
Bestwina, dn. 13 sierpnia 2007r. 
 

P r o t o k ó ł  Nr IX/2007 
 

z sesji Rady Gminy Bestwina odbytej w dniu 13 sierpnia 2007 roku                         
w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bestwina. 
 
Protokół obejmuje uchwały Rady Gminy Bestwina od Nr IX/79/2007 do                      
Nr IX/88/2007 
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%.  
 
Projekt porządku obrad: 
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji. 
2. Wybór sekretarza obrad. 
3. Zatwierdzenie projektu porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.   
5. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007r. 
-    opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, 
-    opinie komisji stałych Rady Gminy Bestwina, 
- dyskusja  

6. Podjęcie uchwał w sprawie: 
1) zmiany Uchwały Nr IV/22/2006 z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie 
budżetu gminy na 2007 rok, 

2) uzupełnienia zapisów w § 5 Uchwały Nr VIII/71/2007 Rady Gminy 
Bestwina z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie procedury uchwalania 
budżetu gminy na lata 2008-2010 oraz rodzaje i szczegółowości 
uchwalania budżetu gminy towarzyszących projektowi uchwały 
budżetowej, 

3) zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla 
Gminy Bestwina na lata 2007-2010, 

4) sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu, 
5) sprzedaży nieruchomości, 
6) powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników 
na okres kadencji 2008-2011, 

7) rozwiązania Związku Międzygminnego „Wspólnota Gmin Ziemi 
Bielskiej” 

8) przekazania drogi powiatowej ul. Podleskiej w Bestwinie i zaliczenia jej 
do drogi gminnej 

7. Informacje bieżące. 
8. Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich. 
9. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania. 
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10. Zamknięcie sesji. 
 
Ad.1  
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek przywitał wszystkich radnych 
Rady Gminy Bestwina, zaproszonych gości oraz wszystkich pozostałych 
przybyłych na obrady. Otworzył IX sesję Rady Gminy Bestwina w dniu 13 
sierpnia 2007r. Na podstawie posiadanej listy obecności stwierdził 
prawomocność obrad.  
 
Ad.2 
Sekretarzem obrad zgodnie z harmonogramem jednogłośnie tj. 15 głosami „za” 
wybrany został radny Jacek Łuszczak.  
 
Ad.3 
Przewodniczący Jerzy Zużałek przedstawił projekt porządku obrad jednocześnie 
wnioskując o wprowadzenie w punkcie 6 dodatkowych dwóch uchwał w 
sprawie: 
• zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na 
dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Wymiana sieci 
wodociągowej Bestwina ul. Bialska, ul. Zielona – III etap ( jako trzecią w 
kolejności ). 

• poparcia wszelkich działań podejmowanych przez Samorząd 
Województwa Śląskiego na rzecz przyznania organizacji EURO 2012 w 
tym regionie (jako ostatnią z podejmowanych uchwał). 

 
Przypomniał, że te tematy, których dotyczą w/w projekty były omawiane na 
posiedzeniach komisji. 
 
Wniosek Przewodniczącego Rady Jerzego Zużałka został przyjęty 15 głosami 
„za” tj. jednogłośnie. 
Porządek obrad z przegłosowaną naniesioną poprawką również został przyjęty 
15 głosami „za” tj. jednogłośnie. 
 
Ad.4  
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek stwierdził, że protokół z ostatniej 
sesji z dnia 28 czerwca 2007r. 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. 
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Ad.5 
Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006r. stanowi 
załącznik nr 3 do nin. protokołu.  

• Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek odczytał Uchwałę Nr 
4100/IV/111/2007 z dnia 7 sierpnia 2007 roku IV Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o 
przedłożonej przez Wójta Gminy Bestwina informacji o przebiegu wykonania 
budżetu za I półrocze 2007r. Została wydana pozytywna opinia RIO. Kopia 
uchwały stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu. 

 

• Opinie komisji do  Informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 
przedstawiali przewodniczący poszczególnych komisji: 
 
Komisja Budżetu i Finansów – Przewodniczący Antoni Grygierzec 
Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała Informację z wykonania 
budżetu gminy za I półrocze 2007. Jedyny niepokój wzbudza w komisji niski 
stan dochodów z opłaty eksploatacyjnej. Wynika to jednak z przyczyn kopalni, 
która eksploatuje w bardzo ograniczonym zakresie na naszym terenie.  
 
Komisji Rozwoju Gminy, Ochrony I kształtowania Środowiska – 
Przewodniczący Andrzej Wojtyła 
Komisja nie miała żadnych zastrzeżeń i pozytywnie zaopiniowała wykonanie 
budżetu za I półrocze 2007. 
 
Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego – 
Przewodniczący Benedykt Kohut 
Komisja zapoznała się ogólnie z wykonaniem całości budżetu, ale głównie 
skupiła się na działach interesujących komisję, a które wynikają z jej nazwy. 
Stwierdzono, że przychody i wydatki w tych tematach są realizowane w stopniu 
możliwym do osiągnięcia w obecnym okresie tj. półrocza oraz w stopniu 
wynikającym z ich specyfiki np. podział roku szkolnego inny niż czasookres 
budżetu, ciągle zmieniające się uwarunkowania i wymogi pozyskiwania  
środków z innych zewnętrznych źródeł. Jednak mimo różnych kłopotliwych 
uwarunkowań i trudności, zarówno dochody jak i wydatki realizowane są w 
stopniu zadawalającym i Komisja wnosi o przyjęcie Informacji z wykonania 
budżetu za I półrocze 2007. 
 
Komisji Rewizyjnej – Przewodniczący Jerzy Kijas 
Komisja, opierając się na analizie finansowego i rzeczowego wykonania zadań 
ujętych do realizacji w budżecie gminy na rok 2007, stwierdziła, że: 
w I półroczu najniższe wpływy związane były z:  
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wpływami z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla 
kamiennego (15,46% wykonania) 

          oraz 
 wpływami ze sprzedaży składników majątkowych , które w całości 
zostały przesunięte na II półrocze 
 

Wydatki związane z zadaniami inwestycyjnymi objętymi wieloletnim planem 
inwestycyjnym dotyczące : 
 
- budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej (35,41%), 
- zamknięcia składowiska odpadów przemysłowych i komunalnych (11,54%   
wykonania), 
-modernizacja budynku OSP Kaniów (2,2%) 
 
zostały wykonane w niskim procencie, co przenosi wykonanie większości 
każdego zadania na II półrocze 2007 roku. 
 
Na podstawie powyższych ustaleń Komisja Rewizyjna stwierdza, aby: 
 
1. zwrócić szczególną uwagę na uzyskanie maksymalnych wpływów z opłaty 
eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego , 

2. ustalić warianty pozyskiwania środków inwestycyjnych w przypadku 
rażącego opóźnienia rozstrzygnięć konkursów dotyczących środków 
unijnych  

3. ustalić harmonogram działań inwestycyjnych z uwzględnieniem możliwości 
uzyskania środków zewnętrznych, 

 
• Dyskusja  
Brak głosów w dyskusji. Radni stwierdzili, że Informacja z wykonania budżetu 
gminy za I półrocze 2007r. została dogłębnie przedyskutowana na 
posiedzeniach komisji. 
 
Wobec braku uwag i głosów w dyskusji Przewodniczący Jerzy Zużałek poddał 
Informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007r. pod głosowanie, w 
wyniku którego  została przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie. 
 
Ad.6 
W liczbie 15 radnych Rada Gminy przystąpiła do podejmowania uchwał.                    
Projekty uchwał omawiane były na posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy. 
Opinie komisji do przedstawionych projektów przedstawiali przewodniczący 
poszczególnych komisji: 
• Komisji Budżetu i Finansów – Przewodniczący Antoni Grygierzec, 
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• Komisji Rozwoju Gminy, Ochrony I kształtowania Środowiska – 
Przewodniczący Andrzej Wojtyła, 

• Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego – 
Przewodniczący Benedykt Kohut,  

 
Rada Gminy podejmowała uchwały w sprawie: 
 
1) zmiany Uchwały Nr IV/22/2006 z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie budżetu 
gminy na 2007 rok 
• Wyjaśnień udzieliła Skarbnik Gminy Stanisława Grzywa – wszyscy radni 
otrzymali autopoprawkę wraz z uzasadnieniem – załącznik nr 5 do nin. 
protokołu. 

• Projekt otrzymał pozytywną opinię komisji stałych. 
• Brak głosów w dyskusji. 

Uchwała Nr IX/79/2007 w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/22/2006 z dnia 
28 grudnia 2006r. w sprawie budżetu gminy na 2007 rok – została przyjęta 
15 głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 6 do nin. 
protokołu. 

 
2) uzupełnienia zapisów w § 5 Uchwały Nr VIII/71/2007 Rady Gminy 
Bestwina z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie procedury uchwalania budżetu 
gminy na lata 2008-2010 oraz rodzaje i szczegółowości uchwalania budżetu 
gminy towarzyszących projektowi uchwały budżetowej, 
• Wyjaśnień udzieliła Skarbnik Gminy Stanisława Grzywa informując, że 
w uchwale podjętej na ostatniej sesji zabrakło pewnych zapisów i w 
związku z tym zachodzi potrzeba jej uzupełnienia przez podjęcie 
dodatkowej uchwały. 

• Projekt otrzymał pozytywną opinię komisji stałych. 
• Brak głosów w dyskusji. 

Uchwała Nr IX/80/2007 w sprawie uzupełnienia zapisów w § 5 Uchwały Nr 
VIII/71/2007 Rady Gminy Bestwina z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie 
procedury uchwalania budżetu gminy na lata 2008-2010 ora 
z rodzaje i szczegółowości uchwalania budżetu gminy towarzyszących 
projektowi uchwały budżetowej – została przyjęta 15 głosami „za” tj. 
jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 7  do nin. protokołu. 
 

3) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na 
dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Wymiana sieci wodociągowej 
Bestwina ul. Bialska, ul. Zielona – III etap, 
• Projekt otrzymał pozytywną opinię komisji stałych. 
• Brak głosów w dyskusji. 
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Uchwała Nr IX/81/2007 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Katowicach na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Wymiana sieci 
wodociągowej Bestwina ul. Bialska, ul. Zielona – III etap – została przyjęta 
15 głosami „za” tj. jednogłośnie 
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu. 

 
4) zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy 
Bestwina na lata 2007-2010, 
• Wyjaśnień udzielił Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych p. Kazimierz Adamaszek informując, że jest 
to zadanie własne gminy. Podstawą  jest ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o 
przeciwdziałaniu narkomanii. Gminny Program jest integralną częścią 
Gminnej Strategii Integracji i Polityki Społecznej, a kierunki działań są 
zgodne z Krajowym Programem Przeciwdziałania Narkomanii. Program 
oparty jest na intensywnym współdziałaniu i inspirowaniu działań 
różnych podmiotów na obszarze uzależnień.  
Cele programu to: 
1) podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów 

związanych z używaniem środków psychoaktywnych i możliwości 
zapobiegania zjawisku. 

2) Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii 
pomocy psychospołecznej i prawnej oraz prowadzenie działalności 
informacyjnej z dużym wykorzystaniem strony internetowej Urzędu 
Gminy jak i portali działających na rzecz gminy Bestwina. 

3) Organizowanie i prowadzenie na terenie placówek oświatowych 
programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z udziałem grup 
rodzicielskich, promowanie zdrowego stylu życia, prowadzenie 
programów edukacyjnych. 

4) Doskonalenie grup zawodowych zaangażowanych w problematykę 
narkomanii poprzez organizację szkoleń, wymianę doświadczeń; 
zwiększenie ilości kompetentnych realizatorów programów 
profilaktycznych. 

5) Ułatwianie osobom uzależnionym i ich rodzinom korzystania z 
różnych form pomocy społecznej, wspieranie zatrudnienia socjalnego. 

6) Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych 
związanej przeciwdziałaniem narkomanii. 

Partnerami w realizacji programu są: 
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 
- Służba zdrowia, 
- Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, 
- Sąd Rejonowy w Pszczynie, 
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- Parafie w sołectwach, 
- Komisariat Policji w Czechowicach-Dziedzicach - Dzielnicowi, 
- Komenda Policji w Bielsku-Białej. 
- Kluby sportowe działające na terenie gminy. 
Program składa się z trzech podstawowych części:  
diagnozy problemu,  
zadań przewidzianych do realizacji, 
monitorowania programu, monitorowania działań i ewaluacji (działania 
korygujące, zmieniające, modyfikujące program). Program finansowany 
jest ze środków własnych. Na okres 2007-2010 przewidziana jest kwota 
niespełna 60tyś.zł., która została wydzielona z funduszu tzw.”kapslówki” 
tj. opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.    
 

• Projekt otrzymał pozytywną opinię komisji stałych. 
 Ponadto Komisja Rozwoju Gminy, Ochrony i Kształtowania Środowiska 
wnioskowała o: 
- kompleksową bazę adresów na stronach internetowych i Magazynie 
Gminnym gdzie można zwrócić się o pomoc w problemach 
narkotykowych, 

- kładzenie większego nacisku na wychowanie dzieci w duchu 
sportowym – między innymi przez zadbanie terenów przyszkolnych, 
szukanie animatorów czasu wolnego, organizowanie spotkań 
informacyjnych dla rodziców w celu rozpoznawania objawów 
zażywania narkotyków. 

Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 
Komisja stwierdziła, że Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 
został opracowany wszechstronnie, wielokierunkowo i bardzo dogłębnie, 
za co w imieniu Komisji złożył podziękowanie autorom programu. 
Komisja jest zdania, że wszystkie zaplanowane różne działania w tym 
zakresie winne w większym stopniu zająć wolny czas młodzieży w 
różnym wieku i różnych upodobaniach. Życząc jak najgłębszej realizacji 
programu w imieniu komisji wniósł o jego przyjęcie. 

 
• Dyskusja 
Radna Danuta Kubik stwierdziła, że Program Przeciwdziałania 
Narkomanii jest szeroko opracowany i chcąc go wykonać trzeba by go 
realizować. Jest zdania, aby interesować się dyskotekami pod deelerów, 
którzy przywożą narkotyki, a nasi uczniowie je nabywają. Zwróciła też 
uwagę, że  na terenie gminy wieczorem młodzież (nawet z podstawówki) 
może kupić alkohol w placówkach handlowych szczególnie w tych nowo 
otwartych.. Poinformowała, że w dniu wczorajszym zgłoszono taki 
incydent, że przed jedną z placówek handlowych czterech uczniów ze 
szkoły podstawowej kupiło cztery małe butelki wódki. Po wypiciu jednej 
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kupowali następną. Prosiła, aby zainteresować się, czy placówki 
handlowe posiadają tablice zakazujące sprzedaży alkoholu dzieciom i 
młodzieży, a szczególnie placówki nowo otwarte. 
 
Zastępca Wójta Artur Beniowski poinformował, że każdy lokal, w którym 
można kupić alkohol obligatoryjnie musi być wyposażony w  informacje, 
że alkoholu do lat 18-tu nie sprzedaje się i picie alkoholu w obrębie 
placówki jest wzbronione. Jest to wymóg ustawowy. 
 
Radny Edward Jonkisz jest zdania, że rodzice więcej winni interesować 
się swoimi dziećmi. Podał przykład incydentu w Kaniowie, gdzie ktoś 
wyciął ok.15m2 siatki z piłkołapów przy boisku owinął nią ławkę i 
wyrzucił do basenu. Z ubolewaniem stwierdził, że młodzież lekceważy 
wszystkie starania czynione w kierunku zabezpieczenia im wolnego 
czasu. 
 
Radny Antoni Grygierzec ponowił apel, aby Centrum Kultury, Sportu i 
Rekreacji w większym zakresie włączyło się do działań typowo sportowo 
– rekreacyjnych pod kątem organizowania dla młodzieży różnych form 
spędzania czasu, a szczególnie w okresie wakacyjnym.  
 
Brak dalszych głosów w dyskusji. 
 

Uchwała Nr IX/82/2007 w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Bestwina na lata 2007-2010 – 
została przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik 
nr 9 do nin. protokołu. 

 
5) sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu, 

• Projekt otrzymał pozytywną opinię komisji stałych. 
• Brak głosów w dyskusji. 

Uchwała Nr IX/83/2007 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze 
przetargu – została przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie.  Uchwała stanowi 
załącznik nr 10 do nin. protokołu. 
 
6) sprzedaży nieruchomości, 

• Projekt otrzymał pozytywną opinię komisji stałych. 
• Brak głosów w dyskusji. 

Uchwała Nr IX/84/2007 w sprawie sprzedaży nieruchomości – została 
przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do 
nin. protokołu. 
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7) powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników na 
okres kadencji 2008-2011 
• Projekt otrzymał pozytywną opinię komisji stałych. Komisje 
zaproponowały w skład Zespołu przewodniczących komisji stałych Rady 
Gminy Bestwina. 

• Brak głosów w dyskusji. 
Uchwała Nr IX/85/2007 w sprawie powołania zespołu opiniującego 
zgłoszonych kandydatów na ławników na okres kadencji 2008-2011 – 
została przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 
12 do nin. protokołu. 
 
8) rozwiązania Związku Międzygminnego „Wspólnota Gmin Ziemi Bielskiej” 

• Wyjaśnień udzielił Wójt Stefan Wodniak informując, że Związek taki 
powstał w latach wcześniejszych i obecnie jest on przeszkodą w 
rejestracji Związku na rzecz pozyskania majątku PKS. W związku z 
powyższym Związek „Wspólnota Gmin Ziemi Bielskiej” musi być 
formalnie rozwiązany. Uchwały w tej kwestii gminy podjęły już w 2001r. 
ale uchwały te nie spełniły wymogów formalnych. W związku z 
powyższym wszystkie gminy należące do tego Związku muszą podjąć 
nowe uchwały zgodnie z wymogami.– Pismo w tej sprawie od Śląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach Wydział Nadzoru Prawnego i 
Właścicielskiego w tej sprawie stanowi załącznik nr 13 do nin. protokołu. 

• Projekt otrzymał pozytywną opinię komisji stałych. 
• Brak głosów w dyskusji. 

Uchwała Nr IX/86/2007 w sprawie rozwiązania Związku Międzygminnego 
„Wspólnota Gmin Ziemi Bielskiej” – została przyjęta 15 głosami „za” tj. 
jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 14 do nin. protokołu.    
 
9) przekazania drogi powiatowej ul. Podleskiej w Bestwinie i zaliczenia jej do 
drogi gminnej. 
• Projekt otrzymał pozytywną opinię komisji stałych. 
• W dyskusji głos zabrał radny Antoni Grygierzec proponując opracowanie 
wniosku, w którym zostałyby wytypowane drogi powiatowe będące w 
najgorszym stanie i które defacto nie spełniają kryteriów drogi 
powiatowej. Następnie zaproponować „powiatowi” naprawę tych dróg, 
(tak jak na ul. Podleskiej) i ich przejęcie przez gminę. Jak podkreślił, 
zdaje sobie sprawę, że obciążałoby to budżet gminy ale jest to sposób na 
to, aby stan dróg w gminie wreszcie uległ poprawie. Powiat skupia się na 
głównych drogach przelotowych, a wszystkie drogi peryferyjne są w 
tragicznym stanie i stąd jego propozycja. 

 
Brak dalszych głosów w dyskusji. 
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Uchwała Nr IX/87/2007 w sprawie przekazania drogi powiatowej ul. 
Podleskiej w Bestwinie i zaliczenia jej do drogi gminnej – została przyjęta 
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do nin. protokołu. 

 

10) poparcia wszelkich działań podejmowanych przez Samorząd Województwa 
Śląskiego na rzecz przyznania organizacji EURO 2012 w tym regionie. 
• Wyjaśnień udzielił Zastępca Wójta Artur Beniowski informując, że jest to 
uchwała wspierająca na prośbę Marszałka Województwa Śląskiego – 
pismo Marszałka Województwa Śląskiego w tej sprawie stanowi 
załącznik nr 16 do nin. protokołu. 

• Projekt otrzymał pozytywną opinię komisji stałych. 
• Brak głosów w dyskusji. 

Uchwała Nr IX/88/2007 w sprawie poparcia wszelkich działań 
podejmowanych przez Samorząd Województwa Śląskiego na rzecz 
przyznania organizacji EURO 2012 w tym regionie – została przyjęta 15 
głosami „za” tj. jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik nr 17 do nin. protokołu. 

 
Ad. 7 
Przewodniczący Jerzy Zużałek odczytał pisma kierowane do Rady Gminy od: 
 
• Dyrektora Biblioteki Śląskiej w Katowicach – dot. działalności bibliotek 
samorządowych województwa śląskiego w roku 2006. W piśmie wyrażone 
jest najwyższe uznanie dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Bestwinie, która 
skalą i różnorodnością prowadzonej działalności wyróżnia się zdecydowanie 
wśród pozostałych bibliotek gminnych województwa śląskiego. Pismo 
stanowi załącznik nr 18 do nin. protokołu. 

. 
• Starosty Bielskiego – w piśmie zawarta jest prośba Starosty o rozważenie 
możliwości pomocy w osiedleniu się w Polsce na podstawie wizy 
repatriacyjnej p. Julii Litvinowej, która jest z pochodzenia Polką urodzoną w 
Kazachstanie w 1980r. w Karagandzie. Pismo stanowi załącznik nr 19 do 
nin. protokołu. 
Wójt Gminy Stefan Wodniak wyjaśnił, że na dzień dzisiejszy gmina nie ma 
takich możliwości tym bardziej, że jedną rodzinę gmina już przyjęła. 
Obecnie gmina nie dysponuje żadnymi zasobami mieszkaniowymi, a i  z 
zagwarantowaniem pracy tez byłyby problemy. Wójt wyraził nadzieję, że  
może w innej gminie pojawią się takie możliwości, bo prośba kierowana 
była do wszystkich samorządów. 
 

• Starosty Bielskiego – dot. rozważenia podjęcia uchwały Rady Gminy w 
sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kłomnice dla 
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poszkodowanych przez trąbę powietrzną w kwocie 10 tysięcy złotych. Pismo 
stanowi załącznik nr 20 do nin. protokołu. 
Wójt Stefan Wodniak wyjaśnił, że nasza gmina nie dysponuje już zbytnio 
rezerwą budżetową, z której to środki te można by było skierować. Po za tym 
do końca roku jest jeszcze trochę czasu i gdyby w naszej gminie zdarzyły się 
takie przypadki losowe, to środki finansowe, chociażby niewielkie, trzeba 
mieć zabezpieczone. 
 

• Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek odczytał również propozycje 
przeprowadzenia badań socjologicznych w gminie Bestwina przez grupę ok. 
40 studentów pod nadzorem doktorów socjologii. Termin badania jakiegoś 
problemu bądź zagadnienia przypadałby na lipiec 2008r, zaś termin 
oficjalnego zaproszenia upływa z dniem 21 września 2007r. Pismo stanowi 
załącznik nr 21 do nin. protokołu. 

Wójt Stefan Wodniak przypomniał, że problem omawiany był na komisjach i 
opinia jest taka, aby zadeklarować udział takiego badania, a w tzw. między 
czasie sprecyzować temat do badania. Rada wyraziła zgodę na wystosowanie 
oficjalnego zaproszenia. 
 

Przewodniczący przypomniał o „Pikniku Rodzinnym” w Janowicach w dniu 18 
sierpnia br. oraz o „Święcie karpia” w Kaniowie w dniu 25 sierpnia br. i meczu 
Kaniów-Bestwinka. 
 
Wójt Stefan Wodniak podzielił się informacjami, o których mówił już na 
posiedzeniach komisji, niemniej niektóre z nich chciał jeszcze raz 
zaakcentować: 
• PKS Bielsko-Biała pismem skierowanym do Wójta wyraziło zamiar 
zawieszenia kursów autobusów od września 2007r. w niedziele i w soboty ze 
względu na przynoszone straty, ale też przedstawiło koncepcję dopłat do 
kursów w celu utrzymania tej komunikacji. Pismo stanowi załącznik nr 22 
do nin. protokołu. Problem omawiany był szeroko na posiedzeniach komisji i  
radni  zaakceptowali stanowisko wójtów i burmistrzów naszego powiatu, a 
także dwóch samorządów powiatu żywieckiego, aby przychylić się do 
propozycji dopłat miesięcznych w wysokości 1250zł miesięcznie zgodnie z 
koncepcją PKS-u. Przy takiej wysokości dopłat od samorządów, PKS 
zadeklarował się pozostałe brakujące środki pozyskać z różnych innych 
źródeł. 

     Radni podtrzymali stanowisko nie podejmując w tej kwestii  dyskusji. 
 
• Park Techniki Lotniczej w Kaniowie – prace ruszyły pełną parą i trochę 
zakłóciły gminną inwestycję „likwidacja wysypiska” z uwagi na planowane 
już zamknięcie drogi dojazdowej do wysypiska ze skałą płoną, przez którą 
będzie formowany pas startowy. Po interwencjach i naciskach ze strony 
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Wójta, termin przejazdu tą drogą został przedłużony do 25 sierpnia br. Firma 
„Francuz” wożąca skałę płoną zadeklarowała się, że wysypisko będzie 
zasypane. Aktualnie jest przywiezione ok.40tyś.ton i za tyle firma ma 
zapłacone tj. ok. 270tyś.zł. Pozostało jeszcze do przywiezienia dalsze ok. 
40tyś. ton skały płonej. Wójt podkreślił, że jest w stałym kontakcie z Starostą 
Bielskim,  który jest inwestorem Parku Lotniczego i na bieżąco prowadzi 
negocjacje, aby likwidacja wysypiska mogła być kontynuowana. 

 
• Obiekt SET-a – w dniu jutrzejszym przyjedzie ekipa z Urzędu 
Marszałkowskiego celem zlustrowania obiektu na miejscu. Całość 
dokumentów o pozyskanie środków na te tereny znajduje się w Urzędzie 
Marszałkowskim. 

 
W sprawach bieżących głos zabrał radny Andrzej Wojtyła -Przewodniczący 
Komisji Rozwoju Gminy, Ochrony i Kształtowania Środowiska 
przedstawiając wnioski i propozycje komisji  z odbytej wizji w terenie w 
dniu 19 lipca br., a dot. części budynku przedszkola w Kaniowie oraz 
terenów rekreacyjnych w Kaniowie. Jak poinformował ze strony radnych 
padła propozycja aby część kortów tenisowych przekształcić w 
wielofunkcyjne boisko do siatkówki i koszykówki. Zgłoszono też wniosek o 
wydzierżawienie w/w terenów osobie prywatnej. Został on przegłosowany 
pozytywnie przy dwóch głosach wstrzymujących. 
Członkowie komisji przegłosowali również wniosek mówiący o 
wstrzymaniu się z decyzją o zagospodarowaniu i adaptacji pomieszczeń w 
przedszkolu w Kaniowie z rozeznaniem możliwości ich wykorzystania na 
potrzeby szkolne. 

     
Ad.8 
W ramach wniosków i zapytań radnych oraz rad sołeckich Przewodniczący 
Rady Gminy w pierwszej kolejności odczytał wnioski zawarte w protokołach z 
posiedzeń rad sołeckich: 
 
Wnioski z posiedzeń Rady Sołeckiej w Janowicach: 
 

 z dnia 02.07.2007r. - zał. nr 23  do nin. protokołu  
- wykonać remont skrzyżowania ul. Janowickiej z ul. Kubika – asfaltowanie 
dziur w drodze, 
- odznaczyć parking przed kościołem przy ul. Janowickiej tablicami lub tablica 
„tylko dla samochodów osobowych”.  
- Postawić wyrwany znak – parking obok baru pod Kogutkiem oznaczający 
wjazd na parking, 
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Propozycje Rady Sołeckiej do budżetu gminy na 2008 rok: 
 
- remont i przebudowa drogi ul.Janowickiej od Janowic Niklówki do Centrum 
Janowic (prośba o wsparcie w Starostwie Powiatowym), 
- wykonanie chodnika wzdłuż ul. Janowickiej od. Ul. Korczaka do ul. 
Targanickiej, 
- wykonanie asfaltowania i odwodnienia tzw. ul. Famułkowej, 
- dalszy ciąg asfaltowania ul. Podlesie aż do ul. Szkolnej, 
- wykonanie projektu chodnika, wykupienie gruntów wzdłuż ul. Janowickiej do 
Leśniczówki na ten chodnik, 
- rozpatrzenie możliwości wykonania chodnika wzdłuż ul. Janowickiej od p. 
Ciszczoń do p. Grzybowskich, 
- oświetlenie ul. Janowickiej od granicy z Bestwiną w kierunku Centrum 
Janowic, 
- założenie dwóch progów zwalniających na ul. Korczaka przy Szkole 
Podstawowej w Janowicach, 
- dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Janowice w roku 2008 (OSP w 
Janowicach obchodzić będzie 100 lecie istnienia), 
- doprowadzenie wody na tereny rekreacyjne, jak i o dofinansowanie Pikniku 
Rodzinnego w Janowicach w 2008r., 
- dofinansowanie Rajdu Rowerowego w 2008r., 
- zabezpieczenie środków finansowych na zakup gruntów pod boisko piłkarskie 
w Janowicach. 
 

     z  dnia 16.07.2007r. - zał. nr 24  do nin. protokołu 
  Cytat z protokołu  „ Sołtys i Rada Sołecka  prosi Radę Gminy o zwrócenie uwagi 
co do inwestycji przeznaczenia środków z  budżetu gminy tylko na jedno 
sołectwo. My jako  sołectwo Janowice jesteśmy odstawieni na dalszy plan, czy 
to w realizacji w Planie rozwoju na lata 2007-2013, jak i w inwestycjach w 
sołectwie Janowice co roku. Uważamy, że dalsze takie traktowanie i 
przeznaczenie środków nierównomiernie na sołectwa w gminie Bestwina 
spowoduje, że sołectwo Janowice zubożeje pod wieloma względami od innych 
sołectw w gminie Bestwina.” 

 
z dnia 06.08.2007r. - zał. nr 25  do nin. protokołu  
 

- wybrukować przystanek w Janowicach przy Leśniczówce w stronę Bielska-
Białej, 
- dopisać do planów na 2008r. utwardzenie ul. Miodowej w kierunku p. Sroków 
i powyżej do działek, ponieważ droga ta została przejęta przez Urząd Gminy 
Bestwina, 
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- dołożyć brakującą kwotę 12tyś.zł. (kwota z ul. Famułkowej) na wykonanie 
ogrodzenia boiska szkolnego od strony Janowickiej, 
- wyasfaltować ul. Podlesie od ul. Janowickiej na długości ok.120 m (koszt 
ok.30tyś.zł.), 
- powiesić tablicę w Janowicach na Leśniczówce wskazującą kierunek na 
Bielsko i na Pisarzowice od strony Bestwiny, jak i od Bielska-Białej 
wskazującą na Bestwinę i Pisarzowice oraz wykonanie tabliczki z nazwą ul. 
Pisarzowickiej (na Leśniczówce jej brak).  

 
     Rada Sołecka w Kaniowie odbyła posiedzenie w dniu 9 sierpnia 2007r.                  

i   dotyczyło rozwiązania Spółki Pastwiskowej w Kaniowie – zał. nr 26 do 
nin. protokołu. 

 

Ustne wnioski złożyli: 
 
Radny Antoni Grygierzec zaproponował, aby ustalić czyją inwestycją jest 
oczyszczalnia ścieków, bo w podtekście zebrania Rady Sołeckiej w Janowicach 
wyczuwa, że chodzi o sołectwo Kaniów. Stwierdził, że to, iż oczyszczalnia 
ścieków budowana jest na terenach Kaniowa,  nie oznacza, że jest to inwestycja 
kaniowska. 
 
Radny Wiesław Szypuła podziękował za wykonanie przejścia dla pieszych na 
skrzyżowaniu ul. Godynia i W.Witosa w Bestwinie. 
 
Radny Łukasz Furczyk prosił radnego powiatowego Józefa Maziarza, aby 
„powalczyć” w powiecie o oznakowanie poziome dróg szczególnie przed 
zbliżającą się jesienią i panującymi w tym czasie mgłami. 
 
Radny Jacek Łuszczak podniósł problem stanu wody na terenie gminy 
zwracając szczególna uwagę na ujęcie wody pitnej w Kaniowie. Uważa, że 
należałoby w sposób szczególny opracować program ochrony naturalnych 
źródeł wodnych, bo w pewnej chwili gmina może stanąć przed dramatem braku 
wody z uwagi na zanieczyszczenia. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek wyraził oburzenie, że w 
Czechowicach-Dziedzicach na ul. Traugutta, która jest ulicą oświetloną zostały 
namalowane podwójne pasy, linie przerywane, a o pomalowanie linii na 
drogach powiatowych, zwłaszcza na zakrętach i w miejscach gdzie są mgły 
czyli w Kaniowie, Bestwinie nie można się  doprosić od czasu kiedy powiat 
powstał.  
Prosił o naprawę dziur na ul. Nad Łękawką i ul. Żwirowej oraz o postawienie 
lustra na ul. Grobel Borowa pomiędzy posesją p. Dziuby i p. Białobrzeskiego. 
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Radny Antoni Grygierzec poruszył problem przepustu obok sklepu na ul. 
Dankowickiej. Jest tam duża wyrwa stwarzająca zagrożenie wypadkowe. Jego 
zdaniem trzeba przedłużyć przepust i poszerzyć pobocze. 
Poinformował też, że mimo trzykrotnej naprawy ul. Dankowickiej znów 
pojawiły się duże dziury i ich łatanie już niczego nie załatwia.  
 
Członek Rady Sołeckiej w Bestwinie Franciszek Owczarz w imieniu 
mieszkańców Pod Magówką prosił o progi spowalniające.  

 
Ad.9 
 
Odpowiedzi na wnioski Rady Sołeckiej w Janowicach  z dnia 
02.07.2007(zał. 27 ) 
 
- wykonać remont skrzyżowania ul. Janowickiej z ul. Kubika – asfaltowanie 
dziur w drodze 

Odpowiedź: Niniejszy wniosek skierowany zostanie do Zarządu Dróg 
Powiatowych. 
 
- Odznaczyć parking przed kościołem przy ul. Janowckiej tablicami lub 
tablica „tylko dla samochodów osobowych”. 
Odpowiedź: Znaki na nowo wybudowanym parkingu zostały zamówione i 
w najbliższym czasie będą zamontowane.  

 
- postawić wyrwany znak – parking obok baru Pod Kogutkiem oznaczający 
wjazd na parking. 
Odpowiedź: wniosek wykonany 

 
Odpowiedzi na wnioski Rady Sołeckiej w Bestwinie złożone pismem w dniu 
28 czerwca 2007r. (zał. 28 ) 
- Wszystkie wnioski dot. dróg powiatowych zostały przekazane do Zarządu 
Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej celem załatwienia wg kompetencji. 

 
- Wniosek dot. udrożnienia rowu przy ul. Kościelnej w Bestwinie został 
skierowany do Gminnej Spółki Wodnej Melioracyjnej w Bestwinie o 
sprawdzenie czy rów ten znajduje się w ewidencji rowów melioracyjnych. 
Wykonanie udrożnienia winno zostać, bowiem wykonane przez administratora 
cieku. 

 
Odpowiedzi na zapytania złożone na ostatniej sesji w dniu 13 sierpnia 
2007r. skierowane na ręce Przewodniczącego Rady Gminy: (zał.29 do nin. 
prot.) 
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Radny Andrzej Wojtyła  
- rozpoznać możliwość przywrócenia ruchu dwukierunkowego na ul. 

Plebańskiej w Bestwinie, 

 
Odpowiedź: Ruch jednokierunkowy   na ul. Plebańskiej  został  wprowadzony 
na wniosek i w uzgodnieniu  z  radą sołecką  w  Bestwinie. Jest rozwiązaniem  
które  zastosowane zostało  ze względu na  bezpieczeństwo użytkowników  
drogi, a kilkuletnie  już   wprowadzenie  spowodowało ,że  przyzwyczajono się i 
zaakceptowano  ten sposób.  
 
Radny Andrzej Wojtyła 

- brak informacji o zawieszeniu na okres wakacji niektórych kursów firmy 

MAR-BUS (zamieszanie wśród pasażerów). Prosił Wójta o skontaktowanie 

się z firmą w celu podania pełnej informacji na stronach internetowych 

zarówno Bestwiny jak i firmy MAR-BUS, 

 
Radny Antoni Grygierzec 

- prosił o dodatkowy przystanek dla MAR-BUS-a w rejonie skrzyżowania obok 

p. Kozaka w Kaniowie (ul. Głębokie i Mirowska), 

 
Odpowiedź: Pan  zastępca Wójta  przeprowadził rozmowę telefoniczną  z  
właścicielem firmy  MAR-BUS  i  zwrócił  uwagę na konieczność  uprzedzania 
o wszelkich zmianach w prowadzonych kursach. Ponadto przypomniał  Panu 
Ogrodzkiemu , że obowiązują go  zasady zawarte  w  umowie  sporządzonej  na 
podstawie  Prawa Zamówień Publicznych. 
Pan Ogrodzki zobowiązał się do przestrzegania zasad. Jednocześnie  
poinformował , że odnośnie  wprowadzenia dodatkowego przystanku musi 
wypowiedzieć się negatywnie , gdyż  przystanki są określone  w zatwierdzonej 
linii autobusowej. Poinformował  jednak ,że  jego kierowcy , bez żadnego 
problemu  zatrzymują się  w indywidualnych przypadkach jeżeli ktoś chce  
wsiąść lub wysiąść  w miejscu gdzie nie ma wyznaczonego przystanku.  
 
Radny Jan Wróbel 

- zapytał, kto użytkuje ogród szkolny, 

Odpowiedź: Ogród  szkolny  jest użytkowany i  utrzymywany przez  Zespół  
Szkolno-Przedszkolny  w Bestwinie. 
 
Radny Edward Jonkisz 

- załatać dziury na ul. Myśliwskiej od ul. Czechowickiej do posesji p. 

Tomaszczyka Jerzego, 

 
Odpowiedź: Zadanie zostało wykonane w ramach remontów bieżących  dróg 
gruntowych. 
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Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek 

- w imieniu mieszkańców „Dworu”w Kaniowie prosił, aby przewidzieć ich do 

podłączenia do prowadzonej nowej sieci wodociągowej. 

- ponowił prośbę dot. sali do potrzeb widowiskowo-sportowych dla 

przedszkolaków w Kaniowie, 

 
Odpowiedź: Podłączenie „Dworu”  do sieci wodociągowej  zostanie  wykonane 
przez PK „KOMBEST” w najbliższym czasie. 
Wykonanie  Sali widowiskowo-sportowej  dla przedszkolaków w Kaniowie  
będzie  jeszcze rozważane.  
 
Sołtys sołectwa Janowice Jan Stanclik 

- poruszył problem dot. wykonania przekopu pod drogą ul. Podleskiej, aby 

woda z ul. Szkolnej nie zalewała mieszkańcom pól, 

 
Odpowiedź: Pracownicy  służb technicznych spotkali się  na miejscu  z Panem 
sołtysem . Wskazane rozwiązanie wymaga  zaangażowania środków 
finansowych. W związku z powyższym czynione będą starania o umieszczenie  
zadania w planie budżetu na 2008 rok. 
 
Sołtys sołectwa Kaniów Marek Pękala 

- prosił o wyjaśnienie stanu prawnego ul. Ludowej w Kaniowie z uwagi na 

pojawiające się konflikty, 

- w imieniu mieszkańców sąsiadujących z akwenem UKS-u „SET” i terenem 

wokół niego, przedstawił prośbę o zabezpieczenie tego terenu np. ogrodzenie 

z uwagi na to, że przybywające tam osoby wszystko niszczą (uprawy, łamią 

gałęzie, itd.). 

 
Odpowiedź: Zastępca Wójta wraz z kierownikiem  referatu GB  dokonali wizji 
lokalnej  i ustalono sposób rozwiązania  problemu poprzez  rozgraniczenie 
terenu . 
Wszelkie  sposoby  zabezpieczenia terenu UKS SET  wymagają  nakładów 
finansowych , a tym samym umieszczenia  prac w  planie budżetu. 
 
Radny Rady Powiatu Bielskiego Józef Maziarz podzielił się informacjami z 
prac Rady Powiatu Bielskiego oraz swojej działalności. Z informacji jakiej 
udzielił wynika, że interweniował w Starostwie w sprawie oznakowań 
poziomych na drogach powiatowych w gminie Bestwina, a także zwracał uwagę 
na wykonanie nowych oznakowań w okolicy sklepu ROLL w Bestwinie i w 
okolicy sklepu p.Gawędy w Kaniowie (niebezpieczne skrzyżowania). 
Interweniował też w sprawie przepustu w Kaniowie i będzie tą sprawę 
pilotował. 
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Zwrócił się do Rady Gminy z prośbą, aby nie traktować radnych Rady Powiatu 
Bielskiego jak urzędników Starostwa, którzy przyjmują zlecenia do realizacji. 
On ze swej strony zapewnił, że robi wszystko, co do niego należy. 
Będąc przy głosie odniósł się również do porządkowania ruchu pojazdów 
ciężarowych na drogach naszej gminy. W związku z tym odczytał pisma, które 
Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Stanisław Szwed wystosował w tej 
sprawie do Starosty Bielskiego oraz Komendanta Miejskiej Policji w Bielsku-
Białej. Pisma stanowią załącznik nr 30 do nin. protokołu. 
 
Zastępca Wójta Artur Beniowski  odpowiadając na tematy dot. inwestycji na 
terenie gminy i drogach gminnych poinformował, że będą rozważane i w miarę 
możliwości wszystkie wykonywane na bieżąco. W sprawie dróg powiatowych 
wszystkie wnioski kierowane są do Zarządu Dróg Powiatowych i wykonywane 
one są różnie (pismo do Zarządu Dróg stanowi załącznik nr 31 do nin. 
protokołu) 
 
Wójt Stefan Wodniak poinformował, że również w sprawie dróg monitował w 
Starostwie i uzyskał deklarację członka Zarządu, że dokona objazdu dróg 
powiatowych w gminie Bestwina. 
Wójt wyraził też ubolewanie, że również mimo monitów remont mostu na ul. 
Kościelnej nadal jest nie wykonany i wstyd przez niego przejeżdżać. 
 
Radny Jan Wróbel prosił o odpowiedź, czy możliwy jest ruch dwukierunkowy 
na ul. Plebańskiej? 
 
Wójt odpowiadając wyjaśnił, że brak możliwości poszerzenia drogi między 
cmentarzami i stąd ten ruch jednokierunkowy.  
 
Ad.10 
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Jerzy Zużałek dziękując za 
udział i dyskusję zamknął IX sesję Rady Gminy Bestwina w dniu 13 sierpnia 
2007r. 
 
Sesja rozpoczęła się o godz. 15-tej a zakończyła o godz.1650. 
 
Protokolant:                             Sekretarz obrad: 
Irena Glądys                            Radny Jacek Łuszczak 
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