Bestwina, 27 marzec 2017r.
BR.0002.3.2017

Protokół Nr XXV/2017
z sesji Rady Gminy Bestwina odbytej w dniu 27 marca 2017 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 12 radnych. Nieobecnymi
radnymi byli: Mariusz Solich, Krzysztof Wróbel. W trakcie obrad dotarł radny Marek Szymański.
Protokół obejmuje uchwały Rady Gminy Bestwina od Nr XXV/184/2017 do Nr XXV/194/2017.
Sesja rozpoczęła się o godz. 1500.
W sesji uczestniczyli: Radni, Wójt Gminy Bestwina Artur Beniowski, Zastępca Wójta Marcin
Kanik, Skarbnik Gminy Anita Kubik, Sekretarz Gminy Arkadiusz Maj, Sołtys Sołectwa Kaniów
Marek Pękala, radny Rady Powiatu Bielskiego Jan Stanclik, radny Rady Powiatu Bielskiego
Bogusław Stolarczyk, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Grzegorz Boboń, Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Beata Szypka, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
Teresa Lewczak, Prezes PK Kombest Wacław Waliczek, Kierownik Referatu ST Mariusz
Szlosarczyk, Kierownik Referatu SO Brygida Jankowska, Kierownik Referatu GiŚ Alicja
Grygierzec, Kierownik Referatu SiP Łukasz Wojsław, Dyrektorzy Zespołów SzkolnoPrzedszkolnych, Redaktor Naczelny „Magazynu Gminnego” Sławomir Lewczak, Redaktor Gazety
Region Paweł Hetnał, zaproszeni goście, mieszkańcy.
Porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad Rady Gminy.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy nr XXIV/2017 z dnia 16 lutego 2017r.
4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1) zmiany Uchwały Nr XXI/157/2016 Rady Gminy Bestwina z dnia 19 grudnia 2016 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina,
2) zmiany Uchwały Nr XXI/158/2016 Rady Gminy Bestwina z dnia 19 grudnia 2016 roku
w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok 2017
3) zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego
działań ze środków PROW na lata 2014-2020, zadanie: Przebudowa drogi powiatowej 4471S
Bestwina-Janowice-Hałcnów ul. Janowicka w Janowicach i Bestwinie
4) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Bestwinie za 2016 rok
5) dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
6) ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w
publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bestwina
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7) udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na
dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w BielskuBiałej
8) przejęcia na podstawie porozumienia zadań dotyczących zarządzania publicznymi drogami
powiatowymi leżącymi w granicach administracyjnych gminy Bestwina
9) przyjęcia Programu Ograniczenia Emisji w Gminie Bestwina na lata 2017-2020 i określenie
regulaminu jego realizacji
10) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Bestwina
6. Informacje bieżące.
7. Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich.
8. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania.
9. Zamknięcie sesji.
Ad.1
Przewodniczący Rady Jerzy Stanclik przywitał wszystkich radnych Rady Gminy Bestwina, Wójta
Artura Beniowskiego oraz wszystkich obecnych na sali obrad wymienionych na wstępie. Otworzył
XXV sesję VII kadencji Rady Gminy. Na podstawie listy obecności radnych stwierdził
prawomocność sesji, gdyż w chwili rozpoczęcia sesji na sali było 12 radnych na 15 radnych
ustawowego składu Rady Gminy.
Ad.2
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Stanclik przedstawił porządek obrad, który otrzymali wszyscy
radni (zał. nr 4 do nin. protokołu).
Na obrady dotarł o godz. 1510 radny Marek Szymański.
Następnie wniósł o wprowadzenie do porządku obrad uchwały:
-

w sprawie ustalenia kryteriów i liczby punktów branych pod uwagę w postepowaniu
rekrutacyjnym do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Bestwina, dla
kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz określenia dokumentów niezbędnych
do potwierdzenia tych kryteriów

Niniejszą uchwałę zaproponował wprowadzić jako punkt 5. podpunkt 7) porządku obrad.
Wyjaśnień udzielił Wójt poinformował, że na temat wprowadzanej uchwały szersze informacje
zostaną udzielone przy omawianiu projektu. Jest to uchwała, która w związku z reformą daje
możliwość przyjęcia dzieci spoza obwodów szkolnych.
Przewodniczący Rady Jerzy Stanclik zapytał radnych, czy są inne propozycje.
Wobec braku innych propozycji w pierwszej kolejności poddał pod głosowanie zamiany do
porządku obrad:
- w sprawie ustalenia kryteriów i liczby punktów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Bestwina, dla
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kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz określenia dokumentów niezbędnych
do potwierdzenia tych kryteriów
Wniosek o wprowadzenie projektu uchwały został przyjęty 12 głosami „za” i 1 głosem
„wstrzymującym się”..
Kolejno poddał pod głosowanie zmieniony porządek obrad, który w wyniku głosowania został
przyjęty 12 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się”.
Porządek obrad po zmianach:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad Rady Gminy.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy nr XXIV/2017 z dnia 16 lutego 2017r.
4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1) zmiany Uchwały Nr XXI/157/2016 Rady Gminy Bestwina z dnia 19 grudnia 2016 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina,
2) zmiany Uchwały Nr XXI/158/2016 Rady Gminy Bestwina z dnia 19 grudnia 2016 roku
w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok 2017
3) zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego
działań ze środków PROW na lata 2014-2020, zadanie: Przebudowa drogi powiatowej 4471S
Bestwina-Janowice-Hałcnów ul. Janowicka w Janowicach i Bestwinie
4) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Bestwinie za 2016 rok
5) dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
6) ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w
publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bestwina
7) ustalenia kryteriów i liczby punktów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym do
klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Bestwina, dla kandydatów
zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz określenia dokumentów niezbędnych do
potwierdzenia tych kryteriów
8) udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na
dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w BielskuBiałej
9) przejęcia na podstawie porozumienia zadań dotyczących zarządzania publicznymi drogami
powiatowymi leżącymi w granicach administracyjnych gminy Bestwina
10) przyjęcia Programu Ograniczenia Emisji w Gminie Bestwina na lata 2017-2020 i określenie
regulaminu jego realizacji
11) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Bestwina
6. Informacje bieżące.
7. Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich.
8. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania.
9. Zamknięcie sesji.
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Ad.3
Przewodniczący Jerzy Stanclik stwierdził, że protokół nr XXIV/2017z sesji Rady Gminy Bestwina
z dnia 16 lutego 2017 roku sporządzony został prawidłowo i znajduje się do wglądu na sali obrad, a
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.4
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej przedstawił Wójt Gminy Artur Beniowski:
 termomodernizacja budynku szkoły w Bestwince – zgodnie z informacjami z Urzędu
Marszałkowskiego do końca miesiąca marca zostanie podpisana umowa, następnie można
będzie rozpocząć procedurę przetargową, która powinna zostać rozstrzygnięta do końca
maja, tak aby w czerwcu rozpocząć prace na szkole. Remont ten będzie musiał być bardzo
dobrze poukładany logistycznie gdyż prace będą trwały przez cały rok szkolny 2017/2018;
 w trakcie procedury jest inwestycja związana z przebudową ul. Janowickiej. Gmina
otrzymała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wykonawca na
przebudowę tej ulicy będzie wybrany na zasadzie zaprojektowania i wykonania. W chwili
obecnej trwają prace projektowe i do końca czerwca firma rozpocznie prace;
 zostały otwarte koperty na przetarg dotyczący parkingu przy ul. Podzamcze, startowało 15
firm, najniższa kwota to 244 tys. zł. Obecnie są kontrolowane wszystkie dokumenty, a
następnie zostanie podpisana z wykonawcą umowa;
 w drodze przetargu został wybrany wykonawca na remonty cząstkowe na asfaltowych
drogach gminnych;
 przygotowana jest dokumentacja na przetargi: wymiana sieci azbestowo-cementowej,
budowa kanalizacji i wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych;
 w trakcie jest akcja przekazywania kompostowników zainteresowanym mieszkańcom,
którzy podpisali umowę;
 jeżeli zostanie uchwalona w dniu dzisiejszym uchwała gmina rozpoczyna Program
Ograniczenia Emisji na lata 2017-2020;
 w ubiegłym tygodniu zakończyła się akcja zapisów na bezpłatne sadzonki drzew iglastych i
liściastych (na chwilę obecną gmina zakupiła ok. 6 tys. sadzonek), maksymalnie do dwóch
tygodni rozpocznie się akcja wydawania tych sadzonek;
 odbyły się również zebrania sprawozdawcze w organizacjach i stowarzyszeniach
działających na terenie gminy.
Przewodniczący zwrócił się do Wójta Gminy Artura Beniowskiego o wręczenie wraz z Prezesem
Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Gminy w Bestwienie Panem Jerzym Zużałkiem
odznaczeń dla zasłużonych Honorowych Dawców Krwi. Odznaczenia wraz z legitymacją
otrzymali: Nycz Stanisław, Nycz Marcin, Ligęza Dariusz
Pan Jerzy Zużałek zwrócił się do zgromadzonych z podziękowaniami za umożliwienie
uhonorowania krwiodawców, którzy dzisiaj będą odbierać swoje odznaczenia. Pokazują oni swoją
postawą, że dzielenie się cząstką siebie jest potrzebne i może niejednokrotnie uratować czyjeś
życie.
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Ad.5
Rada Gminy w składzie13 radnych przystąpiła do rozpatrzenia projektów uchwał.
Opinie do projektów uchwał, wypracowane na wspólnym posiedzeniu komisji stałych w dniu 23
marca 2017 roku, przedstawiał Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Stanclik.
Przewodniczący Jerzy Stanclik przystąpił do rozpatrzenia projektów uchwał w sprawie:
1) Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/157/2016 Rady Gminy Bestwina z dnia
19 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina,
2) Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/158/2016 z dnia 19 grudnia 2016 roku
w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok 2017
Wyjaśnień do w/w projektów uchwał udzielił Wójt, który przedstawił zmiany w budżecie i
wieloletniej prognozie finansowej.
Zmiany w WPF dotyczą wprowadzenia nowych zadań pn.:
1- Zakup i dostawa paliwa gazowego – optymalizacja, pozwoli na ograniczenie wydatków
ponoszonych na ogrzewanie gazowe, nakłady finansowe wynoszą 6 434,63 zł.
2- Program Ograniczenia Niskiej Emisji w latach 2017-2020, łączne nakłady finansowe to ok.
528 000,00 zł., a limit wydatków na 2017 rok to kwota 132 000,00 zł.
3- Usługi serwisowe dla witryny internetowej, zadanie realizowane będzie w latach 2017-2018,
łączne nakłady finansowe wyniosą 5 166,00zł., a limit wydatków na 2017 rok to kwota
3 690,00 zł.
Zmiany w budżecie są odzwierciedleniem zmian w WPF oraz są to przeniesienia między
paragrafami i działami.
 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy, 14 głosami „za”
tj. jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr
XXI/157/2016 Rady Gminy Bestwina z dnia 19 grudnia 2016 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 XXV/184/2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr
XXI/157/2016 Rady Gminy Bestwina z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Bestwina, została przyjęta 13 głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu

 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy, 14 głosami „za”
tj. jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr
XXI/157/2016 Rady Gminy Bestwina z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Bestwina,
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Brak dyskusji i uwag.



Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXV/185/2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr
XXI/157/2016 Rady Gminy Bestwina z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Bestwina, została przyjęta 14 głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu

3) Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w Banku
Gospodarstwa Krajowego działań ze środków PROW na lata 2014-2020, zadanie:
Przebudowa drogi powiatowej 4471S Bestwina-Janowice-Hałcnów ul. Janowicka w
Janowicach i Bestwinie,
Wyjaśnień udzielił Wójt, informując że Bank Gospodarstwa Krajowego może na preferencyjnych
warunkach udzielać kredytów samorządom na prefinansowanie zadań zewnętrznych. Kwoty tych
kredytów nie wpływają bezpośrednio na zadłużenie samorządów i są spłacane bezpośrednio przez
instytucję wdrożeniową czyli w tym wypadku Urząd Marszałkowski po wykonaniu i rozliczenia
zadania. Jedynym kosztem który ponosi gmina jest to koszt obsługi zadłużenia.
 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy, 14 głosami „za”
tj. jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na
wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego działań ze środków PROW na
lata 2014-2020, zadanie: Przebudowa drogi powiatowej 4471S Bestwina-Janowice-Hałcnów ul.
Janowicka w Janowicach i Bestwinie,


Brak dyskusji i uwag.



Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXV/186/2017 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na
wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego działań ze środków
PROW na lata 2014-2020, zadanie: Przebudowa drogi powiatowej 4471S BestwinaJanowice-Hałcnów ul. Janowicka w Janowicach i Bestwinie, została przyjęta 13 głosami
„za”, tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu

4) Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bestwinie za 2016 rok,
Głos zabrał Wójt Gminy wyjaśniając, że jako organ założycielski Rada musi zatwierdzać
coroczne sprawozdania finansowe SPZOZ. Bilans za rok 2016 zamknął się kwotą 65 508,99 zł.
na plus i kwota ta zostanie przekazana na zwiększenie funduszu zakładowego SP ZOZ.


Brak dyskusji i uwag.

 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy, 14 głosami „za”
tj. jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia
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sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Bestwinie za 2016 rok


Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXV/187/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bestwinie za 2016
rok została przyjęta 13 głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu.

5) Uchwała w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju
szkolnego,
Przewodniczący Rady poinformował, że pozytywne opinie dotyczące uchwały o sieci szkół
otrzymano z:
- Kuratorium Oświaty w Katowicach
- NSZZ Solidarność w Bielsku-Białej
- ZNP Zarząd w Bestwinie
Pisma stanowią załączniki nr 9,10 i 11 do nin. protokołu.
Wójt Gminy wyjaśnił, że 16 lutego Rada podjęła uchwałę intencyjną dotyczącą sieci szkół w
związku z reformą. Została ona zaopiniowana pozytywnie przez Kuratorium oraz przez związki
zawodowe działające na terenie powiatu. Kolejnym krokiem wynikającym z rozporządzenia
jest przyjęcie uchwały o dostosowaniu sieci szkół do nowego ustroju szkolnego.


Brak dyskusji i uwag.

 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy, 14 głosami „za”
tj. jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego


Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXV/188/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego została przyjęta 13 głosami „za”
tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do nin. protokołu.

6) Uchwała w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bestwina,
Wyjaśnień udzielił Wójt Gminy Artur Beniowski informując, że Rada corocznie musi podjąć
uchwałę określającą zasady i kryteria obowiązujące przy rekrutacji przedszkolnej. Jednocześnie
omówił kolejną uchwałę dotyczącą zasad i kryteriów rekrutacji do szkół dzieci spoza obwodów
szkolnych. Do tej pory nie była przyjmowana taka uchwała ze względu na znikomą ilość
przypadków i w tym momencie decydowało jedno kryterium – czy szkoła posiada wolne
miejsce. Przy obecnych zmianach związanych z reformą ustawodawca, kuratorium i samorząd
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zwraca uwagę na możliwość większej rotacji pomiędzy gminami, dlatego przyjmowana
uchwała jasno określa zasady i kryteria naboru takich dzieci do klas pierwszych.
 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy, 14 głosami „za”
tj. jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów
rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Bestwina


Brak dyskusji i uwag.



Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXV/189/2017 w sprawie ustalenia kryteriów
rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych
szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bestwina została przyjęta 13 głosami
„za” tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do nin. protokołu.

7) Uchwała w sprawie ustalenia kryteriów i liczby punktów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Bestwina, dla
kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz określenia dokumentów niezbędnych
do potwierdzenia tych kryteriów,
Wyjaśnień do projektu uchwały Wójt Gminy Artur Beniowski udzielił omawiając wcześniejszą
uchwałę.
 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy, 14 głosami „za”
tj. jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i
liczby punktów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I szkoły
podstawowej prowadzonej przez Gminę Bestwina, dla kandydatów zamieszkałych poza
obwodem szkoły oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów


Brak dyskusji i uwag.



Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXV/190/2017 w sprawie ustalenia kryteriów i liczby
punktów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I szkoły
podstawowej prowadzonej przez Gminę Bestwina, dla kandydatów zamieszkałych poza
obwodem szkoły oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych
kryteriów została przyjęta 13 głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do nin. protokołu.

8) Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta
Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom
Alkoholowym w Bielsku-Białej
Wójt Gminy Artur Beniowski wyjaśnił, że uchwała jest podejmowana corocznie. Jest to dotacja
przeznaczona dofinansowanie izby wytrzeźwień w Bielsku-Białej. Kwota przedstawiona w
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uchwale 5 174,00 zł. jest kwota szacunkową i wynika z lat ubiegłych. Jeżeli kwota będzie nie
wykorzystywana jest z automatu zwracana do Urzędu Gminy.
 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy, 14 głosami „za”
tj. jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy
finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności
Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej


Brak dyskusji i uwag.



Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXV/191/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej
w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności
Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej została przyjęta 13
głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do nin. protokołu.

9) Uchwała w sprawie przejęcia na podstawie porozumienia zadań dotyczących zarządzania
publicznymi drogami powiatowymi leżącymi w granicach administracyjnych gminy Bestwina
Wyjaśnień do projektu udzielił Wójt Gminy Artur Beniowski informując, że przyjęcie tej
uchwały da gminie możliwość podpisania porozumienia ze Starostwem Powiatowym na tzw.
wykaszanie poboczy przy drogach powiatowych. Od kilku lat przejmujemy od powiatu to
zadanie a powiat przelewa nam środki finansowe na jego realizację.
 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy, 14 głosami „za”
tj. jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie przejęcia na podstawie
porozumienia zadań dotyczących zarządzania publicznymi drogami powiatowymi leżącymi w
granicach administracyjnych gminy Bestwina
 Przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem czy kwota jest podobna do zeszłorocznej czyli 25
tys. zł.
 Wójt Gminy odpowiedział, że kwota jest podobna jednak gmina nie negocjowała jeszcze
ostatecznej kwoty. Jeżeli tej kwoty nie wykorzystamy to nie możemy jej przeznaczyć na inne
zadania. Kwota ta powinna być wystarczająca, po podjęciu przez Radę uchwały i podpisaniu
porozumienia gmina wykona procedurę wyboru firmy, która te zadania na rok 2017 będzie
realizowała.


Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXV/192/2017 w sprawie przejęcia na podstawie
porozumienia zadań dotyczących zarządzania publicznymi drogami powiatowymi
leżącymi w granicach administracyjnych gminy Bestwina została przyjęta 13 głosami „za”,
tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 16 do nin. protokołu.
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10) Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Emisji w Gminie Bestwina na lata
2017-2020 i określenie regulaminu jego realizacji
Wyjaśnień do projektu udzielił Wójt Gminy Artur Beniowski informując, że w związku z
wątpliwościami wynikłymi na wspólnym posiedzeniu Komisji stałych do dyspozycji jest Pan
Piotr Łyp, który udzieli informacji merytorycznych. Program Ograniczenia Emisji w Gminie
Bestwina realizowany w latach 2017-2020 będzie przewidywał wymianę piecy: z węglowych
na gazowe, z węglowych na węglowe i z gazowych na gazowe. Po wejściu uchwały w życie
odbędzie się nabór i rzeczywistość pokaże jakich źródeł ciepła najwięcej potrzebujemy oraz
jakie jest zapotrzebowanie wśród społeczeństwa. Na potrzeby programu przewidziane jest w
tym roku 132 000,00 zł. Szacunkowa wartość dofinansowania to około 5 000,00 zł. co daje
maksymalnie 50% wartości inwestycji. Różnica pomiędzy programem poprzednim a obecnym
jest taka, że obecny program finansowany jest ze środków własnych więc nie ma potrzeby tzw.
operatora (pośrednika). Przy wymianie pieca na węglowy mieszkaniec będzie musiał
przedstawić odpowiedni certyfikat dotyczący klasy pieca.
Przewodniczący przypomniał, że w otrzymanej pierwszej wersji programu przed posiedzeniem
Komisji stałych preferencja była dla wymiany pieców z węglowych na węglowe opalane tzw.
groszkiem, których w programie zakładano 15 na rok, wymiana węglowego na gazowy
założenie było na 5 sztuk oraz wymiana gazowego starego typu na nowy typ 2 sztuki.
Natomiast program po poprawkach wynikających z konsultacji społecznych otrzymany już na
posiedzeniu wspólnym Komisji stałych zakładał preferencje na wymianę pieców z węglowych
na gazowe (15 sztuk), piece węglowe na węglowe opalane tzw. groszkiem (5 sztuk) oraz gaz na
gaz (2 sztuki).
Wójt odniósł się do wątpliwości przedstawionej na wspólnym posiedzeniu Komisji stałych co
do możliwości przesunięcia ilości piecy z jednej kategorii do drugiej w zależności od
zapotrzebowania mieszkańców. Potwierdził, że taka możliwość jest dopuszczana przez
Program.
Przewodniczący Rady zaznaczył, że na wspólnym posiedzeniu Komisji stałych część radnych
opowiedziała się za preferencją wymiany piecy węglowych na węglowe opalane tzw. węglem
ekologicznym, a część za preferencją wymiany piecy węglowych na gazowe.
Radny Grzegorz Kołodziejczyk zabrał głos informując, że ceny kotłów gazowych na rynku są
dużo niższe niż założenia w Programie.
Wójt wyjaśnił, że po dofinansowaniu wymiany pieców mieszkańcom, których wniosek został
pozytywnie rozpatrzony jest możliwość dofinansowania kolejnych w przypadku gdy pozostaną
środki wcześniej zabezpieczone na dany rok.
W związku, że więcej chętnych radnych do zabrania głosu nie było Przewodniczący zgłosił
wniosek o przywrócenie preferencji pierwotnych czyli wymianę pieca węglowego na węglowy
opalany tzw. groszkiem.
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Pan radny Roman Pacyga zwrócił się o wyjaśnienie jak przebiegać będzie głosowanie, czy
będą głosowane dwie wersje Programu.
Przewodniczący wyjaśnił, że najpierw głosowanie dotyczyć będzie złożonego wniosku. Gdy
wniosek zostanie zaakceptowany to zostanie wprowadzona zmiana w Programie polegająca na
powrocie do preferencji dla wymiany piecy z węgla na węgiel.
Jeżeli ten wniosek odpadnie to znaczy, że rada się opowiada za preferencją wymiany piecy
węglowych na gazowe.
Wójt poinformował zebranych radnych, że sytuacja jest dopuszczalna ale należy się liczyć z
tym, że Program nie wejdzie w życie w zakładanym terminie. Związane jest to z tym, że firma
która wykonała studium wykonalności i Program musi go ponownie przygotować, a następnie
dopiero na kolejnej sesji może zostać przegłosowany.
Biorąc pod uwagę wyjaśnienia Wójta co do przesunięcia się w czasie wprowadzenia do
realizacji Programu Przewodniczący Rady wycofał zgłoszony wniosek. Jednocześnie
zaznaczył, że niniejsze głosowanie dotyczy projektu który zakłada następujące preferencje:
wymiana pieca węglowego na gazowy (15 sztuk), z pieca węglowego na węglowy (5 sztuk)
oraz wymiana z gazowego na nowocześniejszy gazowy (2 sztuki).
 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy, 14 głosami „za”
tj. jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu
Ograniczenia Emisji w Gminie Bestwina na lata 2017-2020 i określenie regulaminu jego
realizacji


Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXV/193/2017 w sprawie przyjęcia Programu
Ograniczenia Emisji w Gminie Bestwina na lata 2017-2020 i określenie regulaminu jego
realizacji została przyjęta 11 głosami „za” i 2 głosami „przeciw”.
Uchwała stanowi załącznik nr 17 do nin. protokołu.

11) Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bestwina
Wójt Gminy Artur Beniowski wyjaśnił, że jest to uchwała techniczna przyjmowana corocznie.
Dotyczy ona zapewnienia opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie gminy Bestwina tzn.
zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku, opieka nad wolno żyjącymi
kotami i ich dokarmianie, odławianie bezdomnych zwierząt, sterylizacje i kastracje oraz
poszukiwanie potencjalnych właścicieli.
 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy, 14 głosami „za”
tj. jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
Bestwina
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 Radny Grzegorz Owczarz zwrócił się z zapytaniem co z zwierzętami dzikimi, kto ponosi
koszty usuwania takich zwierząt z gminy Bestwina. Jest problem z takimi zwierzętami np.
sarnami.
 Odpowiedzi udzieliła Pani Alicja Grygierzec Kierownik Referatu GiŚ informując, że
programem nie są objęte dzikie zwierzęta interpretacje idą w dwóch kierunkach: pierwszy
to, że odpowiada skarb państwa lub gminy na terenie której zdarzenie zaistniało jako temat z
utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy. Na chwilę obecną w gminie nie są to
bardzo duże wydatki gdyż martwe zwierzęta są nieodpłatnie przyjmowane przez schroniska.
 Wójt zwrócił uwagę, że zapytanie dotyczyło rannych dzikich zwierząt.
 Pani Kierownik poinformowała, że występują rzadkie przypadki rannych zwierząt ale w
takiej sytuacji są przekazywane do schroniska dzikich zwierząt do Mikołowa. Mniejsze
zwierzęta np. jeże, myszołowy przekazywane są do Fundacji z Bielska-Białej.
 Radny Grzegorz Owczarz – podsumował, że koszty usuwania takich zwierząt ponoszą
mieszkańca, a kto to transportuje.
 Pani Kierownik poinformowała, że transportem zajmuje się przedstawiciel schroniska z
Mikołowa, on wspierany jest przez różne fundacje. Trudno powiedzieć ile wyniósł by koszt
gdyby nie był wspierany. Odkąd myśliwi otrzymali zakaz przyjmowania dzikiej zwierzyny
to gmina została sama z tym problemem.


Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXV/194/2017 w sprawie przyjęcia programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
Bestwina została przyjęta 13 głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 18 do nin. protokołu.

Została ogłoszona krótka przerwa w posiedzeniu.
Ad 6. Informacje bieżące
1- Przewodniczący Rady poinformowała radnych o drukach oświadczeń majątkowych, które
należy złożyć na ręce Przewodniczącego Rady Gminy wraz z kopią swojego zeznania
podatkowego o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) do dnia 30
kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.
2- Przewodniczący Rady przekazał Wójtowi przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w placówkach
prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
Pan Wójt poinformował, że sprawozdanie to należy obligatoryjnie przedstawić radnym a
wynika to z przepisów. Zwrócił się z propozycją, że zainteresowani radni mogą dokładnie
przeanalizować sprawozdanie, które znajduje w biurze rady.
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Przewodniczący zapytał radnych czy akceptują propozycję Wójta, wszyscy radni wyrazili
zgodę.
Pismo stanowi załącznik nr 19 do nin. protokołu
3- Przewodniczący Rady odczytał pismo z MSWiA w sprawie rejestracji Beskidzkiego Związku
Powiatowo-Gminnego.
Pismo stanowi załącznik nr 20 do nin. protokołu
4- Wójt przedstawił radnym dwie publikacje książkowe (z których jedna została przekazana
radnym). Jedna z publikacji jest autorstwa Pani Teresy Lewczak i opowiada o siedzibie Urzędu
tzn. pałacu Habsburgów popularnie zwanym Zamkiem w Bestwinie. Druga publikacja to
poszerzona książka dotycząca Adolfa Gascha hodowcy karpia królewskiego z Kaniowa. Kilka
lat temu została już wydana ta publikacja po raz pierwszy teraz została poszerzona o
dodatkowe materiały.
Ad 7. Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich.
Przewodniczący przedstawił wnioski z zebrania rady sołeckiej w Janowicach.
 Protokół z zebrania Rady Sołeckiej w Janowicach z dnia 7.02.2017r.
Wnioski z zebrania:
- Przebudowa chodnika przy ul. Janowickiej od kościoła do szkoły
- Oświetlenie odcinka ul. Janowickiej wzdłuż istniejącego chodnika od Pana Goli do
Pana Grzybowskiego
- Oświetlenie ul. Miodowej i Miodowej Bocznej
- Poszerzenie ul. Miodowej
- Zamontowanie luster na ul. Miodowej (obok Państwa Krzyżowskich i obok Państwa
Heczko)
- Oświetlenie ul. Górskiej
Protokół stanowi załącznik nr 21 do nin. protokołu
Przewodniczący odczytał protokoły z Zebrania Rady Sołeckiej w Kaniowie:
- Protokół nr 1 z dnia 16.01.2017r.
Protokół stanowi załącznik nr 22 do nin. protokołu
- Protokół nr 2 z dnia 17.02.2017r.
Do Urzędu wnioskowano:
1. Wydłużyć godziny otwarcia terenów rekreacyjnych przy basenie w okresie letnim do 2230
2. Ustawić znaki kierunkowe na terenie UKS-Set
3. Reaktywować oświetlenie w Parku Wiejskim
4. Reaktywować oświetlenie Terenów Rekreacyjnych (obok Przedszkola)
5. Przeprowadzić remont nawierzchni drogi dojazdowej do posesji nr 44 (boczna Witosa).
Protokół stanowi załącznik nr 23 do nin. protokołu
W ramach wniosków i zapytań radnych głos zabrał:
- Radny Grzegorz Kołodziejczyk – zwrócił się ponownie z wnioskiem o uporządkowanie terenu za
halą sportową przy szkole w Kaniowie; przy remontach gminnych dróg prośba o załatanie dziur na
ul. Furczyka; prośba do Wójta jak i do radnych powiatowych o wycięcie samosiejek i zakrzaczeń
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przy ul. Czechowickiej, wycinka taka pozwoliłaby na dokładniejsze wykaszanie poboczy przy tej
ulicy; zapytał jak wyglądałaby sprawa przejęcia drogi będącej drogą prywatną gdzie jest kilkunastu
czy kilkudziesięciu właścicieli, a niektórzy z nich już nie żyją. Czy jest możliwość np. przez
wieczyste użytkowanie przejęcie drogi przez gminę.
- Wójt Gminy – jeżeli chodzi o uporządkowanie terenu to będzie to na wiosnę zrobione; remonty
dróg również będą dokonane, w dniu jutrzejszym Pan Zastępca i Kierownik Referatu ST jadą w
teren ustalić, które drogi będą łatane. Jednakże łatane będą te miejsca które są w naprawdę złym
stanie, ponieważ gmina przymierza się aby w miejscach łatanych kilkukrotnie wykonać nakładki
asfaltowe. Co do wycinki gałęzi to wniosek ten przedstawiony został na zebraniu wiejskim
jesiennym i został skierowany do powiatu. Powiat zadeklarował wykonanie tej wycinki w tym roku.
Jeżeli chodzi o przejęcie drogi prywatnej to jest to temat skomplikowany, a tym bardziej przy
nieuregulowanych sprawach spadkowych.
- Radna Maria Maroszek – po objechaniu dróg wraz z Panem Mariuszem Solichem i Panią Barbarą
Pacholską zwróciła się z prośbą o udrożnienie rowów i naprawę poboczy przy następujących
ulicach: Gospodarska, Okrężna, Podleska, Polna od przepustu w dół, Buczyna – udrożnienie rowu i
wycięcie samosiejek, Krakowska z lewej strony naprzeciwko Państwa Stanclik przycięcie drzew i
wycięcie samosiejek oraz zwrócenie się do właścicieli zaniedbanej posesji na ul. Bialskiej, ul.
Ludowej, ul. Polnej o uporządkowanie terenu. Mieszkańcy zwrócili się z prośbą o utwardzenie ul.
Okrężnej od ul. Granicznej oraz o to aby bardzo zniszczone drogi ul. Akacjową i Graniczną nie
łatać tylko nałożyć nakładkę asfaltową a także na ul. Boczną.
- Wójt Gminy poinformował, że jeżeli chodzi o rowy to gmina ma podpisaną umowę z firmą na
czyszczenie rowów i udrażnianie przepustów. Jeżeli chodzi o drogi powiatowe to można zwrócić
się do gminy, która przekaże to do powiatu. Natomiast sprawa pustostanów jest sprawą niełatwą
gdyż gmina musi wystąpić do nadzoru budowlanego, który zobliguje właściciela do rozbiórki tego
obiektu. Niestety problem zaczyna się w momencie kiedy nie ma unormowanej własności.
- Radna Maria Maroszek zwróciła się z wnioskiem w imieniu mieszkańców ul. Buczyna o
wyprostowanie zakola od ul. Pod Magówką tak oby zjazd na ulicę był bardziej bezpieczny.
- Radny Roman Pacyga zwrócił się zapytaniem czy ul. Ludowa boczna jest droga gminną czy
powiatową, był tam problem z własnością (był zamknięty przejazd) mieszkańcy pytają kiedy to
będzie zrobione, gmina podobno obiecała wyjaśnić całą sytuację. Kolejną sprawą jest zapytanie
mieszkańców z tego rejonu o budowę kanalizacji, czy wiadomo coś o przybliżonym terminie.
Trzecią sprawą jest temat poprzewracanych drzew przy kościele w Bestwinie, czy już coś wiadomo
z powiatu na ten temat. Z kolejnym pytaniem zwrócił się do radnych powiatowych o ul. Ludową i
Młyńską, pytanie dotyczy odcinka drogi przed skrzyżowaniem z ul. Czechowicką po deszczach
fragment tej drogi zawęża się do 1,8 cm i czy coś można z tym zrobić ewentualnie kiedy.
- Wójt Gminy – odniósł się do spraw dotyczących gminy. Jeżeli chodzi o ul. Ludową boczną to
sprawa jest o tyle dziwna, że ok. 2 tygodni temu wpłynęło pismo do Urzędu w sprawie wykonania
nakładki asfaltowej, a z tego co się orientuję to nikt z tym Państwem nie rozmawiał, a odpowiedź
również jeszcze nie została wysłana. Natomiast jest tam możliwość dojazdu do swoich posesji tylko
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na tzw. skrócie właścicielka wysypała ziemię. Tak więc sprawa dotyczy konfliktu sąsiedzkiego.
Pozostałe sprawy dotyczą powiatu.
Odnosząc się jeszcze do sprawy kanalizacji poinformował, że gmina przygotowuje się do projektu
kanalizacji południowej części Bestwiny i gdy będzie wykonana ta kanalizacji to można rozmawiać
o kolejnych obszarach terenu gminy, więc należy zakładać że nie nastąpi to w przeciągu
najbliższych czterech - pięciu lat.
- Sołtys Marek Pękala przedstawił kilka tematów:
> przepust pod torami - kilka lat temu po podtopieniach budynków mieszkalnych spowodowanych
intensywnymi opadami była zorganizowana na ul. Dankowickiej wizja lokalna przy przepuście pod
torami. Padła wówczas propozycja i wniosek o utworzenie dodatkowego kanału Ulgi przed torami
kolejowymi pod drogą Dankowicką w kierunku Łękawki. Wszyscy zebrani na wizji jednoznacznie
stwierdzili, że byłaby to dobre rozwiązanie przy intensywnych opadach deszczu, aby przepust pod
torami nie blokował odprowadzania wody do Łękawki. Czy w tym temacie zostały podjęte jakieś
decyzje.
> sprawa komunikacji – gmina przystąpiła do związku powiatowo-gminnego dotyczącego PKS-u.
W związku z tym, że przystanek kolejowy na terenie Kaniowa został zlikwidowany pytanie o to
jaka jest możliwość poprawy komunikacji i kiedy by to ewentualnie nastąpiło. Dwa lata temu
odbyło się spotkanie z przedstawicielami PKS-u i padła propozycja o likwidacji linii autobusowej
Czechowice-Janowice ze względu na jej nierentowność, a w zamian stworzenie linii CzechowiceBielsko. Jak wiadomo prawa strona Kaniowa
patrząc w kierunku Bestwiny nie jest
skomunikowana w kierunku Bielska więc mieszkańcy muszą dostać się najpierw do Czechowic lub
centrum Kaniowa. Dlatego pytanie kiedy nastąpiłaby jakaś poprawa związana z PKS-em.
> kolejnym tematem jest ulica Wiślana w Kaniowie, jest to koniec Kaniowa w kierunku Dankowic i
znajduje się za Łękawką. Jednakże jest to teren Kaniowa na którym znajdują się 3 posesje do
których dojazd zgodnie z mapami kiedyś znajdował się w dolnych partiach tego terenu. Na obecną
chwilę ta droga jest zaorana, a dojazd następuje po wale wiślanym, ewentualnie od strony
Dankowic również ulicą Wiślaną. W trakcie powodzi to niejednokrotnie jak policja jeździła to
dawała mandaty mieszkańcom, że po wale nie można się poruszać. Czy jakieś decyzje w Urzędzie
Gminy na odtworzenie, reaktywowanie tej pierwotnej drogi czy jest to możliwe, ewentualnie kiedy.
- Wójt Gminy ustosunkował się do wypowiedzi Pana Sołtysa odpowiadają kolejno na pytania.
Jeżeli chodzi o pierwszy temat dotyczący wizji w terenie przy przepuście pod torami kolejowymi to
ciężko powiedzieć coś w tym zakresie, należy z pytaniem zwrócić się do organizatorów wizji w
terenie i administratorów drogi, rowów i kolei. Zaznaczył również, że jako uczestnik akcji w trakcie
powodzi uważa, że nawet największy przepust nic nie da gdyż przy wysokim stanie rzeki Łękawki
tworzy się cofka od momentu ujścia do Wisły i tym samym stan wody w przydrożnych rowach nie
ma gdzie odpłynąć.
Jeżeli chodzi o poprawę komunikacji PKS-u będzie można coś powiedzieć w momencie kiedy
będzie założony związek komunikacyjny. Na chwilę obecną podjęta jest uchwała, pan
Przewodniczący w informacjach bieżących odczytał pismo dające zielone światło od strony
ministerstwa i teraz pan wojewoda musi go zarejestrować na poziomie Urzędu Wojewódzkiego,
ogłoszony w Dzienniku Urzędowym i organy prawne nie ustosunkują negatywnie to w tym
momencie będzie można tą komunikacje na terenie naszych gmin weryfikować. Gmina widzi
potrzebę skomunikowania tej części Kaniowa jak również likwidacji linii Janowice-Bielsko. Jednak
konkretne działania będzie można podejmować mając na to wpływ jako gmina dopiero po
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faktycznym zawiązaniu związku mając na uwadze finanse. Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że
wprowadzając jakąś linie trzeba będzie za nią płacić. Odnosząc się do słabej komunikacji na części
sołectwa Kaniów do Urzędu w ostatnich latach nie wpływały żadne pisma dotyczące złej
komunikacji pasażerskiej lub jej braku.
Temat dotyczący ulicy Wiślanej i reaktywacji dojazdu to akurat przy powodzi w 2010 roku
zdarzyło raz jeden, że policja chciała dać mandat. Droga po wale naprawiana jest przez gminę co
roku, dosypywane jest tam kruszywo i frez. W zasadzie dla trzech budynków odtwarzanie całej
drogi łącznie z projektami, wykupem ziemi pod drogę oraz innymi kosztami jest dla gminy sporym
wydatkiem i musiałby on zostać dokonany kosztem innych inwestycji. Mieszkańcy którzy tam
mieszkają mają dojazd do swoich posesji, natomiast przy sytuacjach ekstremalnych nie tylko droga
Wiślana jest zalana ale wiele innych dróg w całej gminie również.
- Sołtys Marek Pękala – zabrał głos w celu sprostowania tematu komunikacji PKS-u, mówiąc o
linie Czechowice-Bielsko nie miał na myśli nowej linii tylko modyfikacje obecnych linii
autobusowych.
O godz. 1645 obrady opuściła Radna Magdalena Wodniak-Fosińska
- Radny Stanisław Nycz zgłosił, że praktycznie oprócz jednej wszystkie drogi gminne na terenie
sołectwa są nieprzejezdne, ze względu na zły stan nawierzchni. Zgłosił również, że na ulicy
Pszczelarskiej na wysokości Pana Lejkowskiego na przepuście wypadła dziura na poboczu.
- Wójt poinformował, że miejsce to jest oznaczono i już zabezpieczone.
- Radny Marek Szymański – przedstawił sprawę, która została zgłoszona do niego przez jednego z
mieszkańców ul. Pisarzowickiej w sprawie wycinki drzew przez Nadleśnictwo i w związku z tym
zaczął tam jeździć sprzęt o dużym tonażu. Ulica ta była odbudowana i czy jest możliwość
egzekwowania od Nadleśnictwa zwrotu poniesionych kosztów w związku z naprawą tej drogi. Na
chwilę obecną po pobieżnym oglądnięciu nie można zauważyć pęknięć czy uszkodzeń ale co w
przypadku gdy uszkodzenie nastąpi.
- Wójt Gminy - poinformował, że również otrzymał taką informację i razem z Panem Zastępcą oraz
Panem Kierownikiem Szlosarczykiem dokładnie przyglądnęli się tej drodze i również nie zauważyli
zniszczeń czy uszkodzeń. Natomiast mimo wszystko w dniu jutrzejszym jest wizja gwarancyjna na
ulicy Pisarzowickiej, ulicy Braci Dudów i ulicy Podzamcze więc jeszcze raz zostanie ta droga
sprawdzona.
- Przewodniczący Rady zgłosił wniosek do radnych powiatowych dotyczący przejazdu ul. Młyńską
i ul. Ludową w Kaniowie na których są pewne odcinki w bardzo złym stanie, ale podstawowym
problemem tych dróg jest ich szerokość. W rejonie oczyszczalni ścieków i dalej w stronę przejazdu
pod torami oraz za nim jest bardzo wąsko co powoduje kłopoty ze zmieszczeniem się dwóch
mijających się samochodów. Rozwiązaniem mogłoby być zarurowanie rowów i utworzenie tym
samym pobocza. Droga ta dla części mieszkańców Bestwinki i Bestwiny stanowi połączenie z
Czechowicami.
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- Radny Marek Szymański – zwrócił się z zapytaniem czy Lasy Państwowe występują o pozwolenie
na wywóz drzewa takim ciężkim sprzętem po drogach gminnych.
- Wójt Gminy poinformowała, że takie pozwolenia wydaje Starostwo Powiatowe. Gdy chodzi o
drogi gminne to starostwo zwraca się do gminy o wydanie opinii, natomiast problem polega na tym,
że jeżeli mają pozwolenie na jedną drogę o jeżdżą również po innych. Tu jest kwestia działań
policyjnych aby w trakcie kontroli sprawdzali również czy dane auto ma stosowne pozwolenie na
poruszanie się o konkretnej drodze.
- Radny powiatowy Bogusław Stolarczyk odniósł się kwestii ul. Ludowej potwierdzając, że jest ona
w bardzo złym stanie i starostwo zdaje sobie z tego sprawę. Starostwo czeka na środki finansowe
dlatego, że nakłady na tą drogę nie mówiąc już o poszerzeniu wstępnie wyliczono na ok. 6 mln. zł.
na całą drogę łącznie z zabezpieczeniem poboczy aby się nie obsuwały. Starostwo stara się o
uzyskanie środków zewnętrznych, jak tylko będzie możliwość będzie to robione w pierwszej
kolejności.
Ad. 8. 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 9.
Dziękując wszystkim za udział w obradach, za dyskusję Przewodniczący Rady zamknął XXV sesję
Rady Gminy Bestwina w dniu 27 marca 2017 roku. Sesja rozpoczęła się o godz.1500, a zakończyła
o godz. 1700.

Protokolant
Joanna Grygierzec

Przewodniczący Rady
Jerzy Stanclik
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