Bestwina, dn. 7 grudnia 2006r.

P r o t o k ó ł Nr II/2006
z sesji Rady Gminy Bestwina odbytej w dniu 7 grudnia 2006 roku
w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bestwina.
Protokół obejmuje uchwały Rady Gminy Bestwina od Nr II/3/2006 do
Nr II/13/2006
Lista obecności radnych oraz gości stanowi załącznik nr 1 i 2 do nin. protokołu.
Na ustawową liczbę 15 radnych w sesji uczestniczyło 15 radnych co stanowi
100%
Porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
Wręczenie Wójtowi elektowi zaświadczenia o wyborze.
Złożenie ślubowania przez Wójta.
Wybór sekretarza obrad.
Zatwierdzenie projektu porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
Podjęcie uchwał w sprawie:
1) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień
od tego podatku obowiązujących w Gminie Bestwina w 2007 roku,
2) określenia na 2007 rok stawek podatku od środków transportowych,
3) określenia na rok 2007 stawek podatku od posiadania psów, zasad
ustalania, poboru oraz terminu płatności tego podatku, ustalenia
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso tego podatku
obowiązujących w Gminie Bestwina,
4) ustalenia wysokości opłaty administracyjnej na rok 2007,
5) określenia na rok 2007 dziennych stawek opłaty targowej, zasad jej
ustalania oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
obowiązujących w gminie Bestwina,
6) trybu i szczegółowości warunków zwolnienia od podatku rolnego
użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej,
7) ustalenia przedsiębiorcom pomocy regionalnej na wspieranie nowych
inwestycji lub tworzenia nowych miejsc pracy związanych z nową
inwestycją, w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości,
8) ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Bestwina,
9) wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bestwina

2

10) ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Gminy Bestwina
11) wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Gminy Bestwina,
8. Informacje bieżące.
9. Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich.
10. Zamknięcie sesji.
Ad.1
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek przywitał wszystkich radnych Rady
Gminy Bestwina, zaproszonych gości:
• Radnego Sejmiku Woj. Śląskiego – p.Andrzeja Kamińskiego,
• Radnych Rady Powiatu Bielskiego - p.Bogusława Stolarczyka, p. Józefa
Maziarza, p.Jerzego Kubicę,
• Wójta Gminy Bestwina – p. Anatola Farugę,
• Wójta-elekta – p. Stefana Wodniaka,
• Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej – p. Bożenę Jaromin,
• Kierownictwo Urzędu Gminy- p.Stanisławę Grzywa, p.Stanisława
Wojtczaka
• Księży Proboszczów:
Ks. Bogusława Czarnego, Ks. Eugeniusza Stopkę,
Ks.Władysława Piekarskiego, Ks. Jana Mamcarza,
• Honorowych Obywateli Gminy Bestwina – p.Walerię Owczarz, p.Franciszka
Magę,
• Sołtysów: p. Marię Maroszek, p. Krystynę Grygier, p. Józefa Gawędę,
• Komitet Wyborczy Wójta-elekta Stefana Wodniaka,
• Przedsiębiorców : p.Leszka Kosmatego, p.Tadeusza Wróbla,
oraz wszystkich przybyłych na obrady.
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek tworzył II sesję V kadencji Rady
Gminy Bestwina w dniu 7 grudnia 2006r. Na podstawie posiadanej listy
obecności stwierdził prawomocność obrad.
Ad.2
Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Bożena Jaromin wręczyła
Wójtowi elektowi Panu Stefanowi Wodniakowi zaświadczenie o wyborze na
wójta gminy Bestwina składając gratulacje.
Ad.3
Zgodnie z art.29a ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym z
późniejszymi zmianami – objęcie obowiązków przez wójta następuje z chwilą
złożenia wobec Rady Gminy ślubowania.
W związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek odczytał
rotę ślubowania:
Rota ślubowania:
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„ Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam

wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra
publicznego i pomyślności mieszkańców gminy.”
Po odczytaniu roty Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek poprosił Wójta
Gminy Pana Stefana Wodniaka o wypowiedzenie słowa „Ślubuję” lub „Ślubuję”
z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg”.
Wójt Gminy Stefan Wodniak złożył ślubowanie wypowiadając słowa
„ślubuję, tak mi dopomóź Bóg.”
Po złożonym ślubowaniu Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek złożył
Wójtowi Stefanowi Wodniakowi gratulacje oraz życzenia wręczając wiązankę
kwiatów. Kolejno gratulacje i kwiaty składały Wójtowi Gminy Stefanowi
Wodniakowi delegacje przybyłe na ślubowanie (m.inn. mieszkańcy Kaniowa,
członkowie i sympatycy PSL, Radny Sejmiku Województwa Śląskiego,
wędkarze, Towarzystwo Miłośników Ziemi Bestwińskiej wraz z Muzeum
i CKSiR, Radni Klubu Powiatu Bielskiego, rolnicy, i inni).
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek wraz z Wójtem Stefanem
Wodniakiem złożyli również podziękowanie obecnemu na sali
dotychczasowemu Wójtowi Gminy Anatolowi Farudze także wręczając
wiązankę kwiatów.
Wójt Gminy Bestwina Stefan Wodniak zwrócił się do Rady Gminy, Księży i
wszystkich bliskich jego sercu, aby podziękować wszystkim, którzy mu zaufali,
którzy obdarzyli go mandatem zaufania i powierzyli tak szlachetną rolę
pełnienia funkcji wójta. Podkreślił, że chce być wójtem wszystkich
mieszkańców i obiecał, że darzył i darzyć będzie każdego szacunkiem. Prosił o
współpracę, rozwagę w dyskusji w podejmowaniu działań wspólnotowych i
dążenie do polepszenia bytu naszych mieszkańców, naszej gminy.
Ta całą uroczystość uświetnił występ młodzieżowego chóru Allegro z CKSiR w
Bestwinie pod kierunkiem p. Magdaleny Wodniak-Foksińskiej.
Po zakończeniu występu chóru Przewodniczący Rady Gminy ogłosił krótką
przerwę , po czym przystąpiono do dalszego ciągu obrad.

Ad.4
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Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek poinformował, że zgodnie z § 15
Regulaminu Rady Gminy Bestwina po stwierdzeniu prawomocności obrad
wybierany jest sekretarz obrad, który nadzoruje sporządzenie protokołu z sesji i
pomaga przewodniczącemu w liczeniu głosów podczas głosowań. Z uwagi na
to, że tradycyjnie sekretarz obrad wybierany był zgodnie z alfabetem, to
zaproponował na sekretarza obrad – radnego Jerzego Borutkę, który wyraził na
to zgodę i w wyniku głosowania zgłoszona kandydatura została przyjęta
jednogłośnie.
W tym punkcie o głos poprosił Radny Rady Powiatu Bielskiego z Gminy
Wilamowice p. Jerzy Kubik dziękując za zaproszenie na sesję jednocześnie
krótko przedstawiając swoją osobę i swoje pochodzenie, którego korzenie
sięgają sołectwa Janowice. Podzielił się również informacjami dot. funduszy
unijnych oraz ich przewidywanym przydziałem na powiat bielski.
Złożył gratulacje wyboru Wójtowi Stefanowi Wodniakowi oraz wszystkim
radnym życząc sukcesów w pracy.
Usprawiedliwił też niemożność uczestniczenia radnych powiatowych w dalszej
części sesji z uwagi na konieczność uczestniczenia w Starostwie w zebraniu
Klubów Radnych.
Ad.5
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt porządku obrad jednocześnie
informując, że istnieje możliwość wprowadzenia zmian w proponowanym
porządku bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady.
Nie zgłoszono żadnych innych propozycji wobec czego w wyniku głosowania
przedstawiony porządek obrad został przyjęty 15 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Ad.6
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek stwierdził, że protokół z ostatniej
sesji z dnia 24 listopada 2006r. został sporządzony prawidłowo i znajduje się do
wglądu na sali obrad. Na co dzień znajduje się do wglądu w Biurze Rady
Gminy. Do protokołu nie wniesiono uwag i w wyniku głosowania został
przyjęty 9 głosami „za” przy 6 głosach „wstrzymujących się.
Ad7
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek przypomniał, że odbyło się jedno
wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy w dniu 5 grudnia 2006r., na
którym omówione zostały wszystkie projekty uchwał z uwagi na to, że nie
zostały jeszcze ustalone składy osobowe komisji stałych Rady Gminy Bestwina.
W liczbie 15 radnych Rada Gminy przystąpiła do podejmowania następujących
uchwał:
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1) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od
tego podatku obowiązujących w Gminie Bestwina w 2007 roku.
Przewodniczący poinformował, że przez autopoprawkę został uwzględniony
w tym projekcie wniosek ze wspólnego posiedzenia w punkcie 1c - stawka
od 1m2 powierzchni użytkowej - zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
została zamieniona z kwoty 8,19zł na 8,12zł.
Brak głosów w dyskusji.
Uchwała Nr II/3/2006 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku obowiązujących w Gminie
Bestwina w 2007 roku ( z tą naniesioną autopoprawką) została przyjęta
14 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się”.
Uchwała stanowi załącznik nr 3 do nin. protokołu.
2) określenia na 2007 rok stawek podatku od środków transportowych.
Opinia radnych ze wspólnego posiedzenia – pozytywna.
Brak głosów w dyskusji.
Uchwała Nr II/4/2006 w sprawie określenia na 2007 rok stawek podatku
od środków transportowych – została przyjęta 15 głosami „za” tj.
jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu
3) określenia na rok 2007 stawek podatku od posiadania psów, zasad ustalania,
poboru oraz terminu płatności tego podatku, ustalenia inkasentów
i wysokości wynagrodzenia za inkaso tego podatku obowiązujących
w Gminie Bestwina.
Przewodniczący Jerzy Zużałek przypomniał, że na wspólnym posiedzeniu
padła propozycja, aby z tego podatku zwolnić mieszkańców gminy Bestwina.
Wójt Gminy Stefan Wodniak wyjaśnił, że po uzgodnieniach prawnych nie
można zwolnić z tego podatku wybiórczo tylko mieszkańców, bo byłaby to
uchwała wadliwa. Dlatego też poinformował, że można zwolnić albo
wszystkie psy bądź alternatywnie płacić od drugiego psa lub też przyjąć
uchwałę w pierwotnym kształcie tj. podatek od 1 psa – 10zł, od drugiego psa
– 12 zł. W tym miejscu prosił sołtysów, aby przy poborze podatku
gruntowego i od nieruchomości bardziej przekonywali, że ten podatek od
posiadania psów należy uiszczać.
Radny Antoni Grygierzec uważa, że skoro jest nowa kadencja i nowy wójt,
to może znajdzie się sposób na to, aby ten podatek skuteczniej egzekwować i
jest zdania aby ten podatek w tym roku przyjąć.
Radny Jan Wróbel zapytał, czy psy w gospodarstwie rolnym są od tego
podatku zwolnione, na co uzyskał odpowiedź, że jest to zwolnienie
ustawowe.
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Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek stwierdził, że zawsze był
przeciwnikiem tego podatku więc jako radny wyraził swoją opinię, że nie
powinno się podejmować uchwały, której nie potrafimy wyegzekwować.
Uważa też, że dochód z tego tytułu na całą gminę rzędu 1tyś.zł.nie jest
żadnym uszczerbkiem jeżeli chodzi o budżet gminy i dlatego będzie
głosował przeciwko podjęciu tej uchwały.
Brak innych wniosków i głosów w dyskusji.
Uchwała Nr II/5/2006 w sprawie określenia na rok 2007 stawek podatku
od posiadania psów, zasad ustalania, poboru oraz terminu płatności tego
podatku, ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso tego
podatku obowiązujących w Gminie Bestwina – została przyjęta 9 głosami
„za” przy 5 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się”.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu
4) ustalenia wysokości opłaty administracyjnej na rok 2007.
Opinia radnych pozytywna.
Brak głosów w dyskusji.
Uchwała Nr II/6/2006 w sprawie ustalenia wysokości opłaty
administracyjnej na rok 2007 – została przyjęta 15 głosami „za” tj.
jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu
5) określenia na rok 2007 dziennych stawek opłaty targowej, zasad jej ustalania
oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso obowiązujących
w gminie Bestwina.
Opinia radnych pozytywna.
Brak głosów w dyskusji.
Uchwała Nr II/7/2006 w sprawie określenia na rok 2007 dziennych
stawek opłaty targowej, zasad jej ustalania oraz określenia wysokości
wynagrodzenia za inkaso obowiązujących w gminie Bestwina – została
przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu
6) trybu i szczegółowości warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków
rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej.
Na wspólnym posiedzeniu była dyskusja, wątpliwości zostały wyjaśnione i
projekt ten uzyskał opinię pozytywną.
Brak głosów w dyskusji.
Uchwała Nr II/8/2006 w sprawie trybu i szczegółowości warunków
zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano
produkcji rolnej – została przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu
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7) ustalenia przedsiębiorcom pomocy regionalnej na wspieranie nowych
inwestycji lub tworzenia nowych miejsc pracy związanych z nową
inwestycją, w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości.
Projekt uzyskał pozytywną opinię radnych.
Brak głosów w dyskusji.
Uchwała Nr II/9/2006 w sprawie ustalenia przedsiębiorcom pomocy
regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenia nowych
miejsc pracy związanych z nową inwestycją, w formie zwolnienia z
podatku od nieruchomości – została przyjęta 15 głosami „za” tj.
jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu

8) ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bestwina.
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek przypomniał, że na wspólnym
posiedzeniu padły wstępne propozycje co do pracy Rady w poszczególnych
komisjach i przypomniał radnych, którzy złożyli akces do pracy w Komisji
Rewizyjnej tj. radny Łukasz Furczyk, radny Jerzy Kijas, radny Benedykt
Kohut, radny Jacek Łuszczak, radny Łudwik Mieszczak.
Z uwagi na brak innych propozycji Przewodniczący Jerzy Zużałek poddał
projekt uchwały pod głosowanie.
Uchwała Nr II/10/2006 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Bestwina – została przyjęta 15 głosami „za” tj.
jednogłośnie
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu
9) wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bestwina.
Członkowie
Komisji
Rewizyjnej
wybrali
spośród
siebie
na
Przewodniczącego Komisji radnego Jerzego Kijasa.
Uchwała Nr II/11/2006 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Bestwina – została przyjęta 15 głosami „za” tj.
jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do nin. protokołu
10) ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Gminy Bestwina
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek przypomniał radnych, którzy
wyrazili chęć pracy w następujących komisjach:
Komisja Budżetu i Finansów:
1. Antoni Grygierzec
2. Danuta Kubik
3. Jerzy
Zużałek
4. Stanisław Nycz
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5. Jerzy
6. Wiesław
7. Jerzy

Borutka
Szypuła
Kijas

Komisja Rozwoju Gminy, Ochrony i Kształtowania Środowiska:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Jacek
Edward
Jerzy
Łukasz
Jerzy
Andrzej
Antoni
Jan

Łuszczak
Jonkisz
Stanclik
Furczyk
Borutka
Wojtyła
Grygierzec
Wróbel

Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Benedykt
Ludwik
Jerzy
Jan
Danuta
Stanisław
Andrzej
Edward
Wiesław

Kohut
Mieszczak
Stanclik
Wróbel
Kubik
Nycz
Wojtyła
Jonkisz
Szypuła

Wobec braku innych propozycji Uchwała Nr II/12/2006 w sprawie ustalenia
składów osobowych komisji stałych Rady Gminy Bestwina – została przyjęta
15 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do nin. protokołu
11)

wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Gminy Bestwina.
Członkowie poszczególnych komisji wybrali spośród siebie przewodniczącego.
I tak : Przewodniczącymi niżej wymienionych komisji stałych Rady Gminy
Bestwina wybrani zostali:
1. Komisja Budżetu i Finansów
- Antoni Grygierzec
2. Komisja Rozwoju Gminy, Ochrony
i Kształtowania Środowiska
- Andrzej Wojtyła
3. Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia
i Bezpieczeństwa Publicznego
- Benedykt Kohut
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Uchwała Nr II/13/2006 w sprawie wyboru przewodniczących komisji
stałych Rady Gminy Bestwina – została przyjęta 15 głosami „za” tj.
jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do nin. protokołu
Ad.8
W informacjach bieżących Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek
przypomniał o konieczności złożenia w wymaganym terminie oświadczeń
majątkowych.
Prosił też panów radnych o przyniesienie książeczek wojskowych w celu
reklamowania ich na czas pełnienia mandatu radnego.
W imieniu swoim i Wójta Stefana Wodniaka zaprosił wszystkich w niedzielę na
godz. 15-tą do Kościoła w Bestwinie na Mszę Św. w intencji Wójta, Rady
Gminy i całej gminnej społeczności.
Poinformował też, że zgodnie ze Statutem Gminy każdy radny winien mieć stały
kontakt ze swoimi wyborcami np. poprzez spotkania, czy też pełnione dyżury.
Dlatego prosił, aby radni zastanowili się nad sposobem kontaktu z wyborcami i
informacje podali do Magazynu Gminnego lub na stronę internetową.
Informacyjnie podał, że kolejna sesja planowana jest już za tydzień, zaś wspólne
posiedzenie radnych w celu przedyskutowania materiałów odbędzie się w
poniedziałek 11 grudnia br. o godz. 16-tej.
Kolejno Przewodniczący Jerzy Zużałek odczytał zawiadomienie Starosty
Bielskiego informujące, że z dniem 18 grudnia 2006r. sprawy z zakresu geodezji
i kartografii dla obszaru gminy Bestwina będą załatwiane w siedzibie Starostwa
w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40, pok. Nr 10 (parter)
Przewodniczący Rady Gminy zapytał też Wójta Gminy Stefana Wodniaka, czy
będą podtrzymane spotkania związane z promocją gminy.
Wójt Stefan Wodniak stwierdził, że jest to szlachetny cel i jest zdania aby tą
zaczętą tradycje podtrzymać. Prosił, aby szczegóły podać w Magazynie
Gminnym i ogłosić przez księży.
Wójt zwrócił się również do Rady Gminy, aby zastanowiła się czy w tej formule
jaka jest kontynuować Magazyn Gminny. Osobiście jest zdania, aby był
wydawany informator z każdej sesji ( w granicach 200-300zł przy nakładzie
2,5tyś.sztuk) i bez adresowo przez pocztę dostarczać ten informator do
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mieszkańców gminy. Byłby to przekaz dla mieszkańców, aby na bieżąco mieli
wgląd w pracę Rady Gminy, uchwały itp.
Magazyn Gminny proponowałby wydawać raz na kwartał lub raz na dwa
miesiące i za kwotę symboliczną 1zł. W magazynie tym chciałby, aby znalazły
się szersze artykuły, polemiki, informacje o imprezach kulturalnych itp.
Zaproponował też, aby zastanowić się nad przywróceniem pierwotnego tytułu
„Nasz Głos”.
W dyskusji Radny Wiesław Szypuła zaproponował, aby ten temat dogłębnie
przeanalizować na wspólnym posiedzeniu radnych w poniedziałek.
Ad. 9
W ramach wniosków i zapytań radnych oraz rad sołeckich głos zabrali:
Radny Jacek Łuszczak prosił, aby wystąpić do Zarządu Dróg Powiatowych z
wnioskiem o wykonanie linii rozdzielających pasy jezdni. Szczególnie
głównych ulic: Krakowskiej, W.Witosa. ul. Bialskiej,
Radna Danuta Kubik poruszyła problem zbiórki odpadów segregowanych.
Zaznaczyła, że akcja była rozpoczęta dobrze ale na chwilę obecną firma
odbierająca nie wywiązuje się dobrze, bo nie zbiera wszystkich odpadów
umieszczonych w kolorowych workach zgodnie z przeznaczeniem lub też nie
zostawia worków w ogóle.
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek stwierdził, że w jego rejonie wręcz
zauważył sytuację odwrotną, niemniej też dochodzą do niego sygnały o jakich
mówiła radna Danuta Kubik.
Radny Jerzy Stanclik zapytał, czy przygotowując poprawki do budżetu będą
brane pod uwagę wspólne inwestycje z powiatem (chodniki).
Odpowiedzi udzielił Wójt Stefan Wodniak informując, że w poprawkach do
budżetu poprzedni Wójt Anatol Faruga nie zawarł w budżecie na 2007 rok
takich środków. Ujął natomiast środki na dwa chodniki: ul. Szkolna w Bestwinie
(poprawa nawierzchni)i ul. Batalionów Chłopskich w Kaniowie. Wójt
przypomniał, że przeglądając budżet pewne inwestycje są strategiczne i taką
inwestycją jest budowa oczyszczalni ścieków, likwidacja wysypiska w
Kaniowie. Zadania te wyprzedzają zadania tzw. „chodnikowe” przy drogach
powiatowych. W tym miejscu poinformował, że jest umówiony z dyrektorem
MZK celem omówienia przedłużenia linii autobusowej od „Sosny” do centrum
Bestwiny. Rozwiązałoby to w pewnym sensie ten odcinek, który jest bardzo
newralgiczny ul. Bialskiej, bo bardzo dużo tym odcinkiem chodzi dzieci i
młodzieży do przystanku przy „Sośnie”. Nie rozwiąże to jeszcze problemu ul.
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Krakowskiej i ul. W.Witosa. Nawiązując do budżetu i kłopotów finansowych
poinformował, że prosił wszystkie jednostki gminne i szefów referatów o
ograniczenie tych wszystkich zadań i wynagrodzeń, aby pozostać na poziomie
tego roku i żadnych inflacyjnych podwyżek nie zakładać. Wszyscy się do tej
prośby ustosunkowali pozytywnie. Zwrócił się do Rady Gminy, aby z tych
zaoszczędzonych środków, a nie skonsumowanych przez naniesione poprawki
w budżecie gminy - utworzyć fundusz rezerwowy. Mogą wystąpić problemy
takie, że trzeba będzie tą rezerwę zadysponować bardzo szybko (likwidacja
wysypiska - harmonogram jest na 10 lat po 600tyś.zł. na rok). Stwierdził też, że
nie bardzo widzi wiązanie zadań wspólnych z powiatem. Za przykład podał
malowanie pasów na ul. Bialskiej, które po trzech miesiącach znikły i bardzo
krytycznie zostało to ocenione. Niemniej jeżeli jest taki wniosek to będzie
naciskał, aby powiat wymalował linie na tych głównych drogach powiatowych,
gdzie jest najbardziej wzmożony ruch. Nawiązując jeszcze do chodników, to
zwrócił uwagę, że brak jest odwodnienia dróg. Chciałby, aby przygotować się
do tego kompleksowo. Ponadto w miejsce niektórych chodników przewidziana
jest kanalizacja i dlatego musi to być bardzo skrupulatnie przygotowane.
Radny Antoni Grygierzec zwrócił też uwagę, że przed budową chodników się
nie ucieknie, ale trzeba też przy ich budowie myśleć w pierwszej kolejności
o wykupie terenu. Wszystkich się nie da zrobić, ale tam gdzie młodzież chodzi
do szkoły i gdzie jest największe zagrożenie, to chodniki muszą się pojawić i w
tym względzie trzeba dołożyć wszelkich starań.
Poparł też potrzebę malowania pasów na jezdni z tego względu, że gmina jest w
zasięgu zapory, a w szczególności Kaniów i jest bardzo dużo mgieł. Zwrócił też
uwagę, że muszą być odpowiednie farby do ich malowania, aby się nie ścierały.
Radny Edward Jonkisz w sprawie chodników, to jak stwierdził, ma zdanie
podzielone. Uważa bowiem, że tam gdzie droga jest szeroka, to wystarczy w
miejsce chodnika wymalować linię ciągłą, białą, a na tej linii przyczepić
„chłopki” odblaskowe i to byłoby tańsze.
Wnioskował też, aby szukać środków, czy to w budżecie, czy też sponsora,
który pomógłby sfinansować zakup odblasków na odzież dla dzieci.
Radny Benedykt Kohut wyjaśnił, że chodnik na ul Szkolnej, to jest chodnik
między płotami, którym dzieci idą na skróty z autobusu od Piekarni.
Przewodniczący Jerzy Zużałek zgłosił potrzebę naprawy dziur na ul.
Czechowickiej (zjazd z mostu), na zakręcie obok p.Szopy i wymalowanie linii
ciągłej na tym zakręcie oraz naprawę dziur na ul. Krzywolaków. Zgłosił też, że
pozostały znaki po remoncie mostu, które są poobracane w różne strony, a są
już niepotrzebne.
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Radny Edward Jonkisz zgłosił potrzebę naprawy dziur na ul. W.Witosa
w Kaniowie na odcinku od dworca PKP do Piekarni.
Radny Stanisław Nycz zgłosił potrzebę naprawy dziur na ul. Janowickiej (kępa
w rejonie p. Woźniakia).
Radny Jerzy Borutka przypomniał, że na zebraniu wiejskim w Janowicach
oobiecano mieszkańcom, że jeszcze w tym roku ul. Janowicka będzie
remontowana. Zapytał więc, czy ta droga będzie remontowana.
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek odczytał wnioski z Rady Sołeckiej
w Bestwince oraz z zebranie wiejskiego w Kaniowie:
Bestwinka:
1. Rada Sołecka za najistotniejsze uznaje wybudowanie nowych chodników,
w tym przede wszystkim na ul. Witosa
2. Rada Sołecka wnioskuje do Urzędu Gminy o wyasygnowanie środków z
budżetu gminy, w dziale komunalnym w wysokości 50 000zł. na dalszą
modernizację obiektów sportowych.
Kaniów:
1. Załatwić sprawę asfaltowania ulic: Nad Łękawką, Myśliwska, Jagodowa.
2. Poczynić starania i doprowadzić do uruchomienia linii autobusowej PKM
na trasie Czechowice-Dziedzice-Kaniów.
3. Podjąć decyzję o obniżeniu składki stałej za Przedszkole, w wyniku
przeniesienia dzieci na czas remontu do budynku szkolnego.
4. Przyjąć do budżetu na 2007 rok niezrealizowane propozycje
zeszłorocznego zebrania.
Ad.10
Dziękując za udział i dyskusję Przewodniczący Jerzy Zużałek zamknął obrady
w dniu 7 grudnia 2006r.
Sesja rozpoczęła się o godz. 15-tej a zakończyła o godz.1710.
Protokolant
Irena Glądys

Sekretarz obrad
Radny Jerzy Borutka

