
Bestwina, dn. 22 marca 2007r. 
 
 

P r o t o k ó ł  Nr VI/2007 
 

z sesji Rady Gminy Bestwina odbytej w dniu 22 marca 2007 roku                          
w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bestwina. 
 
Protokół obejmuje uchwały Rady Gminy Bestwina od Nr VI/34/2007 do                      
Nr VI/53/2007 
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%. 
 
Porządek obrad: 
 
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji. 
2. Wybór sekretarza obrad. 
3. Zatwierdzenie projektu porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.   
5. Informacja przedstawicieli PKS na temat funkcjonowania komunikacji 
pasażerskiej na terenie gminy Bestwina. 

6. Rozpatrzenie sprawozdania Wójta Gminy Bestwina z wykonania budżetu  
za 2006,r.: 
a) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach                              
o przedłożonym sprawozdaniu, 

b) wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta 
Gminy Bestwina, 

c) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o wniosku 
Komisji Rewizyjnej, 

d) opinie komisji stałych Rady Gminy Bestwina, 
e) dyskusja, 
f) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania 
budżetu gminy za 2006r. oraz udzielenia absolutorium Wójtowi 
Gminy. 

7. Podjęcie uchwał w sprawie: 
1) Uchylenia uchwały Nr III/15/2006 Rady Gminy Bestwina z dnia 14 
grudnia 2006r. w sprawie udzielenia poręczenia dla OSP w Bestwinie 
kredytu bankowego  w Banku Ochrony Środowiska na zadanie 
Termomodernizacja budynku OSP w Bestwinie. 

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

3) zmiany uchwały Rady Gminy Bestwina nr XXXII/229/2006 w sprawie 
szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na 
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raty należności pieniężnych Gminy Bestwina oraz jej jednostek 
organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy 
ordynacja podatkowa oraz wskazania do tego organów uprawnionych, 

4) uchylenia Uchwały Nr II/6/2006 Rady Gminy Bestwina z dnia                      
7 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej na rok 
2007, 

5) zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Bestwinie, 

6) regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 
obowiązującego na obszarze Gminy Bestwina, 

7) nadania nazwy ulicy w sołectwie Bestwina, 
8) nabycia nieruchomości (dot. ul. Dworskiej w Kaniowie), 
9) nabycia nieruchomości (dot. ul. St.Kóski w Kaniowie), 
10) nabycia nieruchomości (dot. ul. St. Kóski w Kaniowie), 
11) nabycia nieruchomości (dot. ul. Brzozowej w Bestwinie), 
12) zwolnienia z opłaty od zgłoszenia o dokonanie wpisu do ewidencji 

działalności gospodarczej 
13) określenia górnych stawek za wywóz odpadów komunalnych i 

nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości położonych w gminie 
Bestwina. 

14) zmiany tytułu czasopisma gminnego. 
15) zatwierdzenia Planu pracy  Rady Gminy Bestwina oraz komisji 

stałych na 2007 rok. 
16) utworzenia rachunku dochodów własnych  dla jednostek  

oświatowych    dla których organem prowadzącym jest Gmina 
Bestwina,    

8. Informacja o nagrodach  rzeczowych przyznanych przez Kapitułę Rady 
Gminy za promocję gminy w 2006r.     

9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z rozpatrzenia wniosków dot. p.Karcz 
Marii i p.Anny Kamieńskiej, 

10. Informacje bieżące. 
11. Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich. 
12. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania. 
13. Zamknięcie sesji. 

 
Ad.1  
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek przywitał wszystkich radnych Rady 
Gminy Bestwina, zaproszonych gości oraz wszystkich pozostałych przybyłych 
na obrady. Poinformował, że o usprawiedliwienie swojej nieobecności poprosili 
radni powiatowi; p. Bogusław Stolarczyk  i p. Józef Maziarz.  
Przewodniczący otworzył VI sesję Rady Gminy Bestwina w dniu 22 marca 
2007r. Na podstawie posiadanej listy obecności stwierdził prawomocność obrad.  
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Ad.2 
Sekretarzem obrad zgodnie z harmonogramem jednogłośnie wybrany został 
radny Jerzy Kijas.  
 
Ad.3 
Przewodniczący Jerzy Zużałek przedstawił projekt porządku obrad jednocześnie 
wnioskując, aby w punkcie podjęcie uchwał wprowadzić dodatkowe projekty 
uchwał w sprawie: 
 
- zmiany Uchwały Nr V/31/2007 z dnia 29 stycznia 2007 roku w sprawie 
powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym 
Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bestwinie – jest to projekt przygotowany 
zgodnie z ustaleniami na ostatniej sesji Rady Gminy, 
   
  oraz 3 projekty uchwał wynikające z nowych  przepisów lustracyjnych, a dot.    
  
- złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa 
państwa lub współpracy z nimi w okresie od dnia 22 lipca 1944r. do dnia 
31 lipca 1990 r. (dot. Sekretarza Gminy), 

 
- złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa 
państwa lub współpracy z nimi w okresie od dnia 22 lipca 1944r. do dnia 
31 lipca 1990 r. (dot. Skarbnika Gminy), 

 
- złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa 

państwa lub współpracy z nimi w okresie od dnia 22 lipca 1944r. do dnia 
31 lipca 1990 r. (dot. Redaktora Naczelnego). 
 
Zaproponował też wykreślenie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie 
zmiany tytułu czasopisma gminnego ze względu na to, że brak możliwości 
zmiany tego tytułu na Nasz Głos (nazwa zastrzeżona) oraz negatywne opinie 
komisji stałych Rady Gminy w tej kwestii. 
 
Radny Antoni Grygierzec zawnioskował, aby do porządku obrad wprowadzić 
punkt – dyskusja nt. budowy drogi ekspresowej S1 i wypracowanie stanowiska 
Rady Gminy w tej kwestii. Zaznaczył, że jest to wniosek Rady Sołeckiej w 
Kaniowie . 
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek poinformował, że ten temat jest już 
przewidziany w sprawach bieżących. Jeżeli Rada wypracuje stanowisko w tej 
sprawie, to zostanie ono przegłosowane i przyjęte. 
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Rada Gminy 15 głosami „za” tj.  jednogłośnie przyjęła przedstawione przez 
Przewodniczącego Rady Gminy propozycje zmian w porządku obrad 
wprowadzające dodatkowe uchwały.  
Natomiast za wycofaniem projektu uchwały głosowało 12 radnych, 1 radny 
głosował „przeciw” i 2 „wstrzymało się” od głosu. 
Porządek obrad z przegłosowanymi naniesionymi poprawkami został przyjęty 
15 głosami „za” tj jednogłośnie. 
 
Ad.4  
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek stwierdził, że protokół z ostatniej 
sesji z dnia 29 stycznia 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. 
 
Ad.5 
Informację o funkcjonowaniu komunikacji pasażerskiej na terenie gminy 
Bestwina przedstawiali przybyli na zaproszenie: p.Marek Małacha – Dyrektor 
PKS w Bielsku-Białej oraz p.Wiesław Budzowski – Prezes Zarządu PKS. 
Jako pierwszy głos zabrał p. Prezes Wiesław Budzowski.  Krótko omówił 
bilans PKS-u, który jest Spółką Skarbu Państwa. Wynik tego bilansu za rok 
2006 przedstawiał się pozytywnie. Z tego też względu PKS zainwestował w 
zakup nowych autobusów na miarę wymogów klienta europejskiego. 
Niezależnie od działalności podstawowej, jaką jest komunikacja regularna, PKS 
wykonuje szereg innych dodatkowych działalności, które są rentowymi, 
dochodowymi. Ta właśnie część działalności jest uzupełnieniem działalności 
podstawowej i dzięki niej  możliwe są inwestycje w postaci zakupów autobusów 
oraz odnowę całej infrastruktury i zaplecza technicznego. Jednym z głównych  
takich działań jest wynajem i turystyka, ale jak podkreślił, istotnym też 
elementem jest stacja obsługi, która w obrębie byłego województwa bielskiego 
rozwija się coraz bardziej intensywnie i ma coraz większe zapotrzebowanie na 
świadczenie usług. Ponadto posiadają najnowocześniejszą w tym obrębie 
okręgową stację diagnostyczną. PKS zatrudnia ogółem 280 osób i jest to 
zatrudnienie stabilne. Ze swej strony zaznaczył, że na chwilę obecną zarządzają 
firmą tak, że się  rozwija i chciałby, aby rozwijała się tak nadal.  
Niemniej, jak znaczył, możliwe jest nieodpłatne przejęcie akcji firmy przez 
gminy powiatu bielskiego i utworzenie Komunalnego Związku Gmin Powiatu 
Bielskiego. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
Radna Danuta Kubik  w imieniu mieszkańców Bestwinki podziękowała 
Zarządowi PKS za wprowadzenie autobusików przez to sołectwo, które 
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rozwiązują problem komunikacji do Bielska. Zwróciła się jednak z prośbą, aby 
w miarę możliwości na przyszłość rozważyć jeszcze wprowadzenie 
autobusików kursujących do Czechowic-Dziedzic. 
 
Prezes Zarządu p. Wiesław  Budzowski podziękował za te słowa, ale zaznaczył, 
że te podziękowania należą się wójtom gminy, którzy bardzo mocno starali się                      
o polepszenie komunikacji w gminie. 
 
Radny Jacek Łuszczak wyraził ubolewanie, że te sprawy dot. komunikacji 
rodziły się w dość kontrowersyjnych sytuacjach. Jak stwierdził, jest to dla nich, 
jako radnych, pewna nauczka i chciały, aby na przyszłość rozwiązywać 
problemy spokojnie i systematycznie. 
 
Radny Wiesław Szypuła złożył podziękowania dla Zarządu PKS za zmiany 
organizacyjne, które zostały wprowadzone w PKS-ie w ostatnich latach.  
Zaznaczył, że  to co było kiedyś (obskurne autobusy, nieuprzejmi kierowcy) to 
na szczęście historia. Dziś jest to odpowiedni tabor i odpowiedni kierowca. 
Wyraził nadzieję, że takie właśnie spotkania będą przyczynkiem do tego, aby te 
trudne problemy komunikacyjne rozwiązywać wspólnie.  
 
Radny Antoni Grygierzec złożył postulat, aby wydłużyć komunikację w 
Bestwince ul. Floriana w kierunku na Kaniów do ul. Łabędziej i aż nad Wisłę, a 
następnie pętla z powrotem do centrum. 
 
Marek Pękala sołtys Kaniowa w imieniu mieszkańców Kaniowa prosił o 
rozpatrzenie możliwości zwiększenia częstotliwości kursów do Bielska 
szczególnie w soboty i niedziele, bo młodzież ucząca się w tych dniach ma 
problemy z dojazdami. Również poparł postulat wydłużenia kursu z Bestwinki 
do Kaniowa 
 
Prezes Budzowski Wiesław odpowiadając wyjaśnił, że jest to obecnie działanie 
pilotażowe, aby zorientować się, czy jest to ekonomicznie opłacalne. Po okresie 
trzech miesięcy obiecał wrócić do tematu i wówczas podjąć decyzję - co dalej ? 
Prosił o konkretne dni, konkretne godziny, aby wspólnie z wójtem ten problem 
rozważyć. 
 
Dyrektor PKS Marek Małacha uzupełnił wypowiedź Prezesa Zarządu 
przybliżając koszty wozokilometra, ceny biletów. Naświetlił różnicę pomiędzy 
komunikacją MZK a PKS. Jak zaznaczył, różnica ta tkwi w tym, że MZK 
posiada dopłaty z budżetu miasta oraz gmin na terenie których świadczy usługi. 
Stąd atrakcyjniejsze ceny biletów. PKS jest firmą, która utrzymuje się sama. 
Potwierdził wypowiedź Prezesa Budzowskiego, że dodatkowa komunikacja 
przez sołectwo Bestwinka jest działaniem pilotażowym. Na dzień dzisiejszy po 
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okresie 19 dni funkcjonowania tej komunikacji przychód wyniósł zaledwie 
900zł., a  koszty wyliczone za 1 miesiąc wynoszą 1500zł.  
 
W trakcie wystąpienia radni: Edward Jonkisz, radny Łukasz Furczyk, radny 
Jerzy Stanclik zadawali drobne pytania, na które uzyskiwali odpowiedzi. 
 
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek na zakończenie tego punktu podziękował 
zaproszonym gościom jednocześnie zwracając się do radnych, aby w kontaktach 
z mieszkańcami zbierali wnioski w sprawie komunikacji celem 
przedyskutowania ich z Dyrekcją i Zarządem PKS. 
 
Ad.6 
Rozpatrzenie sprawozdania Wójta Gminy Bestwina z wykonania budżetu  
za 2006r. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek odczytał: 
 
a)  Uchwałę Nr 4100/I/34/2007 z dnia 12 marca 2007r. I Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w 
sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Bestwina 
sprawozdaniu  z wykonania budżetu za 2006 rok – wydana została opinia 
pozytywna.   Uchwała stanowi załącznik nr 3 do nin. .protokołu.. 

 
b) Uchwałę Nr 1/2007 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bestwina z dnia                   
5 marca 2007r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium dla Wójta 
Gminy Bestwina. Uchwała stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu. 

 
c) Uchwałę Nr 4100/I/32/2007 dnia 12 marca 2007r. I Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie 
zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bestwina – 
wydana została opinia pozytywna. Uchwała stanowi załącznik nr 5  do 

nin. protokołu. 
 
d) Opinie komisji stałych Rady Gminy Bestwina do przedstawionego 
sprawozdania Wójta Gminy Bestwina przedstawiali: 

 
Komisja Budżetu i Finansów 
Przewodniczący Komisji  radny Antoni Grygierzec - Komisja Budżetu             
i Finansów analizując realizację budżetu nie wniosła zasadniczych uwag. 
Komisja uważa, że zarówno realizacja dochodów, jak i wydatków 
(dochody 94,5%, a wydatki 92% ) jest wskaźnikiem, który upoważnia do 
tego, aby przyjąć to sprawozdanie. Były jednak uwagi na komisji                     
i osobiście też zdecydowanie byłby przeciwnikiem przyjęcia tego 
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budżetu, gdyby na tej sesji był obecny  poprzedni wójt Anatol Faruga. Jak 
podkreślił, budżet początkowo dosyć optymistyczny, który był w 
wydatkach majątkowych zaplanowany na kwotę około 5mln.zł.                   
(wydatki na inwestycje i remonty) po drodze  w ciągu roku tak się 
skurczył, że na ten cel wydano tylko 3 mln.715tyś.zł. - pomimo 
zwiększenia dochodów o 600tyś.zł. Jak określił, zmniejszono plan 
wydatków majątkowych pomimo dobrej koniunktury, dobrej realizacji 
budżetu gminy, który w trakcie roku jeszcze wzrósł. Poddał pod 
zastanowienie, gdzie te pieniądze się podziały? Jego zdaniem, logiczne 
jest, że jeżeli jakiegoś zadania z różnych powodów nie da się realizować  
( a tak się stało z oczyszczalnią ścieków - winę  ponosi poprzednik 
obecnego wójta), to można było środki przeznaczyć na inne cele 
majątkowe, inwestycyjne, czy remontowe. Zaznaczył, że takie zadania 
należy mieć w zanadrzu, aby móc wykorzystać kwotę, która pierwotnie 
była zaplanowana. Tymczasem w trakcie roku, ta kwota sukcesywnie się 
kurczyła i w efekcie  to wykonanie jest bardzo słabe. Nawet w transporcie  
nie zostały wykonane zadania mimo, że tam nie było żadnych przeszkód i 
200tyś.zł. wydano mniej na budowę chodników i remonty dróg. 
Zrezygnowano też z likwidacji składowiska odpadów, na które też była 
zaplanowana dość poważna kwota. Wszystkie te pieniądze poszły na 
bieżące utrzymanie tj. na realizację mniej lub bardziej zasadnych 
wniosków, czy też jednostek organizacyjnych lub  jednostek poza 
gminnych. Jak określił, nie chce wracać do przeszłości tj. kampanii 
przedwyborczej – ale myśli, że mógłby bez żadnej przesady powiedzieć, 
że ten 1mln.300tyś.zł. nie zrealizowane, to jest koszt kampanii wyborczej 
p. Farugi, którą powinien prowadzić za własne pieniądze, a nie za 
pieniądze budżetu gminy - nas podatników. 

 
Komisja Rozwoju Gminy Ochrony i Kształtowania Środowiska  
Przewodniczący Komisji radny Andrzej Wojtyła – Komisja rozpatrzyła 
sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2006 i zaopiniowała go 
pozytywnie udzielając absolutorium wójtowi gminy. 
 
Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 
Przewodniczący Komisji radny Benedykt Kohut  

 
Przewodniczący komisji odczytał opinię komisji następującej treści:  
„Komisja Edukacji Kultury Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego temat 
wykonania budżetu gminy za 2006 rok oraz udzielenia absolutorium 
wójtowi gminy  omówiła na swym posiedzeniu w dniu 13 marca 2007r. z 
udziałem wójta, zastępcy wójta, dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi 
Szkół i Przedszkoli  oraz dyrektora Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji 
w Bestwinie. 
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Dokładnie przeanalizowano realizację budżetu w działach będących w 
zainteresowaniu Komisji, tj.: 
- Oświata i Wychowanie, Edukacyjna Opieka Wychowawcza, 
- Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego, 
- Kultura Fizyczna i Sport, 
- Pomoc Społeczna, 
- Ochrona Zdrowia, 
- Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa. 

Szczegółowe dane finansowe kwotowo i procentowo zawarte są w 
pisemnym opracowaniu. 
Po szerokiej wymianie poglądów, wyjaśnieniu wątpliwości i niejasności, 
odpowiedziach obecnych gości na różnorodne pytania zadane przez 
radnych – członków komisji stwierdzam, że realizacja budżetu za 2006r. 
w tematycznych działach wykonana jest w stopniu możliwie dobrym. 
Realizacja ta kształtuje się w granicach 96% - 100% po stronie wydatków.               
W żadnym dziale nie zostały przekroczone wydatki na wynagrodzenia 
wraz z pochodnymi. Podkreślono jednak w trakcie dyskusji, że do 
wydatków dotyczących Szkół Podstawowych i Gimnazjów z dochodów 
własnych gmina dopłaciła tylko 489 247,54zł, co stanowi 4,3% tych 
dochodów. W kwocie tej mieści się jeszcze 375846,30zł na 
funkcjonowanie Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli, które 
defakto jest jednym z referatów Urzędu Gminy.  Po odliczeniu tej sumy 
gmina dopłaciła do Szkół Podstawowych i Gimnazjów 113 401,24zł., 
czyli około 1% dochodów własnych. Resztę kosztów tych placówek 
pokryła bowiem subwencja państwa w kwocie 5 292 820zł. Przedszkola i 
Edukacyjna Opieka Wychowawcza są zadaniem własnym gminy. W 
wyniku dyskusji przyjęto następujące ustalenia i sugestie: 
- bardziej dokładnie czyli z dokładniejszymi przybliżeniami 
planować wydatki na Oświatę i Wychowanie, szczególnie na 
wynagrodzenia z pochodnymi, 

- od nowego roku szkolnego 2007/2008 wprowadzić do szkół, jako 
obowiązkowy, drugi język obcy, 

- w związku z planowanym w przyszłości remontem Domu 
Sportowca w Bestwinie zwróci się do wójta o informację co do 
przyszłości tego obiektu, co do jego zagospodarowania, 
wykorzystania, itd. 

Biorąc pod uwagę realizację budżetu za 2006r. i otrzymane 
wyjaśnienia komisja przyjęła stanowisko, aby przyjąć sprawozdanie z 
wykonania budżetu za 2006r. i udzielić z tego tytułu absolutorium 
Wójtowi Gminy Bestwina”. 
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e) dyskusja:  
Radna Danuta Kubik  stwierdziła, że nie wnosi uwag do wykonania 
budżetu, bo połowa obecnych radnych przygotowywała ten budżet w 
tamtej kadencji i pracowała przy jego realizacji. Potwierdziła fakt, że  
około1,5mln.zł wydatkowano na bieżące wydatki zamiast na inwestycje, 
ale uważa, że wynikało to z problemów bieżących sygnalizowanych przez 
społeczeństwo. Każde bowiem zebranie  wiejskie przynosi wiele 
problemów do wykonania. Jak podkreśliła, społeczeństwo określa 
radnych po wykonanym chodniku, oświetleniu ulicy itp. Musi się to 
jednak zmienić i liczy na obecnego wójta, który twardszą ręką będzie 
realizował ten budżet. Podkreśliła, że jego znajomość przepisów jest 
bardzo dobra, co do pozyskiwania środków unijnych. Zaznaczyła, że jest 
pewne „ale” tzn., że najpierw trzeba włożyć własne środki, a dopiero 
później otrzymać refundacje z wysokim oprocentowaniem (umorzeniem). 
Zwróciła uwagę, że wszyscy radni muszą się zorganizować na wszystkich 
zebraniach wiejskich, na spotkaniach rodzinnych, w sklepie, na drodze i 
tłumaczyli społeczeństwu, że trzeba się skupić wokół budowy 
oczyszczalni ścieków, jako najistotniejszej inwestycji, bardzo kosztownej. 
Poinformowała, że osobiście wyjaśnia mieszkańcom w swoim sołectwie, 
którzy proszą o oświetlenie ulic: Pastwiskowej, Braci Dudów, Krętej, 
Ciemnej, itd., aby poczekali aż gmina upora  się ze ściekami i śmieciami, 
a później będzie realizowała potrzeby mieszkańców. 
 
Radny Jerzy Stanclik zapytał, czy jest jakaś ustalona forma 
przedstawiania przez przewodniczącego komisji, stanowiska tej komisji? 
Odniósł bowiem wrażenie, że wystąpienie radnego Antoniego Grygierca 
troszeczkę odbiegało od formy, którą sobie wyobrażał. Dlatego zapytał, 
czy elementy tego wystąpienia były przegłosowane przez komisję i 
stanowią wyraz całej komisji, czy tylko przewodniczącego komisji? 
 
Radny Antoni Grygierzec – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów 
wyjaśnił, że starał się najpierw wyrazić stanowisko komisji dość 
jednoznaczne. Natomiast starał się również powiedzieć o dyskusji jaka 
była w trakcie obrad tej komisji i o zmianach budżetowych,  które w 
trakcie roku były dokonywane. Potwierdził, że bardziej było to jego 
stanowisko niż całej komisji ale przy tej okazji chciał się z tym swoim 
zastrzeżeniem podzielić. Nawiązał też do wypowiedzi radnej Danuty 
Kubik i potwierdził, że trzeba utrzymać dyscyplinę budżetową, tak aby te 
zadania, które są zaplanowane zrealizować, a nie w ciągu roku 
dokonywać szeregu zmian tylko dlatego żeby zaspokoić drobne sprawy. 
Jego zdaniem, te drobne sprawy w wielu wypadkach, to była propaganda 
wyborcza żeby nie tyle zaspokoić zbiorowe potrzeby, ale zjednać sobie 
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poparcie w przyszłych wyborach i jak stwierdził, nie będzie zdania na ten 
temat zmieniał. 
Podkreślił, że w tej kadencji trzeba zrealizować jedną z największych 
inwestycji tj. inwestycję na 27mln.zł., bo taki jest zakres I etapu , a jest to 
tylko część inwestycji dotyczącej oczyszczania ścieków. Stwierdził też, że 
opóźnienia w tym zakresie są wieloletnie sięgające dwóch kadencji. 
Uważa też, że  1,5mln.zł. mogło być już wykorzystane na ten cel, a nie 
jest i stąd jego frustracja w tej materii. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek – członek Komisji Budżetu i 
Finansów stwierdził, że w znacznym stopniu podziela opinię radnego 
Jerzego Stanclika, ponieważ takie oskarżenie o wykorzystanie 
1,3mln.zł.na kampanię wyborczą na komisji nie było głosowane ani 
również taki wniosek na komisji, czy też taka opinia na komisji Budżetu i 
Finansów nie została wyrażona. . Podkreślił, że tego typu opinia powinna 
być wyrażona teraz w czasie dyskusji. Zaznaczył, że radni -członkowie tej 
komisji, doskonale wiedzą, że takiej sytuacji na komisji nie było i komisja 
takiego stanowiska nie wypracowała. Jeszcze raz zwrócił się do 
przewodniczących komisji, aby na tej sesji i na przyszłość w chwili kiedy 
jest przedstawiane stanowisko komisji, to przedstawiali to stanowisko 
komisji, aby uniknąć oskarżeń, czy niedomówień.  
 
Radny Łukasz Furczyk zwrócił się do radnego Antoniego Grygierca                
i radnego Jerzego Stanclika, aby mniej się skupiali na tym czy się lubią, 
czy się nie lubią i co jest powiedziane w dyskusji, a na tym co jest 
rzeczywiście mówione i czy jest to zasadne. 
 
Radny Jacek Łuszczak  poinformował, że na jednym z posiedzeń komisji 
miał okazję zapytać pana wójta, czy gdyby miał do realizacji ten budżet, 
który był zrealizowany, zostałby przez niego podobnie zrealizowany. 
Poprosił Wójta Stefana Wodniaka o powtórzenie tej odpowiedzi. 
 
Wójt Gminy Bestwina Stefan Wodniak odpowiadając stwierdził, że 
czytając i przeglądając wykonanie budżetu uznał, że jest wykonany 
prawidłowo i nie dopatrzył się żadnych wydatków, czy nieprawidłowości 
natury, jak określił  „przestępczej”. Natomiast na pytanie, czy wykonałby 
ten budżet inaczej, to zaznaczył, że trudno mu ocenić. Nie pracował w 
tym czasie i nie podejmował żadnych decyzji.. Nie zauważył jednak 
błędów merytorycznych w tym budżecie, a przemieszczenia, które z 
różnych przyczyn następowały   trudno mu ocenić. Według niego, budżet 
jest wykonany prawidłowo. 
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Radny Jacek Łuszczak stwierdził, że zadawala go odpowiedź wójta. 
Pracując pierwszy raz w Komisji Rewizyjnej skupił się nad stroną 
merytoryczną wykonania tego budżetu i wyraził myśl, że wszyscy radni  
skupili się nad tą stroną wykonania tego budżetu. Jego zdaniem,  powinno 
się oceniać właśnie od strony merytorycznej i  animozje oraz wydawanie 
osobistych opinii na pewne tematy jest niestosowne na tego typu sesji. 
 

     Brak dalszych głosów w dyskusji 
 
f) Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek odczytał projekt uchwały                        
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 
2006 rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. W wyniku 
przeprowadzonego jawnego głosowania. Uchwała Nr VI/34/2007 w 
sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 
2006 rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy – została 
przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 6 
do nin. protokołu. 

 
Po dziesięciominutowej przerwie przystąpiono do dalszej części obrad. 
Salę obrad opuścił radny Wiesław Szypuła, który wcześniej usprawiedliwił 
swoje wcześniejsze wyjście. 
 
Ad. 7 
W liczbie 14 radnych Rada Gminy przystąpiła do podejmowania uchwał.                    
Projekty uchwał omawiane były na posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy 
oprócz projektów uchwał wprowadzonych do dzisiejszego porządku obrad. 
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) Uchylenia uchwały Nr III/15/2006 Rady Gminy Bestwina z dnia 14 grudnia 
2006r. w sprawie udzielenia poręczenia dla OSP w Bestwinie kredytu 
bankowego  w Banku Ochrony Środowiska na zadanie Termomodernizacja 
budynku OSP w Bestwinie. 
• Wyjaśnień do tego projektu uchwały udzieliła Skarbnik Gminy     
Stanisława Grzywa informując, że podjęcie tej uchwały ma również 
wpływ na zmiany zawarte w następnej w kolejności uchwały. W Banku 
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Ochrony Środowiska jest przygotowana umowa poręczenia do 
podpisania, ale podpis można złożyć dopiero  po podjęciu tej uchwały. 

• Projekt otrzymał pozytywną opinię komisji stałych. 
• Brak głosów w dyskusji. 
• Uchwała Nr VI/35/2007 w sprawie uchylenia uchwały Nr III/15/2006 

Rady Gminy Bestwina z dnia 14 grudnia 2006r. w sprawie udzielenia 
poręczenia dla OSP w Bestwinie kredytu bankowego  w Banku 
Ochrony Środowiska na zadanie Termomodernizacja budynku OSP 
w Bestwinie  - została przyjęta 14 głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała 

stanowi załącznik nr 7  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 informując, że uchwała ta mówi o wielu zmianach: 
zmianie wysokości subwencji oświatowej, podatku dochodowego od osób 
fizycznych – na wniosek ministra finansów. Subwencja oświatowa została 
zwiększona o kwotę 128,55tyś.zł., zaś podatek dochodowy od osób 
fizycznych został zmniejszony o kwotę 81 798zł. Na zakup aparatu 
rentgenowskiego sponsorzy wpłacili kwotę 26tyś.zł. Brakująca część na 
zakup tego aparatu zostanie przeznaczona z rezerwy wójta. W związku ze 
zwiększeniem środków potrzebnych na poręczenie, zwiększa się plan 
wydatków na obsługę długu publicznego o kwotę 12 838zł. W wyniku 
zmiany planu  dochodów zmniejsza się przychody z innych rozliczeń 
krajowych o kwotę 33 427zł. Zmienia się również załącznik nr 1, który 
mówi o spłacie tych zobowiązań. Jest wyznaczona kwota 61tyś.zł. 
Zmienia się również treść załącznika nr 9 w związku z tym, że 
przystąpiono do złożenia wniosku o dotację na modernizację „poprawa 
dostępności i jakości usług medycznych na terenie gminy Bestwina”. 
Poszerza się również zapis pierwotnej uchwały budżetowej o dwa nowe 
upoważnienia:  
- jeden upoważniający wójta do zaciągania zobowiązań na finansowanie 
wydatków, o których jest mowa w artykule 166 ust.1 ustawy o 
finansach publicznych 

- drugi  upoważniający wójta  do udzielania poręczeń do kwoty 61 068zł 
( w Banku Ochrony Środowiska i w Funduszu Ochrony Środowiska). 

• Tego projektu uchwały komisje nie opiniowały ze względu na to, że nie 
był on na czas posiedzeń dostarczony radnym. Z tego też względu 
rozwiązała się krótka dyskusja podczas, której rozważano, czy nie 
należałoby tego projektu wrócić do omówienia w komisjach. 
Wójt Stefan Wodniak dodatkowo wyjaśnił, że na  Ośrodek Zdrowia w 
poprzedniej perspektywie było zaabsorbowane 1300tyś.zł. oraz środki 
własne 800tyś.zł. Pozostałe 500tyś.zł były zapisane bez podania skąd tj. 
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ze znakiem zapytania. Obecnie jest opracowywany bardzo trudny projekt 
do Funduszu Norweskiego i jest on na tyle zmodyfikowany, że trzeba 
wykonać tzw. „projekt miękki” i projekt inwestycyjny. W tym zadaniu 
jest on bardzo wysoką kwotą oceniony, bo na kwotę 4 825tyś.zł. 
Podkreślił, że wtedy środki własne wyniosą tylko  1400tyś.zł. Zwrócił 
uwagę, że są to pieniądze podane na przysłowiowej „patelni” i dlatego 
prosił radnych, aby ten projekt przyjęli. 

• Brak  dalszych głosów w dyskusji. 
• Uchwała Nr VI/36/2007 w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/22/2006 z   

dnia 28 grudnia 2006r.  w sprawie budżetu gminy na 2007r. ( w tej 
wersji, którą na tej sesji przedstawiła i omówiła skarbnik gminy)  - została 
przyjęta 14 głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 8  

do nin. protokołu. 
 
3) zmiany uchwały Rady Gminy Bestwina nr XXXII/229/2006 w sprawie 
szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty 
należności pieniężnych Gminy Bestwina oraz jej jednostek organizacyjnych, 
do których nie stosuje się przepisów ustawy ordynacja podatkowa oraz 
wskazania do tego organów uprawnionych, 
• Wyjaśnień do tego projektu uchwały udzieliła Skarbnik Gminy     
Stanisława Grzywa. Poinformował, że projekt ten mówi tylko o 
wydłużeniu terminu rozkładania na raty. W pierwotnej uchwale  było                      
12 miesięcy, a obecnie wnioskuje się o poszerzenie terminu do 24 
miesięcy. Dodatkowo  wyjaśnień udzielił wójt informując, że dotyczy to 
wpłaty za kanalizację. Zaznaczył też, że nie będzie tej uchwały 
nadużywał, a jedynie w uzasadnionych przypadkach.. 

• Projekt otrzymał pozytywną opinię komisji stałych. 
• Brak głosów w dyskusji. 
• Uchwała Nr VI/37/2007 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy 

Bestwina nr XXXII/229/2006 w sprawie szczegółowych zasad i trybu 
umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych 
Gminy Bestwina oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie 
stosuje się przepisów ustawy ordynacja podatkowa oraz wskazania 
do tego organów uprawnionych  - została przyjęta 14 głosami „za” tj. 
jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 9  do nin. protokołu. 

 
4) uchylenia Uchwały Nr II/6/2006 Rady Gminy Bestwina z dnia 7 grudnia 
2006r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej na rok 2007, 
• Wyjaśnień do tego projektu uchwały udzieliła Skarbnik Gminy     
Stanisława Grzywa informując, że od 1 stycznia br. dotychczasowa 
uchwała utraciła moc prawną . Problem ten reguluje ustawa obowiązująca 
z nowym rokiem i aktualnie od tych czynności pobierana jest opłata 
skarbowa  
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• Projekt otrzymał pozytywną opinię komisji stałych. 
• Brak głosów w dyskusji. 
• Uchwała Nr VI/38/2007 w sprawie uchylenia Uchwały Nr II/6/2006 

Rady Gminy Bestwina z dnia 7 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia 
opłaty administracyjnej na rok 2007- została przyjęta 14 głosami „za” 
tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 10  do nin. protokołu. 

 
5) zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Bestwinie, 
• Wyjaśnień do tego projektu uchwały udzielił Zastępca Wójta Artur 
Beniowski informując, że jest to projekt uchwały wnioskowany na 
ostatniej sesji Rady Gminy, aby każde sołectwo miało swojego 
przedstawiciela w Radzie Społecznej SP ZOZ. Będąc przy głosie wyjaśnił 
także, że w bilansie SP ZOZ wkradł się błąd tzn. w poprzedniej wersji 
przychód był podany w kwocie ponad 8tyś.zł., a po korekcie wynosi on 
11 044zł. 

• Projekt otrzymał pozytywną opinię komisji stałych. 
• Brak głosów w dyskusji. 
• Uchwała Nr VI/39/2007 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bestwinie 
- została przyjęta 14 głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi 

załącznik nr 11  do nin. protokołu. 

 

6) zmiany Uchwały Nr V/31/2007 z dnia 29 stycznia 2007 roku w sprawie 
powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym 
Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bestwinie 
• Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek przypomniał, że na ostatniej 
sesji radni zaproponowali kandydaturę radnego Jerzego Stanclika w skład 
Rady Społecznej, jako przedstawiciela sołectwa Bestwina. 

• Projekt otrzymał pozytywną opinię komisji stałych z kandydaturą radnego 
Jerzego Stanclika. 

• Brak głosów w dyskusji. 
• Uchwała Nr VI/40/2007 w sprawie zmiany Uchwały Nr V/31/2007 z 

dnia 29 stycznia 2007 roku w sprawie powołania Rady Społecznej 
działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki 
Zdrowotnej w Bestwinie - została przyjęta 14 głosami „za” tj. 
jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 12  do nin. protokołu. 

 
7)  regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na  
obszarze Gminy Bestwina, 
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• Wyjaśnień do tego projektu uchwały udzielił Zastępca Wójta Artur 
Beniowski informując, że jest to sprawa techniczna uwzględniająca już 
poprawki naniesione przez wojewodę śląskiego. 

• Projekt otrzymał pozytywną opinię komisji stałych. 
• Brak głosów w dyskusji. 
• Uchwała Nr VI/41/2007 w sprawie regulaminu dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków obowiązującego na obszarze Gminy 
Bestwina - została przyjęta 14 głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała 

stanowi załącznik nr 13  do nin. protokołu. 

 

O godzinie 1733 salę obrad opuścił radny Antoni Grygierzec, który 
również wcześniej usprawiedliwił swoje wyjście.  
 

Dalsze podjęcie uchwał Rada Gminy kontynuowała w liczbie 13 radnych. 
 
8) nadania nazwy ulicy w sołectwie Bestwina, 

• Wyjaśnień do tego projektu uchwały udzielił Wójt Stefan Wodniak 
informując, że dotyczy to drogi, która jest odnogą ul. Ofiar Wojny w 
Bestwinie. Proponowana nazwa ulicy, to ulica Pogodna. Z propozycją 
nazwy wystąpili mieszkańcy tam mieszkający, zaś Rada Sołecka w 
Bestwinie przychylając się do wniosku, wydała opinię pozytywną. 

• Projekt otrzymał pozytywną opinię komisji stałych. 
• Brak głosów w dyskusji. 
• Uchwała Nr VI/42/2007 w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie 

Bestwina - została przyjęta 13 głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała 

stanowi załącznik nr 14  do nin. protokołu. 

 
9) nabycia nieruchomości (dot. ul. Dworskiej w Kaniowie), 

• Projekt otrzymał pozytywną opinię komisji stałych. 
• Brak głosów w dyskusji. 
• Uchwała Nr VI/43/2007 w sprawie nabycia nieruchomości - została 
przyjęta 13 głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 

15 do nin. protokołu. 

 
10) nabycia nieruchomości (dot. ul. St.Kóski w Kaniowie), 

• Projekt otrzymał pozytywną opinię komisji stałych. 
• Brak głosów w dyskusji. 
• Uchwała Nr VI/44/2007 w sprawie nabycia nieruchomości - została 
przyjęta 13 głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 

16 do nin. protokołu 
 

11) nabycia nieruchomości (dot. ul. St. Kóski w Kaniowie), 
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• Projekt otrzymał pozytywną opinię komisji stałych. 
• Brak głosów w dyskusji. 
• Uchwała Nr VI/45/2007 w sprawie nabycia nieruchomości - została 
przyjęta 13 głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 

17 do nin. protokołu. 
 

12) nabycia nieruchomości (dot. ul. Brzozowej w Bestwinie), 
• Projekt otrzymał pozytywną opinię komisji stałych. 
• Brak głosów w dyskusji. 
• Uchwała Nr VI/46/2007 w sprawie nabycia nieruchomości - została 
przyjęta 13 głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 

18 do nin. protokołu 
 

13) zwolnienia z opłaty od zgłoszenia o dokonanie wpisu do ewidencji 
działalności gospodarczej, 

• Projekt otrzymał pozytywną opinię dwóch komisji stałych, zaś Komisja 
Rozwoju Gminy, Ochrony i Kształtowania nie zajęła stanowiska . 
Członek tej komisji radny Łukasz Furczyk zaproponował, aby tym 
zwolnieniem objąć także absolwentów co już zostało wykonane  i 
absolwenci zostali w projekt wpisani.  

• W dyskusji głos zabrali: 
Radny Łukasz Furczyk wyraził nadzieję, że ten projekt uchwały stanie się 
początkiem zmiany podejścia gminy do osób rozpoczynających 
działalność gospodarczą, i że rozpocznie się w przyszłości dyskusja nad 
wprowadzeniem dodatkowych ułatwień naszym przedsiębiorcom.  
Radny Jerzy Stanclik  w uzupełnieniu podzielił się informacjami z 
posiedzenia w Komisji Zdrowia Rady Powiatu, gdzie były podnoszone 
sprawy działalności PEFRON-u tj. Funduszu dla osób niepełnosprawnych 
i możliwości uzyskania przez osobę niepełnosprawną rozpoczynającą 
działalność  wsparcia finansowego. 
Radny Andrzej Wojtyła stwierdził, że projekt uchwały, o którym jest 
mowa jest bardzo potrzebny i to jak najszybciej. 
Radny Jacek Łuszczak poruszył również problem osób uczących się i 
chcących otworzyć działalność. 
Wójt Stefan Wodniak odnosząc się do problemu poruszonego przez 
radnego Jacka Łuszczaka stwierdził, że na dziś jest to kwestia raczej nie 
do przyjęcia, ale w przyszłości zawsze można będzie tą uchwałę 
zmodyfikować jeżeli będą takie potrzeby. 
 

• Brak dalszych głosów w dyskusji. 
• Uchwała Nr VI/47/2007 w sprawie zwolnienia z opłaty od zgłoszenia o 

dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej - została 
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przyjęta 13 głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 

19 do nin. protokołu 
 
14) określenia górnych stawek za wywóz odpadów komunalnych i 

nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości położonych w gminie 
Bestwina, 

• Projekt otrzymał pozytywną opinię komisji stałych. 
• W dyskusji głos zabrał radny Andrzej Wojtyła, który stwierdził, że 
uchwała ta jest bardzo potrzebna i w tym miejscu jako reprezentant 
sołectwa Janowice poruszył problem dzikich wysypisk śmieci. Zgłosił, że 
śmieci pojawiły się w  lesie janowickim: przy ul. Kubika i ul. 
Janowickiej, a także przy ul. Pisarzowickiej. Uważa, że trzeba się 
zastanowić jak rozwiązywać te problemy. Wyraża nadzieję, że właśnie 
ten projekt uchwały może pomóc w rozwiązaniu tego problemu, bo daje 
gwarancje maksymalnych stawek, a tym samym poczucie bezpieczeństwa 
mieszkańcom, że stawki nie zostaną przekroczone, a także pociąga do 
odpowiedzialności poniesienia kosztów za wywóz śmieci w sytuacji gdy 
te śmieci znajdują się w miejscu do tego nie przeznaczonym. 

• Brak dalszych głosów w dyskusji. 
• Uchwała Nr VI/48/2007 w sprawie określenia górnych stawek za 

wywóz odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 
nieruchomości położonych w gminie Bestwina - została przyjęta 13 
głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 20 do nin. 

protokołu 
 
15) zatwierdzenia Planu pracy  Rady Gminy Bestwina oraz komisji stałych na  
2007 rok.           
• Projekt otrzymał pozytywną opinię komisji stałych. 
• Brak głosów w dyskusji. 
• Uchwała Nr VI/49/2007 w sprawie zatwierdzenia Planu pracy  Rady 

Gminy Bestwina oraz komisji stałych na  2007 rok - została przyjęta 13 
głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 21 do nin. 

protokołu 
 
16)  utworzenia rachunku dochodów własnych  dla jednostek  oświatowych    dla 
których organem prowadzącym jest Gmina Bestwina,    
•  Wyjaśnień do tego projektu uchwały udzielił Dyrektor Gminnego Zespołu 
Obsługi Szkół i Przedszkoli Arkadiusz Maj wyjaśniając, że konieczne i 
celowe jest utworzenie takiego rachunku, aby środki mogły wpływać na to 
konto i być rozliczane z tego rachunku. 

• Projekt otrzymał pozytywną opinię komisji Budżetu i Finansów, zaś 
komisja Rozwoju Gminy, Ochrony i Kształtowania Środowiska, jak i 
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Komisja Edukacji Kultury Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego nie 
analizowały tego projektu gdyż nie były w jego posiadaniu  w czasie 
odbywania swoich posiedzeń. Przewodniczący Komisji Benedykt Kohut 
potwierdził konieczność utworzenia tego rachunku z uwagi na to, że zna 
dość dokładnie ten temat. Dyrektor Maj na pytanie radnego Jerzego 
Stanclika wyjaśnił też, że ten rachunek zostanie otwarty dla szkoły w 
Bestwince. 

• Brak głosów w dyskusji. 
• Uchwała Nr VI/50/2007 w sprawie  utworzenia rachunku dochodów 

własnych  dla jednostek  oświatowych dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Bestwina - została przyjęta 13 głosami „za” tj. 
jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 22 do nin. protokołu 

 
17) złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa 

państwa lub współpracy z nimi w okresie od dnia 22 lipca 1944r. do dnia 
31 lipca 1990 r. (dot. Sekretarza Gminy), 

• Wyjaśnień do tego projektu uchwały oraz pozostałych dwóch projektów 
udzielił Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek przybliżając 
jednocześnie przepisy ustawy. 

• Brak głosów w dyskusji. 
• Uchwała Nr VI/51/2007 w sprawie  złożenia oświadczenia o pracy lub 

służbie w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w 
okresie od dnia 22 lipca 1944r. do dnia 31 lipca 1990 r. (dot. 
Sekretarza Gminy) - została przyjęta 13 głosami „za” tj. jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik nr 23 do nin. protokołu 

 
18) złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa 

państwa lub współpracy z nimi w okresie od dnia 22 lipca 1944r. do dnia 
31 lipca 1990 r. (dot. Skarbnika Gminy), 

• Brak głosów w dyskusji. 
• Uchwała Nr VI/52/2007 w sprawie  złożenia oświadczenia o pracy lub 

służbie w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w 
okresie od dnia 22 lipca 1944r. do dnia 31 lipca 1990 r. (dot. 
Skarbnika Gminy) - została przyjęta 13 głosami „za” tj. jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik nr 24 do nin. protokołu 

 
19) złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa 

państwa lub współpracy z nimi w okresie od dnia 22 lipca 1944r. do dnia 
31 lipca 1990 r. (dot. Redaktora Naczelnego). 

• Brak głosów w dyskusji. 
• Uchwała Nr VI/53/2007 w sprawie  złożenia oświadczenia o pracy lub 

służbie w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w 
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okresie od dnia 22 lipca 1944r. do dnia 31 lipca 1990 r. (dot. 
Redaktora Naczelnego) - została przyjęta 13 głosami „za” tj. 
jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 25 do nin. protokołu 

 
 

Ad.8 Informacje  o nagrodach rzeczowych przyznanych przez Kapitułę Rady 
Gminy za promocję gminy w 2006r. przedstawił Przewodniczący Rady Gminy 
Jerzy Zużałek. Informacja stanowi załącznik nr 26 do nin. protokołu.. 
W dyskusji głos zabrali: 
Radny Edward Jonkisz prosił, aby na przyszłość opracować folder na temat 
gminy Bestwina w języku polskim i angielskim, aby młodzież promująca gminę 
za granicami kraju mogła takie foldery rozdawać. 
Zastępca Wójta Artur Beniowski poinformował, że taki folder jest 
przygotowywany i w okresie wakacyjnym powinien się już ukazać. 
Radny Andrzej Wojtyła podał informacyjnie, że ten postulat znalazł się w 
projekcie pracy Komisji Rozwoju Gminy, Ochrony i Kształtowania Środowiska. 
 
Do informacji przedstawionej przez Przewodniczącego Rady Gminy nie 
wniesiono uwag i w wyniku głosowania została ona przyjęta 13 głosami „za” tj. 
jednogłośnie. 
  
Ad. 9 Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z rozpatrzenia wniosków dot. p. Karcz 
Marii oraz p. Anny Kamieńskiej złożył Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
Jerzy Kijas. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 27 do nin. protokołu. 
 
Wójt Stefan Wodniak wyjaśnił, że sprawa p. Kamieńskiej i państwa 
Wysoglądów jest już rozwiązana, bo zlecił to zadanie Gminnej Spółce Wodno- 
Melioracyjnej w Bestwinie.  
W sprawie drogi - p.Karcz rozpoczęła procedurę unieważnienia wpisu do księgi 
wieczystej. Urząd Gminy się w to nie włącza, bo na dziś ta droga nie jest 
potrzebna. Być może kiedyś problem wyniknie, gdyż w przyszłości w tym 
rejonie będzie budowana przepompownia. Osoby prywatne, które w tym rejonie 
mają działki są bardziej zainteresowane rozstrzygnięciem tego problemu. 
Osobiście wierzy, że niebawem będzie on rozwiązany. 
 
Do sprawozdania przedstawionego przez Przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej Jerzego Kijasa nie wniesiono uwag i w wyniku  głosowania zostało 
przyjęte 13 głosami „za” tj. jednogłośnie. 
 
Ad.10 
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek przywitał serdecznie przybyłych na 
obrady mieszkańców  gminy Bestwina, a zainteresowanych planowaną budową 
drogi ekspresowej S-1 Mysłowice „Kosztowy II” – Bielsko-Biała                    
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„Suchy Potok”- wariant nr V, mającej przebiegać również przez gminę 
Bestwina. Rozdał wśród radnych i odczytał też pismo, które mieszkańcy w tej 
sprawie złożyli do Rady Gminy na jego ręce. Pismo stanowi załącznik nr 28 do 

nin. protokołu .Po odczytaniu pisma Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, 
w której głos zabrali: 
Wójt Gminy Stefan Wodniak – przywitał przybyłych mieszkańców i 
przypomniał, że 23 stycznia br. firma projektowa TEBODIN SAP – PROJEKT 
pojawiła się ze swoim pomysłem i w wąskim gronie przedstawiła  opracowane 
dokumenty. Obecnych na tym spotkaniu było tylko kilku rolników z Bestwinki. 
Z tego spotkania została sporządzona notatka, którą Wójt szczegółowo omówił. 
Notatka stanowi załącznik nr 29 do nin. protokołu.  
Odczytał również  ważną uwagę zawartą w notatce dla tego wariantu V: „ Jeżeli 
pomimo uwag j.w. dopuszczony zostanie ten wariant, pozytywna opinia 
będzie możliwa jedynie pod warunkiem urządzenia węzła na wysokości ul. 
Jawiszowickiej w Kaniowie (za mostem na rz. Wiśle) celem zapewnienia 
powiązania komun. Dla terenów żwirowni i Parku Techniki Lotniczej, czyli 
ter. inwestycyjnych, znajdujących się w odl. 2-3km w kierunku zachodnim. 
Na marginesie Wójt zaznaczył, że inny wariant, wariant nr II z kolei biegnący 
przez Janowice też wymaga uzupełnienia dla terenów na zachód od S-1 
pomiędzy wiaduktem na ul  Janowickiej, bo też nie pokrywa się z  planami 
naszej gminy. 
Poinformował również, że uzyskał potwierdzenie od projektanta p.Maiczaka 
Artura, iż naniesie wszystkie uwagi z rozrysowanymi drogami serwisowymi i 
przejściami i w okresie dwóch tygodni przybędzie do gminy.  Zostanie wówczas 
zorganizowane spotkanie w sali OSP w Bestwince dla wszystkich 
zainteresowanych przy udziale Wicewojewody Śląskiego Wiesława Maśki. Ze 
swej strony zapewnił, że będzie czuwał nad całym tym problemem,  bo zdaje 
sobie sprawę, że wiele zamieszania powstałoby  w naszej gminie gdyby był 
realizowany wariant V. 
 
Radny Łukasz Furczyk uważa, że należy przychylić się do zdania mieszkańców, 
bo droga – wariant nr V przyczyni się w dużej mierze do degradacji naszej 
gminy i chciałby, aby ten protest był wyłożony w biurze sołtysa w każdym 
sołectwie. Mieszkańcy zwracali się z prośbą, aby ten problem nagłośnić. 
 
Radny Andrzej Wojtyła wyraził zadowolenie, że zostanie zorganizowane 
dodatkowe spotkanie z projektantem drogi S-1, gdyż to spotkanie jest bardzo 
istotne dla mieszkańców naszej gminy. Zakwestionował jednak miejsce 
spotkania, bo mieszkańcy Janowic w dużej mierze są zainteresowani tym 
spotkaniem i lokalizacja w Bestwince może im to utrudnić. 
 
Zastępca Wójta Artur Beniowski wyjaśnił, że gdziekolwiek to spotkanie będzie 
zorganizowane, to mieszkańcy pozostałych sołectw też będą mieli utrudniony 
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dojazd. Dlatego każdy zainteresowany  będzie musiał w jakiś sposób dojechać, 
bo nie da się zadowolić wszystkich zainteresowanych. 
 
Radny Jacek Łuszczak zgodził się z radnym Łukaszem Furczykiem, że należy 
sprawę nagłośnić i to bardzo szybko. Zwrócił uwagę, że jest to podobny 
problem, jak w przeszłości planowano rozbudowę rafinerii i tylko odpowiednie 
działania i w odpowiedniej porze mogą temu zapobiec. Ponadto stwierdził, że 
nie jest to problem tylko tych mieszkańców, których dotyczy bezpośrednio 
sprawa przebiegu tego wariantu V, ale jest to problem wszystkich mieszkańców 
gminy.  
 
Mieszkaniec sołectwa Kaniów p.Kucz wyraził swoje obawy co do zjazdu z ul. 
Jawiszowickiej, która jest na nasypie i nie jest do tego przystosowana. 
 
Odpowiedzi udzielił Wójt informując, że gdyby ten wariant w ostateczności 
nastąpił, to są już wstępne uzgodnienia ze Starostą oraz Burmistrzem 
Czechowic-Dziedzic i Wojewodą, aby połączyć węzeł z mostem na rzece Białej, 
a droga byłaby nowa z tym węzłem. 
 
Mieszkanka p. Ewa Kolano zapytała, czy są przewidziane wyburzenia. 
 
Wójt Stefan Wodniak odpowiadając wyjaśnił, że jeżeli będą wyburzenia, to 
reguluje to ustawa. Jeszcze raz podkreślił, że wizja, to nie znaczy, że wszystko 
będzie realizowane ale nie można się dać zaskoczyć i trzeba być 
przygotowanym na różne ewentualności. Poinformował też, że prawdopodobnie 
będzie realizowany wariant II z tego względu, że Natura 2000 i tak już jest 
przecięta koleją. Warianty zaś zostały przygotowane po to, aby wskazać 
wszystkie czynniki kosztowe, finansowe  i środowiskowe. Niemniej zaznaczył, 
że należy być czujnym i te protesty składać. 
 
Mieszkaniec Bestwinki p.Grzegorz Kwaśnik podziękował za zajęcie się tą 
sprawą i za stanowisko, które w tym momencie jest dla nich mieszkańców jasne. 
Oczekują jednak wsparcia w Radzie Gminy i u Wójta w tych dążeniach, aby 
droga w tym wariancie nr V nie została zrealizowana. Jak stwierdził, jest trochę 
zaniepokojony, że gmina nie dostrzega lub dystansuje się od tego lobbingu, 
który zrobili mieszkańcy Dankowic. Jego zdaniem, robią to bardzo 
profesjonalnie, bo wezwali na spotkanie bardzo wpływowe osoby. Zdaje sobie 
sprawę, że decyzje będzie podejmował wojewoda, ale również posłowie mają  
duży wpływ na decyzję jaka będzie podjęta. Z tego względu zwrócił się do Rady 
Gminy, Wójta  o rozważenie tej kwestii i podjęcie bardzo aktywnych działań w 
tym kierunku. Konkretem dla niego jest przygotowany list mieszkańców, który 
zamierzają wysłać nie tylko do wojewody ale także do dyrekcji dróg i autostrad 
oraz instytucji europejskich. Jeszcze raz w imieniu mieszkańców Bestwinki, 
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Kaniowa prosił, aby Rada Gminy i Wójt Gminy aktywnie wsparli ten protest i 
podjęli stosowną uchwałę. 
 
Mieszkaniec Bestwinki p.Maciej Czader  zauważył, że na spotkaniu, które się 
odbyło, projektanci nie powiedzieli całej prawdy, bo nie uwzględnili wielu 
przyczyn np. warunków atmosferycznych panujących w naszym regionie,  
działali na starych mapach. Za przykład podał ulicę Ślosarczyka, gdzie powstają 
nowe domy i nie ma żadnej decyzji o wstrzymaniu tych budów. Ludzie nadal się 
budują, zaciągają kredyty hipoteczne. Ponadto w projekcie nie zostały 
ustanowione pasy w zakresie ochrony środowiska (hałas). Stwierdził też, że przy 
tym wariancie V zostałaby zablokowana inwestycja poszerzenia cmentarza w 
Bestwince, a także zakłócony byłby cały ruch na drogach w gminie. Prosił                 
o jednogłośność w tej kwestii. 
 
Mieszkaniec p. Adam Gaździak podał informacyjnie, iż obszary, z powodu 
których powstało zamieszanie wcale nie są wpisane na listę obszarów 
chronionych „Natura 2000”. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek  odpowiadając p. Grzegorzowi 
Kwaśnikowi wyjaśnił, że uchwały na dzisiejszej sesji nie można podjąć, bo to 
się wiąże z określonymi rygorami ujętymi w statucie i regulaminie gminy, ale 
można przyjąć na tej sesji stanowisko. Projekt takiego stanowiska skierowanego 
do wojewody śląskiego przygotował na gorąco podczas dyskusji. Stanowisko to 
rozpoczynałoby się od słów:: „Rada Gminy Bestwina na posiedzeniu w dniu 22 
marca 2007r. przyjęła następujące stanowisko w sprawie budowy drogi 
ekspresowej S-1 Mysłowice „Kosztowy II” – Bielsko-Biała „Suchy Potok” 
wariant nr V na odcinku gminy Bestwina” - dalej byłoby ujęte to wszystko co 
zostało napisane w piśmie mieszkańców. Również końcówka tego stanowiska 
byłaby zmieniona w taki sposób, że zamiast „mieszkańcy” byłoby „Rada Gminy 
Bestwina.” 
 
Radni nie wnieśli uwag i w wyniku głosowania stanowisko Rady Gminy 
Bestwina przedstawione przez Przewodniczącego Rady Gminy zostało 
przyjęte 13 głosami „za” tj. jednogłośnie. 
 
Radny Łukasz Furczyk prosił, aby pomóc mieszkańcom w finansowaniu 
wysyłania tych protestów, a także w jeżeli jest konieczność, przetłumaczyć ten 
protest  na język angielski. 
  
Wójt Stefan Wodniak zapewnił pomoc tym bardziej, że będzie do tego protestu 
dołożone pismo przewodnie. 
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Po zakończeniu omawiania kwestii budowy drogi S-1 Rada Gminy 
przystąpiła do dalszej kontynuacji punktu – informacje bieżące. 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek odczytał pisma, które wpłynęły do 
Rady Gminy od: 
 
• Wojewody Śląskiego przypominające o składaniu oświadczeń majątkowych 
przez radnych – pismo stanowi załącznik nr 30 do nin. protokołu, 

 
• Uchwałę I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu – pismo 

stanowi załącznik nr 31 do nin. protokołu, 

 
• Uchwałę I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Katowicach o możliwości spłaty przez Gminę Bestwina pożyczki w kwocie 
7.083.697zł 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” -  pismo stanowi załącznik nr 32 do nin. protokołu, 

 
Przewodniczący Rady odczytał również odpowiedzi Starosty Bielskiego na 
interpelacje złożone przez p. Józefa Maziarza radnego Rady Powiatu Bielskiego 
z terenu gminy Bestwina dot.: 

- wykonania remontu nawierzchni ulic Drzymały i Górniczej w 
Czechowicach-Dziedzicach, 

- realizacji wniosku mieszkańców gminy Bestwina w sprawie 
ograniczenia tonażu do 20 ton dla samochodów wożących żwir z 
wyrobisk w Kaniowie, a poruszających się ul. Witosa, Krakowską i 
Bialską, 

- realizacji inwestycji pod nazwą Bielski park Techniki Lotniczej na 
terenach pokopalnianych w sołectwie Kaniów, 

Odpowiedzi stanowią załączniki nr 33,34,35  do nin. protokołu. 

 

 Wójt Stefan Wodniak uzupełniając informacje dot. PKS-u wyjaśnił, że powstał 
zamysł, aby gminy powiatu bielskiego wystąpiły o akcje tej firmy i utworzyły 
związek międzygminny. Jest już nawet opracowany projekt statutu i być może 
jeszcze w kwietniu br. problem zostanie rozstrzygnięty i w związku z tym prosił, 
aby mieć na uwadze termin sesji gdyby zaistniała potrzeba podjęcia stosownej 
uchwały. 
Poinformował też, że na zakup aparatu RTG wpłynęła kwota 26tyś.zł od 
sponsorów. Aktualnie pozostała jeszcze do załatwienia procedura 
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dopuszczeniowa tego aparatu do użytku oraz drobne sprawy związane z 
odwodnieniem pomieszczenia. 
 
Radny Benedykt Kohut, jako przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, 
Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego w imieniu członków komisji wyraził 
podziękowanie dr n. med. Franciszkowi Madze za szukanie i znalezienie 
sponsorów, którzy pomogą częściowo w zakupie aparatu RTG. 
 
Radny Andrzej Wojtyła odczytał pismo Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Janowicach o pomoc finansową w zakupie nowego samochodu strażackiego. 
Pismo stanowi załącznik nr36 do nin. protokołu. 

 

Ad. 11 
W ramach wniosków i zapytań radnych oraz rad sołeckich głos zabrali: 
 
Radny Edward Jonkisz prosił o uzupełnienie skradzionych drzewek w obrębie 
ujęcia wody w Kaniowie  Podziękował  właścicielom pól wzdłuż ulicy Witosa i 
Dębowej za wykonanie odwodnienia tych pól, 
 
Radny Jerzy Stanclik prosił o wyjaśnienie zapisu w artykule zamieszczonego w 
Dzienniku Zachodnim, a dot. „starań gminy o zaciągniecie kredytu w Banku 
Gospodarstwa Krajowego, bo gmina zbliża się do granicy możliwego 
zadłużenia”.  
 
Wójt Gminy Stefan Wodniak odpowiadając wyjaśnił, że przedstawiał już tą 
sprawę na komisjach, bo jak stwierdził, nastąpiło przekłamanie ze strony pani 
redaktor w kwestii, że zbliżamy się do granicy możliwego zadłużenia. Bank 
Gospodarstwa Krajowego - to nie oznacza pożyczki lecz inną formę tzw. wykup 
wierzytelności niewymagalnej. Jest to forma nowatorska w Polsce. Służy tym 
samorządom, które nie mają środków albo możliwości zaciągania kredytów.  
 
Radny Łukasz Furczyk prosił, aby przyspieszyć prace nad wyposażeniem 
Redakcji Magazynu Gminnego w komputer oraz dostęp do internetu. 
 
Zastępca Wójta Artur Beniowski  wyjaśnił, że Redakcja jest zaopatrzona we 
własne pomieszczenie, własny sprzęt biurowy a w tym tygodniu będzie 
zaopatrzona w komputer. 
 
Radny Stanisław Nycz zgłosił niebezpieczną dziurę w jezdni przy wjeździe na 
parking przy Aptece w Bestwinie, 
 
Radna Danuta Kubik zapytała, czy są ustalone terminy odbioru odpadów 
segregowanych, 
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Zastępca Wójta Artur Beniowski poinformował, że firma p. Sternata nie podała 
terminów odbioru odpadów dlatego, że sama jeszcze nie wystąpiła o zgodę 
wójta na odbiór w kolejnym kwartale. Wyjaśnił natomiast, że każda z firm 
odbierająca śmieci, zgodnie z podpisaną z mieszkańcem umową, zobowiązana 
jest do zaopatrzenia w worki i odbioru śmieci segregowanych. 
 
Radny Jacek Łuszczak  wnioskował, aby w punktach newralgicznych oświetlić 
ul. Młyńską. 
 
Radny Andrzej Wojtyła prosił w imieniu mieszkańców Janowic o zwiększenie 
patroli Policji szczególnie w weekendy w celu  zapobiegania wandalizmowi, 
 
Radny Łukasz Furczyk zapytał o realizację zakupu odblasków dla dzieci, 
 
Dyrektor GZOSiP Arkadiusz Maj poinformował, że koszt takiego odblasku 
waha się w granicach 3-5zł. stąd  aktualnie brak środków na ich zakup. 
 
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek prosił Dyrektora Maja, aby jednak szukać 
sponsorów na zakup tych odblasków. 
Ponadto złożył wnioski w imieniu mieszkańców gminy dot.: 

- umożliwienia starszym osobom dojazdu do kościoła np. poprzez 
Marbus lub inną firmę, 

- utworzenia gimnazjum w Kaniowie na bazie istniejącej szkoły – 
rozwiązałoby to problem bezpieczeństwa uczniów na drodze, 

- przeprowadzenia przeglądu dróg gminnych i powiatowych, zwłaszcza 
ul. Jawiszowickiej, 

- odtworzenia historii sportu w Bestwinie (prośba skierowana do p. 
Redaktor Agaty Chmielowskiej), 

 
Radny Stanisław Nycz wnioskował o załatanie dziur na ul. Granicznej oraz ul 
Janowickiej przy wyjeździe z ul. Korczaka, 
 
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek zapytał w imieniu mieszkańców ul. 
Myśliwskiej – co należy zrobić w przypadku kiedy drzewa rosną na innej 
posesji, a zagrażają ich zabudowaniom.  
Również mieszkańcy tej ulicy zwracają się z prośbą o zamontowanie progów 
spowalniających na tej ulicy pomiędzy posesjami 2-10 celem poprawienia 
bezpieczeństwa mieszkańców. Proszą też o zamontowanie barierek 
energochłonnych przy zakręcie i mostku obok stawu p. Sowy, bo w okresie 
zimy zarys drogi jest niewidoczny, 
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Przedstawił też prośbę mieszkańców ul. Hamerlaka o wykonanie nowej 
nawierzchni asfaltowej na odcinku od skrzyżowania Batalionów Chłopskich na 
długości około 80m ulicy Hamerlaka oraz 50m przewodu elektrycznego i jedną 
lampę. 
 
Przewodniczący kolejno odczytał wnioski z protokołów z posiedzeń rad 
sołeckich i zebrań wiejskich tj. 

- Rady Sołeckiej w Bestwince z dnia 6 lutego 2007 – zał.nr 37 
- Rady Sołeckiej w Kaniowie z dnia 9 lutego i 2 marca 2007 – zał. nr 38 
i 39, 

- Rady Sołeckiej w Janowicach z dnia 5 marca 2007 – zał. nr 40, 
- zebrania wiejskiego w Bestwinie z dnia 18 marca 2007 – zał. nr 41, 
- wnioski Rady Sołeckiej w Bestwinie z dnia 20 marca 2007 w zakresie 
realizacji inwestycji – zał. nr 42 

 
Zastępca Wójta Artur Beniowski  informacyjnie podał, że wnioski z posiedzeń 
rad sołeckich są rozpatrywane na bieżąco o czym rady sołeckie wiedzą, bo 
otrzymują na nie odpowiedzi. Nie były jeszcze rozpatrywane jedynie wnioski z 
zebrania wiejskiego w Bestwinie, jako że zebranie wiejskie dopiero co odbyło 
się w niedzielę tj. 18 marca 2007r.  
 
Sołtys sołectwa Janowice - Jan Stanclik – zgłosił, że na ul. Podlesie w 
Janowicach,  na skutek podwyższenia grobli stawu przez p. Chmielniaka, 
tworzy się  małe jeziorko utrudniające ruch na tej drodze. Prosił o pomoc w 
rozwiązaniu tego problemu. 
  
Zastępca Wójta Artur Beniowski  poinformował, że w tej sprawie od jednego z 
mieszkańców otrzymał wiadomość, że  w ramach roboty społecznej został 
wykonany rów odwadniający mający na celu udrożnienie przejścia i przejazdu 
przez ta drogę. Niemniej, w przyszłym tygodniu odbędzie się tam wizja z 
urzędu, o której zostanie powiadomiony p.sołtys oraz mieszkańcy tam 
mieszkający. 
 
Mieszkaniec Bestwiny-Owczarz Franciszek zapytał, jak są rozpatrywane 
wnioski z zebrań wiejskich dot. dróg powiatowych, bo jego zdaniem, był 
wniosek złożony, a nie dotarł do Zarządu Dróg (dot. przejścia z ul. Godynia 
obok sklepu na ul.Witosa w Bestwinie). 
 
Zastępca Wójta Artur Beniowski wyjaśnił, że wnioski z posiedzeń rad sołeckich 
oraz zebrań wiejskich kierowane są w pierwszej kolejności do odpowiednich 
referatów Urzędu Gminy. Pisma z tych referatów z wymienionymi wnioskami 
są kierowane w zależności:  do Starostwa lub do Zarządu Dróg Powiatowych. 
Te same pisma  są wysyłane do wiadomości rad sołeckich.  
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Ponieważ jest to pierwsza taka uwaga, Zastępca Wójta  zobowiązał się do jej 
rozpoznania.  
 
Radny Andrzej Wojtyła zapytał, czy został załatwiony wniosek z ostatniej sesji, 
który składał na prośbę p. Fejdycha, a  dot. nawiezienia kamienia na ul. 
Borowej. 
 
Zastępca Wójta Artur Beniowski wyjaśnił, że po ostatniej sesji został dopiero 
rozstrzygnięty przetarg na tego typu roboty. Droga ta została między innymi 
zaliczona do dróg, które należy uzupełnić kruszywem. 
 
Wójt Stefan Wodniak również informacyjnie podał, że rozpoczął się remont 
dróg od sołectwa Janowice i stopniowa przesuwać się będzie przez pozostałe 
sołectwa. 
 
Ad.12 
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek odczytał pisma kierowane do Zarządu 
Dróg Powiatowych z wyszczególnionymi wnioskami dot. dróg powiatowych             
- pisma z dnia : 9 lutego br.- zał. nr 43 do nin. protokołu, 
- oraz z dnia 22 lutego br.   – zał. nr 44 do nin. protokołu, 

 
Odczytał również odpowiedzi na wnioski skierowane do: 
- Rady Sołeckiej w Bestwinie  –  pismo z dnia 16.02.2007r. zał. nr 45 do nin. 
protokołu, 
- Rady Sołeckiej w Kaniowie – pismo z dnia 15.02.2007r. zał. nr 46 do nin. 
protokołu, 
- Rady Sołeckiej w Bestwince – pismo z dnia 16.02.2007r. zał. nr 47 do nin. 
protokołu, 
- Rady Sołeckiej w Janowicach – pismo z dnia 12.02.2007r. zał. nr 48 do nin. 
protokołu oraz pismo z dnia 16.03.2007r. zał. nr 49 do nin. protokołu. 
 
Ad. 13 
Dziękując za udział i dyskusję Przewodniczący Jerzy Zużałek zamknął              
VI sesję Rady Gminy Bestwina w dniu 22 marca 2007r. 
 
Sesja rozpoczęła się o godz. 15-tej a zakończyła o godz.2024. 
 
Protokolant:                             Sekretarz obrad: 
Irena Glądys                            Radny Jerzy Kijas 
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