
Bestwina, dn. 24 listopada 2006r. 
 
 
 
 

P r o t o k ó ł  Nr I/2006 
 

z sesji Rady Gminy Bestwina odbytej w dniu 24 Listopada 2006 roku                          

w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bestwina. 

 

Protokół obejmuje uchwały Rady Gminy Bestwina od Nr I/1/2006 do                      
Nr I/2/2006 
Lista obecności radnych oraz gości stanowi załącznik nr 1 i 2 do nin. protokołu. 
 
Sesja rozpoczęła się powstaniem wszystkich obecnych na sesji i wysłuchaniem 
zwrotki hymnu państwowego. 
 
Ad.1 

Radna elekt Danuta Kubik stwierdziła, że zgodnie z  art.20 ust. 2c ustawy                  
o samorządzie gminnym pierwszą sesję nowo wybranej rady gminy, do czasu 
wyboru przewodniczącego rady, prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na 
sesji. W związku z tym jako najstarsza wiekiem otwarła obrady I sesji                     
V kadencji Rady Gminy Bestwina.  
W związku z ogłoszoną żałobą Narodową przez Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej związaną z tragedią w Kopalni Halemba w Rudzie śląskiej poprosiła                    
o powstanie i uczczenie minutą ciszy.  
Przywitała serdecznie wszystkich przybyłych na I sesję V kadencji Rady Gminy 
Bestwina. Jako pierwszych bardzo gorąco przywitała radnych elektów 
wybranych do Rady Gminy Bestwina. Dla przypomnienia odczytała wybranych 
radnych według sołectw: 
Bestwina – zostali wybrani – p.Jerzy Kijas, p.Benedykt Kohut, p. Ludwik 
Mieszczak, p. Jerzy Stanclik, p.Wiesław Szypuła i p. Jan Wróbel, 
Kaniów – zostali wybrani – p. Łukasz Furczyk, p. Antoni Grygierzec, p. Edward 
Jonkisz, p.Jerzy Zużałek, 
Janowice – zostali wybrani – p.Jerzy Borutka, p. Stanisław Nycz, p. Andrzej 
Wojtyła. 
Bestwinka – zostali wybrani – p.Danuta Kubik, p. Jacek Łuszczak. 
 
Kolejno przywitała radnych wybranych do powiatu bielskiego tj. p. Bogusława 
Stolarczyka  i poinformowała, że nieobecny jest p. Józef Maziarz, który prosił                                 
o usprawiedliwienie swojego spóźnienia. Poinformowała też, że zaproszeni 
zostali radni Rady Powiatu Bielskiego z gminy Wilamowice p. Jerzy Kubik oraz 
p. Łukasz Jabłoński (byli nieobecni). Przywitała też Wójta Anatola Farugę, 
Zastępcę Wójta Stanisława Wojtczaka, Skarbnika Gminy Stanisławę Grzywa, 
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Honorowego Obywatela dr.n.med.Franciszka Magę, pracowników Urzędu 
Gminy.  
 
Ad.2 

Prowadząca obrady p.Danuta Kubik stwierdziła, że na stan ustawowy 15 
radnych w sesji uczestniczy 15 radnych. 
 

Ad.3 

Prowadząca obrady radna elekt Danuta Kubik poprosiła Przewodniczącą 
Gminnej Komisji Wyborczej Bożenę Jaromin o wręczenie radnym elektom 
zaświadczeń o wyborze do Rady Gminy. 
Przewodnicząca Gminnej Komisji Bożena Jaromin wywoływała alfabetycznie 
radnych wręczając im zaświadczenia o wyborze na radnego wraz z gratulacjami. 
Po wręczeniu  zaświadczeń życzyła radnym sukcesów w pracy. 
 
Ad.4 

Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych. 

Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radnego prowadząca obrady 
radna Danuta Kubik poprosiła nowo wybranych radnych do złożenia ślubowania 
zgodnie z art.23a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym z 
późniejszymi zmianami. 
Po odczytaniu roty ślubowania prosiła wywołanych radnych o powstanie i 
wypowiedzenie słowa „ślubuję” lub ślubowanie może być złożone z dodaniem 
zdania: „Tak mi dopomóż Bóg”. 
 
Rota ślubowania: 

 

„ Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście 

obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na 

względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”. 

 
Po odczytaniu roty ślubowania radna Danuta Kubik jako pierwsza  złożyła 
ślubowanie : „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”.  
 
Kolejno wyczytywała alfabetycznie nazwiska radnych, którzy wypowiadali 
słowa: ślubuję lub ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Ślubowanie złożyli wszyscy 
radni tj. : 
 

1. Borutka    Jerzy 

2. Furczyk      Łukasz 

3. Grygierzec  Antoni 

4. Jonkisz       Edward 
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5.  Kijas          Jerzy 

6.  Kohut         Benedykt 

7.  Łuszczak   Jacek 

8.  Mieszczak   Ludwik 

9.  Nycz            Stanisław 

10.  Stanclik      Jerzy 

11.  Szypuła       Wiesław 

12.  Wojtyła       Andrzej 

13.  Wróbel        Jan 

14.  Zużałek      Jerzy 

 
Po złożeniu ślubowania Prowadząca obrady radna Danuta Kubik oświadczyła: „ 
Proszę Państwa dzisiaj odbyliśmy I część sesji i przerywamy ją do 30 

listopada tj. do czwartku do godz15-tej. Wszystkich zapraszam w czwartek 

30 listopada na godz. 15-tą. Dziękuję Państwu”. 

 

Po wypowiedzeniu tych słów grupa radnych powstała z miejsc szykując się do 
wyjścia. 
Na sali powstał chaos.  
Radny Jerzy Zużałek zabrał głos i stwierdził, że pierwsza sesja została otwarta i 
zgodnie ze statutem gminy na pierwszej sesji nowo wybranej Rady należy 
wybrać przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. Wobec powyższego 
stwierdził, że nie można przerywać sesji w dniu dzisiejszym tym bardziej, że 
jest kworum – jest 15 radnych obecnych i sesja powinna się toczyć 
Przypomniał, że do zawiadomienia o terminie sesji został dołączony porządek 
obrad, który nie został zrealizowany. Jak stwierdził, nie widzi uzasadnienia do 
tego żeby dzisiejszą sesję przerywać i przekładać na inny termin. Przypomniał 
też, że ustawa o samorządzie gminnym zobowiązuje do tego, aby w ciągu 
siedmiu dni ta pierwsza sesja się odbyła. Jeszcze raz podkreślił, że nie widzi 
żadnego uzasadnienia, aby ta sesja zgodnie z zaproponowanym porządkiem 
miała się nie odbyć. 
Radny Antoni Grygierzec stwierdził, że po zakończeniu i wypowiedzeniu przez 
Przewodniczącą słów „kończę” dyskusja jest zbędna. 
Radny Jerzy Stanclik – wyraził swoje zdanie, że powinniśmy się wzajemnie 
szanować i pewne rzeczy ustalać, a nie na takiej zasadzie, że się narzuca 
terminy. 
Radny Jerzy Zużałek zapytał, na jakiej podstawie jest to zakończenie sesji i 
przełożenie terminu. Stwierdził, że nie tylko on ale i na pewno wszyscy radni 
chcieliby usłyszeć argumentację. Prosił o podanie tych argumentów i pozostanie 
wszystkich radnych na sali, bo dopóki na sali będzie kworum to sesja może się 
odbywać. Wyraził swoją opinię, że Prowadząca Senior nie ma prawa bez 
poddawania nawet tego pod głosowanie przerywać dzisiejszej sesji i przekładać 
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na inny termin. Jeszcze raz prosił tych radnych, którzy poważnie traktują swój 
mandat o pozostanie na sali. 
Salę obrad opuścili: radny Jerzy Borutka, radny Jerzy Kijas, radny Antoni 
Grygierzec, radny Edward Jonkisz, radny Łukasz Furczyk, radna Danuta Kubik 
radny Wiesław Szypuła. 
Radny Jerzy Zużałek przypomniał, że ustawa o samorządzie gminy oraz statut 
gminy mówi, pierwszą sesję nowo wybranej rady gminy do czasu wyboru 
przewodniczącego rady, prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji. 
Stwierdził, że skoro na sali znajduje się kworum, to można spośród tych, którzy 
są obecni na sali wybrać najstarszego, aby kontynuował sesję w dalszym ciągu.  
Jeszcze raz podkreślił, że radna Danuta Kubik nie miała prawa zakończyć 
dzisiejszej sesji bez podania żadnej przyczyny. 
Radny Jacek Łuszczak zaproponował, aby zapytać kto jest najstarszy spośród 
radnych i poprowadził dalsze obrady. Najstarszym okazał się radny Benedykt 
Kohut.  
 
Senior radny Benedykt Kohut objął dalsze prowadzenie sesji. 
 
Ad.5 

Prowadzący obrady radny Benedykt Kohut poinformował, że punkty od 1 do 4 
zostały zrealizowane wobec powyższego odczytał porządek dalszych obrad 
jednocześnie informując, że istnieje możliwość wprowadzenia zmian w 
porządku obrad bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady. Nie 
zgłoszono żadnych innych propozycji wobec czego w wyniku głosowania 
przedstawiony porządek obrad został przyjęty 8 głosami „za” tj. jednogłośnie. 
 
Ad.6 

Prowadzący obrady radny Benedykt Kohut odczytał regulamin wyboru 
przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy Bestwina. Poprosił o 
zgłaszanie ewentualnych poprawek. Do regulaminu nie zgłoszono uwag i w 
głosowaniu został on przyjęty 8 głosami „za” tj. jednogłośnie. Regulamin 

stanowi załącznik nr 3 do nin. protokołu. 

 
Ad.7 

Spośród radnych do Komisji Skrutacyjnej zostali zgłoszeni: 
- radny Jerzy Stanclik 
- radny Ludwik Mieszczak 
- radny Andrzej Wojtyła 

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na udział w Komisji Skrutacyjnej. 
Prowadzący obrady radny Benedykt Kohut poddał pod głosowanie skład 
Komisji Skrutacyjnej, który został przyjęty 8 głosami „za” tj. jednogłośnie. 
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Ad.8 

Prowadzący obrady radny Benedykt Kohut poprosił o zgłaszanie kandydatur 
spośród radnych na przewodniczącego Rady Gminy. Została zgłoszona jedna 
kandydatura radnego Jerzego Zużałka, który wyraził zgodę na kandydowanie. 
Wobec braku innych kandydatur Prowadzący obrady radny Benedykt Kohut 
poddał pod głosowanie listę z jednym kandydatem tj. radnym Jerzym Zużałek. 
Lista została przyjęta 8 głosami „za” tj. jednogłośnie. 
Prowadzący obrady radny Benedykt Kohut poprosił Komisję Skrutacyjną do 
przeprowadzenia tajnego głosowania i przedstawienia wyników głosowania 
przez odczytanie protokołu Komisji. 
Komisja Skrutacyjna przystąpiła do prac organizacyjno-technicznych 
związanych z przeprowadzeniem tajnego głosowania. Głosowanie odbywało się 
na kartach opieczętowanych pieczęcią Rady Gminy Bestwina. Karty z oddanym 
głosem radni wrzucali do urny znajdującej się na sali obrad, która przed 
głosowaniem została pokazana wszystkim obecnym, że jest pusta i kolejno 
zapieczętowana. 
Z wynikami głosowania zawartymi w protokole Komisji Skrutacyjnej zapoznał 
wybrany spośród członków Komisji Skrutacyjnej Przewodniczący radny Jerzy 
Stanclik. Jak wynika z protokołu Przewodniczącym Rady Gminy w wyniku 
przeprowadzonego tajnego glosowania został wybrany radny Jerzy Zużałek 
wynikiem głosów 8 „za” tj. jednogłośnie. Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi 

załącznik nr 4 do nin. protokołu, zaś zaklejona i opisana koperta z głosami 

stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu. 

Prowadzący obrady radny Benedykt Kohut odczytał Uchwałę Nr I/1/2006 w 
sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Bestwina na okres 

kadencji 2006-2010stwierdzającą o wyborze. Uchwała stanowi załącznik nr 6 

do nin. protokołu. 

 
Ad.9 

Prowadzący obrady radny Benedykt Kohut przekazał dalsze prowadzenie sesji 
nowo wybranemu Przewodniczącemu Rady Gminy Jerzemu Zużałkowi, który 
podziękował za wybór i powierzenie mu tej funkcji. Przewodniczący Jerzy 
Zużałek stwierdził, że jest mu ogromnie przykro, że ten wybór odbył się w 
takich a nie innych okolicznościach. Przypomniał, że przed chwilą radni złożyli 
ślubowanie, ślubowanie w którym „wierni Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej 
Polskiej uroczyście  ślubowali obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i 
uczciwie, mając na względzie dobro naszej gminy i jej mieszkańców”. Wyraził 
swoje ubolewanie, że akurat takie opuszczenie dzisiejszej sali nie było zgodne z 
tym co zawarte jest w tym ślubowaniu. Jeszcze raz powtórzył, że jest mu 
ogromnie przykro, że tak się stało. Niemniej stwierdził, że dopóki na sali 
znajduje się kworum obrady mogą się toczyć i tylko wyłącznie taka mogła 
zaistnieć sytuacja kiedy radni opuścili salę, bo tak uznali opuścić, natomiast nie 
było prawa bez poddawania takiego wniosku pod głosowanie, bez głosowania 
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ogłaszać, że sesja jest przerwana. Jak stwierdził, w demokracji tak się nie dzieje. 
Nie został też wyczerpany porządek obrad więc uważa, że tak nie powinno być. 
Jeszcze raz podziękował za wybór i zgodnie z tym ślubowaniem i nie tylko, 
zapewnił, że swój mandat i kierowanie Radą będzie wypełniał rzetelnie jak 
najbardziej potrafi. 
 
Ad.10 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek poprosił o zgłaszanie kandydatur 
spośród radnych na wiceprzewodniczącego Rady Gminy Bestwina. Ze swej 
strony zaproponował kandydaturę radnego Stanisława Nycz. Radny Stanisław 
Nycz wyraził zgodę na umieszczenie swojego nazwiska na karcie do 
głosowania. Wobec braku zgłoszenia dalszych kandydatur na 
wiceprzewodniczącego – Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie 
listę z jednym kandydatem tj. radnym Stanisławem Nycz. Lista została przyjęta 
8 głosami „za” tj. jednogłośnie. 
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek poprosił Komisję Skrutacyjną do 
przeprowadzenia tajnego głosowania i przedstawienia wyników głosowania 
przez odczytanie protokołu Komisji. 
Komisja Skrutacyjna przystąpiła do prac organizacyjno-technicznych 
związanych z przeprowadzeniem tajnego głosowania. Głosowanie odbywało się 
na kartach opieczętowanych pieczęcią Rady Gminy Bestwina. Karty z oddanym 
głosem radni wrzucali do urny znajdującej się na sali obrad, która przed 
głosowaniem została pokazana wszystkim obecnym, że jest pusta i kolejno 
zapieczętowana. 
Z wynikami głosowania zawartymi w protokole Komisji Skrutacyjnej zapoznał 
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny Jerzy Stanclik. Jak wynika z 
protokołu Wiceprzewodniczącym Rady Gminy w wyniku przeprowadzonego 
tajnego głosowania został wybrany radny Stanisław Nycz wynikiem głosów 8 
„za” tj. jednogłośnie. Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 7 do 

nin. protokołu, zaś zaklejona i opisana koperta z głosami stanowi załącznik nr 8 

do nin. protokołu. 

 
Przewodniczący Rady Gminy  Jerzy Zużałek odczytał Uchwałę Nr I/2/2006 w 
sprawie wyboru wiceprzewodniczącego na okres kadencji 2006 – 2010                     

i poddał ją pod głosowanie radnych. W wyniku głosowania została ona przyjęta     
8 głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do nin. 

protokołu. 

 
Ad.11 

Przed zamknięciem sesji Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek 
poinformował, że  w terminie nieprzekraczalnym 30 dni od dnia pierwszej sesji 
Rady Gminy każdy radny zobowiązany jest wypełnić i złożyć oświadczenie              
o stanie majątkowym na ręce Przewodniczącego Rady Gminy.Na ręce 
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Wojewody oświadczenia majątkowe składają przewodniczący rad gmin i 
wójtowie.  
Poprosił także o wypełnienie kart informacyjnych oraz podpisanie oświadczeń o 
udostępnieniu swoich danych osobowych jako funkcjonariuszy publicznych. 
 
Dziękując za udział w pierwszej sesji V kadencji Rady Gminy Bestwina 
Przewodniczący Jerzy Zużałek zamknął obrady w dniu 24 listopada 2006r. 
 
Sesja rozpoczęła się o godz. 15-tej a zakończyła o godz.1602. 
 
Prot. 
Irena Glądys 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


