały udzielenia dotacji celowej dla Szpitala 

Pediatrycznego w Bielsku-Białej, 

 

 Brak dyskusji i uwag. 

 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XIX/136/2016 w sprawie udzielenia dotacji 

celowej dla Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej, została przyjęta 12 głosami 

„za”, tj. jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu. 

 

 

4) zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Bestwina a Gminą 

Czechowice-Dziedzice, 

 

Wyjaśnień do projektu udzielił Wójt Gminy. 

Kontrola z RIO zaleciła, że gminy które nie posiadają tzw. noclegowni powinny mieć 

podpisane porozumienia z gminami, które takie placówki posiadają niezależnie czy jest to 

1 osoba czy więcej. Najbliższą nam gminą posiadającą taką noclegownię jest Bielsko-

Biała i Czechowice-Dziedzice. Wynegocjowane porozumienie z Czechowicami-

Dziedzicami pozwala nam płacić tylko wtedy, gdy trafi tam osoba z terenu gminy 

Bestwina, a nie musimy uiszczać opłaty za gotowość. Koszt pobytu to 24 zł. za dobę  

 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy, pozytywnie 

i jednogłośnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia 

międzygminnego pomiędzy Gminą Bestwina a Gminą Czechowice-Dziedzice 

 

 Brak dyskusji i uwag. 

 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XIX/137/2016 w sprawie zawarcia porozumienia 

międzygminnego pomiędzy Gminą Bestwina a Gminą Czechowice-Dziedzice, została 

przyjęta 12 głosami „za”, tj. jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu. 
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5) zaliczenia dróg do kategorii dróg publicznych na terenie sołectwa Bestwina, 

 

 Wyjaśnień do projektu udzielił Wójt Gminy. 

Podejmując te projekty uchwał uchylone zostają dwie uchwały z 2004 roku i 2007 roku. 

Po kontroli NIK-u, która była skierowana przede wszystkim na mienie gminy. Gmina 

otrzymała wytyczne co do podjęcia odpowiednich uchwał. Uchwały dotyczą 

poszczególnych sołectw Bestwiny, Bestwinki, Janowic i Kaniowa. 

 

Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że zgodnie z przedstawioną sytuacją na 

posiedzeniu wspólnym komisji stałych dotyczącą zmian przebiegu ul. Żwirowej w 

Kaniowie radni otrzymali nowe mapki do projektu uchwały. 

 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy, pozytywnie 

i jednogłośnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg 

publicznych na terenie sołectwa Bestwina 

 

 Brak dyskusji i uwag. 

 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XIX/138/2016 w sprawie zaliczenia dróg do 

kategorii dróg publicznych na terenie sołectwa Bestwina została przyjęta 12 głosami 

„za”, tj. jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do nin. protokołu. 

 

 

6) zaliczenia dróg do kategorii dróg publicznych na terenie sołectwa Bestwinka, 

 

 Wyjaśnień udzielił Wójt Gminy wspólnie do projektów uchwał dotyczących 

poszczególnych sołectw. 

 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy, pozytywnie 

i jednogłośnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg 

publicznych na terenie sołectwa Bestwinka 

 

 Brak dyskusji i uwag. 

 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XIX/139/2016 w sprawie zaliczenia dróg do 

kategorii dróg publicznych na terenie sołectwa Bestwinka została przyjęta 12 głosami 

„za”, tj. jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 12 do nin. protokołu. 
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7) zaliczenia dróg do kategorii dróg publicznych na terenie sołectwa Janowice, 

 

 Wyjaśnień udzielił Wójt Gminy wspólnie do projektów uchwał dotyczących 

poszczególnych sołectw. 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy, pozytywnie 

i jednogłośnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg 

publicznych na terenie sołectwa Janowice 

 

 Brak dyskusji i uwag. 

 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XIX/140/2016 w sprawie zaliczenia dróg do 

kategorii dróg publicznych na terenie sołectwa Janowice została przyjęta 12głosami 

„za”, tj. jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 13 do nin. protokołu. 

 

 

8) zaliczenia dróg do kategorii dróg publicznych na terenie sołectwa Kaniów, 

 

 Wyjaśnień udzielił Wójt Gminy. 

Przy ul. Żwirowej na posiedzeniu komisji jeszcze nie było dokładnie wiadomo do 

którego momentu będzie ona należeć do kategorii drogi publicznej. Dlatego dopiero teraz 

radni otrzymali już poprawione mapki z dokładnym wyrysem drogi. 

 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy, pozytywnie 

i jednogłośnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg 

publicznych na terenie sołectwa Kaniów 

 

 Brak dyskusji i uwag. 

 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XIX/141/2016 w sprawie zaliczenia dróg do 

kategorii dróg publicznych na terenie sołectwa Kaniów została przyjęta 12 głosami 

„za”, tj. jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 14 do nin. protokołu. 

 

 

9) nabycia nieruchomości i ustanowienia służebności gruntowej 

 

 Wyjaśnień do projektu udzielił Wójt Gminy. 

Projekt uchwały mówi o nabyciu nieruchomości zajętej pod przepompownie ścieków w 

Bestwinie i drogę dojazdową do tej przepompowni oraz o wyrażeniu zgodny na 

ustanowienie służebności gruntowej po działce, która umożliwi swobodny dojazd do 

przepompowni. 
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 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy, pozytywnie 

i jednogłośnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości i 

ustanowienia służebności gruntowej  

 

 Brak dyskusji i uwag. 

 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XIX/142/2016 w sprawie nabycia nieruchomości i 

ustanowienia służebności gruntowej została przyjęta 12 głosami „za”, tj. jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 15 do nin. protokołu. 

 

 

10) nabycia nieruchomości 

 

 Wyjaśnień do projektu udzielił Wójt Gminy. 

Projekt dotyczy wyrażenia zgodny na nabycie nieruchomości, chodzi o wydzielenie tzw. 

mijanek na ul. Sikorskiego. Dotyczy to 3 nieruchomości na utworzenie właśnie tych 

mijanek 

 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy, pozytywnie 

i jednogłośnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości 

 

 Brak dyskusji i uwag. 

 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XIX/143/2016 w sprawie nabycia nieruchomości 

została przyjęta 12 głosami „za”, tj. jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 16 do nin. protokołu. 

 

 

11) uchylenia Uchwały nr XVIII/132/2016 Rady Gminy Bestwina z dnia 30 czerwca 

2016 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Bestwina 

 

 Wyjaśnień do projektu udzielił Wójt Gminy. 

Uchylenie uchwały jest spowodowane zarzutami Nadzoru prawnego wojewody 

dotyczącymi braku wymienionego w uchwale Rady Gminy Bestwina z imienia i 

nazwiska lekarza weterynarii, który zajmuje się zwierzętami. 
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 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy, pozytywnie 

i jednogłośnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr 

XVIII/132/2016 Rady Gminy Bestwina z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia 

programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt 

na terenie gminy Bestwina 

 

 Brak dyskusji i uwag. 

 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XIX/144/2016 w sprawie uchylenia Uchwały nr 

XVIII/132/2016 Rady Gminy Bestwina z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie 

przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Bestwina została przyjęta 12 głosami „za”, tj. 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 17 do nin. protokołu. 

 

 

Ad 9. Informacje bieżące 

 

1- Informacja od poszczególnych miast i gmin o pojęciu uchwały w sprawie poparcia 

działań mających na celu utworzenie niezależnego Śląskiego Instytutu Onkologii 

 Gmina Lubomia 

 Gmina Bobrowniki 

 Gmina Poczesna 

 Gmina Kłomnice 

 Gmina Konopiska 

 Gmina Panki 

 Miasto Myszków 

 Miasto Chorzów 

 Gmina Gilowice 

 Gmina Mszana 

 Gmina Goczałkowice-Zdrój 

 Miasto Blachownia 

 Rada Powiatu Kłobuck 

 Gmina Suszec 

Pisma stanowią załącznik nr 18 do nin. protokołu 

 

2- Wniosek Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 

Bestwinie Pani Bożeny Kaźmierczak o zamknięcie filii SPZOZ w Bestwinie – Ośrodek 

Zdrowia w Kaniowie 

 

Pan przewodniczący odczytał w całości wniosek skierowany do Wójta Gminy Bestwina o 

zamkniecie ośrodka zdrowia w Kaniowie.  
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Pismo stanowi załącznik nr 19 do nin. protokołu 

 

Głos zabrała Pan Wójt Gminy.  

Na zebraniu wiejskim w Kaniowie poświęconym możliwości zamknięcia ośrodka 

zdrowia został przedstawione zapytanie czy w przypadku zamknięcia ośrodka nie byłoby 

możliwości przeniesienia apteki z budynku przedszkola do tego budynku. W tym 

momencie można by było budynek przedszkola dostosować do jego pierwotnych celów. 

Temat został podjęty, ale właściciele apteki poinformowali o bardzo dużych nakładach 

finansowych, które musieliby ponieść aby dostosować budynek do wymogów 

nakładanym na apteki. Na ostateczne rozmowy i rozstrzygnięcie sprawy są umówieni z 

wójtem na początku października.  

Pani Magdalena Wodniak-Foksińska – zwróciła się z zapytaniem o koszty dostosowania 

 

Pan Wójt Gminy – największe koszty to wybudowanie windy, wydzielenie sanitariatu, 

wydzielenie pomieszczenie rejestracyjnego – orientacyjnie wartość tych największych 

robót to około 250-300 tys. zł. 

 

Pan Grzegorz Kołodziejczyk – zapytał czy dla apteki te koszty nie byłyby niższe gdyż nie 

trzeba np. wydzielać pomieszczenia dla rejestracji 

 

Pan Wójt Gminy – koszty nie zmniejszą się ponieważ wymogi dla apteki są prawie takie 

same jak dla ośrodka. Koszty jakie musieliby ponieść właściciele apteki nie są w stanie 

zwrócić się przy obrotach jakie są w Kaniowie nawet za 10 lat 

 

Pan Łukasz Furczyk – zwrócił się do Przewodniczącego o zwołanie spotkania wszystkich 

radnych i przeanalizowania sytuacji.  

 

Pan Wójt Gminy – koszty adaptacji i remontu są wyliczone przez gminę więc koszty nie 

są podane bez podstaw. Wymagania dla apteki są przedstawione w rozporządzeniu. 

Wymogi są jak przy utworzeniu nowego punktu aptecznego. 

 

Przewodniczący Jerzy Stanclik przychylił się propozycji pana radnego Łukasza Furczyka 

w sprawie spotkania się radnych na wspólnym posiedzeniu.  

 

3- Sprawa Państwa Iwony i Andrzeja Waluś dotycząca nabycia lokalu przy ul. Kościelnej 

57 w Bestwinie – wyciąg z operatu szacunkowego 

Pan Przewodniczący przedstawił wyciąg z operatu szacunkowego, który wycenił wartość 

rynkową lokalu przy ul. Kościelnej 57/2 na 153 000 zł. 

Następnie przedstawił w skrócie korespondencję pomiędzy gminą a państwem Waluś. 

 

Pisma stanowią załącznik nr 20 do nin. protokołu 

 

Pan Łukasz Furczyk – zaproponował, aby państwo Waluś wystawili to mieszkanie na 

rynku wtórnym za taką kwotę i pewnie się nikt nie znajdzie. 
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Pan Przewodniczący - zadał zapytanie czy gmina ma prawo pierwokupu nieruchomości. 

 

Pani kierownik referatu GB Alicja Grygierzec - poinformowała, że przy nieruchomości 

nie ma prawa pierwokupu. 

 

Pan Przewodniczący zasugerował, aby wziąć pod uwagę, że gmina nie jest 

zainteresowana wyposażeniem czy wykończeniem wnętrza, ponieważ założenie jest takie 

aby pomieszczenia przywrócić do pierwotnego wyglądu tak aby spełniały funkcję 

pomieszczeń muzealnych. 

 

Pan Łukasz Furczyk - zwrócił się do Dyrektora Centrum Kultury Pana Grzegorza 

Bobonia z zapytaniem o wielkość obecnego muzeum. 

 

Pan Grzegorz Boboń – niestety nie mógł udzielić dokładnej odpowiedzi. 

 

Pani Barbara Pacholska zapytała o możliwość negocjacji ceny z państwem Waluś. 

 

Pan Wójt Gminy – szanse na negocjacje są zawsze, natomiast siadając do rozmów 

potrzebna jest zgoda Rady, że Wójt może to robić oraz musi być założona jakaś kwota 

zapisana w budżecie. 

 

Pan Grzegorz Boboń – chcę przypomnieć, że mieszkanie znajduje się na piętrze i obecni 

właściciele ale również ewentualni nabywcy mają udział w ciągu komunikacyjnym 

 

Pan Łukasz Furczyk – zwrócił się o przedyskutowanie tematu na wspólnej komisji oraz 

zapytał o ogrzewanie muzeum. 

 

Pan Wójt Gminy - wyjaśnił, że muzeum w trakcie spotkań, wernisaży i innych imprez 

ogrzewane jest przede wszystkim kominkiem, ale sale mają ogrzewanie elektryczne. 

Ponieważ budynek jest po remontach, jest założenie aby uzyskać środki na ogrzewanie 

gazowe muzeum. Ogrzewanie elektryczne jest bardzo nieekonomiczne a budynek jednak 

wymaga stałego ogrzewania aby nie niszczał szczególnie w okresach zimowych.  

 

Pan Łukasz Furczyk – czy ze względu na cenne eksponaty, a niektóre wymagają 

szczególnych warunków przechowywania są jakieś zabezpieczenia chociażby przed 

zwarciem instalacji elektrycznej. Jeżeli chodzi o remont dachu to czy została on 

wymieniony na całym budynku, kiedy to wykonano i czy właściciele mieszkania 

partycypowali w kosztach. 

 

Pan Grzegorz Boboń – remont dachu był prawdopodobnie w 2005 roku, instalacja 

elektryczna robiona była w 2010 roku, a w 2008 roku była założona instalacja alarmowa. 

 

Pan Marek Szymański – przypomniał zapytanie o to czy właściciele mieszkania 

partycypowali w kosztach remontu 
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Pani kierownik Alicja Grygierzec potwierdziła, że koszty remontu dachu ponosiła tylko 

gmina 

 

Pan Marek Szymański – czy gmina remontowała jeszcze coś co dotyczyło również 

właścicieli mieszkania 

 

Pan Wójt Gminy – pozostałe remonty dotyczyły tylko części muzeum 

 

4- Pismo Pana Tadeusza Sroki dotyczące zabezpieczenie środków finansowych w budżecie 

Gminy Bestwina na rok 2017 na pokrycie 25m otwartego rowu w ciągu ul. Ludowej w 

Kaniowie, wykonanie chodnika oraz oświetlenie wzdłuż w/w ulicy 

 

Pan Przewodniczący Jerzy Stanclik odczytał całościowo pismo. 

Pismo stanowi załącznik nr 21 do nin. protokołu 

 

Odpowiedzi udzielił Pan Wójt informując, że mieszkańcy dbając o swoją ulicę zwrócili 

się takim pismem ale ul. Ludowa jest droga powiatową. Wnioskodawca zasiadał w radzie 

powiatu więc powinien się orientować, że jest to droga powiatowa. 

Zwrócił się jednocześnie do radnego powiatowego Pana Jana Stanclika o potwierdzenie 

informacji o wpisaniu ul. Ludowej w powiecie do tzw. powodziówek.  

 

Pan radny powiatowy Jan Stanclik udzielił odpowiedzi na wnioski z zebrań wiejskich 

informując o negatywnym rozpatrzeniu przez powiat. Pisma zostaną przekazane do 

sołtysów. 

Pan Jan Stanclik zwrócił się do Komendanta Policji w Czechowicach-Dziedzicach w 

sprawie zniszczonego krzyża w Janowicach. 

 

Pan Przewodniczący Jerzy Stanclik również skierował prośbę do Komendanta o 

dokładniejsze przyjrzenie się sprawie zniszczenia krzyża, gdyż przedstawione przez 

policję założenia, że krzyż został zniszczony przez samochód osobowy nie bardzo zgadza 

się ze stanem spotkanym na miejscu po zniszczeniu. Zaapelował o większą skuteczność 

w działaniach wyjaśniających wykroczenia do których doszło na terenie gminy Bestwina.  

 

Pan Marek Szymański – poprosił o wzięcie pod uwagę, że zniszczony krzyż w 

Janowicach posiada wartość historyczną, pochodzi z XIX w., dlatego koszt jego 

odrestaurowania będzie dość wysoki. Widząc to miejsce po zniszczeniu także ma 

wątpliwości czy mógł tego dokonać samochód osobowy i nie zostawić najmniejszego 

zniszczonego elementu karoserii.  

 

Pan Komendant Policji w Czechowicach-Dziedzicach Zbigniew Gacek podziękował za 

udzielenie pomocy finansowej na zakup radiowozu. Wyjaśnił, że w chwili obecnej 

komisariat posiada 4 radiowozy więc potrzeba zakupu jest ogromna. Nie ma jednak innej 

możliwości zakupu radiowozu jak konieczność skorzystania z dofinansowania. 

Poinformował, że w przedstawionej sprawie przez radnych dotyczącej zniszczenia krzyża 

nie będzie się wypowiadał ze względu na to, że nie może i nie jest to miejsce 
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odpowiednie. Wyjaśnił, że nie jest tak łatwo prowadzić dochodzenie ponieważ nie 

wszystko można brać jako dowody w prowadzonym dochodzeniu. Jest bardzo trudno 

znaleźć sprawców jeżeli nie ma świadków ani monitoringu. Jeżeli chodzi o patrolowanie 

gminy patrole są jak najczęstsze i coraz bardziej zauważalne. 

 

Pan Wójt Gminy – zwrócił się z pytaniem do Komendanta w sprawie krzyża - czy sprawa 

została zakończona, śledztwo zamknięte gdyż Gmina otrzymała pismo, że postępowanie 

zostało umorzone. 

 

Komendant udzielił odpowiedzi, że to oznacza zakończenie dochodzenia. 

 

Wójt następnie przedstawił zdjęcia wykonane po zniszczeniu krzyża z zapytaniem czy 

samochód osobowy po takim zderzeniu nie zostawiłby żadnych śladów. Zwrócił się do 

Komendanta o zainterweniowanie u osób prowadzących śledztwo o ponowne przyjrzenie 

się sytuacji zniszczenia krzyża. 

 

Pan Grzegorz Owczarz – wyraził pozytywną opinie na temat zwiększonej ilości patroli 

policji na terenie gminy. Jednak problem dotyczy terenu Ośrodka Set w Kaniowie, który 

w okresie letnim szczególnie w weekendy jest często odwiedzany. Osoby przyjezdne 

bardzo często nieprawidłowo parkują, co powoduje blokadę drogi i wjazdów na prywatne 

posesje. Dlatego radny zwrócił się z prośbą o wzięcie tego pod uwagę w następnym 

sezonie oraz większe zaangażowanie w opanowaniu sytuacji z samochodami. 

Szczególnie, że większość jest z poza terenu gminy Bestwina. 

 

Pan Łukasz Furczyk – przedstawił problem z motocyklistami przekraczającymi 

dozwolone prędkości szczególnie na ul. Dankowickiej w Kaniowie. Jest też bardzo duży 

ruch pojazdów co powoduje coraz większe zagrożenie dla mieszkańców. Prośba o 

zwiększoną kontrolę w tym rejonie.  

 

Komendant poinformował, że kontrolę prędkości i ewentualne wystawianie mandatów są 

w kompetencjach Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej i te uwagi zostaną 

tam przekazane. 

 

5- Petycja mieszkańców sołectwa Janowice zamieszkałych przy ul. Podlesie o ujęcie w 

budżecie na 2017 roku remontu kapitalnego w/w ulicy 

 

Pan Przewodniczący Jerzy Stanclik przedstawił w całości pismo mieszkańców ul. 

Podlesie.  

Następnie wyraził swoją opinię na temat jakości drogi po uprzednim przyjrzeniu się jaki 

jest stan faktyczny. 

Pismo stanowi załącznik nr 22 do nin. protokołu 

 

Pan Grzegorz Owczarz – przedstawił sugestie na temat dróg na terenu gminy, aby 

zastanowić się co będzie gmina robić w kolejnych latach z tymi drogami. Zauważył, że 

ogólnie drogi gminne na całym terenie są w coraz gorszym stanie. Są remontowane drogi 
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powiatowe do których gmina dokłada się finansowo ale drogi gminne są w coraz gorszym 

stanie. 

 

Pan Przewodniczący Jerzy Stanclik – gmina jest w trudnej sytuacji gdyż starosta przyjął 

założenie, że będzie remontował drogi ale tylko w momencie gdy dołoży się do remontu 

gmina, więc też trochę wiąże nam tym ręce. Jednocześnie gmina musi mieć środki na 

budowę w następnych latach kanalizacji bo z tego będzie rozliczana przez organy 

państwowe a nie z remontów dróg gminnych 

 

Wójt Gminy – istotne są sprawy drogowe i sprawy kanalizacji. Do środków które 

uzyskaliśmy na remont ul. Janowickiej gmina musi dołożyć ok 1 200 tys. zł., 

termomodernizacja szkoły w Bestwince to kolejne ok 3 mln. zł., około 500 tys. 

dokończenie wymiany wodociągowej sieci azbestowej. Inwestycje na gminie są cały czas 

realizowane w miarę możliwości budżetu gminy. Jeżeli gmina nie dołoży się do remontu 

dróg powiatowych to nie zostaną one wyremontowane.  

 

 

Ad 10. Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich. 

 

Przewodniczący przedstawił wnioski rad sołeckich z Kaniowa i Janowic 

 

 

I. Do Rady Gminy wpłynął protokół zebrania Rady Sołeckiej w Kaniowie. 

 

Wnioski z posiedzenia Rady Sołeckiej w Kaniowie w dniu 9.09.2016 r. 

Rada Sołecka wnioskuje: 

- Utworzyć Fundusz Sołecki; 

- Zainstalować lampę na ul. Rybackiej obok kapliczki Św. Jana i wykosić pobocza 

- Wykonać remont chodnika przy ul. Kóski, ustawić kosze na śmieci na parkingach i 

pomalować pasy postojowe – ukośne na ul. Kóski; 

- Odwodnić ul. Hamerlaka; 

- Zamontować siłownię na terenach rekreacyjnych; 

- Wykonać remont budynku przy ul. Czechowickiej 23; 

- Ustawić ograniczenie prędkości na ul. Jawiszowickiej, odbudowanie rowu 

melioracyjnego od posesji 13 do 19 i wycięcie suchego dębu; 

- Remont ul. Furczyka; 

- Dopilnować remontu ul. Ludowej i projektu odwodnienia; 

-  Zamontować progi na ul. Dankowickiej; 

- Utwardzić pobocza przy ul. Kóski 1; 

- Wzmocnić kontrole przez patrole Policji po godz. 20 na ul. Kóski i innych drogach; 

- Wyciąć krzaki na ul. Czechowickiej; 

- Wyczyścić studzienki na terenie Gminy; 

- Zlikwidować znak informacyjny na ul. Żwirowej rejon przejazdu kolejowego; 

- Naprawa przystanku obok Krzyża – ul. Czechowicka, Jawiszowicka 

Protokół stanowi załącznik nr 23 do nin. protokołu 
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Rada Sołecka w Kaniowie wnosi o ujęcie w budżecie Gminy Bestwina na 2017 rok: 

- całkowita wymianę sieci wodociągowej – kontynuacja; 

- wykonanie projektu pozostałej części kanalizacji Kaniowa; 

- asfaltowanie ul. Jemioły; 

- wykonanie projektu chodników na ul. Witosa i ul. Dankowickiej. 

Pismo stanowi załącznik nr 24 do nin. protokołu 

 

II. Do Rady Gminy wpłynęło pismo Rady Sołeckiej w Janowicach. 

 

Wnioski z posiedzenia Rady Sołeckiej w Janowicach w dniu 7.09.2016r.  

- likwidacja zagłębień w kostce na placu przy bibliotece; 

- rozważyć likwidację przejścia (wraz ze schodami) pomiędzy placem przy bibliotece a 

parkingiem przy nieczynnym lokalu. 

Pismo stanowi załącznik nr 25 do nin. protokołu 

 

Rada Sołecka w Janowicach wnosi o ujęcie w budżecie Gminy Bestwina na 2017 rok: 

- dokończenie asfaltowania ul. Borowej; 

- asfaltowanie ul. Granicznej; 

- przebudowa chodnika od cmentarza do szkoły; 

- budowa chodnika wzdłuż ul. Janowickiej, od Niklówki do Leśniczówki; 

- uzupełnienie oświetlenia ul. Janowickiej od strony Bestwina do Centrum; 

- Ulica Miodowa – 3 punkty świetlne; 

- Ulica Korczaka – 2 punkty świetlne. 

Pismo stanowi załącznik nr 26 do nin. protokołu 

 

Wnioski i zapytania radnych: 

 

Pan Grzegorz Kołodziejczyk – prośba o ujęcie w budżecie na 2017 rok dokończenie 

odwodnienia ul. Dworskiej, według wstępnych wyliczeń Pana Waliczka na dokończenie 

odwodnienia potrzebna jest kwota około 35 tys. zł.  

 

Pan Łukasz Furczyk – zwrócił się do radnych powiatowych. Na początku podziękował za 

wyczyszczenie rowów na ul. Dankowickiej, jednocześnie zwrócił się z zapytaniem o termin 

wyczyszczenia studzienek oraz prośbą o pomalowanie pasów poziomych na drogach 

powiatowych. 

 

Pan Roman Pacyga – zwrócił się do radnych powiatowych z zapytaniem o remonty ul. 

Młyńskiej i ul. Ludowej w 2017 roku. Problem polega na tym, że gmina dzieli działki aby 

sprzedać je na inwestycje a dojazd jest bardzo zły. Nikt nie kupi tych działek jeżeli nie będzie 

miał zapewnionego porządnego dojazdu tym bardziej na działalność. 

 

Pan Wójt Gminy – zwrócił się do radnego powiatowego Pana Jana Stanclika o potwierdzenie 

czy ul. Ludowa jest przewidziana do tzw. powodziówki w 2017 roku lub kolejnym roku. 
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Radny powiatowy Bogusław Stolarczyk wyjaśnił sytuacje z ul. Ludową. Ulica jest wpisana do 

tzw. powodziówki i jeżeli starostwo otrzyma środki to będzie ona remontowana. Przypomniał 

również, że powiat realizuje inwestycje na terenie gminy Bestwina. 

 

Pan Stanisław Nycz zwrócił się o wyczyszczenie rowów na ul. Krakowskiej z samosiejek. 

 

Pan Wójt Gminy – jeżeli chodzi o ul. Kościelną po rozmowach ze Starostą jest potwierdzenie 

wykonania przez starostwo nakładki asfaltowej od ul. Krakowskiej do Kościoła wraz z 

potrzebnym przy wylocie ul. Sokołów i ul. Ludowej odwodnieniem. 

 

Ad. 11. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania 

 

Punkt ten został realizowany w toku prowadzonych zapytań i dyskusji. 

W związku z interwencjami mieszkańców oraz rad sołeckich zostały wystosowane pisma do 

odpowiednich instytucji i osób. Kopie pism otrzymały rady sołeckie, których konkretne 

sprawy dotyczą. 

 

 

Ad 12.  

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

sesję Rady Gminy Bestwina w dniu 29 września 2016 roku. Sesja rozpoczęła się o godz.1500, 

a zakończyła o godz. 1725. 

 

 

Protokolant   Sekretarz obrad   Przewodniczący Rady  

Joanna Grygierzec             Barbara Pacholska  Jerzy Stanclik 

 

 


