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Bestwina, 19 grudzień 2016r. 

BR.0002.8.2016 

 

 

Protokół  Nr XXI/2016 

 

z sesji Rady Gminy Bestwina odbytej w dniu 19grudnia 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 13 radnych. Następnie 

dotarł na obrady radny Łukasz Furczyk. Nieobecnym radnym był: Marek Szymański. 

Protokół obejmuje uchwały Rady Gminy Bestwina od Nr XXI/157/2016 do Nr XXI/170/2016. 

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: Jan Stanclik, Bogusław Stolarczyk, Grzegorz Gawęda, Sołtys Sołectwa Bestwinka 

Teresa Paruch-Ryś, Sołtys Sołectwa Kaniów Marek Pękala, Dyrektor Gminnej Biblioteki 

Publicznej Teresa Lewczak, Dyrektor Centrum Kultury Sportu i Rekreacji Grzegorz Boboń, 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Beata Szypka, Kierownik Referatu ST Mariusz 

Szlosarczyk, Kierownik Referatu GB, Główny projektanta studium zagospodarowania 

przestrzennego Sławomir Tront, Kierownik ORiSW w Kaniowie Łukasz Wojsław, Redaktor 

Naczelny „Magazynu Gminnego” Sławomir Lewczak, Redaktor Gazety Region Paweł Hetnał, 

Dziennikarz „Kroniki Beskidzkiej” Beata Stekla, mieszkańcy. 

 

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 XX/2016 z dnia 10 listopada 2016r.  

5. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej. 

6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

1) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina; 

2) Budżetu Gminy Bestwina na rok 2017; 

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

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina; 

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

Bestwina na rok 2016; 

5) utworzenia Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego; 

6) przyjęcia Statutu Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego; 

7) ustalenia zasad sprawienia pogrzebu na koszt gminy; 

8) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017; 

9) zmiany nazwy instytucji kultury działającej pod nazwą ”Centrum Kultury, Sportu i 

Rekreacji w Bestwinie” i jej statutu; 
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10) Statutu Gminy Bestwina; 

11) wprowadzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 

Bestwinie; 

12) wyrażenia zgody na dalszą dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy 

Bestwina; 

13) zbycia nieruchomości; 

14) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina. 

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 wszystkich radnych Rady Gminy Bestwina, Wójta 

Artura Beniowskiego oraz wszystkich obecnych na sali obrad wymienionych na wstępie. Otworzył 

XXI sesję VII kadencji Rady Gminy. Na podstawie listy obecności radnych stwierdził 

prawomocność sesji, gdyż w chwili rozpoczęcia sesji na sali było 13 radnych na 15 radnych 

ustawowego składu Rady Gminy. 

 

Ad.2 

Sekretarzem obrad, zgodnie z harmonogramem, 13 głosami „za” tj. jednogłośnie wybrana została 

radna Magdalena Wodniak-Foksińska. 

 

Ad.3 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Stanclik przedstawił porządek obrad, który otrzymali wszyscy 

radni (zał. nr 4 do nin. protokołu).  

Następnie wniósł o wprowadzenie do porządku obrad następujących zmian: 

 

1- Wprowadzenie dodatkowego punkt obrad dotyczącego kandydatury radnego Radosława Mroza 

do komisji stałych Rady Gminy: Komisja Budżetu i Finansów oraz Komisja Edukacji, Kultury, 

Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

 

Niniejszy punkt zaproponował wprowadzić, jako punkt 6. porządku obrad. 

 

2- Wycofanie 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 – punkt 6. 

podpunkt 3) porządku obrad 

 

3- Wprowadzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Bestwinie 

 

Niniejszą uchwałę zaproponował wprowadzić, jako punkt 7. podpunkt 8) porządku obrad na 

najbliższej sesji. 
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Głos zabrał Wójt Gminy Bestwina informując radnych, że zmiany w uchwałach zostały omówienie 

na posiedzeniu wspólnym Komisji Stałych.  

Uchwała w sprawie zatwierdzenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bestwinie 

dotyczy zmian wprowadzonych w funkcjonowaniu GOPS-u w Bestwinie. 

Wycofanie uchwały w sprawie zmiany w WPF podyktowane jest tym, że w tym roku nie nastąpią 

już żadne zmiany, które zmieniałyby prognozę finansową na ten rok. 

Trzecią zmianą jest głosowanie nad kandydaturą radnego Radosława Mroza do poszczególnych 

Komisji Stałych, związane to jest z tym, że został on wybrany jako nowy radny i musi zostać 

przegłosowana jego kandydatura do poszczególnych Komisji Stałych. 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Stanclik zapytał radnych, czy są inne propozycje. 

Wobec braku innych propozycji w pierwszej kolejności poddał pod głosowanie poszczególne 

zamiany do porządku obrad: 

 

 wprowadzenie dodatkowego punkt obrad dotyczącego kandydatury radnego Radosława Mroza 

do komisji stałych Rady Gminy: Komisja Budżetu i Finansów oraz Komisja Edukacji, Kultury, 

Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

 

Wniosek o wprowadzenie projektu uchwały został przyjęty jednogłośnie 13 głosami „za”. 

 

 Wycofanie 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 – punkt 6. 

podpunkt 3) porządku obrad 

 

Wniosek o wprowadzenie projektu uchwały został przyjęty jednogłośnie 13 głosami „za”. 

 

 Wprowadzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Bestwinie 

 

Wniosek o wprowadzenie projektu uchwały został przyjęty jednogłośnie 13 głosami „za”. 

 

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

przyjęty13 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 XX/2016 z dnia 10 listopada 2016r.  

5. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej. 

6. Głosowanie w sprawie kandydatury radnego Radosława Mroza do komisji stałych Rady 

Gminy: Komisja Budżetu i Finansów oraz Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i 

Bezpieczeństwa Publicznego. 

7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

1) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina; 
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2) Budżetu Gminy Bestwina na rok 2017; 

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

Bestwina na rok 2016; 

4) utworzenia Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego; 

5) przyjęcia Statutu Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego; 

6) ustalenia zasad sprawienia pogrzebu na koszt gminy; 

7) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 

2017; 

8) zatwierdzenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bestwinie; 

9) zmiany nazwy instytucji kultury działającej pod nazwą ”Centrum Kultury, Sportu i 

Rekreacji w Bestwinie” i jej statutu; 

10) Statutu Gminy Bestwina; 

11) wprowadzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

w Bestwinie; 

12) wyrażenia zgody na dalszą dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy 

Bestwina; 

13) zbycia nieruchomości; 

14) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina. 

8. Informacje bieżące.  

9. Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich. 

10. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

11. Zamknięcie sesji. 

 

Ad.4 

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

dnia 10 listopada 2016 roku 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. 

Do protokołu nie wniesiono uwag i w wyniku głosowania został on przyjęty 13 głosami „za” tj. 

jednogłośnie. 

 

Ad.5 

W pierwszej kolejności Wójt wraz z Wiceprzewodniczącym Rady Panem Stanisławem Nyczem, 

który jest członkiem Gminnego Zarządu Klubu Honorowych Dawców KrwiPCK wręczył w imieniu 

Prezesa Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku-Białej Pana Bogdana Ogrockiego zaproszonym 

gościom Panu Rafałowi Szymie i Panu Markowi Pękali legitymacje oraz odznaczenia dla 

wieloletnich Honorowych Dawców Krwi. 

 

Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej przedstawił Wójt Gminy Artur Beniowski: 

 w ostatnich tygodniach trwały intensywne prace nad przyszłorocznym budżetem, który 

ostatecznie został złożony do RIO, aby wydała stosowne opinie, które zostaną przytoczone 

przez Przewodniczącego Rady Gminy; 

 dokończono przebudowę chodnika przy ulicy Kościelnej wraz z odwodnieniem i 

asfaltowaniem; 

 zostały oddane do użytku mosty remontowane przez powiat z tzw. powodziówek; 
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 podpisana została umowa na przebudowę przepustu przy ulicy Podleskiej, w dniu 

dzisiejszym rozpoczęły się już roboty; 

 zakończony został remont ulicy Podzamcze wykonany w znacznej części z tzw. środków 

powodziowych; 

 wnioski złożone do lokalnej grupy działania, czyli prace zabaw w Bestwince i Bestwinie 

zostały zaakceptowane pozytywnie przez bielskie LGD i przekazane do oceny 

merytorycznej przez Urząd Marszałkowski w Katowicach; 

 kończone są prace przewidziane na ten rok przy wymianie azbestowej sieci wodociągowej 

w Kaniowie; 

 zaświeciły się lampy przy ulicy Studziennik, części ulicy Podzamcze i ulicy Mirowskiej; 

 od stycznia rusza akcja dzierżawy kompostowników dla zainteresowanych mieszkańców.  

 

 Brak zapytań i dyskusji 

 

Ad.6 

Głosowanie w sprawie kandydatury radnego Radosława Mroza do komisji stałych Rady 

Gminy: Komisja Budżetu i Finansów oraz Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i 

Bezpieczeństwa Publicznego 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie zatwierdzenie kandydatury radnego Radosława Mroza do 

Komisji Budżetu i Finansów. 

W wyniku głosowania kandydatura 13 głosami „za” tj. jednogłośnie została przyjęta. 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie zatwierdzenie kandydatury radnego Radosława Mroza do 

Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego. 

W wyniku głosowania kandydatura 13 głosami „za” tj. jednogłośnie została przyjęta. 

 

Ad.7 

Rada Gminy w składzie13 radnych przystąpiła do rozpatrzenia projektów uchwał.  

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

12 grudnia 2016 roku, przedstawiał Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Stanclik.  

 

Na obrady o godz. 1525 dotarł radny Łukasz Furczyk. 

 

Przewodniczący Jerzy Stanclikprzystąpił do rozpatrzenia projektów uchwał w sprawie: 

 

1) Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina 

 

2) Uchwała w sprawie Budżetu Gminy Bestwina na rok 2017 

 

Przewodniczący odczytał uchwałę Nr 4200/I/186/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku I Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym 

przez Wójta Gminy Bestwina projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 

Gminy Bestwina. 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu. 
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Przewodniczący odczytał uchwałę Nr 4200/I/185/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku I Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym 

przez Wójta Gminy Bestwina projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu. 

 

Przewodniczący odczytał opinię Komisji Budżetu i Finansów w sprawie budżetu Gminy Bestwina 

na rok 2017 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Opinia stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu. 

 

Wyjaśnień do w/w projektów uchwał udzielił Wójt, który przedstawił najważniejsze kwoty 

dotyczące przyszłorocznego budżetu. 

Ogólna kwota dochodów zawarta w budżecie gminy na 2017 rok wynosi 42 551 567,77 zł., a 

ogólna kwota wydatków na 2017 rok wynosi 42 363 337,77 zł. 

Wójt zaznaczył, że od czasów denominacji budżet gminy pierwszy raz przekroczył 40 mln zł., jest 

to związane z wdrożeniem programu 500+, mimo że te środki otrzymywane są z ministerstwa to 

wpływają one na dochody i wydatki. Przekroczenie 40 mln zł. skutkuje tym, że Gmina będzie 

musiała mieć przeprowadzony audyt co wynika z przepisów ustawy. 

Wójt poinformował, że szczegółowo uchwały zostały przeanalizowane na poszczególnych 

komisjach Rady Gminy i wniósł o pozytywne przegłosowanie niniejszych uchwał. 

 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy, 11 głosami „za” 

tj. jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Bestwina, 

 

Przewodniczący zabrał głos informując, że wielkość środków przeznaczonych na wydatki 

oświatowe w ramach otrzymywanej subwencji nie jest wystarczająca i gmina z własnych 

środków wydatkuje ok. 6 mln zł. 

 

 Przewodniczący Jerzy Stanclikprzeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XXI/157/2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Bestwina, została przyjęta 14 głosami „za”, tj. jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu 

 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy, 11 głosami „za” 

tj. jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie Budżetu Gminy 

Bestwina na rok 2017, 

 

 Brak dyskusji i uwag. 

 

 Przewodniczący Jerzy Stanclikprzeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XXI/158/2016 w sprawie Budżetu Gminy Bestwina na 

rok 2017, została przyjęta 14 głosami „za”, tj. jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu 

 

Wójt podziękował za przyjęcie uchwał. 
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3) Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/92/2015 z dnia 10 grudnia 2015 roku 

w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok 2016, 

 

Wyjaśnień do w/w projektów uchwał udzielił Wójt. 

Zmiany dotyczą trzech pozycji: 

- zmniejszenie kwoty 15 000,00 zł w dziale 745 dotyczącej zakupu lekkiego samochodu 

strażackiego – koszt dofinansowania zakupu lekkiego samochodu dla OSP Bestwina 

wyniesie 85 000,00 zł. 

- zmniejszenie o 135 000,00 zł. w dziale 801 – oświata i wychowanie z tytułu inwestycji i 

zakupów inwestycyjnych, chodzi o termomodernizacje budynku SP Bestwinka 

(przesunięcie na następny rok) 

- zwiększenie w dziale 700 – gospodarka nieruchomościami o kwotę 150 000,00 zł na zakup 

nieruchomości w Bestwinie na ul. Plebańskiej (mieszkanie w budynku muzeum), kwota 

wynegocjowana to 147 000,00 zł. 

 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy, 11 głosami „za” 

tj. jednogłośnie pozytywnie 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 Stanclikprzeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XXI/159/2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr 

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

2016, została przyjęta 14 głosami „za”, tj. jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu 

 

4) Uchwała w sprawie utworzenia Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego, 

 

Wyjaśnień do projektu udzielił Wójt Gminy, informując zgromadzonych, że omówi 

jednocześnie dwie uchwały dotyczące utworzenia Beskidzkiego Związku Powiatowo-

Gminnego oraz przyjęcia jego Statutu zatwierdzonego przez Wojewodę Śląskiego. Obszernych 

wyjaśnień na temat powstania związku udzielił Starosta Bielski na wspólnym posiedzeniu 

Komisji Stałych.  

Utworzenie związku związane jest głównie ze zmianą przepisów, które mają zostać 

wprowadzone prawdopodobnie od 1 kwietnia przyszłego roku. Zmiana dotyczy ustawy o 

transporcie publicznym na terenie gmin, w myśl której jednostka samorządu terytorialnego 

będzie w pełni odpowiedzialna za kształtowanie transportu pasażerskiego na swoim terenie. 

Ustawa ta równocześnie daje możliwość tworzenia tzw. związków powiatowo-gminnych. 

Problem transportu pasażerskiego ciągnie się już od jakiegoś czasu i pomimo, że rozwiązanie 

problemu w taki sposób nie jest idealnym rozwiązaniem to na chwilę obecną gmina nie ma 

innych perspektyw aby ten problem jednoznacznie rozwiązać. Warunkiem wejścia do związku 

jest przystąpienie do niego wszystkich samorządów z terenu powiatu, gdyż wysokość kosztów 

dotyczących obsługi tego związku będzie uzależniona od ilości gmin, na które te koszty będą 
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rozbite. Na chwilę obecną 8 gmin potwierdziło, że do związku przystąpią. Do przystąpienia do 

związku powiatowo-gminnego od samego początku nie były brane pod uwagę Czechowice-

Dziedzice gdyż posiadają własną komunikację. 

W związku z powyższym zwrócił się z prośbą o przyjęcie projektu uchwały o utworzeniu 

związku, a następnie jego statutu. 

 

 Brak dyskusji i uwag. 

 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy, 12 głosami „za” 

tj. jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie utworzenia 

Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego 

 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XXI/160/2016 w sprawie utworzenia Beskidzkiego 

Związku Powiatowo-Gminnego została przyjęta 13 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym 

się”. 

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do nin. protokołu. 

 

5) Uchwała w sprawie przyjęcia Statutu Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego, 

 

Wyjaśnień udzielił Wójt Gminy przy omawianiu poprzedniej uchwały w sprawie utworzenia 

Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego. 

 

 Brak dyskusji i uwag. 

 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy, 11 głosami „za” 

tj. jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie przyjęcia Statutu 

Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego 

 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XXI/161/2016 w sprawie przyjęcia Statutu 

Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego została przyjęta 13 głosami „za” i 1 głosem 

„wstrzymującym się”. 

Uchwała stanowi załącznik nr 12 do nin. protokołu. 

 

6) Uchwała w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu na koszt gminy, 

 

Wyjaśnień udzielił Wójt Gminy Artur Beniowski informując, że obowiązkiem gminy jest 

sprawienie pogrzebu zmarłym samotnym, które nie miały nikogo kto by się tym zajął oraz 

bezdomnym, którzy ostatni pobyt mieli odnotowany na terenie Gminy Bestwina. 
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 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy, 11 głosami „za” 

tj. jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad 

sprawienia pogrzebu na koszt gminy 

 

 Brak dyskusji i uwag. 

 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XXI/162/2016 w sprawie ustalenia zasad sprawienia 

pogrzebu na koszt gminy, została przyjęta 14 głosami „za” tj. jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 13 do nin. protokołu. 

 

7) Uchwała w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na rok 2017, 

 

Wyjaśnień udzielił Wójt Gminy Artur Beniowski, który poinformował, że niniejszy projekt 

uchwały szczegółowo został omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych. Program 

ten musi być uchwalany co roku. 

 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy, 11 głosami „za” 

tj. jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 

 

 Brak dyskusji i uwag. 

 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XXI/163/2016 w sprawie Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017, została przyjęta       

14 głosami „za”, tj. jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 14 do nin. protokołu. 

 

8) Uchwała w sprawie zatwierdzenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Bestwinie 

 

Wyjaśnień do projektu udzielił Wójt Gminy Artur Beniowski informując, że zmiana wiąże się z 

dodaniem jednego punktu dotyczącego realizacji zadania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz innych działań wynikających z ustawy. 

 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy, 11 głosami „za” 

tj. jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia statutu 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bestwinie 
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 Brak dyskusji i uwag. 

 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XXI/164/2016 w sprawie zatwierdzenia statutu 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bestwinie została przyjęta 14 głosami „za”, tj. 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 15 do nin. protokołu. 

 

9) Uchwała w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury działającej pod nazwą ”Centrum 

Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie” i jej statutu 

 

Wyjaśnień do projektu udzielił Wójt Gminy Artur Beniowski, który poinformował zebranych, 

że gminach wiejskich nie powinny funkcjonować połączone jednostki kultury i sportu. Były 

dwie możliwości rozwiązania sytuacji, albo utworzenie odrębnej jednostki sportu (droższa 

opcja), albo powołanie referatu sportu i promocji w Urzędzie Gminy. W związku z tymi 

zmianami musi zostać zmieniona również nazwa z Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w 

Bestwinie na Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie. 

 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy, 10 głosami „za” 

tj. jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy instytucji 

kultury działającej pod nazwą ”Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie” i jej 

statutu 

 

 Brak dyskusji i uwag. 

 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XXI/165/2016 w sprawie zmiany nazwy instytucji 

kultury działającej pod nazwą ”Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie” i jej 

statutu została przyjęta 14 głosami „za”, tj. jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 16 do nin. protokołu. 

 

10) Uchwała w sprawie Statutu Gminy Bestwina 

 

Wyjaśnień do projektu udzielił Sekretarz Gminy Arkadiusz Maj, który poinformował, że treść 

statutu wyczerpująco określa tematykę funkcjonowania Gminy, Rady Gminy, a w 

szczególności Komisji Rewizyjnej. Statut zawiera wszystkie regulacje dostosowane do 

obecnych przepisów. 

Przewodniczący Rady poinformował, że przykładowo w dziale III, rozdziale 1, § 7 jest ogólny 

zapis dotyczący kompetencji i zadań Rady, który odnosi się do odpowiedniej ustawy. 

Przewodniczący chcąc przybliżyć zadania Rady odczytał z ustawy o samorządzie terytorialnym 

z 8 marca 1990r. zadania własne gminy. 

 



11 

 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy, 10 głosami „za” 

tj. jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie Statutu Gminy 

Bestwina 

 

 Brak dyskusji i uwag. 

 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XXI/166/2016 w sprawie Statutu Gminy Bestwina 

została przyjęta 14 głosami „za”, tj. jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 17 do nin. protokołu. 

 

11) Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Bestwinie 

 

Wyjaśnień do projektu udzielił Wójt Gminy Artur Beniowski informując, że zmiany dotyczą 

struktury organizacyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bestwinie, 

cozwiązane jest z likwidacją filii Ośrodka Zdrowia w Kaniowie. W uzasadnieniu do uchwały 

przywołane są zalecenia i określone terminy prac budowlanych dostosowujących filię do 

nowych przepisów Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Gdyby wymogi te nie zostały 

spełnione istniałaby możliwość, że zostanie zamknięty Ośrodek jako całość Filia w Kaniowie 

oraz Ośrodek w Bestwinie. Koszty dostosowania budynku do przepisów są bardzo wysokie w 

stosunku do ilości leczących się tam pacjentów, których systematycznie ubywa. Odbywała się 

konsultacja społeczna dotycząca niniejszej uchwały, do gminy spłynęły 3 opinie, które były z 

jednego adresu zamieszkania i nie dotyczyły żadnego merytorycznego uzasadnienia decyzji. 

Pozostałe informacje zostały przedyskutowane na poszczególnych zebraniach dotyczących Filii 

Ośrodka Zdrowia w Kaniowie. 

 

 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy, 10 głosami „za” i 

1 głosem „przeciw” pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie wprowadzenia 

zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bestwinie 

 

Radny Łukasz Furczyk wyraził swoje zdziwienie, że na posiedzeniu nie ma Pani Kierownik 

Ośrodka Zdrowia aby mogła udzielić wyczerpujących odpowiedzi na pytania radnych szczególnie 

radnych z Kaniowa. W związku z zamykaniem filii ośrodka zdrowia w Kaniowie miały zostać 

zorganizowane badania profilaktyczne dla mieszkańców o czym się nie wspomina. Nie ma nic 

powiedziane co będzie z budynkiem, gdyż dotychczasowe plany nie doszły do skutku. 

Wójt Gminy w odpowiedzi na zarzuty radnego Łukasza Furczyka poinformował, że pomimo 

dzisiejszej nieobecności Pani Kierownik uczestniczyła w wielu spotkaniach dotyczących 

zamknięcia filii ośrodka. Jeżeli chodzi o badania profilaktyczne to gmina przymierza się do nowego 

programu dotyczącego szczepień dla mieszkańców. Jedną z przyczyn zamknięcia tego ośrodka jest 

mała liczba leczących się tam mieszkańców, więc poniekąd sami mieszkańcy również przyczynili 

się do zamknięcia, a nie Pani Kierownik. Jeżeli chodzi o budynek, to nie będzie na pewno stał pusty 

i niewykorzystany. Nie może tam być niestety apteki, gdyż wymogi są takie same jak dla 
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funkcjonowania ośrodka, co wiąże się z ogromnymi nakładami finansowymi. W najbliższej 

przyszłości na pewno będą rozpatrywane różne opcje wykorzystania niniejszego budynku. 

 

Pan Sołtys Kaniowa Marek Pękala zgodził się z wypowiedzią radnego Łukasz Furczyka oraz 

zwrócił się do Wójta z zapytaniem co zostało zrobione w ostatnich latach w kierunku ratowania 

tego Ośrodka.  

Wójt odpowiadając Panu sołtysowi Pękali zwrócił się z zapytaniem, dlaczego w ostatnich latach nie 

wpłynęła od Rady Sołeckiej ani jedna konstruktywna opinia co zrobić aby polepszyć 

funkcjonowanie filii ośrodka. Zwrócił również uwagę, że najwięcej do powiedzenia w kwestii 

zamknięcia filii miały osoby, które niebyły pacjentami ośrodka. 

 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XXI/167/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w 

statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bestwinie została 

przyjęta 10 głosami „za” i 4 głosami „przeciw”. 

Uchwała stanowi załącznik nr 18 do nin. protokołu. 

 

12) Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dalszą dzierżawę nieruchomości stanowiących 

własność Gminy Bestwina 

 

Wyjaśnień do projektu udzielił Wójt Gminy Artur Beniowski informując, że niniejsza uchwała 

dotyczy nieruchomości, które gmina dzierżawi i zgodnie z obowiązującymi przepisami na ich 

dalszą dzierżawę musi wyrazić zgodę Rada Gminy. 

 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy, 10 głosami „za” 

tj. jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

dalszą dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Bestwina 

 

 Brak dyskusji i uwag. 

 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XXI/168/2016 w sprawie wyrażenia zgody na dalszą 

dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Bestwina została przyjęta 14 

głosami „za” tj. jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 19 do nin. protokołu. 

 

13) Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości 

 

Wyjaśnień do projektu udzielił Wójt Gminy Artur Beniowski wyjaśniając, że uchwała dotyczy 

terenu znajdującego się w Kaniowie przy ul. Młyńskiej. Teren ten został podzielony na 

mniejsze działki, aby była możliwość ich sprzedaży pod działalności gospodarcze. 
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 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy, 10 głosami „za” 

tj. jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości 

 

 Brak dyskusji i uwag. 

 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XXI/169/2016 w sprawie zbycia nieruchomości została 

przyjęta 14 głosami „za” tj. jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 20 do nin. protokołu. 

 

14) Uchwała w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Bestwina 

 

Wyjaśnień do projektu udzielił Wójt Gminy Artur Beniowski informując, że niniejsza uchwała 

jest ważnym elementem funkcjonowania gminy. Uchwalenie jej pozwoli na dalsze prace 

związane z przyjęciem planu zagospodarowania gminy. Przypomniał również, że studium 

określa obszary na których już jako na poszczególnych działkach będzie zmieniany plan 

zagospodarowania przestrzennego. Na wcześniejszym spotkaniu z projektantem studium 

Panem Sławomirem Trontem zostały przedstawione wszystkie uwagi do studium, część z nich 

została zaakceptowana, część zaakceptowana tylko częściowo, a część odrzucona. Na 

dzisiejszym posiedzeniu zostaną przedstawione uwagi częściowo zaakceptowane i 

niezaakceptowane, które trzeba przegłosować. Dokładne wyjaśnienia co do poszczególnych 

uwag odbyły się na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych.  

 

Wyjaśnień na temat głosowania udzielił główny projektant studium Pan Sławomir Tront 

informując, że głosowanie odbywa się w dwóch etapach. Pierwszym etapem jest głosowanie 

nad zaproponowanym rozstrzygnięciem poszczególnych uwag, a następnie głosowanie nad 

całością projektu uchwały. Głosowanie w ten sposób spowodowane jest obowiązującymi 

przepisami. 

 

Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowania poszczególnych uwag do studium 

zagospodarowania zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 

Wiceprzewodniczący Stanisław Nycz czasowo zastąpił Przewodniczącego w prowadzeniu 

głosowania nad poszczególnymi uwagami od nr 24 do nr 43. 

 

 Głosowanie uwagi nr 5 z rozstrzygnięciem wójta.  

Przewodniczący zwrócił się do rady czy akceptuje i podtrzymuje to rozstrzygnięcie. 

W wyniku głosowania rozstrzygniecie uwagi nr 5 zostało zaakceptowane i podtrzymane 

14 głosami „za” tj. jednogłośnie  

 

 Głosowanie uwagi nr 6 z rozstrzygnięciem wójta.  

Przewodniczący zwrócił się do rady czy akceptuje i podtrzymuje to rozstrzygnięcie. 

W wyniku głosowania rozstrzygniecie uwagi nr 6 zostało zaakceptowane i podtrzymane 

14 głosami „za” tj. jednogłośnie  
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 Głosowanie uwagi nr 11 z rozstrzygnięciem wójta.  

Przewodniczący zwrócił się do rady czy akceptuje i podtrzymuje to rozstrzygnięcie. 

W wyniku głosowania rozstrzygniecie uwagi nr 11 zostało zaakceptowane i podtrzymane 

14 głosami „za” tj. jednogłośnie  

 

 Głosowanie uwagi nr 12 z rozstrzygnięciem wójta.  

Przewodniczący zwrócił się do rady czy akceptuje i podtrzymuje to rozstrzygnięcie. 

W wyniku głosowania rozstrzygniecie uwagi nr 12 zostało zaakceptowane i podtrzymane 

14 głosami „za” tj. jednogłośnie  

 

 Głosowanie uwagi nr 13 z rozstrzygnięciem wójta.  

Przewodniczący zwrócił się do rady czy akceptuje i podtrzymuje to rozstrzygnięcie. 

W wyniku głosowania rozstrzygniecie uwagi nr 13 zostało zaakceptowane i podtrzymane 

14 głosami „za” tj. jednogłośnie  

 

 Głosowanie uwagi nr 14 z rozstrzygnięciem wójta.  

Przewodniczący zwrócił się do rady czy akceptuje i podtrzymuje to rozstrzygnięcie. 

W wyniku głosowania rozstrzygniecie uwagi nr 14 zostało zaakceptowane i podtrzymane 

14 głosami „za” tj. jednogłośnie  

 

 Głosowanie uwagi nr 15 z rozstrzygnięciem wójta.  

Przewodniczący zwrócił się do rady czy akceptuje i podtrzymuje to rozstrzygnięcie. 

W wyniku głosowania rozstrzygniecie uwagi nr 15 zostało zaakceptowane i podtrzymane 

14 głosami „za” tj. jednogłośnie  

 

 Głosowanie uwagi nr 18 z rozstrzygnięciem wójta.  

Przewodniczący zwrócił się do rady czy akceptuje i podtrzymuje to rozstrzygnięcie. 

W wyniku głosowania rozstrzygniecie uwagi nr 18 zostało zaakceptowane i podtrzymane 

14 głosami „za” tj. jednogłośnie  

 

Obrady chwilowo opuścił radny Łukasz Greń 

 

 Głosowanie uwagi nr 19.1 z rozstrzygnięciem wójta.  

Przewodniczący zwrócił się do rady czy akceptuje i podtrzymuje to rozstrzygnięcie. 

W wyniku głosowania rozstrzygniecie uwagi nr 19.1 zostało zaakceptowane i 

podtrzymane 13 głosami „za” tj. jednogłośnie 

 

 Głosowanie uwagi nr 19.2 z rozstrzygnięciem wójta.  

Przewodniczący zwrócił się do rady czy akceptuje i podtrzymuje to rozstrzygnięcie. 

W wyniku głosowania rozstrzygniecie uwagi nr 19.2 zostało zaakceptowane i 

podtrzymane 14 głosami „za” tj. jednogłośnie  

 

 Głosowanie uwagi nr 20 z rozstrzygnięciem wójta.  

Przewodniczący zwrócił się do rady czy akceptuje i podtrzymuje to rozstrzygnięcie. 
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W wyniku głosowania rozstrzygniecie uwagi nr 20 zostało zaakceptowane i podtrzymane 

14 głosami „za” tj. jednogłośnie  

 

 Głosowanie uwagi nr 22 z rozstrzygnięciem wójta.  

Przewodniczący zwrócił się do rady czy akceptuje i podtrzymuje to rozstrzygnięcie. 

W wyniku głosowania rozstrzygniecie uwagi nr 22 zostało zaakceptowane i podtrzymane 

14 głosami „za” tj. jednogłośnie  

 

 Głosowanie uwagi nr 23 z rozstrzygnięciem wójta.  

Przewodniczący zwrócił się do rady czy akceptuje i podtrzymuje to rozstrzygnięcie. 

W wyniku głosowania rozstrzygniecie uwagi nr 23 zostało zaakceptowane i podtrzymane 

14 głosami „za” tj. jednogłośnie  

 

Obrady chwilowo opuścił radny Krzysztof Wróbel 

 

 Głosowanie uwagi nr 24 z rozstrzygnięciem wójta.  

Przewodniczący zwrócił się do rady czy akceptuje i podtrzymuje to rozstrzygnięcie. 

W wyniku głosowania rozstrzygniecie uwagi nr 24 zostało zaakceptowane i podtrzymane 

13 głosami „za” tj. jednogłośnie  

 

 Głosowanie uwagi nr 27 z rozstrzygnięciem wójta.  

Przewodniczący zwrócił się do rady czy akceptuje i podtrzymuje to rozstrzygnięcie. 

W wyniku głosowania rozstrzygniecie uwagi nr 27 zostało zaakceptowane i podtrzymane 

13 głosami „za” tj. jednogłośnie  

 

 Głosowanie uwagi nr 31 z rozstrzygnięciem wójta.  

Przewodniczący zwrócił się do rady czy akceptuje i podtrzymuje to rozstrzygnięcie. 

W wyniku głosowania rozstrzygniecie uwagi nr 31 zostało zaakceptowane i podtrzymane 

14 głosami „za” tj. jednogłośnie  

 

 Głosowanie uwagi nr 32 z rozstrzygnięciem wójta.  

Przewodniczący zwrócił się do rady czy akceptuje i podtrzymuje to rozstrzygnięcie. 

W wyniku głosowania rozstrzygniecie uwagi nr 32 zostało zaakceptowane i podtrzymane 

14 głosami „za” tj. jednogłośnie  

 

 Głosowanie uwagi nr 33 z rozstrzygnięciem wójta.  

Przewodniczący zwrócił się do rady czy akceptuje i podtrzymuje to rozstrzygnięcie. 

W wyniku głosowania rozstrzygniecie uwagi nr 33 zostało zaakceptowane i podtrzymane 

14 głosami „za” tj. jednogłośnie  

 

 Głosowanie uwagi nr 34 z rozstrzygnięciem wójta.  

Przewodniczący zwrócił się do rady czy akceptuje i podtrzymuje to rozstrzygnięcie. 

W wyniku głosowania rozstrzygniecie uwagi nr 34 zostało zaakceptowane i podtrzymane 

14 głosami „za” tj. jednogłośnie  
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 Głosowanie uwagi nr 35 z rozstrzygnięciem wójta.  

Przewodniczący zwrócił się do rady czy akceptuje i podtrzymuje to rozstrzygnięcie. 

W wyniku głosowania rozstrzygniecie uwagi nr 35 zostało zaakceptowane i podtrzymane 

14 głosami „za” tj. jednogłośnie  

 

 Głosowanie uwagi nr 36 z rozstrzygnięciem wójta.  

Przewodniczący zwrócił się do rady czy akceptuje i podtrzymuje to rozstrzygnięcie. 

W wyniku głosowania rozstrzygniecie uwagi nr 36 zostało zaakceptowane i podtrzymane 

14 głosami „za” tj. jednogłośnie  

 

 Głosowanie uwagi nr 37 z rozstrzygnięciem wójta.  

Przewodniczący zwrócił się do rady czy akceptuje i podtrzymuje to rozstrzygnięcie. 

W wyniku głosowania rozstrzygniecie uwagi nr 37 zostało zaakceptowane i podtrzymane 

14 głosami „za” tj. jednogłośnie  

 

Obrady chwilowo opuścił radny Łukasz Furczyk. 

 

 Głosowanie uwagi nr 38 z rozstrzygnięciem wójta.  

Przewodniczący zwrócił się do rady czy akceptuje i podtrzymuje to rozstrzygnięcie. 

W wyniku głosowania rozstrzygniecie uwagi nr 38 zostało zaakceptowane i podtrzymane 

13 głosami „za” tj. jednogłośnie  

 

 Głosowanie uwagi nr 39 z rozstrzygnięciem wójta.  

Przewodniczący zwrócił się do rady czy akceptuje i podtrzymuje to rozstrzygnięcie. 

W wyniku głosowania rozstrzygniecie uwagi nr 39 zostało zaakceptowane i podtrzymane 

13 głosami „za” tj. jednogłośnie  

 

 Głosowanie uwagi nr 40 z rozstrzygnięciem wójta.  

Przewodniczący zwrócił się do rady czy akceptuje i podtrzymuje to rozstrzygnięcie. 

W wyniku głosowania rozstrzygniecie uwagi nr 40 zostało zaakceptowane i podtrzymane 

13 głosami „za” tj. jednogłośnie  

 

 Głosowanie uwagi nr 41 z rozstrzygnięciem wójta.  

Przewodniczący zwrócił się do rady czy akceptuje i podtrzymuje to rozstrzygnięcie. 

W wyniku głosowania rozstrzygniecie uwagi nr 41 zostało zaakceptowane i podtrzymane 

14 głosami „za” tj. jednogłośnie  

 

 Głosowanie uwagi nr 42 z rozstrzygnięciem wójta.  

Przewodniczący zwrócił się do rady czy akceptuje i podtrzymuje to rozstrzygnięcie. 

W wyniku głosowania rozstrzygniecie uwagi nr 42 zostało zaakceptowane i podtrzymane 

14 głosami „za” tj. jednogłośnie  

 

 Głosowanie uwagi nr 43 z rozstrzygnięciem wójta.  

Przewodniczący zwrócił się do rady czy akceptuje i podtrzymuje to rozstrzygnięcie. 
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W wyniku głosowania rozstrzygniecie uwagi nr 43 zostało zaakceptowane i podtrzymane 

14 głosami „za” tj. jednogłośnie  

 

 Głosowanie uwagi nr 44 z rozstrzygnięciem wójta.  

Przewodniczący zwrócił się do rady czy akceptuje i podtrzymuje to rozstrzygnięcie. 

W wyniku głosowania rozstrzygniecie uwagi nr 44 zostało zaakceptowane i podtrzymane 

14 głosami „za” tj. jednogłośnie  

 

 Głosowanie uwagi nr 45 z rozstrzygnięciem wójta.  

Przewodniczący zwrócił się do rady czy akceptuje i podtrzymuje to rozstrzygnięcie. 

W wyniku głosowania rozstrzygniecie uwagi nr 45 zostało zaakceptowane i podtrzymane 

14 głosami „za” tj. jednogłośnie  

 

 Głosowanie uwagi nr 46 z rozstrzygnięciem wójta.  

Przewodniczący zwrócił się do rady czy akceptuje i podtrzymuje to rozstrzygnięcie. 

W wyniku głosowania rozstrzygniecie uwagi nr 46 zostało zaakceptowane i podtrzymane 

14 głosami „za” tj. jednogłośnie  

 

 Głosowanie uwagi nr 47 z rozstrzygnięciem wójta.  

Przewodniczący zwrócił się do rady czy akceptuje i podtrzymuje to rozstrzygnięcie. 

W wyniku głosowania rozstrzygniecie uwagi nr 47 zostało zaakceptowane i podtrzymane 

14 głosami „za” tj. jednogłośnie  

 

 Głosowanie uwagi nr 48 z rozstrzygnięciem wójta.  

Przewodniczący zwrócił się do rady czy akceptuje i podtrzymuje to rozstrzygnięcie. 

W wyniku głosowania rozstrzygniecie uwagi nr 48 zostało zaakceptowane i podtrzymane 

14 głosami „za” tj. jednogłośnie  

 

 Głosowanie uwagi nr 49 z rozstrzygnięciem wójta.  

Przewodniczący zwrócił się do rady czy akceptuje i podtrzymuje to rozstrzygnięcie. 

W wyniku głosowania rozstrzygniecie uwagi nr 49 zostało zaakceptowane i podtrzymane 

14 głosami „za” tj. jednogłośnie  

 

 Głosowanie uwagi nr 50 z rozstrzygnięciem wójta.  

Przewodniczący zwrócił się do rady czy akceptuje i podtrzymuje to rozstrzygnięcie. 

W wyniku głosowania rozstrzygniecie uwagi nr 50 zostało zaakceptowane i podtrzymane 

14 głosami „za” tj. jednogłośnie  

 

 Głosowanie uwagi nr 51 z rozstrzygnięciem wójta.  

Przewodniczący zwrócił się do rady czy akceptuje i podtrzymuje to rozstrzygnięcie. 

W wyniku głosowania rozstrzygniecie uwagi nr 51 zostało zaakceptowane i podtrzymane 

14 głosami „za” tj. jednogłośnie  

 

 Głosowanie uwagi nr 52 z rozstrzygnięciem wójta.  

Przewodniczący zwrócił się do rady czy akceptuje i podtrzymuje to rozstrzygnięcie. 
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W wyniku głosowania rozstrzygniecie uwagi nr 52 zostało zaakceptowane i podtrzymane 

14 głosami „za” tj. jednogłośnie  

 

 Głosowanie uwagi nr 53 z rozstrzygnięciem wójta.  

Przewodniczący zwrócił się do rady czy akceptuje i podtrzymuje to rozstrzygnięcie. 

W wyniku głosowania rozstrzygniecie uwagi nr 53 zostało zaakceptowane i podtrzymane 

14 głosami „za” tj. jednogłośnie  

 

 Głosowanie uwagi nr 54 z rozstrzygnięciem wójta.  

Przewodniczący zwrócił się do rady czy akceptuje i podtrzymuje to rozstrzygnięcie. 

W wyniku głosowania rozstrzygniecie uwagi nr 54 zostało zaakceptowane i podtrzymane 

14 głosami „za” tj. jednogłośnie  

 

 Głosowanie uwagi nr 56 z rozstrzygnięciem wójta.  

Przewodniczący zwrócił się do rady czy akceptuje i podtrzymuje to rozstrzygnięcie. 

W wyniku głosowania rozstrzygniecie uwagi nr 56 zostało zaakceptowane i podtrzymane 

14 głosami „za” tj. jednogłośnie  

 

 Głosowanie uwagi nr 57 z rozstrzygnięciem wójta.  

Przewodniczący zwrócił się do rady czy akceptuje i podtrzymuje to rozstrzygnięcie. 

W wyniku głosowania rozstrzygniecie uwagi nr 57 zostało zaakceptowane i podtrzymane 

14 głosami „za” tj. jednogłośnie  

 

 Głosowanie uwagi nr 58.1 z rozstrzygnięciem wójta.  

Przewodniczący zwrócił się do rady czy akceptuje i podtrzymuje to rozstrzygnięcie. 

W wyniku głosowania rozstrzygniecie uwagi nr 58.1 zostało zaakceptowane i 

podtrzymane 14 głosami „za” tj. jednogłośnie  

 

 Głosowanie uwagi nr 58.2 z rozstrzygnięciem wójta.  

Przewodniczący zwrócił się do rady czy akceptuje i podtrzymuje to rozstrzygnięcie. 

W wyniku głosowania rozstrzygniecie uwagi nr 58.2 zostało zaakceptowane i 

podtrzymane 14 głosami „za” tj. jednogłośnie  

 

 Głosowanie uwagi nr 59 z rozstrzygnięciem wójta.  

Przewodniczący zwrócił się do rady czy akceptuje i podtrzymuje to rozstrzygnięcie. 

W wyniku głosowania rozstrzygniecie uwagi nr 59 zostało zaakceptowane i podtrzymane 

14 głosami „za” tj. jednogłośnie  

 

 Głosowanie uwagi nr 60 z rozstrzygnięciem wójta.  

Przewodniczący zwrócił się do rady czy akceptuje i podtrzymuje to rozstrzygnięcie. 

W wyniku głosowania rozstrzygniecie uwagi nr 60 zostało zaakceptowane i podtrzymane 

14 głosami „za” tj. jednogłośnie  

 

 Głosowanie uwagi nr 61 z rozstrzygnięciem wójta.  

Przewodniczący zwrócił się do rady czy akceptuje i podtrzymuje to rozstrzygnięcie. 
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W wyniku głosowania rozstrzygniecie uwagi nr 61 zostało zaakceptowane i podtrzymane 

14 głosami „za” tj. jednogłośnie  

 

 Głosowanie uwagi nr 62 z rozstrzygnięciem wójta.  

Przewodniczący zwrócił się do rady czy akceptuje i podtrzymuje to rozstrzygnięcie. 

W wyniku głosowania rozstrzygniecie uwagi nr 62 zostało zaakceptowane i podtrzymane 

14 głosami „za” tj. jednogłośnie  

 

 Głosowanie uwagi nr 63 z rozstrzygnięciem wójta.  

Przewodniczący zwrócił się do rady czy akceptuje i podtrzymuje to rozstrzygnięcie. 

W wyniku głosowania rozstrzygniecie uwagi nr 63 zostało zaakceptowane i podtrzymane 

14 głosami „za” tj. jednogłośnie  

 

Obrady o godz. 1800 opuścił radny Łukasz Furczyk. 

 

 Głosowanie uwagi nr 64.1 z rozstrzygnięciem wójta.  

Przewodniczący zwrócił się do rady czy akceptuje i podtrzymuje to rozstrzygnięcie. 

W wyniku głosowania rozstrzygniecie uwagi nr 64.1 zostało zaakceptowane i 

podtrzymane 13 głosami „za” tj. jednogłośnie  

 

 Głosowanie uwagi nr 65 z rozstrzygnięciem wójta.  

Przewodniczący zwrócił się do rady czy akceptuje i podtrzymuje to rozstrzygnięcie. 

W wyniku głosowania rozstrzygniecie uwagi nr 65 zostało zaakceptowane i podtrzymane 

13 głosami „za” tj. jednogłośnie  

 

 Głosowanie uwagi nr 66 z rozstrzygnięciem wójta.  

Przewodniczący zwrócił się do rady czy akceptuje i podtrzymuje to rozstrzygnięcie. 

W wyniku głosowania rozstrzygniecie uwagi nr 66 zostało zaakceptowane i podtrzymane 

13 głosami „za” tj. jednogłośnie  

 

 Głosowanie uwagi nr 67 z rozstrzygnięciem wójta.  

Przewodniczący zwrócił się do rady czy akceptuje i podtrzymuje to rozstrzygnięcie. 

W wyniku głosowania rozstrzygniecie uwagi nr 67 zostało zaakceptowane i podtrzymane 

13 głosami „za” tj. jednogłośnie  

 

 Głosowanie uwagi nr 68 z rozstrzygnięciem wójta.  

Przewodniczący zwrócił się do rady czy akceptuje i podtrzymuje to rozstrzygnięcie. 

W wyniku głosowania rozstrzygniecie uwagi nr 68 zostało zaakceptowane i podtrzymane 

13 głosami „za” tj. jednogłośnie  

 

 Głosowanie uwagi nr 69 z rozstrzygnięciem wójta.  

Przewodniczący zwrócił się do rady czy akceptuje i podtrzymuje to rozstrzygnięcie. 

W wyniku głosowania rozstrzygniecie uwagi nr 69 zostało zaakceptowane i podtrzymane 

13 głosami „za” tj. jednogłośnie  
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 Głosowanie uwagi nr 71 z rozstrzygnięciem wójta.  

Przewodniczący zwrócił się do rady czy akceptuje i podtrzymuje to rozstrzygnięcie. 

W wyniku głosowania rozstrzygniecie uwagi nr 71 zostało zaakceptowane i podtrzymane 

13 głosami „za” tj. jednogłośnie  

 

 Głosowanie uwagi nr 73 z rozstrzygnięciem wójta.  

Przewodniczący zwrócił się do rady czy akceptuje i podtrzymuje to rozstrzygnięcie. 

W wyniku głosowania rozstrzygniecie uwagi nr 73 zostało zaakceptowane i podtrzymane 

13 głosami „za” tj. jednogłośnie  

 

 Głosowanie uwagi nr 74 z rozstrzygnięciem wójta.  

Przewodniczący zwrócił się do rady czy akceptuje i podtrzymuje to rozstrzygnięcie. 

W wyniku głosowania rozstrzygniecie uwagi nr 74 zostało zaakceptowane i podtrzymane 

13 głosami „za” tj. jednogłośnie  

 

Chwilowo obrady opuścił radny Grzegorz Owczarz. 

 

Po przegłosowaniu wszystkich uwag Przewodniczący przystąpił do przegłosowania całej uchwały. 

 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy, 11 głosami „za” 

tj. jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina 

 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XXI/170/2016 w sprawie studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina została przyjęta 12 głosami 

„za” tj. jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 21 do nin. protokołu. 

 

Głos zabrał wójt dziękując radnym za pracę, która została wykonana od początku tworzenia 

studium.  

 

Pan Sławomir Tront w imieniu firmy podziękował radnym za uchwalenie studium. 

 

Ad 8. Informacje bieżące 

 

1- Przewodniczący odczytał pismo Pana Marka Mojsyma w sprawie oświetlenia ul. Górskiej w 

Bestwinie. 

Pismo stanowi załącznik nr 22 do nin. protokołu 

 

Wójt odnosząc się do pisma poinformował, że z racji tego, iż temat ciągnie się już od kilku 

lat pozytywnie przychyla się do prośby o oświetlenie ulicy Górskiej. Nie będzie jednak w tej 

chwili nic deklarował, ponieważ musi najpierw zasięgnąć opinii na ten temat. 
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2- Przewodniczący Rady odczytał zapytanie firmy EdenSport o możliwość użytkowania 

zbiornika wodnego (żwirowni) w Kaniowie w celu budowy wyciągu nart wodnych oraz 

wakeparku. 

Pismo stanowi załącznik nr 23 do nin. protokołu 

 

Wójt wyjaśnił, że chociaż inicjatywa jest ciekawa i przedstawiła ją znana firma, jeżeli 

chodzi o sporty wodne to nie mam możliwości prowadzenia żadnych inwestycji na terenach 

Ośrodka do końca maja przyszłego roku (wiążę się to z ciągłością projektu). Problem jest 

również w tym, że jest to teren użyczony sekcji wędkarskiej. 

 

3- Przewodniczący odczytał zażalenie Pana Adama Bijok na niezałatwienie sprawy przez 

Wójta Artura Beniowskiego. 

Odczytał również udzieloną przez Przewodniczącego Rady odpowiedź na zażalenie. 

Pisma stanowią załączniki nr 24 i 25 do nin. protokołu 

 

Wójt Gminy wyjaśnił, że zażalenie dotyczy drogi której właścicielem jest Skarb Państwa tak 

więc za drogę tą odpowiada Starostwo Powiatowe i tam zostanie sprawa skierowana.  

 

4- Przewodniczący przedstawił pismo z Urzędu Wojewódzkiego w sprawie złożenia przez 

Panią Urszulę Majcherczyk skargi na prace Rady Gminy dotyczącą odrzucenia wniosku o 

zmianę zagospodarowania działki. 

Pismo stanowi załącznik nr 26 do nin. protokołu 

 

Ad 9. Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich. 

Przewodniczący przedstawił wnioski z zebrania rady sołeckiej. 

 

I. Do Rady Gminy wpłynął protokół z zebrania Rady Sołeckiej w Janowicach. 

 

Wnioski z zebrania Rady Sołeckiej w Janowicach w dniu 30.11.2016r.  

- Oświetlenie części ul. Janowickiej od ul. Pszczelarskiej w stronę centrum Janowic; 

Protokół stanowi załącznik nr 27 do nin. Protokołu. 

 

W ramach wniosków i zapytań radnych głos zabrali: 

Radny powiatowy Jan Stanclik zwrócił się do Przewodniczącego Rady i Wójta z gratulacjami 

dotyczącymi przyjęcia budżetu na przyszły rok oraz złożył wszystkim życzenia świąteczne i 

noworoczne. 

Radny Grzegorz Owczarz podziękował radnemu powiatowemu Janowi Stanclikowi za naprawę 

fragmentu ulicy Bat. Chłopskich w Kaniowie. 

 

Ad. 10. 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. 
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Ad 11.  

Wójt podziękował radnym za uchwalenie przyszłorocznego budżetu. Zwrócił się również z 

podziękowaniami do radnych powiatowych za współpracę oraz złożył wszystkim zebranym 

życzenia świąteczne i noworoczne. 

 

Dziękując wszystkim za udział w obradach, za dyskusję Przewodniczący Rady zamknął XXI sesję 

Rady Gminy Bestwina w dniu 19 grudnia 2016 roku. Sesja rozpoczęła się o godz.1500, a zakończyła 

o godz. 1835. 

 

Protokolant        Sekretarz obrad                           Przewodniczący Rady  

Joanna Grygierzec       Magdalena Wodniak-Foksińska  Jerzy Stanclik 

 

 


