
Bestwina, dn. 29 stycznia 2007r. 
 
 

P r o t o k ó ł  Nr V/2007 
 

z sesji Rady Gminy Bestwina odbytej w dniu 29 stycznia 2007 roku                          
w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bestwina. 
 
Protokół obejmuje uchwały Rady Gminy Bestwina od Nr V/27/2007 do                      
Nr V/33/2007 
Lista obecności radnych oraz gości stanowi załącznik nr 1 i 2 do nin. protokołu. 
Na ustawową liczbę 15 radnych w sesji uczestniczyło 14 radnych co stanowi 
93%. Nieobecną usprawiedliwioną była radna Danuta Kubik. 
 
Sesja rozpoczęła się z dwudziestominutowym opóźnieniem z uwagi na to, że 
przed sesją Rada zapoznawała się z nowymi wariantami przebiegu drogi 
ekspresowej przez teren gminy Bestwina. 
 
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 IV/22/2006 z dnia 28 grudnia 2006r.  w sprawie 
budżetu gminy na 2007r. 

2) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na 
dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Budowa oczyszczalni 
ścieków komunalnych w Kaniowie w Gminie Bestwina – etap I, 

3) poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w 
drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości 
wynagrodzenia za inkaso, 

4) powołania składu Rady Społecznej, działającej przy Samodzielnym 
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bestwinie, 

5) ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe 
warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, 
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki 
wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku 
pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość 
nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego 
przyznawania i wypłacania, 
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6) zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Gminie Bestwina na 2007 rok.             

6. Informacje bieżące. 
7. Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich. 
8. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania. 
9. Zamknięcie sesji. 
 
Ad.1 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek przywitał wszystkich radnych 
Rady Gminy Bestwina, zaproszonych gości oraz wszystkich pozostałych 
przybyłych na obrady. Otworzył V sesję Rady Gminy Bestwina w dniu                   
29 stycznia 2007r. Na podstawie posiadanej listy obecności stwierdził 
prawomocność obrad.  
 
Ad.2 
Sekretarzem obrad zgodnie z harmonogramem jednogłośnie wybrany został 
radny Edward Jonkisz.  
 
Ad.3 
Przewodniczący przedstawił projekt porządku obrad jednocześnie informując, 
że zostały skierowane do niego dwie prośby.  Pierwsza, aby dokonać 
przesunięcia ostatniego projektu uchwały jako pierwszego, a dot. zatwierdzenia 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Gminie Bestwina na 2007 rok. Druga dot. wprowadzenia do porządku obrad 
podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji 
Budżetu i Finansów radnego Wiesława Szypuły oraz zaakceptowania jego 
członkostwa w Komisji Rozwoju Gminy, Ochrony i Kształtowania Środowiska. 
Wniosek został złożony na piśmie i stanowi załącznik nr 3 do nin. protokołu. 

Pierwszy zgłoszony wniosek został przyjęty 14 głosami „za” tj. jednogłośnie, 
zaś drugi wniosek został przyjęty 13 głosami „za” przy 1 głosie 
„wstrzymującym się”.  Porządek obrad z tymi naniesionymi poprawkami  został 
przyjęty 13 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się”. 
 
Ad.4  
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek stwierdził, że protokół z ostatniej 
sesji z dnia 28 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 14 głosami „za” tj. jednogłośnie. 
 
Ad. 5 
W liczbie 14 radnych Rada Gminy przystąpiła do podejmowania uchwał.                    
Projekty uchwał omawiane były na posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy. 
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Opinie komisji do przedstawionych projektów przedstawiali przewodniczący 
poszczególnych komisji: 
• Komisji Budżetu i Finansów – Przewodniczący Antoni Grygierzec, 
• 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) zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Gminie Bestwina na 2007 rok  

• Wprowadzenia do tego projektu udzieliła Pełnomocnik Wójta ds. P/A 
Bożena Jaromin informując, że na podstawie ustawy z dnia 26 
października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi ustawodawca ustanowił, że prowadzenie działań 
związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych 
jest zadaniem własnym gminy. W związku z tym corocznie od 1996r. jest 
uchwalany program, który zawiera przede wszystkim działania 
profilaktyczne na terenie szkół, opisuje działania Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a która jest inicjatorem tych 
zadań, jak również opisuje współpracę z innymi instytucjami typu 
poradnie lecznictwa odwykowego, izbą wytrzeźwień, ośrodkiem pomocy 
społecznej i szkołami, które znajdują się na terenie gminy Bestwina. 

• Projekt otrzymał pozytywną opinię komisji stałych. 
Ponadto członek Komisji Rozwoju Gminy, Ochrony i Kształtowania 
Środowiska radny Łukasz Furczyk wnioskował o wykonanie badań 
dotyczących dostępu do narkotyków i środków odurzających wśród 
młodzieży z terenu naszej gminy. 
Pełnomocnik Bożena Jaromin poinformowała, że jest zatwierdzony 
również Gminny Program Przeciw Narkotykowy oraz obowiązuje ustawa, 
która wskazuje gminie zdania własne w tym zakresie. W programie tym 
wpisane są diagnozy nadużywania narkotyków i są one prowadzone tylko 
w szkołach z uwagi na brak możliwości finansowych na ich wykonywanie 
na ogóle społeczeństwa. Ewentualnie można by je wykonać w formie 
ankietowej. 
Wójt Stefan Wodniak zaproponował, aby jednak wpisać ten wniosek do 
programu „narkotykowego” i zastanowić się jakie on będzie miał 
konsekwencje finansowe. 
Radny Jacek Łuszczak poparł wniosek radnego Łukasza Furczyka i 
zasugerował, czy nie zlecić np. studentom przeprowadzenie ankiet, które 
mogą posłużyć im później do napisania prac, a gminie dadzą informacje 
w tym zakresie. 
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Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek zaproponował, aby Komisja 
Edukacji, Kultury Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego spróbowała się 
tym tematem zająć i przygotowała jakieś propozycje chociażby takie, jak 
zaproponował radny Jacek Łuszczak lub inne. 
 

• Brak dalszych głosów w dyskusji. 
• W wyniku głosowania Uchwała Nr V/27/2007 w sprawie zatwierdzenia 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Gminie Bestwina na 2007 rok – została przyjęta 14 
głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 4 do nin. 
protokołu. 

 
2) zmiany Uchwały Nr IV/22/2006 z dnia 28 grudnia 2006r.  w sprawie 
budżetu gminy na 2007r.   

• Wyjaśnień do tego projektu uchwały udzieliła Skarbnik Gminy 
     Stanisława Grzywa. 
• Projekt otrzymał pozytywną opinię komisji stałych. 
• Brak głosów w dyskusji. 
• Uchwała Nr V/28/2007 w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/22/2006 z   

dnia 28 grudnia 2006r.  w sprawie budżetu gminy na 2007r  - została 
przyjęta 14 głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 5 
do nin. protokołu. 

      
3) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na 
dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Budowa oczyszczalni 
ścieków komunalnych w Kaniowie w Gminie Bestwina – etap I  

• Wyjaśnień udzieliła Skarbnik Gminy Stanisława Grzywa informując, że 
podjęcie tej uchwały jest potrzebne celem przedłożenia jej w Regionalnej 
Izbie Obrachunkowej i otrzymania opinii o możliwości zaciągnięcia i 
spłaty pożyczki. Pożyczka ta zapisana jest już w budżecie, zaś ta uchwała 
jest tylko formalnością. Informacyjnie podała, że jest już podpisana 
umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej na tą pożyczkę.  

• Projekt otrzymał pozytywną opinię komisji stałych. 
• Brak głosów w dyskusji. 
• Uchwała Nr V/29/2007 w sprawie zaciągnięcia pożyczki 

długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania 
inwestycyjnego pn.: Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych w 
Kaniowie w Gminie Bestwina – etap I  - została przyjęta 14 głosami 
„za” tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu. 
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4) poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w 
drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości 
wynagrodzenia za inkaso 

• Projekt otrzymał pozytywną opinię komisji stałych na dzień kiedy znani 
byli trzej inkasenci (zebranie wiejskie w Bestwinie odbyło się dopiero w 
dniu wczorajszym). Po zgłoszeniu na sesji inkasenta na teren Bestwiny 
komisje również nie wniosły uwag. W projekcie została naniesiona 
drobna poprawka poprzez wykreślenie w § 2 części zdania pierwszego: 
”zgodnie z terenem ich działania”. Poprawka została przyjęta 14 głosami 
„za” tj. jednogłośnie. 

• Brak głosów w dyskusji. 
• Uchwała Nr V/30/2007 w sprawie poboru podatku od nieruchomości, 

podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia 
inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso – została 
przyjęta 14 głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 7 
do nin. protokołu. 

 
5) powołania składu Rady Społecznej, działającej przy Samodzielnym 
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bestwinie 

• Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała projekt pozytywnie typując do 
składu Rady Społecznej radną Danutę Kubik, która w poprzedniej 
kadencji również w takiej Radzie pracowała. 

• Komisja Rozwoju Gminy, Ochrony i Kształtowania Środowiska -  
członkowie komisji wstrzymali się od głosu ze względu na fakt, iż ich 
zdaniem skład Rady Społecznej powinien być przedyskutowany przez 
całą Radę Gminy na sesji w celu podjęcia decyzji czy w owej Radzie 
powinni się znaleźć przedstawiciele każdego z sołectw gminy Bestwina. 
Jednocześnie chęć uczestnictwa w pracach Rady Społecznej wyraził 
Antoni Grygierzec. 

• Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego – 
zaakceptowała nazwiska podane do pracy w Radzie Społecznej a 
wymienione w projekcie uchwały. 

• Dyskusja: 
Radny Jacek Łuszczak sugerował, aby w Radzie Społecznej znaleźli się 
przedstawiciele wszystkich sołectw. 
Dr n. med. Franciszek Maga zwrócił uwagę, że w Radzie Społecznej SP 
ZOZ w Bestwinie brakuje przedstawiciela sołectwa Bestwina. Ze swej 
strony zaproponował w skład Rady radnego Jerzego Stanclika. 
Wójt Stefan Wodniak  poinformował, że statut  przewiduje 5 osobowy 
skład Rady Społecznej SP ZOZ niemniej wyjaśnił, że gdyby była taka 
wola, aby powiększyć skład o radnego Jerzego Stanclika tj. do 6 osób to 
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nic nie stoi na przeszkodzie, aby na kolejnej sesji przygotować projekt 
uchwały wprowadzający poprawkę do statutu.  
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek potwierdził, że jeżeli będzie 
zgłoszony taki wniosek, to projekt uchwały znajdzie się w porządku obrad 
kolejnej sesji. 
Radny Antoni Grygierzec wnioskował, aby na następnej sesji dokonać 
zmian w statucie. 
Wójt Stefan Wodniak prosił, aby na tej sesji przyjąć uchwałę z 5-cio 
osobowym składem Rady Społecznej z uwagi na fakt, że zakończyła się 
kadencja poprzedniej Rady, a na następnej sesji dokona się zmian w 
statucie i uzupełni skład Rady o szóstą osobę. 
Przewodniczący Jerzy Zużałek poddał pod głosowanie wniosek, aby 
znowelizować statut na następnej sesji w kierunku powiększenia składu 
osobowego Rady Społecznej do sześciu osób, zaś na tej sesji przyjąć 
uchwałę z podanym 5-cio osobowym składem. Wniosek został przyjęty 
14 głosami „za” tj. jednogłośnie. 

• Uchwała Nr V/31/2007 w sprawie powołania składu Rady Społecznej, 
działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki 
Zdrowotnej w Bestwinie – została przyjęta 14 głosami „za” tj. 
jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu. 

 
6) ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe 
warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, 
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki 
wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku 
pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość 
nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego 
przyznawania i wypłacania 

• Wyjaśnień udzieliła księgowa GZOSiP Jadwiga Krywult informując, że 
Regulamin na podstawie Karty Nauczyciela uchwalany jest corocznie i 
cały zakres składników wymienionych w projekcie uchwały szczegółowo 
przedyskutowany był na posiedzeniach poszczególnych komisji. W treści 
Regulaminu w stosunku do wersji pierwotnej zostały wprowadzone 
zmiany po omówieniu go na posiedzeniach komisji Rady Gminy. Zmiany 
stanowią załącznik nr 9 do nin. protokołu. Zmiana nastąpiła w wysokości 
dodatku motywacyjnego i wychowawstwa. Kwota dodatku 
motywacyjnego została obniżona o 5zł, zaś wychowawstwo zwiększono o 
10zł. tj. do kwoty 55zł. Ponadto doprecyzowano pojęcie „rodzice 
nauczyciela” , którzy też są uprawnieni do dodatku mieszkaniowego jeżeli 
są na wyłącznym ich utrzymaniu. Dodano również uzgodnienia ze 
Związkiem Zawodowym Solidarność jako stronę biorącą udział w 
uzgodnieniu Regulaminu. 
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• Przewodniczący odczytał pismo Związku Nauczycielstwa Polskiego 
Zarząd Oddziału Bestwina, które wpłynęło do Wójta Gminy i do 
wiadomości Rady Gminy – pismo stanowi załącznik nr10 do nin. 
protokołu. 

• Komisja Budżetu i Finansów szczegółowo zapoznała się z warunkami 
zawartymi w Regulaminie i generalnie  nie wnosiła uwag. Zapoznała się 
również z prośbą ZNP i po dyskusji Komisja doszła do wnioski, że 
sprawa dodatku za wychowawstwo powinna być jeszcze raz rozpatrzona, 
dlatego że kwota 45zł, w ocenie Komisji wydawała się zbyt niska. 
Również dodatek dla opiekuna stażysty był dyskutowany i Komisja 
rozważała możliwość jakiegoś niewielkiego wzrostu. Miałoby się to 
odbywać wszystko w ramach funduszu płac, który został zatwierdzony. 
Komisja ostatecznie zawnioskowała, aby za wychowawstwo rozważyć  
możliwość podniesienia kwoty do 70zł., zaś dla opiekuna stażysty 30zł. 
Jeśli chodzi o dodatek mieszkaniowy, to komisja nie proponowała zmian. 
W sprawie pracowników administracji oraz obsługi szkół i przedszkoli 
Komisja nie zajęła stanowiska. Przewodniczący Komisji po otrzymaniu 
na sesji poprawki do Regulaminu stwierdził, że funkcja opiekuna stażu 
została uwzględniona do propozycji Komisji. Kwota za wychowawstwo 
została tylko podniesiona o 10zł. do kwoty 55zł. i tą propozycję 
pozostawił do indywidualnego zdania członków Komisji na tej sesji. 

• Komisja Rozwoju Gminy, Ochrony i Kształtowania Środowiska 
zaopiniowała projekt pozytywnie – z uwagą aby dodatek za 
wychowawstwo klasy nie zwiększał się kosztem dodatku motywacyjnego, 
dodatek mieszkaniowy pozostał na ustalonym poziomie. W innych kwestiach 
członkowie Komisji  nie zajęli stanowiska. 

• Komisja Edukacji Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego po 
długotrwałej wymianie poglądów i opinii z udziałem Dyrektora 
Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli Arkadiusza Maja oraz 
Prezesa Zarządu Oddziału ZNP Janiny Leńczyk-Drąg przyjęła stanowisko 
popierające ostatecznie propozycje przedstawione przez Dyrektora Maja. 
Po zapoznaniu się z pismem Zarządu Oddziału ZNP do Wójta Gminy, 
Komisja uważa problem zwiększenia dodatku za wychowawstwo klasy 
oraz ustalenia nowych stawek nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 
za  uzgodniony i rozwiązany. Jeśli chodzi o proponowane podwyżki dla 
pracowników administracji i obsługi szkół i przedszkoli Komisja uznała 
je za słuszne i w pełni je popiera w wysokości równej inflacji. Przyjęła 
jednak stanowisko, że w wypadku kłopotów finansowych w II-gim 
półroczu Komisja w pełni poprze propozycje Wójta dotyczące 
ewentualnych przesunięć bądź też przyznania na ten cel ewentualnych 
nowych uzyskanych funduszy. W przypadku jednak, gdy okaże się, że 
kondycja finansowa gminy jest bardzo dobra, to Komisja proponuje, aby 
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Wójt rozpatrzył możliwość np. jednorazowych wyrównań, czy też 
podwyżek itp. Reasumując Komisja popiera propozycje dotyczące: 
dodatku mieszkaniowego na wysokości takiej jak ustalone, 
wychowawstwa klasy na 55zł, funkcji opiekuna na 30zł. dodatku 
motywacyjnego w wysokości 100zł. Komisja zajęła też stanowisko do 
grupy zawodowej pracowników obsługi szkół i przedszkoli, aby jednak 
przyznać wyrównanie (tj. ok. 22zł)do tych płac. 

• Dyskusja: 
Wójt Stefan Wodniak stwierdził z ubolewaniem, że przykro jest 
dyskutować  nad tak małymi kwotami jak 5,10 czy też 20zł. Podkreślił 
jednak, że sytuacja finansowa jest taka jaka jest. Prosił Dyrektora 
Arkadiusza Maja, aby w tym budżecie zmieścił się w tych regulacjach, 
które wynikają  z Karty Nauczyciela i z tego Regulaminu. Jak stwierdził, 
nie jest to dużo ale zawsze jest to jakiś ruch. Prosił, aby przyjąć ten 
Regulamin i te wyliczenia. Zaproponował, aby przez ten rok zastanowić 
się nad innym schematem, który ku zadowoleniu wszystkich byłby 
bardziej czytelny i wcześniej przedstawiony do przedyskutowania z 
nauczycielami. Według niego byłoby to bardziej sprawiedliwe.   

• Brak dalszych głosów w dyskusji. 
• Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek poddał pod głosowanie 
każdą zmianę w Regulaminie naniesioną przez Dyrektora Arkadiusza 
Maja. Proponowane zmiany, każde z osobna, zostały w głosowaniu 
przyjęte 14 głosami „za” tj. jednogłośnie. 

• Uchwała Nr V/32/2007 w sprawie ustalenia Regulaminu 
określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania 
nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, 
funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania 
innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, 
szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość 
nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady 
jego przyznawania i wypłacania – została przyjęta 14 głosami „za” tj. 
jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do nin. protokołu. 

 
7) zmiany Uchwały Nr II/12/2006 w sprawie ustalenia składów osobowych 
Komisji stałych Rady Gminy Bestwina. 
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek przypomniał, że radny 
Wiesław Szypuła złożył pisemną rezygnację z członka Komisji Budżetu i 
Finansów i zadeklarował chęć pracy w Komisji Rozwoju Gminy, 
Ochrony i Kształtowania Środowiska. 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Antoni Grygierzec zapytał 
o przyczynę rezygnacji radnego Wiesława Szypuły z członka Komisji 
Budżetu i Finansów. 
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Radny Wiesław Szypuła wyjaśnił, że przez cztery lata jako Wójt w III 
kadencji zajmował się budżetem, później jako Przewodniczący Komisji 
Budżetu i Finansów w IV kadencji też zajmował się budżetem. Teraz 
kiedy będą przygotowywane koncepcje, wizje gminy na okres ośmiu lat i 
również wszystko to co się z tą perspektywą wiąże tak w sensie 
wykonawczym, koncepcyjnym, jak i finansowym (środki unijne), to dla 
własnej satysfakcji (po tych ośmiu latach „bawienia się budżetem”) 
chciałby pracować w Komisji Rozwoju Gminy, Ochrony i Kształtowania 
Środowiska. 

• Uchwała Nr V/33/2007 w sprawie zmiany Uchwały Nr II/12/2006 w 
sprawie ustalenia składów osobowych Komisji stałych Rady Gminy 
Bestwina – została przyjęta 14 głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała 
stanowi załącznik nr 12 do nin. protokołu. 

 
 Ad. 6 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek w punkcie dot. informacji 
bieżących odczytał pisma, które wpłynęły do Rady Gminy: 
 
• Państwowy Powiatowy  Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej – dot. analizy 
przeprowadzonych badań laboratoryjnych wody dostarczanej do odbiorców z 
terenu gminy, produkowanej przez Przedsiębiorstwo Komunalne 
„KOMBEST”. Z przeprowadzonej analizy wynika, że wszystkie próbki 
wody pod względem fizyko-chemicznym i mikrobiologicznym odpowiadały 
warunkom jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Kopia pisma 
stanowi załącznik nr 13 do nin. protokołu. 

 

• Pani Olga Anufrijewa z Taszkientu w piśmie zwróciła się z prośbą                      
o przyjęcie jej wraz ze swoją dorosłą córką jako repatriantów do gminy 
Bestwina. Pismo stanowi załącznik nr 14 do nin. protokołu. 
Prośbę tą rozpatrywała Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i 
Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Bestwina. Komisja stwierdziła, że  
na dzień dzisiejszy na brak możliwości zapewnienia warunków lokalowych, 
jak również zapewnienia dla tych dwóch osób pracy. W związku z tym 
wyraziła opinie negatywną. 
Wójt Stefan Wodniak potwierdził, że na chwilę obecną brak zapewnienia 
zarówno mieszkania jak i stałej pracy. 

 
• Pani Anna Kamińska zam. w Betwince ponownie zwróciła się do Rady 
Gminy o zajęcie stanowiska w sprawie ścieków płynących przez jej działkę.  
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek poinformował, że Komisja Rewizyjna 
poprzedniej kadencji zajmowała się tą sprawą lecz nie zdążyła jej zakończyć 
ze względu na koniec kadencji. 
Wójt Stefan Wodniak stwierdził, że nie zna sprawy, bo nie wpłynęła ona na 
jego ręce niemniej zapewnił, że rozezna problem. 
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Rada Gminy jednogłośnie zajęło stanowisko, aby sprawę tą przekazać do 
rozpatrzenia Komisji Rewizyjnej nowej kadencji. 
 

• Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek przypomniał, że zgodnie z 
ustalonym terminem tj. do 15 stycznia br. wpłynęły do Rady Gminy wnioski 
o przyznanie nagród w ramach promocji gminy Bestwina. Zgodnie z 
Regulaminem przyznawania nagród wnioski rozpatruje Kapituła,  która   
składa się z pięciu osób tj. przewodniczącego Rady Gminy oraz 
przewodniczących poszczególnych komisji stałych, zaś podział tych nagród 
zatwierdza Rada Gminy. Z uwagi jednak na brak terminu kolejnej sesji,  
Przewodniczący zwrócił się do Rady Gminy o przyzwolenie na dokonanie 
podziału nagród przez Kapitułę bez głosowania na sesji. Termin wręczenia 
nagród planuje się w miesiącu lutym br. 
 
Radny Wiesław Szypuła wyraził swoje zdanie, że należy powierzyć Kapitule 
całość opracowania materiałów. 
 
Radny Antoni Grygierzec stwierdził, że jeżeli powierza się jakiemuś 
organowi coś do wykonania, to należy go obdarzyć zaufaniem. 
 
Po tej krótkiej dyskusji Rada Gminy jednogłośnie udzieliła przyzwolenia 
Kapitule na opracowanie całości materiałów i dokonania podziału nagród w 
ramach promocji gminy Bestwina. 
 

• Zastępca Wójta Artur Beniowski nawiązując do problemów związanych ze 
ściekami poinformował, że do Urzędu Gminy dochodzi w ostatnim czasie 
bardzo dużo sygnałów właśnie dot. ścieków (wylewanie ścieków do akwenu 
w Kaniowie gdzie kąpią się ludzie, w Bestwince ścieki płynące przez 
działkę, w Bestwinie sygnały, że ktoś wpuszcza ścieki do Łękawki itd.). 
Prosił wszystkich sołtysów, aby byli uczuleni na takie sprawy i każdy sygnał 
zgłaszali do Urzędu. Obiecał, że każda taka sprawa będzie rozpatrywana 
indywidualnie, łącznie z wizją na miejscu. 

 
• Wójt Gminy Stefan Wodniak udzielił szczegółowych wyjaśnień odnośnie, 
jak to nazwał „zamieszania” autobusów.  Zaznaczył, że to zamieszanie 
wyniknęło nie z naszej winy. Mówił już o tym na zebraniu wiejskim w 
Bestwinie, a także ukazały się komunikaty w internecie. Komunikaty zostały 
także ogłoszone w kościołach przez księży. Stan linii autobusowych został 
przywołany do stanu pierwotnego tzn taki, jaki był w miesiącu styczniu br. 
Stało się tak dlatego, że MZK jednoznaczną decyzją Prezydenta Miasta 
Bielska-Białej nie otrzymało pozwolenia na przedłużenie linii autobusowej 
do centrum Bestwiny. Głównym winowajcą tego zamieszania stał się PKS, 
który nierzetelnie sprawę potraktował. W grudniu ubiegłego roku i w 
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styczniu tego roku toczyły się rozmowy z dyrekcjami tych przedsiębiorstw. 
Zostały uzgodnione partnerskie warunki, niemniej PKS się z tych uzgodnień 
wycofał i zagroził zawieszeniem swojej linii na terenie gminy Bestwina. 

 
Wójt Stefan Wodniak przeprosił za to zamieszanie zakończone 
niepowodzeniem i obiecał, że dołoży wszelkich starań w celu kontynuowania 
rozmów zmierzających do zmiany decyzji Prezydenta Miasta Bielsko-Biała. 

      
Radny Jacek Łuszczak stwierdził, że jest to, jak to określił,  nauczka dla 
niego jako radnego i nauczka dla p.Wójta. Jego zdaniem, źle się stało, że 
prze różne czynniki narobiło się tyle zamieszania. Odbiło się to nieciekawym 
echem wśród społeczeństwa, a szczególnie wśród młodzieży. Uważa, że na 
przyszłość trzeba podejść do tych tematów bardziej „politycznie”. Nawet do 
tych prostych wręcz banalnych. Dla niego osobiście ważne jest zapewnienie 
Wójta, że nie zakończy tych starań i będzie tą sprawę dalej kontynuował. 
Osobiście uważa, że  krok Wójta nie był błędnym krokiem, bo gdyby go nie 
zrobił, to na przyszłość nie byłoby wiadomo jak do tematu podejść. 

     
Zastępca Wójta Artur Beniowski jako, że był zaangażowany w  sprawę  od 
samego początku, dodatkowo wyjaśnił też, że PKS w pierwszej reakcji dawał 
do zrozumienia, że im na tej trasie nie zależy. Kiedy uzgodnienia praktycznie 
były już na ukończeniu, to PKS się wycofał.  
 
Radny Jerzy Stanclik przekazał, że były informacje od mieszkańców rejonu 
Magówki, że mają problemy wejścia do autobusu, który jedzie z kierunku 
Dankowic i Starej Wsi do Bielska szczególnie w godzinach tzw. 
szczytowych tj. 6-7.00 rano. Przypomniał, że kilka lat wstecz PKS zapewniał, 
że dołoży tzw. rezerwę. Uważa więc, że teraz jest okazja, aby się o tą 
rezerwę upomnieć skoro PKS tak bardzo chce naszą gminę obsługiwać                    
i  powinien zapewnić odpowiedni komfort przejazdu zapewnić. 

 
      Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek również uważa, że należy zwiększyć 
liczbę kursów autobusów. 

 
     Radny Ludwik Mieszczak zapytał, na jakich zasadach porusza się PKS na 
terenie gminy oraz jaki byłby rachunek strat i zysków wprowadzając MZK w 
miejsce PKS. Z poprzedniej kadencji wie, że PKS jeździ na zasadzie 
wolnego przedsiębiorstwa w wolnym kraju na wolnym zarobku. Nie figurują 
oni u nas w dopłatach budżetowych jako jednostka komunikacji na terenie 
gminy. Natomiast  Marbus i MZK figuruje w naszych wydatkach 
budżetowych tj. 100tyś.zł + 77tyś.zł dowóz dzieci do szkół. Przypomniał, że 
wprowadzenie MZK na dwóch przystankach od „sosny” do centrum 
Bestwiny też będzie musiało być przez gminę dotowane, bo MZK jeździ po 
cenie  tzw. miejskiej. 
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     Wójt Stefan Wodniak wyjaśnił, że koszt za te dwa przystanki rocznie 
wyniósłby 24tyś.zł. Niemniej jest zdania, że taki koszt można ponieść 
zważywszy na zysk mieszkańców. Uważa, że budżet tworzą mieszkańcy i 
powinien ten budżet służyć  mieszkańcom.  Podkreślił, że w swoim zamiarze 
miał docelowo przedłużyć linię MZK do Kaniowa i od strony Janowic na 
Magówkę. Jest zdania, że mieszkańcom należy się tani przejazd. PKS jest 
firmą komercyjną i nigdy nie było dopłaty i nie było zawartej umowy. 
 
Radny Edward Jonkisz uważa, że w tej kwestii nie ma ani wygranych ani 
przegranych. Liczą się natomiast chęci tworzenia zmian w komunikacji 
autobusowej na korzyść mieszkańców gminy Bestwina. 
 

• Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa 
Publicznego Benedykt Kohut przedstawił sprawę dot. aparatu 
rentgenowskiego w Ośrodku Zdrowia w Bestwinie. . Działanie tego aparatu z 
dniem 22 stycznia br zostało zawieszone ze względu na brak parametrów  
ustawowych  Przedstawił całość korespondencji w tym zakresie. 
Kierownictwo SP ZOZ w Bestwinie otrzymało ofertę zakupu aparatu 
używanego od lek. med., Janusza Fijałkowskiego w kwocie 45tyś.zł + 
montaż 4tyś.zł.  
Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego zajęła się 
tym problemem i wypracowała następującą opinię:  
„Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego na 
swym posiedzeniu zapoznała się z pismem dotyczącym eksploatacji aparatu 
rtg X D-18 kierowanym do  Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu 
Sanitarnego w Katowicach i stanowiskiem tego Inspektora. 
Wysłuchała również opinii na ten temat kierownictwa SP ZOZ w Bestwinie 
oraz ich propozycji i inicjatyw w rozwiązaniu tego problemu oraz danych 
dotyczących  zapotrzebowania na usługi rentgenowskie. 
Wysłuchała także stanowiska Wójta Stefana Wodniaka w tej sprawie. 
Po wielokierunkowej i wielowarstwowej dyskusji Komisja uważa zakup 
aparatu rentgenowskiego za celowy i potrzebny, a termin jego zakupu, środki 
na ten cel pozostawia do rozstrzygnięcia jako wynik ustaleń i rozmów 
między Wójtem Gminy, Komisją Budżetu i Finansów a kierownictwem SP 
ZOZ w Bestwinie. 
Komisja wyraża jednak głęboką nadzieję, że termin jego zakupu będzie w 
miarę jak najszybszy i ekonomiczny dla zdrowia i dobra ogółu mieszkańców 
naszej gminy”.  
 
Wójt Stefan Wodniak zaznaczył, że nie ma aktualnie w budżecie zapisanych 
pieniędzy na ten cel. Niemniej uważa, że może udałoby się włączyć wniosek 
„funduszu norweskiego”. Być może ta modernizacja mogłaby się tam 
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znaleźć i wówczas można by rozważyć zakup nowego aparatu (ok.200tyś.zł). 
Stwierdził, że  kupno używanego sprzętu niesie ryzyko częstych awarii, a   
serwis do takiego sprzętu jest bardzo drogi. Poparł stanowisko kupna. 
Natomiast co do finansowania, to zasugerował, aby na ten cel  przeznaczyć 
rezerwę budżetową, która wynosi 26tyś.zł. jeśli Rada Gminy wyraziłaby 
zgodę. Na resztę brakującej kwoty SP ZOZ musiałby szukać sponsorów. 
 
Przewodniczący Komisji Benedykt Kohut odczytał w całości złożoną ofertę 
przez p. Fijałkowskiego. Oferta stanowi załącznik nr15 do nin. protokołu 
wraz z pozostałą korespondencją. 

 
 Dr n. med. Franciszek Maga poinformował, że osobiście zna lek. 
Fijałkowskiego i potwierdził jego wiarygodność. Poinformował też, że p. 
Fijałkowski zamierza sprzedać aparat rtg z uwagi na zmianę profilu usług 
lekarskich (badania mamograficzne). Dr Franciszek Maga prosił o 
pozytywne załatwienie tej sprawy. 
 
Radny Wiesław Szypuła  dodał, że z informacji jakie uzyskał od kierownika 
SP ZOZ – ilość zdjęć wykonywanych rocznie w Ośrodku Zdrowia w 
Bestwinie wynosi  ok.1400. Gdyby nie instalować aparatu rentgenowskiego, 
to Ośrodek Zdrowia straci za rok ok. 23tyś.zł. W związku z powyższym, jak 
stwierdził, biorąc pod uwagę powyższe dane ekonomiczne plus 
niezadowolenie społeczne, pretendują  do tego żeby podjąć decyzję o 
zakupie aparatu rtg i świadczeniu usług dla mieszkańców gminy. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek z uwagi na brak dalszych 
głosów w dyskusji poddał  pod głosowanie wniosek o zakupie aparatu 
rentgenowskiego jednocześnie ze wskazaniem, aby Wójt przeznaczył środki 
na ten cel, które są zapisane w rezerwie budżetowej. 
 
Wniosek został przyjęty 14 głosami „za” tj. jednogłośnie. 

 
Ad. 7 i 8 W ramach zapytań radnych i rad sołeckich Przewodniczący Rady 
Gminy Jerzy Zużałek odczytał wnioski z odbytych zebrań wiejskich w 
poszczególnych sołectwach. Wnioski z zebrań wiejskich stanowią załączniki nr 

16,17,18,19 do nin. protokołu. 

Kolejno odczytał wnioski z protokołów z posiedzeń rad sołeckich w: 
Janowicach (5.01.2007,22.01.2007), Kaniowie (9.o1.2007,26.01.2007). 
Protokoły stanowią załączniki nr20,21,22,23 do nin. protokołu. 
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Ustne wnioski złożyli: 
 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Stanisław Nycz zapytał, czy  po ostatnim 
zebraniu wiejskim w Janowicach zostały przyjęte ustalenia dot. piłkochwytów 
przy Szkole Podstawowej w Janowicach? 
 
Odpowiedzi udzielił Wójt Stefan Wodniak informując, że odbyło się spotkanie  
ze służbami, które miały nadzorować proces remontu szkoły. Z wstępnych 
informacji wynika, że na pewno musi dojść do negocjacji ugodowych. Do tego 
momentu p.inspektor zawiesiła postępowanie odnośnie protokołu: czy umorzyć, 
czy też kontynuować sprawę pokontrolną. Osobiście chciałby tą sprawę załatwić 
jak najoszczędniej i zalegalizować te projekty, które są i raz na zawsze 
zakończyć ta sprawę. 
 
Radny Edward Jonkisz zgłosił wniosek o zamontowanie kilku lamp na ujęciu 
wody pitnej w Kaniowie od strony Malinowej pomiędzy ujęciem wody, a 
sąsiednim stawem, gdzie w okresie letnim młodzież spotyka się, kąpie i 
organizuje niebezpieczne imprezy. Prosił Wójta oraz Prezesa KOMBEST-u o 
rozpatrzenie jego wniosku. 
 
Radny Łukasz Furczyk  przedstawił postulat zespołu redakcyjnego, aby odejść 
od tytułu Magazyn Gminny i powrócić do tytułu Nasz Głos, jako że jest to 
gazeta wszystkich mieszkańców. 
Ponadto zgłosił wniosek zasugerowany przez p. Zygmunta Godulę, o wycięcie 
dwóch dębów rosnących przy ul. Krzywolaków w Kaniowie z uwagi na to, że  
samochody ciężarowe zahaczają o nie burtami przyczep. 
 
Radny Antoni Grygierzec zwrócił uwagę na fakt że osoby prywatne bez 
uzgodnień z właścicielami dróg, sadzą drzewa, które później zasłaniają 
widoczność. Za przykład podał skrzyżowanie ul. Batalionów Chłopskich z ul. 
Dankowicką i Krzywolaków oraz  ul. Grobel Borową (szczególnie na 
zakrętach).  
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy, Ochrony i Kształtowania Środowiska 
Andrzej Wojtyła  przedstawił trzy wnioski: 
 
- dot. utwardzenia drogi – poinformował, że Pan Władysław Fejdych 
zamieszkały na ul. Borowej zgłosił się z prośbą o utwardzenie drogi 
kamieniem na odcinku 50 metrów – jak szacuje byłoby to 5-7 kubików. O 
kamień ubiega się już od dłuższego czasu, uzyskiwał również zapewnienia iż 
po pomiarach wytyczających drogę – kamień zostanie wysypany, jednak tak 
się nie stało i nadal czeka na pozytywne rozpatrzenie tej sprawy. 
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-  dot. nadajnika – jak stwierdził z pewnością większość z mieszkańców ma 
telefon komórkowy. Na terenie gminy działa też wiele firm, więc ważne 
wydaje się, aby móc korzystać z usług oferowanych przez sieci komórkowe. 
Jak podkreślił, nie mówi o usługach trzeciej generacji lecz tych 
podstawowych jak swobodna rozmowa przez telefon, która przynajmniej w 
Bestwinie i Janowicach jest niemożliwa. Zasugerował, czy  więc nie warto 
byłoby chociaż spróbować ubiegać się o nadajnik obejmujący swym 
zasięgiem teren naszej gminy. Aby takie miejsca jak choćby centralnie 
zlokalizowany urząd gminy w Bestwinie mówiąc obrazowo nie był białą 
plamą na mapach zasięgu.  

 
-   dot. wałęsających się psów – poinformował, że wielu mieszkańców skarży się 
na wałęsające się psy, są to głównie matki dzieci uczęszczających do szkoły 
podstawowej – które boją się o bezpieczeństwo swoich dzieci. Jak stwierdził, 
jest świadomy tego iż owe incydenty można zgłaszać w urzędzie gminy i 
odpowiednie służby się tym zajmą, z tego jednak co wie, to usługa wyłapania 
psa jest kosztowna (średnio 400 zł). Jeśli ten pies jest bezpański, to sprawa 
jest zamknięta – koszt ponosi urząd gminy. Natomiast jeśli ma on właściciela   
rodzi problem wyegzekwowania tej kwoty – o ile właściciel przyzna się iż to 
jego pies. Uważa, że może warto byłoby wprowadzić identyfikację psów w 
naszej gminie,  należałoby uświadomić mieszkańcom iż są odpowiedzialni za 
to co robi ich pies. Jeśli każdy pies miałby identyfikator z danymi właściciela 
to być może pomogłoby to w rozwiązaniu tego problemu. Według jego 
oceny koszt takiego identyfikatora nie jest wygórowany i wynosi około 6 zł. 
(identyfikator posiadający karteczkę z danymi), lub 10-15 zł grawerowany. 

 
Sołtys sołectwa Janowice Jan Stanclik również zgłosił kilka wniosków: 
 
-  poszerzyć wjazd do Szkoły Podstawowej w Janowicach z ul. Korczaka ( w  
razie zagrożenia pożarowego nie wjedzie samochód strażacki), 

-   zgłosił , że płot przy tej szkole od strony ul. Janowickiej jest już zgnity, 
- przesunąć chodnik w stronę parkingu w miejscu gdzie jest barierka  
zabezpieczająca dzieci przed wejściem na ulicę. W ten sposób uzyska się 
poszerzenie wjazdu w stronę szkoły, 

 
Radny Łukasz Furczyk zgłosił, że na Magówce w Bestwinie jest uszkodzony 
słup telefoniczny. Odpowiedź – już ten problem jest zgłoszony do 
Telekomunikacji. 
 
Sołtys sołectwa Kaniów Marek Pękala zapytał, czy odpady segregowane będą 
odbierane tylko w I kwartale, bo taka informacja się ukazała. 



 16 

Prosił też, aby  Policja zwróciła szczególną uwagę na  ciężki transport 
przejeżdżający przez centrum Kaniowa. Mieszkańcy skarżą się, że nagminnie 
łamane są znaki  zakazujące większego tonażu jak 4,5tony.  
 
Sołtys sołectwa Janowice Jan Stanclik poinformował, że otrzymał pismo od 
mieszkanki Janowic, która skarży się na p. Frączka i na wałęsające się psy. 
Kopię pisma złożył na ręce Przewodniczącego Rady Gminy. Pismo stanowi 
załącznik nr 24 do nin. protokołu. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Nycz zapytał, czy nie jest możliwe 
obniżenie kosztów likwidacji wysypiska śmieci w Kaniowie? 
 
Wójt Stefan Wodniak wyjaśnił, że koszt likwidacji wynosi 6mln.zł. Koszt na ten 
rok wynosi 600tyś.zł.i to jest na pokrycie skały płonej i wykonanie studzienek. 
Nie ma możliwości oszczędności. 
 
Radny Rady Powiatu Bielskiego Józef Maziarz podzielił się informacjami z sesji 
Rady Powiatu Bielskiego. Z informacji wynika, że Rada podjęła uchwałę 
powołującą osiem komisji. Osobiście pracował będzie w trzech komisjach; 
Komisji Rewizyjnej (pełni fukcję Wiceprzewodniczący Komisji), Komisji 
Gospodarki i Transportu, Komisji Przestrzegania  Prawa i Bezpieczeństwa 
Publicznego. W tych dwóch ostatnich pracować będzie wspólnie z radnym 
Bogusławem Stolarczykiem. Poinformował też, że Rada dokonała zmian w 
programie inwestycyjnym pod nazwą likwidacja osuwisk na ulicach 
Gen.Hallera i Kościelnej. Zadania te zostały przeniesione z roku 2008 na rok 
obecny w związku z możliwością uzyskania potrzebnych kwot z Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji. Szacowany koszt remontu tych osuwisk 
na ul. Gen. Hallera – 300tyś.zł, na ul. Kościelnej – 1mln. zł. Zapadła również 
uchwała w sprawie udzielenia Szpitalowi Pediatrycznemu pożyczki w kwocie 
420tyś.zł.na okres trzech lat. Na mocy uchwały wybrano tez Sekretarza 
Starostwa p.Halinę Kopeć. 
 
Radny Rady Powiatu Bielskiego Bogusław Stolarczyk uzupełnił, że w Komisji 
Przestrzegania Prawa i Bezpieczeństwa Publicznego  pełni funkcję 
Wiceprzewodniczącego Komisji. 
 
Radny Jerzy Stanclik zwrócił się do radnych Rady Powiatu Bielskiego z prośbą, 
aby poruszyli problem chodników przy ulicach powiatowych. Podkreślił, że 
mieszkańcy granic Bestwiny byliby bardzo wdzięczni gdyby podjęto temat 
budowy chodnika wzdłuż ul. Krakowskiej w kierunku z granicą ze Starą Wsią. 
  
Radny Wiesław Szypuła zasugerował radnym Rady Powiatu, aby przyjrzeli się 
kwocie 1mln.zł z przeznaczeniem na osuwisko na ul.  Kościelnej, bo ta kwota 
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budzi jego wątpliwość. Stwierdził, że nie zna tematu ale być może część tej 
kwoty można by zaoszczędzić i przeznaczyć na chodniki. 
 
Odpowiedzi udzielił radny Rady Powiatu Józef Maziarz informując, że środki 
na realizację tych zadań spłynęły z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i 
Administracji poprzez Śląski Urząd Wojewódzki więc na pewno tych środków 
nie da się przeznaczyć na inny cel. 
 
Radny Łukasz Furczyk również zwrócił się do radnych Rady Powiatu, aby 
zwrócili się do swoich politycznych  mocodawców trochę wyżej w parlamencie,   
aby pomagali gminie w rozwiązywaniu konfliktów takich jak były z MZK i 
PKS. 
 
Radny Rady Powiatu Bogusław Stolarczyk zaznaczył, że jeszcze nie było 
posiedzenia komisji, ale zobowiązał się, że rozpozna sprawę osuwisk i na 
kolejnej sesji złoży informację w tej sprawie.  
 
Po wyczerpaniu tematów, Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek poddał 
pod głosowanie wniosek Kolegium Redakcyjnego, aby zmienić tytuł gazetki 
gminnej z Magazyn Gminny na Nasz Głos. 
 
Wniosek został przyjęty 11 głosami „za” przy 2 głosach „przeciw” i 1 głosie 
„wstrzymującym się”. 
 
Ad.9 Dziękując za udział i dyskusję Przewodniczący Jerzy Zużałek zamknął              
V obrady Rady Gminy Bestwina w dniu 29 stycznia 2007r. 
 
Sesja rozpoczęła się o godz. 15-tej a zakończyła o godz.1807. 
 
Protokolant                             Sekretarz obrad 
Irena Glądys                        Radny Edward Jonkisz 
 
 
 
 


