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Bestwina, 11 wrzesień 2017r. 

BR.0002.8.2017 

 

 

Protokół  Nr XXX/2017 

 

z sesji Rady Gminy Bestwina odbytej w dniu 11 września 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 11 radnych. W trakcie obrad  

dotarła radna Maroszek Maria. Nieobecnymi radnymi byli: Solich Mariusz, Owczarz Grzegorz i Greń 

Łukasz. 

Protokół obejmuje uchwały Rady Gminy Bestwina od Nr XXX/223/2017 do Nr XXX/234/2017. 

Sesja rozpoczęła się o godz. 1500. 

 

W sesji uczestniczyli: Radni, Wójt Gminy Bestwina Artur Beniowski, Skarbnik Gminy Anita Kubik, 

Sekretarz Gminy Arkadiusz Maj, Sołtys sołectwa Bestwinka Teresa Paruch-Ryś, Dyrektor Gminnego 

Ośrodka Kultury Grzegorz Boboń, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Beata Szypka, 

Dyrektor Biblioteki Publicznej Teresa Lewczak, Kierownik Referatu SO Brygida Jankowska, 

Kierownik Referatu SiP Łukasz Wojsław, Kierownik Referatu GiŚ Alicja Grygierzec, Dyrektor ZSP 

w Bestwinie Agata Rak, Dyrektor ZSP w Bestwince Danuta Tekieli-Herman, Dyrektor ZSP w 

Janowicach Urszula Kal, Dyrektor ZSP w Kaniowie Krystyna Bryksa, Redaktor „Magazynu 

Gminnego” Sławomir Lewczak, nauczyciele oraz mieszkańcy. 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji. 

2. Przedstawienie porządku obrad Rady Gminy. 

3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy nr XXIX/2017 z dnia 26 czerwca 2017 roku. 

4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej. 

5. Wręczenie aktów nadania nauczycielom mianowanym. 

6. 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 długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. 

„Termomodernizacja budynku przedszkola w Janowicach” w wysokości 1 275 000,00 zł. 

4) określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na 

raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie 

Bestwina lub jej jednostkom organizacyjnym, określenia warunków dopuszczalności 

pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz 

wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg 
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5) dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu gminy za pomocą innego 

instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest 

pieniądz elektroniczny 

6) trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Bestwina 

7) współdziałania z Powiatem Bielskim, Powiatem Cieszyńskim, Miastem Czechowice-

Dziedzice, Gminą Brenna i Gminą Szczyrk przy realizacji projektu pn. „Beskidzkie Centrum 

Narciarstwa” w ramach Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 

8) przystąpienia Gminy Bestwina do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów 

9) zbycia nieruchomości 

10) przyjęcia Programu współpracy Gminy Bestwina z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie na rok 2018  

11) określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i 

specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub 

całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania 

12) przejęcia na podstawie porozumienia zadań dotyczących zarządzania publicznymi drogami 

powiatowymi leżącymi w granicach administracyjnych gminy Bestwina 

13) wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. 

Janowickiej 137 na czas nieoznaczony 

7. Informacje bieżące.  

8. Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich. 

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 

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

prawomocność sesji, gdyż w chwili rozpoczęcia sesji na sali było 11 radnych na 15 radnych 

ustawowego składu Rady Gminy. 

 

Na obrady dotarła o godz. 1505 radna Maria Maroszek. 

 

Ad.2 

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

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

 

Następnie wniósł na wniosek Wójta o wycofanie z porządku obrad uchwały: 

- w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. 

Janowickiej 137 na czas nieoznaczony 

 

Wójt wyjaśnił iż przedstawiony projekt uchwały dotyczy wynajmu lokalu na czas powyżej 3 lat co 

wymaga zgody Rady Gminy. Jednakże została podjęta decyzja, że lokal zostanie wynajęty na krótszy 

okres bez potrzeby podejmowania uchwały.  
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Komisje stałe Rady Gminy 11 głosami „za” tj. jednogłośnie wycofały z porządku obrad projekt 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego położonego w budynku przy 

ul. Janowickiej 137 na czas nieoznaczony. 

 

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

Wobec braku innych propozycji w pierwszej kolejności poddał pod głosowanie wycofanie z porządku 

obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego położonego w 

budynku przy ul. Janowickiej 137 na czas nieoznaczony. 

 

Wniosek o wycofanie projektu uchwały został przyjęty 12 głosami „za” tj. jednogłośnie. 

 

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

przyjęty 12 głosami „za” tj. jednogłośnie.  

 

Ad.3 

Przewodniczący Jerzy Stanclik stwierdził, że protokół z sesji Rady Gminy Bestwina nr XXIX/2017 

z dnia 26 czerwca 2017 roku został sporządzony 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 radni nie wnieśli żadnych uwag i przystąpiono do głosowania.  

W wyniku głosowania protokół z sesji Rady Gminy Bestwina nr XXIX/2017 z dnia 26 czerwca 2017 

roku został przyjęty 12 głosami „za” tj. jednogłośnie. 

 

Ad.4 

Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej przedstawił Wójt Gminy Artur Beniowski: 

 W okresie wakacyjnym zostały dostosowane placówki oświatowe do potrzeb nowego roku 

szkolnego (na te cele zostało przeznaczone dodatkowo ok. 500 tys. złotych) 

 Rozpoczął się remont szkoły w Bestwince; 

 Został wybudowany i oddany do użytku parking przy ul. Podzamcze; 

 Powstały dwa nowe place zabaw w Bestwinie i Bestwince; 

 Zostały wykonane w poszczególnych sołectwa remonty dróg gruntowych; 

 Gmina złożyła wniosek o budowę boiska wielofunkcyjnego, które powstanie w Janowicach na 

terenie rekreacyjnym; 

 Zostały pozyskane pieniądze na wykonanie ogrzewania w budynku Muzeum i przed okresem 

zimowym zostanie to zrealizowane; 

 Przygotowywany jest przetarg na remonty dróg, najpierw będzie to ul. Gawlików, Gmina 

otrzymała na ten cel dofinansowanie w wysokości 80% inwestycji; 

 Przygotowywana została koncepcja projektu sali gimnastycznej w Janowicach i przedstawiona 

na ostatnim spotkaniu Rady Sołeckiej w Janowicach. 

 

Ad.5 

Wręczenie aktów nadania nauczycielom mianowanym. 

Wójt w krótkim wstępie przywitał wszystkich nauczycieli, złożył życzenia i pogratulował osiągnięcia 

kolejnego stopnia awansu zawodowego.  

Następnie wręczył następującym nauczycielom akty nadania: 

- Pani Anna Krywult-Dyrek 
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- Pani Józefa Waliczek 

- Pani Katarzyna Gawlik 

- Pani Anna Pach 

- Pani Anna Palowska 

- Pani Edyta Zemanek-Bierońska 

- Pani Barbara Górka 

- Pani Edyta Mynarska-Berkowska 

- Pani Marta Iwańska-Siwek 

- Pani Małgorzata Węgrzyn-Kędzior 

- Ks. Mariusz Chwedczuk 

- Pan Michał Matras 

Wójt złożył również gratulacje obecnym na sali obrad Paniom Dyrektorkom poszczególnych 

placówek. 

 

Ad.6 

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

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy w dniu 4 

września 2017 roku 11 głosami „za” tj. jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekty 

poszczególnych uchwał.  

 

Następnie Przewodniczący 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 wprowadzenie następujących przedsięwzięć: 

1. W ramach pozyskanych środków z tytułu projektu „Umiem więcej i mogę więcej”. 

Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Bestwina – środki otrzymały trzy 

placówki na łączną kwotę 715 128,00 zł. do wykorzystania na zrealizowanie dodatkowych 

zajęć jak również doposażenie sal lekcyjnych. Zadanie będzie realizowane w ramach środków 

z Regionalnego Programu Operacyjnego i na chwilę obecną oczekujemy na podpisanie 

umowy. 

2. Budowa chodnika wzdłuż ulicy Witosa w Bestwinie – projekt obejmuje budowę nowego 

chodnika od zakończonego chodnika w okolicy ul. Młyńskiej do ul. Gospodarskiej oraz 

przebudowę istniejącego chodnika od ul. Dolnej do granicy z ul. Krakowską 

3. Budowa chodnika wzdłuż ulicy Dankowickiej w Kaniowie. 

4. Budowa chodnika wzdłuż ulicy Janowickiej od granic z miastem Bielsko-Biała do ul. 

Targanickiej i częściowa przebudowa już istniejącego od szkoły do kościoła. 

5. Budowa oczyszczalni ścieków w Ośrodku Rekreacji i Sportów Wodnych w Kaniowie. 
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W budżecie zmiany dotyczą: 

 w Rolnictwie i łowiectwie: 

 zwiększamy o kwotę 34 084,37 zł. otrzymaną z PG SILESIA w ramach naprawiania szkód 

górniczych 

 w Kulturze fizycznej: 

 zmniejszamy o kwotę 60 000,00 zł. z tytułu modernizacji i doposażenia ORiSW w Kaniowie 

 w Administracji publicznej: 

 zwiększenie o kwotę 9 000,00 zł z tytułu dotacji na zadania bieżące – dotyczy uchwały w 

sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. Beskidzkie Centrum Narciarstwa  

 w Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska: 

 zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł. z tytułu wydatków na przygotowanie dokumentacji 

aplikacyjnej dla przedsięwzięcia polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu instalacji 

odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców. 

 

Przewodniczący Jerzy Stanclik zwrócił się z zapytaniem do Wójta w sprawie dodatkowych 

pieniędzy, które otrzymały szkoły w Bestwince, Janowicach i Kaniowie, a mimo wysokich średnich 

z egzaminów końcowych szkoła w Bestwinie nie otrzymała środków. Czy Gmina we własnym 

zakresie zrekompensuje to szkole w Bestwinie.  

 

Wójt udzielając odpowiedzi poinformował, że żadna szkoła mająca potrzeby szczególnie jeżeli 

chodzi o jakość nauczania dzieci nie zostaje pominięta. Procedura musi być zachowana co do 

otrzymanych środków, gdyż są one z RPO i ich wydawanie będzie kontrolowane. 

 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XXX/223/2017 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 12 głosami „za”, tj. jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu 

 

 Brak dyskusji i uwag. 

 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XXIX/224/2017 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 12 głosami „za”, tj. jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu 

 

3) Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania 

inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku przedszkola w Janowicach” w wysokości 

1 275 000,00 zł., 

 

Wyjaśnień udzielił Wójt, informując że wykonane w okresie wakacji remonty dotyczyły również 

budynku przy ulicy Janowickiej 100, gdzie Gmina uzyskała dostęp do całego parteru i mogła go 
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przygotować jako przedszkole. Pojawiła się możliwość przeprowadzenia termomodernizacji tego 

budynku i po konsultacjach z konserwatorem zabytków (część budynku podlega pod konserwatora 

zabytków) Gmina zwraca się do WFOŚiGW o umarzalną pożyczkę na ten cel. Jeżeli uchwała zostanie 

przyjęta to jeszcze w tym roku gmina będzie chciała przeprowadzić procedurę przetargową na tę 

inwestycje. 

 

 Brak dyskusji i uwag. 

 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik  przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XXX/225/2017 w sprawie zaciągnięcia pożyczki 

długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Katowicach na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja 

budynku przedszkola w Janowicach” w wysokości 1 275 000,00 zł., została przyjęta 12 

głosami „za”, tj. jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu 

 

4) Uchwała w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania 

lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny 

przypadających Gminie Bestwina lub jej jednostkom organizacyjnym, określenia warunków 

dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc 

publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg, 

 

Wójt Gminy wyjaśnił, że dotychczas funkcjonowała stara uchwała podjęta w 2010 roku a 

zgodnie z obowiązującymi przepisami musimy uchwałę uaktualnić. Jeżeli zostanie ona przyjęta 

będzie obowiązywała do 2021 roku. 

 

 Brak dyskusji i uwag. 

 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XXX/226/2017 w sprawie określenia szczegółowych 

zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności 

pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Bestwina lub jej 

jednostkom organizacyjnym, określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w 

przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu 

uprawnionego do udzielania tych ulg została przyjęta 12 głosami „za”, tj. jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu. 

 

5) Uchwała w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu gminy za 

pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym 

przechowywany jest pieniądz elektroniczny, 

 

Wójt Gminy wyjaśnił, że projekt tej uchwały pozwala płacić kartą płatniczą. 
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 Brak dyskusji i uwag. 

 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XXX/227/2017 w sprawie dopuszczenia zapłaty 

podatków, stanowiących dochody budżetu gminy za pomocą innego instrumentu 

płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz 

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

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu. 

 

6) Uchwała w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Bestwina, 

 

Wyjaśnień udzielił Wójt Gminy Artur Beniowski informując, że dotychczasowa uchwała 

również funkcjonowała od 2010 roku i zgodnie z obowiązującymi przepisami trzeba ją 

uaktualnić. Mówi ona o procedurach obowiązujących przy pracach na projektem i podejmowaniu 

uchwały budżetowej. 

 

 Brak dyskusji i uwag. 

 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XXX/228/2017 w sprawie trybu prac nad projektem 

uchwały budżetowej Gminy Bestwina została przyjęta 12 głosami „za” tj. jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu. 

 

7) Uchwała w sprawie współdziałania z Powiatem Bielskim, Powiatem Cieszyńskim, Miastem 

Czechowice-Dziedzice, Gminą Brenna i Gminą Szczyrk przy realizacji projektu pn. „Beskidzkie 

Centrum Narciarstwa” w ramach Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020, 

 

Wójt Gminy Artur Beniowski poinformował, że temat niniejszego projektu uchwały był szeroko 

omawiany na specjalnym posiedzeniu komisji wraz z Panem Starostą oraz na posiedzeniu 

komisji przez obecną sesją. Wyjaśnił również, że projekt dotyczy strategii rozwoju ogłoszonej 

przez Ministra Morawieckiego, która daje możliwość ubiegania się o środki finansowego 

bezpośrednio z Ministerstwa. Nazwa projektu nie dotyczy Naszej gminy lecz w projekt jest 

również wpisany Park Lotniczy, który częściowo jest położony na terenach Gminy. 

 

 Brak dyskusji i uwag. 

 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XXX/229/2017 w sprawie współdziałania z Powiatem 

Bielskim, Powiatem Cieszyńskim, Miastem Czechowice-Dziedzice, Gminą Brenna i Gminą 

Szczyrk przy realizacji projektu pn. „Beskidzkie Centrum Narciarstwa” w ramach 

Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 została przyjęta 12 głosami „za”, 

tj. jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do nin. protokołu. 

 

8) Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Bestwina do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów 
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Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Wójt Gminy Artur Beniowski informując, że uchwała 

ta mówi o przystąpieniu Gminy do Związku Gmin i Powiatów. W zwoływanych spotkaniach 

związku jako Wójt Bestwiny brałem udział tak jak poprzedni Wójt lecz jako, że nie byliśmy 

członkami nie mieliśmy możliwości wypracowywania wspólnych stanowisk. Po przystąpieniu 

do Związku będziemy mieć możliwość uczestnictwa w tzw. spotkaniach roboczych i 

wypracowywania wspólnych stanowisk. 

 

 Brak dyskusji i uwag. 

 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XXX/230/2017 w sprawie przystąpienia Gminy Bestwina 

do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów została przyjęta 12 głosami „za”, tj. jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 12 do nin. protokołu. 

 

9) Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości 

 

Wójt Gminy wyjaśnił, że nieruchomość o której jest mowa w projekcie jest to pas działki 

(nieużytków) przy ul. Mirowskiej w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości firmy BUT-TOR. 

Właściciel firmy zwrócił się z prośbą o zakup niniejszej nieruchomości. 

 

 Brak dyskusji i uwag. 

 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XXX/231/2017 w sprawie zbycia nieruchomości została 

przyjęta 12 głosami „za”, tj. jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 13 do nin. protokołu. 

 

10) Uchwała w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bestwina z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na rok 2018 

 

Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Wójt Gminy Artur Beniowski informując, że uchwałę 

taką Gmina musi podejmować każdego roku. Daje on możliwość organizacjom pozarządowym 

(kluby sportowe, stowarzyszenia itp.) starać się o środki finansowe na swoje działania statutowe.   

 

 Przewodniczący Rady jako mieszkaniec sołectwa Bestwina wyraził swoje zadowolenie z faktu, 

że klub sportowy z Bestwiny również wystąpił o środki gdyż w poprzednich latach nie miało to 

miejsca. Otrzymał kwotę zbliżoną do kwot otrzymanych przez kluby z Bestwinki i Kaniowa. 

 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XXX/232/2017 w sprawie przyjęcia Programu 

współpracy Gminy Bestwina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

na rok 2018 została przyjęta 12 głosami „za” tj. jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 14 do nin. protokołu. 
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11) Uchwała w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi 

opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków 

częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania 

 

Wójt Gminy Artur Beniowski wyjaśnił, że projekt ten jest w stosunku do poprzedniego 

rozszerzony o części tabelaryczne, które zawierają odpłatności w złotówkach za poszczególne 

usługi.  

 

 Przewodniczący Rady – zwrócił się z zapytaniem do Pani Kierownik GOPS czy zgłaszają się 

osoby chętne do udziału w tym programie dla swoich krewnych. 

 

Pani Beata Szypka – potwierdziła, że osoby chętne się zgłaszają jak również kierownicy 

ośrodków z innych gmin są zainteresowani współpracą. Jednakże jest to projekt unijny i przez 

najbliższy rok nie można nic zmieniać w działalności stowarzyszenia. 

 

Przewodniczący zwrócił się jeszcze z zapytaniem, czy pełne informacje o działalności 

stowarzyszenia zostały przekazane lekarzom z ośrodka zdrowia. 

 

Pani Kierownik – powstała ulotka ale jakie informacje zostały przekazane lekarzom z ośrodka na 

chwilę obecną trudno odpowiedzieć  

 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XXX/233/2017 w sprawie określenia szczegółowych 

warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od 

opłat i trybu ich pobierania została przyjęta 12 głosami „za” tj. jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 15 do nin. protokołu. 

 

12) Uchwała w sprawie przejęcia na podstawie porozumienia zadań dotyczących zarządzania 

publicznymi drogami powiatowymi leżącymi w granicach administracyjnych gminy Bestwina 

 

Wójt Gminy Artur Beniowski wyjaśnił, że aby przystąpić do prac związanych z projektem a 

następnie z budową poszczególnych chodników musi zostać podjęta niniejsza uchwała. 

Starostwo powiatowe również musi podjąć stosowne uchwały gdyż pracy przy chodnikach 

odbywać się będą wzdłuż dróg powiatowych. 

 

 Brak dyskusji i uwag. 

 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XXX/234/2017 w sprawie przejęcia na podstawie 

porozumienia zadań dotyczących zarządzania publicznymi drogami powiatowymi leżącymi 

w granicach administracyjnych gminy Bestwina została przyjęta 12 głosami „za” tj. 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 16 do nin. protokołu. 
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Ad 6. Informacje bieżące 

 

Wójt podziękował wszystkim, którzy udzielali się przy organizacji imprez plenerowych na terenie 

gminy. Szczególnie wszystkim biorącym udział w Dożynkach Gminnych w Bestwince. 

 

Poinformował i jednocześnie zaprosił wszystkich na zebrania sołeckie w poszczególnych sołectwach: 

- Kaniów – 22 września godz. 1800 

- Bestwinka – 29 września godz. 1800 

- Janowice – 1 października po mszy godz. 1000 

- Bestwina – 6 października godz. 1700 

 

Przewodniczący Rady zaapelował do radnych o korzystanie z otrzymywanych zaproszeń na imprezy 

gminne. 

 

Ad 7. Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił protokoły i pisma, które wpłynęły do Rady od Rad 

Sołeckich z poszczególnych sołectw. 

 Do Rady Gminy wpłynął protokół z zebrania Rady Sołeckiej w Kaniowie z dnia 18.04.2017r. 

Wnioski do Urzędu Gminy: 

 Podjąć prace nad poszerzeniem mostka na ulicy bocznej Myśliwskiej 

Pismo stanowi załącznik nr 17 do nin. protokołu. 

 

 Do Rady Gminy wpłynął protokół z zebrania Rady Sołeckiej w Kaniowie z dnia  13.06.2017r. 

Wnioski do Urzędu Gminy: 

 Spisanie ugody z właścicielami gruntu na którym miałby stanąć historyczny kamień 

graniczny 

 Przyspieszenie lokalizacji przystanku autobusowego w Kaniówku 

Pismo stanowi załącznik nr 18 do nin. protokołu. 

 

 Do Rady Gminy wpłynęło pismo od Rady Sołeckiej w Bestwinie z dnia  14.07.2017r. 

Wnioski do Urzędu Gminy: 

 Obcięcie drzew i uporządkowanie terenu wokół „Zielonego Krzyża” na ul. Kwiatowej 

 Utwardzenie ulicy bocznej Witosa od nr 124 

 Wymienienie nakładki asfaltowej na brukową na chodniku przy ul. Witosa od przystanku 

autobusowego w kierunku posesji państwa Zarzyka. 

Pismo stanowi załącznik nr 19 do nin. protokołu. 

 

W ramach wniosków i zapytań radnych głos zabrał: 

Radna Maria Maroszek – prośba mieszkańców ul. Leszczynowej o wymianę (naprawę) mostka. 

Mieszkanka ul. Leśnej zwróciła się z prośbą o założenie na drodze spowalniaczy. Mieszkanka ul. 

Podzamcze zgłosiła potrzebę postawienia znaku, gdyż po drodze biegają dzikie zwierzęta. 

Prośba mieszkańców ul. Witosa o wymianę rur biegnących pod drogą tak aby woda spływająca z pól 

mogła szybciej być odprowadzana do Łękawki. 
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Przewodniczący Jerzy Stanclik – zwrócił się z zapytaniem o planowe zakończenie asfaltowania dziur 

na terenie gminy oraz przedstawił problem z którym zwrócił się do Wójta jeden z mieszkańców 

Bestwiny dotyczący palenia świeżej trawy przez mieszkańców. Wystąpił z prośbą do radnych, 

sołtysów a także do redaktora magazynu gminnego o zamieszczenie apelu do mieszkańców o 

zwrócenie uwagi na ten problem i nie utrudnianie życia sąsiadom. 

 

Radny Radosław Mróz – zapytanie mieszkańców dotyczące asfaltowania ul. Akacjowej  

 

Wójt – będą w najbliższym czasie organizowane przetargi  

 

Radny Grzegorz Kołodziejczyk – zwrócił się zapytaniem czy zostały poczynione jakieś uzgodnienia 

z mieszkańcami co do remontu ul. Ludowej 

 

Wójt – odniósł się do poszczególnych wniosków przedstawionych przez radnych. 

Mostek (deski) na ul. Leszczynowej zostaną na chwilę obecną tylko naprawione gdyż w tym roku nie 

ma możliwości przebudowy mostku. 

Jeżeli chodzi o progi spowalniające na ul. Leśnej to nie będą o założone z uwagi na to, że nie jest to 

ulica przelotowa tylko ślepa. Mieszkańcy mają możliwość na stronie Policji zgłosić problem i będzie 

to weryfikowane. 

Jeżeli chodzi o znaki ostrzegające o zwierzętach to musiałyby one znaleźć się praktycznie na całej 

gminie, gdyż dzikie zwierzęta (sarny, zające, dziki) pojawiają się na większości dróg. 

Potrzeba przebudowy przepustu na ul. Witosa  będzie zgłoszona do Zarządu Dróg Powiatowych. 

Sprawa ul. Ludowej była poruszana na wspólnym posiedzeniu komisji w której uczestniczył również 

Starosta. Mówił on wówczas o remoncie ulicy ale na zasadzie sfrezowania, nałożenia nowego asfaltu 

i utwardzenia poboczy. Na spotkaniu z mieszkańcami zostało uzgodnione, że będzie wykonany 

remont w tej formie, gdyż na przebudowę drogi starostwo nie ma środków. 

Wójt poinformował zgromadzonych, że nowym Komendantem w Czechowicach został Pan 

Bogusław Brosz, który jest mieszkańcem Kaniowa. 

Nawiązując do tematu policji przekazał, że w okresie letnim kontrola na terenach rekreacyjnych 

została wzmożona, co skutkowało w ciągu tylko jednej akcji odholowaniem kilku aut oraz 

wystawieniem ponad 100 mandatów. 

W gminie zostanie rozszerzony monitoring z uwagi na poprawę bezpieczeństwa oraz zabezpieczenie 

przed dewastacją wybudowanych placów zabaw. 

 

Sołtys Teresa Paruch - Ryś – prośba o założenie monitoringu na placu zabaw w Bestwince, gdyż są 

zgłoszenia, że dzieci przebywają tam w godzinach późnonocnych. 

 

 Ad 9.  

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

Rady Gminy Bestwina w dniu 11 września 2017 roku. Sesja rozpoczęła się o godz.1500, a zakończyła 

o godz. 1620. 

 

Protokolant  Przewodniczący Rady 

Joanna Grygierzec  Jerzy Stanclik 

 


