
Bestwina, dn. 14 grudnia 2006r. 
 
 

P r o t o k ó ł  Nr III/2006 
 

z sesji Rady Gminy Bestwina odbytej w dniu 14 grudnia 2006 roku                          
w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bestwina. 
 
Protokół obejmuje uchwały Rady Gminy Bestwina od Nr III/14/2006 do                      
Nr III/21/2006/2006 
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. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji. 
2. Wybór sekretarza obrad. 
3. Zatwierdzenie projektu porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.   
5. Podjęcie uchwał w sprawie: 
1. zmiany Uchwały Nr XXXI/222/2005 z dnia 28 grudnia 2005r.  w sprawie 
budżetu gminy na 2006r. 

2. udzielenia poręczenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bestwinie 
kredytu bankowego w Banku Ochrony Środowiska: Termomodernizacja 
budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bestwinie, 

3. przyjęcia rocznego programu współpracy gminy Bestwina z podmiotami 
niezaliczonymi do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu 
osiągnięcia zysku na rok 2007, 

4. zasad ustalania diet oraz zwrotów kosztów podróży służbowych dla 
radnych, 

5. zasad przyznawania diety dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego 
Rady Gminy na czas pełnienia funkcji, 

6. upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Bestwina do dokonywania 
czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Bestwina, 

7. ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bestwina Pana Stefana Wodniaka, 
8. przyznania miesięcznego limitu przebiegu kilometrów dla Wójta 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.1 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek przywitał wszystkich radnych 
Rady Gminy Bestwina, zaproszonych gości oraz wszystkich pozostałych 
przybyłych na obrady. Otworzył III sesję Rady Gminy Bestwina w dniu                   
14 grudnia 2006r. Na podstawie posiadanej listy obecności stwierdził 
prawomocność obrad.  
 
Ad.2 
Sekretarzem obrad zgodnie z harmonogramem jednogłośnie wybrany został 
radny Łukasz Furczyk. 
 
Ad.3 
Przewodniczący przedstawił projekt porządku obrad jednocześnie składając 
wniosek ze wspólnego posiedzenia radnych w dniu 11 grudnia 2006r., aby do 
porządku dzisiejszej sesji wprowadzić punkt – pierwsze czytanie projektu 
budżetu na 2007r. Wniosek został przyjęty jednogłośnie i punkt ten został 
wprowadzony po punkcie – podjęcie uchwał. Porządek obrad z tą naniesioną 
poprawką został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad.4  
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek stwierdził, że protokół z ostatniej 
sesji z dnia 7 grudnia 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 on 
przyjęty 15 głosami „za” tj. jednogłośnie. 
 
Ad.5 
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek przypomniał, że odbyło się jedno 
wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy w dniu 11 grudnia 2006r., na 
którym omówione i zaopiniowane zostały wszystkie projekty uchwał, a także 
omówiony został projekt budżetu na 2007r. 
W liczbie 15 radnych Rada Gminy przystąpiła do podejmowania następujących 
uchwał: 
 
1. zmiany Uchwały Nr XXXI/222/2005 z dnia 28 grudnia 2005r.  w sprawie 
budżetu gminy na 2006r.- projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy 
Stanisława Grzywa. Uzasadnienie pisemne stanowi załącznik nr 3 do nin. 
protokołu. 
Projekt uzyskał pozytywną opinię radnych. 
Brak głosów w dyskusji. 
Uchwała Nr III/14/2006/ w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/222/2005 
z dnia 28 grudnia 2005r.  w sprawie budżetu gminy na 2006r. – została 
przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie. 
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Uchwała stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu. 

 
2. udzielenia poręczenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bestwinie kredytu 
bankowego w Banku Ochrony Środowiska: Termomodernizacja budynku 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Bestwinie. 
Projekt uzyskał pozytywną opinię radnych. 
Brak głosów w dyskusji. 
Uchwała Nr III/15/2006/ w sprawie udzielenia poręczenia dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Bestwinie kredytu bankowego w Banku 
Ochrony Środowiska: Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Bestwinie – została przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie 
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu. 

 
3. przyjęcia rocznego programu współpracy gminy Bestwina z podmiotami 
niezaliczonymi do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu 
osiągnięcia zysku na rok 2007 – pisemne wyjaśnienie do tego projektu 
uchwały stanowi załącznik nr 6  do nin. protokołu. 

Projekt uzyskał pozytywną opinię radnych. 
Brak głosów w dyskusji. 
Uchwała Nr III/16/2006/ w sprawie przyjęcia rocznego programu 
współpracy gminy Bestwina z podmiotami niezaliczonymi do sektora 
finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na rok 
2007 – została przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu. 

 

4. zasad ustalania diet oraz zwrotów kosztów podróży służbowych dla radnych. 
Projekt uzyskał pozytywną opinię radnych – radni postanowili utrzymać 
wysokość diet na poziomie poprzedniej kadencji. 
Brak głosów w dyskusji. 
Uchwała Nr III/17/2006/ w sprawie zasad ustalania diet oraz zwrotów   
kosztów podróży służbowych dla radnych – została przyjęta 14 głosami 
„za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”. 
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu. 

 
5. zasad przyznawania diety dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego 
Rady Gminy na czas pełnienia funkcji. 
Projekt uzyskał pozytywną opinię radnych. 
Brak głosów w dyskusji.  
Uchwała Nr III/18/2006/ w sprawie zasad przyznawania diety dla 
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy na czas 
pełnienia funkcji – została przyjęta 14 głosami „za” przy 1 głosie 
„wstrzymującym się”. 
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Uchwała stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu. 

 
6. upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Bestwina do dokonywania 
czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Bestwina. 
Projekt uzyskał pozytywną opinię radnych. 
Brak głosów w dyskusji.  
Uchwała Nr III/19/2006/ w sprawie upoważnienia Przewodniczącego 
Rady Gminy Bestwina do dokonywania czynności z zakresu prawa 
pracy wobec Wójta Gminy Bestwina – została przyjęta 15 głosami „za” tj. 
jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu. 

 
7. ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bestwina Pana Stefana Wodniaka. 
Projekt uzyskał pozytywną opinię radnych. 
Brak głosów w dyskusji.  
Pisemna informacja o wynagrodzeniu wójta poprzedniej kadencji stanowi 

załącznik nr 11 do nin. protokołu. 

    Uchwała Nr III/20/2006/ w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta     
Gminy Bestwina Pana Stefana Wodniaka  - została przyjęta 14 głosami 
„za” przy 1 głosie „wstrzymującym się”. 
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do nin. protokołu. 

 
8. przyznania miesięcznego limitu przebiegu kilometrów dla Wójta Gminy 
Bestwina. 
Projekt uzyskał pozytywną opinię radnych – radni postanowili utrzymać 
limit kilometrów w wysokości 300km/miesiąc. 
Brak głosów w dyskusji.  
Uchwała Nr III/21/2006/ w sprawie przyznania miesięcznego limitu 
przebiegu kilometrów dla Wójta Gminy Bestwina – została przyjęta 15 
głosami „za” tj. jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do nin. protokołu. 

 
Ad.6 
Pierwsze czytanie projektu w sprawie uchwalenia budżetu na 2007 rok.. 
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek przypomniał, że wszyscy radni 
otrzymali podział wydatków budżetowych wg klasyfikacji budżetowej w dziale 
oświaty i wychowanie zgodnie z wnioskiem ze wspólnego posiedzenia w dniu 
11 grudnia 2006r. Podział wydatków stanowi załącznik nr 14 do nin. protokołu. 
 Poprosił Skarbnika Gminy Stanisławę Grzywa o przedstawienie projektu 
budżetu na 2007 rok.. Projekt ten również otrzymali wszyscy radni i stanowi on 
załącznik nr 15 do nin. protokołu. 
Skarbnik Gminy omawiając projekt budżetu poinformowała o dochodach 
budżetu gminy na 2007r, które ustala się w wysokości 20 858 504,00zł. oraz 
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wydatkach, które ustala się w wysokości 26 521 777,00zł. Wyjaśniła też, że 
różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w 
kwocie 5 663 273,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 

• nadwyżki budżetowej z ubiegłych lat w kwocie 101 104,00zł, 
• wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku 
bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat 
ubiegłych w kwocie 764 772,00zl, 

• zaciągniętych pożyczek w kwocie 4 797 397,00zł. 
Omówiła również szczegóły, które zostały opisane w w/w projekcie budżetu i 
stanowiących do niego załącznikach. 
Poinformowała też, że została wydana pozytywna opinia Regionalnej Izby 
Obrachunkowej do przedstawionego projektu uchwały budżetowej na 2007r. 
  
Kolejno głos zabrał Wójt Gminy Stefan Wodniak odnosząc się głównie do 
wydatków, które już wcześniej były omawiane na wspólnym posiedzeniu. 
Nawiązał do załącznika nr 8 do projektu uchwały budżetowej tj. dotacji dla 
organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących zadania pożytku 
publicznego na 2007r. Zaproponował, aby w punkcie 1 tego załącznika kwotę          
4000,00zł. zaplanowaną na ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę 
dziedzictwa przyrodniczego podzielić równo po 2 000,00zł z przeznaczeniem 
na: 
- zapewnienie odpowiedniego pogłowia pszczół na terenie gminy (było 
planowane 1 000,00zł), 
- pomoc dzieci w zimowym dokarmianiu zwierząt (było planowane 3 000,00zł). 
Wyjaśnił, że taka propozycja zmiany powstała w ostatniej chwili z uwagi na 
prośbę Związku Pszczelarskiego, który bardzo mocno argumentował problemy 
powstałe w związku z chorobami pszczół. 
W dalszym ciągu Wójt  przypomniał, że co do wydatków, to prosił wszystkich 
kierowników referatów oraz jednostek organizacyjnych, aby wyeliminowali te 
zbędne wydatki, bez których da się prowadzić działalność tak, aby  nie była ona 
zachwiana. Wszyscy  „szefowie”  podeszli  do tej prośby bardzo  rzeczowo i 
pierwsze oszczędności były uwidocznione w oświacie. Kolejno oszczędności 
zostały wykazane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Poinformował też, 
że nastąpiła zmiana w Ochotniczych Strażach Pożarnych, a konkretnie w 
Bestwince gdzie w pierwotnym projekcie było zapisane 60tyś.zł. na wykonanie 
placu bojowego, poszerzenie go i wyasfaltowanie. Ponieważ pojawiły się w tej 
sprawie wątpliwości to zapewnił, że zadanie to zostanie wykonane w innej 
formie w zadaniach bieżących za kwotę 10 000zł. Zaś przesuwając te środki na 
Ludowy Klub Sportowy Bestwinka, to jakby tą samą kwotą wykona się dwa 
zadania.  
Wyjaśnił też, że kwota 30tyś.zł. z Ludowego Klubu Sportowego w Bestwinie 
została zawieszona, bo trzeba do tej sprawy podejść bardzo rozważnie. Prosił 
Pan Adama Tomalę Prezesa LKS Bestwina, aby w styczniu lub lutym 



 6 

przedstawił pełną koncepcję istniejącego obiektu sportowego, bo jest on za 
duży, niewydolny na dzisiejsze czasy. W 2007 r. trzeba będzie podjąć decyzję 
jak do tego tematu podejść na kolejne lata. 
W ochotniczej Straży Pożarnej w Bestwinie, zaś  nie było zapisanych żadnych 
środków pomocowych, bo było uchwalone poręczenie pożyczki z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Prośba Straży jest taka, aby 
dofinansować wymianę drzwi bojowych w Domu Strażaka w Bestwinie. Ze 
swej strony zaproponował pomoc z budżetu gminy w kwocie 10 000,0zł, ze 
względu na to, że straż ta bardzo dużo wykonuje prac swoim sumptem i tym 
bardziej jest zdania, aby takim właśnie przedsięwzięciom pomagać, 
współfinansować, a nie w całości finansować.  
Ostatnią sprawę którą poruszył, to sprawa 240tyś.zł. zaoszczędzonych środków, 
które zostaną dopisane do rezerwy ogólnej. Kwota ta będzie rozdysponowywana 
odpowiednimi uchwałami Rady Gminy do  wniosków, które już będą po nowym 
roku składane i rozpatrywane.  
 
Po wystąpieniu Wójta Stefana Wodniaka Przewodniczący Jerzy Zużałek 
otworzył dyskusję, w której głos zabrali: 
 
Radna Danuta Kubik  przedstawiła wnioski i postulaty z zebrań wiejskich z 
Bestwinki, które dotyczyły: 
• słabego funkcjonowania małej oczyszczalni w Bestwince, 
• konieczności modernizacji obiektu Klubu Sportowego w Bestwince ze 
względu na jego  stan i przydatność dla większej grupy sportowców i 
młodzieży, 

• konieczności wykonania placu ćwiczeń przy OSP Bestwinka(o czym już 
mówił p. Wójt), 

• podziękowała za dużą kwotę dla Bestwinki na wymianę rur wodociągowych 
przy ul. Sportowej, Floriana, Ślosarczyka, Zagrodniej. Jednocześnie zwróciła 
uwagę, że nie został ujęty do wymiany krótki odcinek, lecz bardzo awaryjny, 
przy ul Braci Dudów (od ul. Ślosarczyka do ul. Braci Dudów), 

• źle uregulowanego lewego brzegu Młynówki co jest powodem wlewania się 
wody do piwnic, 

• założenia 4 lamp na ul. Pastwiskowej (prośba mieszkańców – odcinek drogi 
wąski i przylegający do budynków), 

• zbyt wysokiego kosztu projektu tj. 10tyś.zł., na założenie tylko 5-6 lamp na 
ul Rzecznej, 

• parkingu przy Szkole w Bestwince – jak stwierdziła, nie rozwija tego tematu, 
bo na  dzień dzisiejszy brak jeszcze gruntu pod ten parking), 

• budowy basenu przy Szkole w Bestwince – podkreśliła, że temat aktualny 
niemniej nie możliwy w realizacji w roku 2007, 
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• wywozu azbestu – przypomniała, że na 2007r. została zaplanowana kwota 
25tyś.zł na ten cel i sugerowała, aby wykonać bilans w naszej gminie ile 
jeszcze tego azbestu jest na dachach, domach, garażach itd. 

Radny Jacek Łuszczak  zwrócił uwagę na niszczenie chodników,                          
a szczególnie  na ul. Dworkowej odprowadzenie wody z lewej strony wzdłuż 
posesji p. Ślosarczyka i Kółka Rolniczego powoduje wypłukiwanie nawierzchni 
drogi. Wnioskował do Wójta o poczynienie stosownych starań w stosunku do 
Powiatu, aby ta ul. Dworkowa nie niszczała, szczególnie ten odcinek dolny.  
Nawiązał także do projektu dla OSP w Bestwince i chciałby, aby ten projekt 
został rzeczywiście wykonany tzn. jeżeli była założona nawierzchnia asfaltowa 
w takim, a nie innym metrażu to chciały, aby w ramach tych zadeklarowanych 
przez Wójta środków, było to wykonane. 
Poruszył również problem (uważa, że wspólnie z radnymi z Kaniowa)odcinka 
ul. Witosa – chodniki również niszczeją jest to spowodowane na odcinku 
Bestwinki przez topole, które wybrzuszają powierzchnię asfaltową wzdłuż 
Nicrometu i byłej Spółdzielni RSP . Jak stwierdził, diametralnie niszczeje 
odcinek dalszy od torów kolejowych – trotuar, który się kruszy. Jest zdania, że 
może udałoby się to uratować przez położenie dywaniku asfaltowego, aby 
można było spokojnie przejść. Zaznaczył, że jest to droga powiatowa więc temat 
wspólny z powiatem. Prosił Wójta o zorganizowanie przeglądu dróg i nie tylko 
gminnych ale również powiatowych. Uwagi zaś skierować w stosownym 
kierunku i wspólnie pewne tematy załatwić. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek przypomniał, że w sprawie azbestu 
były wysyłane do mieszkańców ankiety i może wystarczy tylko tą informację 
uzupełnić. 
 
Zastępca Wójta Artur Beniowski potwierdził, że takie ankiety na temat azbestu 
były rozesłane i na chwilę obecną są prowadzone rozmowy z firmą , która się 
będzie tym zajmowała. W dniu jutrzejszym już będzie znany kosztorys. 
Wstępny koszt wywozu i utylizacji azbestu np. z dachu o pow. 120m2  dachu 
wynosi 3tyś.zł. Do 70% istnieje możliwość finansowania ze środków unii 
europejskiej. Co do pozostałych środków, będzie wiadomo po rozmowie z firmą 
wywozową. 
 
Radny Benedykt Kohut wyraził zaniepokojenie obcięciem budżetu na oświacie 
o kwotę 121 317,0zł. Jak zaznaczył, nie ma podstaw nie wierzyć, że jest to za 
zgodą dyrektorów. Niemniej jako przewodniczący komisji, która zajmuje się 
oświatą, zwoła komisję i jeszcze raz przeanalizuje budżet na oświatę, aby mógł 
spokojnie za tym budżetem zagłosować. Ponowił też apel do Wójta, aby wziął 
pod uwagę ten chodnik między płotami od ul. Krakowskiej do ul. Szkolnej 
(skrót do szkoły dla uczniów). 
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Radny Antoni Grygierzec jest zdania, że przed głosowaniem nad budżetem 
należy najpierw bardzo dokładnie przeanalizować plan wieloletni. Zaznaczył, że 
w planie tym jest zawarta budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji, wymiana 
sieci wodociągowej – jest to kwota 37mln.762tyś.zł.- termin realizacji trzy lata. 
Jak stwierdził, jest to kwota ogromna i środki wg harmonogramu powinny 
pochodzić z zewnątrz. Jest to kwota 24,5mln.zł. - środki pomocowe oraz 
8mln.zł. - pożyczka i 5,5mln.zł. - środki własne. Pozostałe inwestycje tj. kwota 
ok.10mln.zł. na całą kadencję. Inne, mniejsze inwestycje nie ujęte w planie 
wieloletnim na 2007r. jest to kwota ok. 800tyś.zł. (asfaltowanie dróg, drobne 
remonty), na które też trzeba środki w budżecie znaleźć. Jego zdaniem, 
oszczędności Wójta w kwocie 240tyś.zł., biorąc pod uwagę ogrom zadań, nie są 
zbyt duże. Zwrócił uwagę, że jest to  budżet założony przez poprzednika i jego 
zdaniem wysoce konsumpcyjny. Uważa też, że fundusz płac jest przekroczony 
ponad miarę. Gdyby chcieć inwestować i te zadania realizować, to jest zadnia, 
że należy dokonać generalnej reformy finansów gminnych, bo inaczej nie 
wygospodaruje się środków własnych i nie zdobędzie środków z zewnątrz. 
Również jest zdania, że przy takim kształcie tego budżetu i strukturze 
zatrudnienia na pewno wiele osiągnąć się nie da i w związku z tym trzeba nad 
tym budżetem pracować w ciągu roku. 
 
Wójt Gminy Stefan Wodniak nie podzielił zdania radnego Grygierca i uważa, że  
ten projekt budżetu  konsumpcyjny nie jest. Wynagrodzenia zostały na poziomie 
tego roku. Zwrócił uwagę, że największą pozycją  wynagrodzenia to są szkoły i 
tu nie zrobi się żadnej oszczędności. Wynagrodzenia pracowników Urzędu 
Gminy to niespełna 1,4mln.zł. i zakładając jakieś cięcia 10-cio procentowe, to 
też wielkich kwot się nie uzyska. Jeżeli założyć zmianę struktury organizacyjnej 
urzędu, to może znalazłyby  się jakieś środki, ale zwrócił uwagę, że te zadania i 
te inwestycje, które są planowane wymagają pewnej grupy ludzi ( specjalistów), 
bo są to problemy bardzo poważne. Dodał, że dosyć dużo inwestycji zostało 
zapisanych i to co było uwzględnione  przez poprzednią Radę i poprzednika 
chciałby konsekwentnie realizować: 
remont, modernizacja OSP w Kaniowie – 600tyś.zł. 
przedszkola – 700tyśzł. 
likwidacja wysypiska – 600tyś.zł. 
Są to więc poważne zadania i w tym budżecie będą już duże wypływy na te cele. 
Dlatego, jak stwierdził, nie chciałby za szybko oceniać, że na wynagrodzeniach 
są wielkie rezerwy. Zgodził się, że trzeba rezerw szukać, ale jak zaznaczył, tym 
krokiem wyważonym, bo nie chciałby doprowadzić do paraliżu. 
 
Radny Edward Jonkisz wyraził swoją propozycję co do oszczędności 600tyś.zł, 
zapisanych na rekultywację wysypiska. Zaproponował, aby w tym rejonie 
wysypiska wykupić grunty po drugiej stronie drogi – jest tam ziemia i jest tam 
żwir i są przedsiębiorcy w gminie posiadający odpowiedni sprzęt, którzy 
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wybraliby  żwir, zaś potrzebną  ziemię pozyskałoby się na rekultywację 
wysypiska. Tym sposobem zamiast 600tyś.zł, może wystarczyłoby 300tyś.zł. Po 
wyrobisku powstałby akwen, który można również zagospodarować.  
 
Radny Jerzy Stanclik prosił o bliższe wyjaśnienie tej propozycji oraz o 
informację, co będzie wykonywane na tym wysypisku za kwotę 600tyś.zł.   
 
Radny Edward Jonkisz wyjaśnił, że w swojej propozycji miał na myśli 
pozyskanie jak najbliżej ziemi (za nieduże pieniądze), na zasypanie tego 
wysypiska. Koszt przewidziany na rekultywację tego wysypiska, to kwota 
6mln.zł w rozbiciu na 10 lat tj. 600tyś.zł. 
 
Wójt Stefan Wodniak przypomniał, że w trzeciej kadencji Rady Gminy ( kiedy 
był radnym w tym czasie) problem wysypiska był już kontynuowany. Aktualnie 
jest wykonany projekt likwidacji tego wysypiska. Jest to technologia, którą 
trzeba wykonać ( ogromna dziura, którą najpierw trzeba zasypać skałą płoną z 
kopalni, a następnie ziemią). Zalecenia Funduszu Ochrony Środowiska są takie, 
że trzeba ten problem rozwiązać, bo jest to problem ekologiczny. Potwierdził, że 
projekt tego zadania jest określony na 6mln.zł. w rozbiciu na 10 lat. Kwota 
600tyś.zł jest przeznaczona  w pierwszym rzucie na transport skały płonej, którą 
kopalnia „Silesia” jeszcze w tej chwili daje ją za darmo. Oprócz warstw skały i 
ziemi zaprojektowane są studzienki kontrolne i to wszystko tworzy te ogromne 
koszty. Jest zdania, że propozycja, o której mówił radny Edward Jonkisz, to jest 
do rozważenia ale nie na pierwszym lecz późniejszym etapie. Dodał też, że do 
tego celu z tej osi trzeciej jeszcze ok.200tyś.zł. dofinansowania może gmina 
otrzymać i w związku z tym będzie składany wniosek. 
 
Radny Łukasz Furczyk zapytał, jak wygląda sprawa dna tego wysypiska i czy 
nie ma zagrożenia ekologicznego (przedostawania się do wód gruntowych 
niebezpiecznych środków), bo jak zauważył, ciągle mówi się tylko o zasypaniu 
wysypiska.  
 
Wójt Stefan Wodniak wyjaśnił, że szczegóły zostały zawarte w projekcie 
likwidacji tego wysypiska i osoby zainteresowane mogą się z nim zapoznać. 
 
Radny Jerzy Stanclik zaproponował, aby Komisja Rozwoju Gminy, Ochrony i 
Kształtowania Środowiska udała się na wysypisko i  na miejscu zapoznała się z 
problemem oraz z propozycją radnego Edwarda Jonkisza. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek zaproponował, aby tą dyskusję dot. 
wysypiska kontynuować w punkcie – sprawy bieżące, a teraz zająć się dyskusją 
nad budżetem. 
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Radny Antoni Grygierzec nawiązując do budżetu przypomniał, że projekt tego 
budżetu przygotował poprzedni wójt i zawsze jako radny w poprzedniej 
kadencji podnosił, że budżety są zbyt konsumpcyjne. Konsumpcyjne, jak 
wyraził, to jego zdaniem jest to wszystko co się łączy z wydatkami bieżącymi 
gminy tj. nie tylko płace ale wszystkie inne wydatki bieżące. Przypomniał, że 
były dodatkowe dochody z kopalni w 2006 wynosiły 2,8mln.zł, a w 2007 są 
zakładane w kwocie 1,5mln.zł. z tytułu opłaty eksploatacyjnej. Rok 2007 będzie 
ostatnim rokiem otrzymywania tej opłaty z uwagi na to, że kopalnia zaprzestaje 
wydobycia pod Kaniowem. Z tego względu uważa, że należy szukać możliwości 
zaoszczędzenia kwot na rozwój gminy, bo lata następne będą zdecydowanie 
gorsze  - zabraknie kwoty 1,5mln.zł, a oprócz tego wejdą spłaty kredytów. 
 
Skarbnik Gminy Stanisława Grzywa zwróciła się do Rady Gminy z prośbą, aby 
budżet na 2007 rok został uchwalony w tym roku dlatego. Podkresliła, że 
wszystkie zadania, które są zapisane w załączniku nr 9 są uzależnione od 
uchwały budżetowej. Fundusz Ochrony Środowiska poinformował, że przyznał 
pożyczkę, ale podpisanie umowy związane jest z uchwałę budżetową. Również 
dotyczy to niskiej emisji, są przygotowane dokumenty ale  również potrzebna 
jest uchwała budżetowa.  
 
Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że w tym miesiącu będzie jeszcze 
jedna sesja w dniu 28 grudnia i uważa, że jest szansa na uchwalenie tego 
budżetu. 
 
Wobec braku innych głosów w dyskusji zamknął punkt 6 porządku obrad. 
 
Ad.7 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że wpłynęły do Rady Gminy 
ankiety z firmy „ANGELUS”. Celem tej firmy jest wydanie publikacji pt.”Radni 
województwa śląskiego”. Radę, która jest chętna wziąć udział w opracowaniu 
tej publikacji proszą o wypełnienie i odesłanie ankiet z zawartymi danymi 
biograficznymi radnych.  
Radni po krótkiej dyskusji odstąpili od wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu. 
 
Kolejno Przewodniczący odczytał pismo Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 w 
Czechowicach-Dziedzicach, w który zawarta została prośba o finansowe 
wsparcie placówki w ramach prowadzonej akcji  dożywiania uczniów. Pismo 
stanowi załącznik nr 16 do nin. protokołu.. 
W dyskusji głos zabrał radny Wiesław Szypuła, który przypomniał, że w tamtej 
kadencji był utworzony  z diet radnych Fundusz Pomocowy  i z tego Funduszu 
były udzielane różne  wsparcia finansowe. W związku z tym, że na dzień 
dzisiejszy Rada nie dysponuje takimi środkami zaproponował, aby problem 
zawarty w piśmie przedyskutować na komisji. 
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Wójt Stefan Wodniak podzielił się informacjami z rozmów prowadzonych z 
dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych oraz członkiem Zarządu Starostwa 
Powiatowego w sprawie linii, pasów na jezdniach oraz łatania dziur, 
zniszczonych znaków  i bezpiecznego przejścia w rejonie Rolla. Otrzymał 
obietnice, że prace te zostaną wykonane w pierwszym okresie nowego roku, 
ponieważ w tym roku już nie dysponują środkami finansowymi. Zaś przy 
placówce handlowej Roll rozważają możliwość sygnalizacji świetlnej. 
Poinformował też, że Starostwo robi naciski, aby gmina przejęła drogi 
powiatowe typu ul. kościelna i to w całej gminie. Wójt jest zdania, że skoro za 
tym nie pójdą żadne środki finansowe, to trzeba będzie bardzo roztropnie do 
tego podejść i zapewnił, że bez zgody Rady Gminy nie podejmie w tej kwestii 
żadnej decyzji.   Podzielił się również informacją z rozmowy z Burmistrzem 
Czechowic-Dziedzic p. Marianem Błachutem w sprawie autobusu PKM do 
Bestwiny tj. dwie pętle od Czechowic przez Kaniów do Czechowic przez 
Czechowice Południowe i druga pętla odwrotnie. Akceptację od Burmistrza 
otrzymał. Z tym wstępnym poparciem udał się do Dyrektora PKM , który 
obiecał opracować kilka ofert. Kolejno umówiony jest na rozmowy z dyrekcją 
PKS-u.  Ponadto chciałby, aby została przedłużona linia MZK od „Sosny” do 
centrum Bestwiny i w tej kwestii już też prowadził rozmowy z dyrekcją MZK. 
Zastępca Wójta, zaś prowadził rozmowy z p. Prezes GS-u w Bestwinie w 
sprawie udostępnienia parkingu (własność GS-u) do zawracania autobusu i 
myśli, że ten problem jakoś wspólnie zostanie rozwiązany. 
 
W kwestii autobusów rozwiązała się krótka dyskusja, w której głos zabrali: 
 
Radny Jerzy Stanclik poruszył problem „Magówki” gdyby np. PKS się wycofał. 
 
Radny Andrzej Wojtyła zaapelował do wszystkich radnych, aby poparli pomysł 
p.Wójta gdyż jest on bardzo sensowny i potrzebny na dzisiejsze czasy, bo 
uważa, że ten autobus nie tylko będzie  rozwijał miejscowość ale obniżał 
bezrobocie, czy podnosił wykształcenie, bo młodzież i dorośli będą mogli 
skomunikować się z agromelioracjami. Im mniej barier tym lepiej będzie się 
żyło mieszkańcom.  
 
Radny Antoni Grygierzec zwrócił uwagę, że Kaniów dosyć dobrze sobie radzi 
przez transport autobusowy prowadzony przez „Marbusa.” Dlatego prosił, aby 
mieć to na uwadze. 
 
Radny Łukasz Furczyk zwrócił uwagę na inny środek transportu, który wiąże 
naszą gminę z miastami, a jakim jest kolej. Z roku na rok obcina się połączenia 
z Kaniowa w stronę Czechowic-Dziedzic, a także Oświęcimia i Krakowa. 
Uważa, że gmina powinna też kłaść nacisk na kolej, aby tych połączeń nie 
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obcinać, a te które są były bardziej dostosowane do potrzeb osób dojeżdżających 
do tych miejscowości. 
 
Wójt Stefan Wodniak odpowiadając na obawy radnego Jerzego Stanclika w 
sprawie „Magówki” poinformował, że raczej nie ma obaw aby mieszkańcy nie 
mieli transportu, bo PKS na pewno będzie jeździł z Dankowic i Starej Wsi przez 
„Magówkę, a poza tym w uzupełnienie wszedłby „Marbus”. 
 
Radny Andrzej Wojtyła zauważył, że mieszkańcom bardzo zależy, aby autobusy 
miejskie docierały do centrum Bestwiny. Tym bardziej, że cena biletów 
miesięcznych, czy jednorazowych jest bardzo konkurencyjna w stosunku do 
PKS-u. Ponadto będą jeździły w soboty i święta, a linie prywatne, czy PKS   
często mają bardzo ograniczone usługi w weekendy.  
 
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek  przypomniał, że żadna z firm 
obsługujących naszą gminę, za wyjątkiem PKS-u, nie robiła tego za darmo. 
Zwrócił uwagę, że też to ma znaczenie dla naszego budżetu i też trzeba mieć to 
na uwadze. 
 
Przewodniczący Jerzy Zużałek nawiązał jeszcze do problemu wysypiska 
informując, że skała płona na dzień dzisiejszy jest za darmo, kosztuje tylko 
transport. Wyraził swoje zdanie, że propozycja oszczędnościowa złożona przez 
radnego Edwarda Jonkisza może oszczędnościową nie być, bo gmina musiałaby 
wykupić teren i rozgraniczyć – to już są koszty. Ponadto zwrócił uwagę, że 
gmina nie jest przedsiębiorstwem górniczym więc eksploatacji nie mogłaby 
prowadzić. Firmy z terenu gminy też nie są przedsiębiorstwami górniczymi poza 
firmą BUD-TOR, która ma koncesje na wydobywanie żwiru. Gmina chcąc żeby 
ktoś inny to robił, to też musiałaby dawać teren w dzierżawę więc są to sprawy 
skomplikowane. Uważa, że łatwiej jest udzielić pozwolenia na wydobycie 
firmie, która ma koncesje i udzielając pozwolenia można zastrzec, aby nadkład 
ziemi właśnie na to wysypisko przeznaczyć. 
Zapytał radnych, czy wyrażaliby chęć zrobienia objazdu po gminie, aby poznać 
gdzie jest to wysypisko, droga technologiczna, ile terenów jest objętych 
szkodami górniczymi, gdzie jest ujęcie wody, teren budowy oczyszczalni, itd. to 
wszystko o czym dyskutuje się na sesji i przy okazji każdego budżetu. 
Poinformował też, że na stronie internetowej Urzędu Gminy jest informacja, że 
zostały wyłonione firmy do odśnieżania i harmonogram tego odśnieżania. 
 
Radny Edward Jonkisz zwracając się do Przewodniczącego podkreślił, że 
przedstawił tylko swoją propozycję i jeżeli chodzi o budżet to Przewodniczący 
go nie przekona w gospodarności jak to się robi. Zaznaczył, że jest to suma 
6mln.zł.i dopóki jest kopalnia, to będzie się brało skałę, ale jak stwierdził, na 
górę trzeba coś dać. Wyliczył, że skoro 1m3 ziemi kosztuje 30zł.to samochód z 
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10m3 ziemi 300zł. + transport + eksploatacja i nie ma żadnej gwarancji ile tych 
metrów sześciennych ziemi było, czy 25tyśm3 , czy też 50tyś.m3 ziemi, bo 
każdy będzie chciał zarobić. Jego zdaniem, dlaczego nie może być jedna firma 
główna i podwykonawcy. Zaznaczył, że jest to tylko jego propozycja. 
 
Radny Łukasz Furczyk nawiązał do propozycji objazdu gminy i zaproponował, 
aby objazd odbył się teraz korzystając z dobrej pogody. Zapytał też o 
całodobowy telefon w sprawie odśnieżania i prosił, aby ten telefon też był 
podany na stronie internetowej. 
 
Zastępca Wójta Artur Beniowski odpowiadając, poinformował że firma, która 
wygrała przetarg na odśnieżanie jest dostępna za pośrednictwem całodobowego 
telefonu Kierownika Referatu Bożeny Stankiewicz i ten telefon jest podany w 
internecie pod pozycją Bożena Stankiewicz. Dodał też, że firmy odśnieżające 
czytelnie podały kategorie dróg do odśnieżania w pierwszej kolejności i firmy te 
proszą o zrozumienie, że nie mogą być na wszystkich drogach naraz. 
 
Ad.8 
W ramach wniosków i zapytań radnych i rad sołeckich głos zabrali: 
 
Radny Wiesław Szypuła wnioskował o oznaczenie przejścia koło sklepu                  
p. Ślosarczyka  w Bestwinie. 
 
Radna Danuta Kubik  poinformowała, że 5mieszkanców Dworku w Bestwince 
otrzymało pismo, aby w terminie do 15 listopada br.opuścili działkę o pow. 
0,1217ha, którą uprawiali przez 50 lat. Mieszkańcy ci proszą, aby sprzedać im tą 
działkę w drodze nieprzetargowej po przystępnej cenie, bo w drodze przetargu  
cena będzie dla nich wysoka, a jest to starsza generacja o niskich emeryturach. 
 
Radny Łukasz Furczyk wnioskował o naprawę dwóch lamp na ul. Dankowickiej 
od strony Krzywolaków. 
Na skręcie z ul. Krzywolaków na ul. Witosa przy sklepie p. Gawędy podczas 
deszczu tworzy się rozlewisko wody. 
 
Radny Edward Jonkisz wnioskował, aby na ujęciu wody spotkał się Wójt przy 
udziale Prezesa KOMBEST-u p. Waliczka i Komisji Rozwoju Gminy, Ochrony 
i Kształtowania Środowiska celem zadecydowania co robić z drzewami – 
modrzewiami, bo igliwie wpada do wody i zatyka filtry i zabarwia wodę na 
czerwono. 
 
Radny Stanisław Nycz  wnioskował, aby zastanowić się co zrobić z bezdomnym 
p.Frączkiem, który jest uciążliwy dla społeczeństwa (zaśmieca tereny). 
 



 14 

Radny Jerzy Borutka zgłosił, że w rejonie Janowickiej 57 obrywa się pobocze i 
może również zarwać się droga. 
 
Przewodniczący Jerzy Zużałek podziękował za szybkie zadziałanie na wniosek 
z poprzedniej sesji, natomiast pominięta została dziura koło p. Szopy i na ul. 
Krzywolaków koło p. Englerta. 
 
Radny Jerzy Stanclik zgłosił dziury w jezdni na ul. Bialskiej w rejonie 
„Zielonego Krzyża” oraz na skrzyżowaniu ul. Witosa z ul. Krakowską. 
 
Radny Jan Wróbel zapytał co z działkami w rejonie Kółka Rolniczego w 
Bestwinie? 
 
Ad. 9 
Odpowiedzi udzielił Wójt Stefan Wodniak: 
 
• działka przy Dworku w Bestwince – jest przeciwnikiem „wyrywania” działki 
mieszkańcom, którzy się nią  zajmują i jej sprzedaży. Nie wiedział, że 
działka ta już została rozgraniczona i przygotowana do sprzedaży. Osobiście 
będzie wnioskował, aby tego nie sprzedawać i pozostawić dotychczasowym 
użytkownikom. Zaznaczył, że gmina na tej działce wielkiego majątku nie 
uzyska, zaś dla tych ludzi jest to bardzo ważna sprawa. 

 
• ujęcie wody – trzeba na miejscu rozpoznać sprawę. Osobiście zauważył, że 
woda jest zabarwiona, nie wiedział jednak, że powodem jest igliwie. Dlatego 
jest zdania, że problem należy jak najszybciej rozwiązać. 

 
• sprawa p. Frączka – rozmawiał zarówno z Komisją P/A jak i kierownikiem 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej gdzie p. Frączek robi najwięcej 
szkody (jest napastliwy, dewastuje). Również uciążliwy jest dla 
mieszkańców (obraża ludzi, zaśmieca tereny). Jest natomiast pełnosprawny i 
jedynie co można zrobić, to czynić starania o ubezwłasnowolnienie i 
skierowanie go do zamkniętego leczenia. Trzeba by się zastanowić, czy tak 
daleko sięgać, ale też wie, że wszystkie inne możliwości zostały już 
wyczerpane. 
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek dodał tylko, że p. Frączek był 
umieszczany w różnych ośrodkach i wszędzie uciekał, bo były to ośrodki 
otwarte. 
 

Zastępca Wójta Artur Beniowski udzielił odpowiedzi radnemu Janowi 
Wróblowi w sprawie działek informując, że pięć działek przy Kółku Rolniczym 
w Bestwinie od 40 lat mają nieuregulowane sprawy związane z hipoteką. 
Działki są przygotowane do sprzedaży. Procedura sądowa jest posunięta już na 
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tyle (są chętni do kupienia), że gmina mogłaby je już sprzedać. Nabywca  
kupiłby je jednak obciążone hipoteką, co powodowałoby niepotrzebne 
dodatkowe koszty.  Na wiosnę na pewno te działki będą mogły być sprzedane i 
skończy się problem chwastów, bo będzie od kogo egzekwować. 
 
Radny Jan Wróbel zasugerował, aby nabywców informować (jeżeli są z miasta), 
że w pobliżu tych działek jest gospodarstwo rolne i mogą być skargi na niemiłe 
zapachy . 
 
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek odczytał pismo skierowane do Zarządu 
Dróg Powiatowych, w którym zostały zawarte wnioski z poprzedniej sesji. 
Pismo stanowi załącznik nr 17 do nin. protokołu. 

 
Ad.10 
Przewodniczący Jerzy Zużałek przed zamknięciem sesji odczytał życzenia 
świąteczne skierowane do Rady Gminy Bestwina, a które wpłynęły na jego ręce. 
 
Dziękując za udział i dyskusję Przewodniczący Jerzy Zużałek zamknął obrady 
Rady Gminy Bestwina w dniu 14 grudnia 2006r. 
 
Sesja rozpoczęła się o godz. 15-tej a zakończyła o godz.1710. 
 
Protokolant                             Sekretarz obrad 
Irena Glądys                        Radny Łukasz Furczyk 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


