Bestwina, dn. 14 maja 2007r.
P r o t o k ó ł Nr VII/2007
z sesji Rady Gminy Bestwina odbytej w dniu 14 maja 2007 roku
w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bestwina.
Protokół obejmuje uchwały Rady Gminy Bestwina od Nr VII/54/2007 do
Nr VII/69/2007
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%. Dwóch radnych (radny Jerzy Stanclik oraz radny Benedykt Kohut)
przybyło na obrady z 10-cio minutowym opóźnieniem.
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) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz z rachunkiem
zysków i strat Centrum Kultury Sportu i Rekreacji za 2006r.
2) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz z rachunkiem
zysków i strat Gminnej Biblioteki Publicznej za 2006r.
3) utworzenia Związku Międzygminnego Powiatu Bielskiego,
4) przyjęcia Statutu Związku Międzygminnego Powiatu Bielskiego
5) zaciągnięcia kredytu długoterminowego z Banku Inicjatyw SpołecznoEkonomicznych S.A. Oddział w Bielsku-Białej na dofinansowanie
zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja budynku OSP w Kaniowie
– termomodernizacja obiektu,
6) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na
dofinansowanie zadania pn.: Kompleksowy program obniżenia niskiej
emisji do atmosfery z budynków na terenie Gminy Bestwina na lata
2007-2008,
7) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na
dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Wymiana sieci
wodociągowej Bestwinka ul. Sportowa, ul. Św. Floriana, ul.
Ślosarczyka, ul. Zagrodnia – II etap,
8) zmiany zapisu § 1 Uchwały Rady Gminy Bestwina Nr V/29/2007 z
dnia 29 stycznia 2007 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki
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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 – I etap,
9) zmiany Uchwały Nr IV/22/2006 z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie
budżetu gminy na 2007 rok,
10) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego sołectwa Bestwina w gminie
Bestwina,
11) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego sołectwa Bestwinka w gminie
Bestwina,
12) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego sołectwa Janowice w gminie
Bestwina,
13) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego sołectwa Janowice w gminie
Bestwina,
14) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kaniów w gminie
Bestwina,
15) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kaniów w gminie
Bestwina
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 VII sesję Rady Gminy Bestwina w dniu 14 maja 2007r. Na
podstawie posiadanej listy obecności stwierdził prawomocność obrad.
Ad.2
Sekretarzem obrad zgodnie z harmonogramem jednogłośnie tj. 13 głosami „za”
wybrana została radna Danuta Kubik.
Ad.3
Przewodniczący Jerzy Zużałek przedstawił projekt porządku obrad jednocześnie
wnioskując, aby w punkcie podjęcie uchwał wprowadzić dodatkowy projekt
uchwały w sprawie: uchylenia Uchwały Nr VI/53/2007 Rady Gminy
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Bestwina z dnia 22 marca 2007r. 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. redaktora
naczelnego Magazynu Gminnego). Wyjaśnił, że zaistniały przesłanki prawne,
które tą uchwałę eliminują w związku z czym zachodzi potrzeba jej uchylenia.
Wniosek został przyjęty 13 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Porządek obrad z przegłosowaną poprawką również został przyjęty 13 głosami
„za” tj. jednogłośnie.
Ad.4
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek stwierdził, że protokół z ostatniej
sesji z dnia 22 marca 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 13 głosami „za” tj. jednogłośnie.
O godz. 14:10 na salę obrad weszli nieobecni dotąd radni tj. radny Jerzy
Stanclik oraz radny Benedykt Kohut.
Ad. 5
W liczbie 15 radnych Rada Gminy przystąpiła do podejmowania uchwał.
Projekty uchwał omawiane były na posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy.
Opinie komisji do przedstawionych projektów przedstawiali przewodniczący
poszczególnych komisji:
• Komisji Budżetu i Finansów – Przewodniczący Antoni Grygierzec,
• 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 rocznego sprawozdania finansowego wraz z rachunkiem
zysków i strat Centrum Kultury Sportu i Rekreacji za 2006r. Projekt
uchwały przybliżył Wójt Stefan Wodniak informując, że wynik zwarty w
projekcie uchwały w formie bilansu i rachunku CKSiR dokładnie był
odzwierciedlony w wykonaniu budżetu za 2006r. Ten projekt uchwały jest
tylko formalnością gdyż taki bilans zatwierdzony przez Radę wymagają
urzędy skarbowe.
• Projekt otrzymał pozytywną opinię komisji stałych.
• Brak głosów w dyskusji.
Uchwała Nr VII/54/2007 w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego wraz z rachunkiem zysków i strat Centrum
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Kultury Sportu i Rekreacji za 2006r. – została przyjęta 15 głosami „za” tj.
jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 3 do nin. protokołu.
2)

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz z rachunkiem
zysków i strat Gminnej Biblioteki Publicznej za 2006r. – wyjaśnienia j.w.
• Projekt otrzymał pozytywną opinię komisji stałych.
• Brak głosów w dyskusji.
Uchwała Nr VII/55/2007 w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego wraz z rachunkiem zysków i strat Gminnej
Biblioteki Publicznej za 2006r. – została przyjęta 15 głosami „za” tj.
jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.

3)

utworzenia Związku Międzygminnego Powiatu Bielskiego – Wójt Stefan
Wodniak przypomniał, że ten projekt uchwały był szczegółowo omawiany
na posiedzeniach komisji i prosił Radę Gminy o przyjęcie tej uchwały.
Przypomniał też, że Związek Międzygminny powstaje z sześciu
samorządów. Na dzień dzisiejszy do Związku przystąpiły gminy: Jaworze,
Wilamowice, Jasienica, Wilkowice, Kozy i dziś Bestwina. Jest też
opracowany statut (projekt poniżej), który również szczegółowo omawiany
był na posiedzeniach komisji. Jak podkreślił, jest to uzasadnione w pewnej
rozciągłości względem głównie PKS-u i punkty dodatkowe w nim zawarte
będą umożliwiały występowanie o środki unijne.
• Projekt otrzymał pozytywną opinię komisji stałych.
• W dyskusji głos zabrał radny Antoni Grygierzec, który stwierdził, że w
jego ocenie jest to dobra decyzja, bo jeżeli Związek przejmie
komunikację PKS-u to podobnie jak Czechowice-Dziedzice, czy Bielsko,
gmina Bestwina będzie miała własną komunikację, która będzie
zaspakajała zbiorowe potrzeby w zakresie komunikacji i będzie miała
wpływ na to jak ta komunikacja się będzie kształtowała. Przy tej okazji
życzył Wójtowi powodzenia w realizacji i wyraził nadzieję, że gmina nie
będzie dopłacała więcej do komunikacji niż obecnie, a raczej mniej.
• Brak dalszych głosów w dyskusji.
Uchwała Nr VII/56/2007 w sprawie utworzenia
Związku
Międzygminnego Powiatu Bielskiego - została przyjęta 15 głosami „za” tj.
jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.

4)

przyjęcia Statutu Związku Międzygminnego Powiatu Bielskiego
• Projekt otrzymał pozytywną opinię komisji stałych.
• Brak głosów w dyskusji.
Uchwała Nr VII/57/2007 w sprawie przyjęcia Statutu Związku
Międzygminnego Powiatu Bielskiego – została przyjęta 15 głosami „za” tj.
jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu.
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5)

zaciągnięcia kredytu długoterminowego z Banku Inicjatyw SpołecznoEkonomicznych S.A. Oddział w Bielsku-Białej na dofinansowanie zadania
inwestycyjnego pn.: Modernizacja budynku OSP w Kaniowie –
termomodernizacja obiektu – wyjaśnień do tego projektu uchwały udzieliła
Skarbnik Gminy Stanisława Grzywa informując, że kredyt ten będzie
spłacany w latach 2008-2009. Miesięczna rata będzie wynosiła 15 tyś.zł,
zaś obsługa tego kredytu 21.700zł.
• Projekt otrzymał pozytywną opinię komisji stałych.
• Brak głosów w dyskusji.
• Przewodniczący poddał pod głosowanie poprawkę naniesioną w § 3 –
projekt określał spłatę w latach 2008-2010, a winno być 2008-2009.
Poprawka została przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Uchwała Nr VII/58/2007 w sprawie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego z Banku Inicjatyw Społeczno- Ekonomicznych S.A.
Oddział w Bielsku-Białej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego
pn.: Modernizacja budynku OSP w Kaniowie – termomodernizacja
obiektu - wraz z naniesioną poprawką została przyjęta 15 głosami „za” tj.
jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu.

6)

zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na
dofinansowanie zadania pn.: Kompleksowy program obniżenia niskiej
emisji do atmosfery z budynków na terenie Gminy Bestwina na lata 20072008 – Skarbnik Gminy Stanisława Grzywa wyjaśniła, że ogółem kwota na
zaciągnięcie pożyczki będzie wynosiła ogółem 1 271 160zł. W roku 2007 –
254 232zł na wymianę 40 pieców c.o., zaś w roku 2008 1 016 928zł. na
wymianę 160 pieców. Kwartalna rata będzie w granicach 40tyś.zł.
• Projekt otrzymał pozytywną opinię komisji stałych.
• Brak głosów w dyskusji.
Uchwała Nr VII/59/2007 w sprawie zaciągnięcia pożyczki
długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pn.:
Kompleksowy program obniżenia niskiej emisji do atmosfery z
budynków na terenie Gminy Bestwina na lata 2007-2008 – została
przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik n 8 do
nin. protokołu

7)

zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na
dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Wymiana sieci wodociągowej
Bestwinka ul. Sportowa, ul. Św. Floriana, ul. Ślosarczyka, ul. Zagrodnia –
II etap – Skarbnik Gminy Stanisława Grzywa wyjaśniła, że w budżecie
gminy na rok 2007 jest zapis o tej pożyczce i obecnie jest to tylko
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spełnienie wymogu, aby tą pożyczkę można było otrzymać. Spłata
pożyczki przewidziana jest na lata 2008 – 2012. Kwartalna rata 25tyś.zł.
• Projekt otrzymał pozytywną opinię komisji stałych.
• Brak głosów w dyskusji.
Uchwała Nr VII/60/2007 w sprawie
zaciągnięcia pożyczki
długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania
inwestycyjnego pn.: Wymiana sieci wodociągowej Bestwinka ul.
Sportowa, ul. Św. Floriana, ul. Ślosarczyka, ul. Zagrodnia – II etap została przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik
nr 9 do nin. protokołu
8)

zmiany zapisu § 1 Uchwały Rady Gminy Bestwina Nr V/29/2007 z dnia 29
stycznia 2007 roku 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 – I
etap – Skarbnik Gminy Stanisława Grzywa wyjaśniła, że wykonawca
zadania – budowa oczyszczalni ścieków – złożył nowy harmonogram
finsnowo-rzeczowy, z którego wynika, że jest on w stanie przerobić
o 1 600 000zł. więcej. Są złożone dokumenty do Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i obecnie były prowadzone rozmowy o możliwości
rozbicia pożyczki, która w 2007r. wynosić będzie 5 337 390zł. na większą
ilość rat. W pierwszym projekcie były to trzy raty. Jednak po ustaleniach
zakupów urządzeń i wykonawstwa ustalono siedem rat, spłata co dwa
miesiące.
• Projekt otrzymał pozytywną opinię komisji stałych.
• Brak głosów w dyskusji.
Uchwała Nr VII/61/2007 w sprawie zmiany zapisu § 1 Uchwały Rady
Gminy Bestwina Nr V/29/2007 z dnia 29 stycznia 2007 roku 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 – I etap - została
przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 10
do nin. protokołu

9)

zmiany Uchwały Nr IV/22/2006 z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie
budżetu gminy na 2007 rok – wyjaśnień udzieliła Skarbnik Gminy
Stanisława Grzywa informując, że zwiększa się dochody o kwotę
140 471,00zł, a dochody te pochodzą z rozliczenia ostatniej transzy dotacji
jaką otrzymała gmina na CKSiR w roku 2006. W tym roku nastąpiło
rozliczenie zadania i ostatnia transza wynosi 139268zł. i środki te zostały
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przeznaczone na wypłatę zaległych faktur. Zwiększa się również kwotę o
1203zł. plan odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.
O taką kwotę zwiększyły się wydatki w dziale Oświata i wychowanie w
szkołach podstawowych w związku z tym, że zaszła taka potrzeba,
ponieważ w zeszłym roku nie zostały wykorzystane środki z dotacji na
zadanie „szkoła z klasą”. Również po stronie wydatków jest zapis o kwotę
1 600 000zł.. Jest to wynik podjętych uchwał o przeniesieniu środków na
budowę oczyszczalni ścieków. Jest także zapis o przeniesieniu środków z
„Oświaty” tj. kwoty 10 000zł., które były przeznaczone na modernizację
placu zabaw przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Bestwince. Zadanie
to będzie realizowane ale musi się znaleźć w dziale Kultura Fizyczna i
Sport, stąd to przeniesienie. Skarbnik Gminy w dalszym ciągu
poinformowała, że do tego projektu uchwały dołączone są załączniki.
W załączniku nr 2 doszedł zapis dot. przekształcenia obszarów
zdegradowanych i rozbudowa infrastruktury technicznej na potrzeby
Ośrodka Rekreacji i Sportów Wodnych tj. „SET”. Kwota zapisana wynosi
2,5ml.zł w tym 400tyś.zł.to środki własne, 2,1mln.zł. to środki pozyskane.
Zapisane jest również zadanie w Kulturze i Ochronie Dziedzictwa
Narodowego dot. modernizacji wejścia do Muzeum w Bestwinie.
• Projekt otrzymał pozytywną opinię komisji stałych.
• Brak głosów w dyskusji.
• W projekcie uchwały, który otrzymali radni w § 1 Dział 756 jest zapis : „
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
pokryciem” winno być „związane z ich poborem”. W § 2 Dział 010 jest
zapis „Rolnictwo i leśnictwo” winno być „Rolnictwo i łowiectwo”.
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek poddał te poprawki pod
głosowanie. W wyniku głosowania zostały one przyjęte 15 głosami „za”
tj. jednogłośnie.
Uchwała Nr VII/62/2007 w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/22/2006 z
dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie budżetu gminy na 2007 rok - została
wraz z poprawkami przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała
stanowi załącznik nr 11 do nin. protokołu
10) przystąpienia
do
sporządzenia
zmiany
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego sołectwa Bestwina w gminie Bestwina,
• Projekt otrzymał pozytywną opinię komisji stałych.
• Brak głosów w dyskusji.
• W § 1 pkt.1 została naniesiona autopoprawka przez skreślenie
ul. Gandora, a wpisanie ul. Hallera. W wyniku głosowania autopoprawka
została przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Uchwała Nr VII/63/2007 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa
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Bestwina w gminie Bestwina - została przyjęta wraz z naniesioną poprawką
15 głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 12 do nin.
protokołu
11) przystąpienia
do
sporządzenia
zmiany
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego sołectwa Bestwinka w gminie Bestwina,
• Projekt otrzymał pozytywną opinię komisji stałych.
• Brak głosów w dyskusji.
• W § 1 została naniesiona autopoprawka przez dopisanie punktu 3 o treści:
„oznaczenie na rysunku planu cieku Młynówka”. Autopoprawka została
przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Uchwała Nr VII/64/2007 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa
Bestwinka w gminie Bestwina - została przyjęta wraz z naniesioną
poprawką 15 głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr
13 do nin. protokołu.
12) przystąpienia
do
sporządzenia
zmiany
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego sołectwa Janowice w gminie Bestwina,
• Projekt otrzymał pozytywną opinię komisji stałych.
• Brak głosów w dyskusji.
Uchwała Nr VII/65/2007 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa
Janowice w gminie Bestwina - została przyjęta 15 głosami „za” tj.
jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 14 do nin. protokołu
13) przystąpienia
do
sporządzenia
zmiany
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego sołectwa Janowice w gminie Bestwina,
• Projekt otrzymał pozytywną opinię komisji stałych.
• Brak głosów w dyskusji.
Uchwała Nr VII/66/2007 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa
Janowice w gminie Bestwina - została przyjęta 15 głosami „za” tj.
jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 15 do nin. protokołu
14) przystąpienia
do
sporządzenia
zmiany
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kaniów w gminie Bestwina,
• Projekt otrzymał pozytywną opinię komisji stałych.
• W dyskusji głos zabrał radny Antoni Grygierzec wyrażając nadzieję, że
ten projekt uchwały jest pierwszy krokiem do budowy hali sportowej w
Kaniowie.
• Brak dalszych głosów w dyskusji.
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Uchwała Nr VII/67/2007 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa
Kaniów w gminie Bestwina - została przyjęta 15 głosami „za” tj.
jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 16 do nin. protokołu
15) przystąpienia
do
sporządzenia
zmiany
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kaniów w gminie Bestwina,
• Projekt otrzymał pozytywną opinię komisji stałych.
• Brak głosów w dyskusji.
• W § 1 została naniesiona autopoprawka przez dopisanie punktu 6 o treści:
„ustalenie położenia przepompowni”. Autopoprawka została przyjęta 15
głosami „za” tj. jednogłośnie.
Uchwała Nr VII/68/2007 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa
Kaniów w gminie Bestwina - została przyjęta wraz z naniesioną poprawką
15 głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 17 do nin.
protokołu.
O godz. 14:45 salę obrad opuścił radny Edward Jonkisz wcześniej
usprawiedliwiając swoje wyjście (udział w pogrzebie).
Ostatnia uchwałę Rada Gminy podejmowała w składzie 14 radnych.
16) uchylenia Uchwały Nr VI/53/2007 Rady Gminy Bestwina z dnia 22 marca
2007r. 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.
• Radni nie wnieśli uwag.
• Brak głosów w dyskusji.
Uchwała Nr VII/69/2007 w sprawie uchylenia Uchwały Nr VI/53/2007
Rady Gminy Bestwina z dnia 22 marca 2007r. 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.- została przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi
załącznik nr 18 do nin. protokołu.
Ad.6
Przewodniczący Rady Gminy zapoznał radnych z pismem, które wpłynęło od
nieznanego adresata (anonim). Anonim stanowi załącznik nr 19 do protokołu
Radni zdecydowali, aby tego anonimu nie rozpatrywać.
W informacjach bieżących głos zabrali:
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Wójt Gminy Stefan Wodniak poinformował, że w dniu 18 maja 2007r. w
Kozach odbędzie się konwent wójtów. W spotkaniu tym uczestniczył będzie
Dyrektor Wydziału Rolnego i Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego
w Katowicach p.Jerzy Motłoch. Przedstawi on na jakim etapie jest procedura
programu rozwoju obszarów wiejskich. Poinformował też, że remont budynku
OSP w Kaniowie, w porozumieniu z prezesem OSP, jest przez niego
wstrzymany w związku z tym, że chciałby połączyć finansowanie tego remontu
też z PROW-em. Program ten jest tak skonstruowany, że nie można występować
o pomoc jeżeli roboty byłyby już rozpoczęte. W budżecie zapisane jest
500tyś.zł. i o tyle można by starać się pozyskać z PROW-u.. Przypomniał też, że
uchwała dzisiaj podjęta o kredyt na termomodernizcaję tego obiektu jest w ¼
umarzalny. Stąd też można było pokusić się o sięgnięcie tego kredytu.
Warunkiem jest projekt i studium wykonalności. Ponadto musi on być
zsynchronizowany wraz ze zgłaszaniem wniosku do PROW-u.
Dodatkowo poinformował, że na powiat bielski planowana była kwota 4,5mln.
EURO tj. ok. 18mln.zł. Do tego zadania zostało zakwalifikowanych osiem
odcinków dróg powiatowych, w tym znalazła się ul. W.Witosa w Bestwinie i ul.
Janowicka Na tą ostatnią starostwo będzie jeszcze szukało dodatkowych
środków. Ul. Witosa remontowana będzie na odcinku 3,5km, szerokość 6m –
zapisana kwota to 2,7mln.zł. Wykonana będzie oprawa geometrii drogi,
skrzyżowania, łuki, odwodnienie, kanalizacje, wykonanie poboczy, przebudowa
krawężników, przebudowa zakoli autobusowych, wykonanie nawierzchni oraz
odcinkowe wzmocnienie.
Dyrektor CKSiR Grzegorz Boboń zaprosił wszystkich na tradycyjne już
V Bestwińskie Spotkania Folklorystyczne, które odbędą się 26 maja br.
w Bestwinie, zaś 16-17 czerwca br., również w Bestwinie, odbędą się Dni
Powiatu Bielskiego. 30 czerwca br. w Kaniowie odbędzie się tradycyjny
przegląd orkiestr dętych.
Poinformował też, że EUROREGION „Beskidy”w dniu 22 czerwca br.
organizuje turniej siatkówki halowej na stadionie „Rekordu” i w związku z tym
zaprosił chętnych do udziału w tym turnieju.
Wójt Stefan Wodniak poinformował Radę, że coraz większy kłopot jest z
p.Frączkiem. Na okres zimy miał zapewnione lokum w Janowicach, niemniej
obecnie Wójt nie widzi już możliwości dalej tego pomieszczenia użyczać p.
Frączkowi ze względu na jego dewastację. Osoby, które zobowiązały się
doglądać i pilnować porządku też już straciły cierpliwość. Ponadto p. Frączek
oprócz zbieractwa staje się coraz bardziej agresywny. Wójt poinformował też,
że planowane jest spotkanie w najbliższą środę w sprawie p. Frączka przy
udziale Policji, Rady Sołeckiej, żony p. Frączka i jego synów. Na tym spotkaniu
rozważą co dalej.
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Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek poprosił Wójta o informację dot.
zasypywania składowiska odpadów (w jakim zakresie są już wykorzystane
środki) oraz o informację dot. Bielskiego Parku Techniki Lotniczej.
Wójt Stefan Wodniak przypomniał, że likwidacja wysypiska rozstrzygnięta jest
zadaniowo i na to zadanie zapisane jest 600tyś.zł. Aktualnie wysypisko jest
zasypywane pomimo, że są problemy z dowożeniem skały płonej z uwagi na jej
ograniczone wydobycie. Stąd też skała dowożona jest z innych miejsc.
W sprawie Parku Technologii Lotniczej poinformował, że nie było problemów
z uzgodnieniami z ponad dwudziestoma instytucjami. Problem pojawił się z
chwilą kiedy projektant nakazał dodatkowo dokonać uzgodnień z portami
lotniczymi. Mimo zapewnień ze strony p. Hałata, który będzie tą inwestycje
nadzorował i wykonywał, że te uzgodnienia będą od ręki załatwione, dotąd nie
udało się ich uzyskać. Stąd też pismo z narzuconymi ustawowymi terminami
będzie ponowione do portów lotniczych. Jest to główny powód, że termin
rozpoczęcia tej inwestycji przedłuża się w czasie.
Radny Rady Powiatu Bielskiego Józef Maziarz podzielił się informacjami z prac
Rady Powiatu:
- pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie podjęcia działań
zmierzających do utworzenia Centrum Kształcenia Ustawicznego – Spółka
„Lotos” Park Lotniczy z siedzibą w Gorlicach złożyła powiatowi bielskiemu
propozycję współpracy w zakresie wspólnego
zaangażowania w
przedsięwzięcie szkoleniowe mające na celu aktywizację zawodową
pracowników zwalnianych z zakładów pracy oraz poszukiwanie nowych
możliwości i zatrudnienia dla społeczności lokalnej.
- podjęta została uchwała w sprawie określenia zadań i wysokości środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ogółem
powiat dysponuje kwota 1.533tyś.zł. przekazanych przez ten Fundusz na
realizację zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej i społecznej
( dot. zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na tworzenie stanowisk
pracy dla tych osób, udzielanie pożyczek na rozpoczęcie działalności
gospodarczej
lub
rolniczej,
dofinansowanie
likwidacji
barier
architektonicznych, przedmiotów ortopedycznych, dofinansowanie sportu,
kultury, rekreacji, turystyki osób niepełnosprawnych).

- pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletnim
programie inwestycyjnym powiatu na lata 2007-2009,
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- Starostwo pozyskało fundusze na realizację ośmiu projektów drogowych w
ramach Regionalnego Funduszu Operacyjnego Województwa Śląskiego na
lata 2007-2013. Jeden z tych projektów dotyczy przebudowy ul. Witosa w
Bestwinie.
- 27 kwietnia br. Komisja Gospodarki, Transport dokonała objazdu dróg
powiatowych, również w gminie Bestwina. Ogółem dróg powiatowych jest
327km. Najwięcej leży ich w gminie Czechowice-Dziedzice, Jasienica,
Wilamowice. W Gminie Bestwina jest ich 45,5km.
- Komisja Porządku Publicznego dokonała wizji terenów zagrożonych
powodzią (dot. terenów gdzie przepływają rzeki: Iłownica i Wapienica).
Sołectwo Kaniów nie było objęte ta wizją z uwagi na to, że należy do
Inspektorat w Pszczynie.
- w dniu 12 czerwca br. o godz. 10-tej odbędzie się w Starostwie w BielskuBiałej konferencja na temat sposobu rozwiązań technicznych w aspekcie
wykorzystania energii słonecznej do centralnego ogrzewania.
Do radnego Rady Powiatu Bielskiego Józefa Maziarza pytania skierowali:
Radny Andrzej Wojtyła zapytał o remont ul. Janowickiej w Janowicach,
Radny Łukasz Furczyk zapytał o remont cząstkowy ul. Dankowickiej w
Kaniowie,
Radny Rady Powiatu Bielskiego Józef Maziarz odpowiadając poinformował, że:
- w pierwszej kolejności przewidziany jest remont ul. Witosa. Remont ul
Janowickiej jest przewidziany w następnej kolejności i Starostwo spodziewa
się, że gmina Bestwina będzie partycypować w remoncie tej ulicy,
- wszystkie remonty cząstkowe będą wykonane do końca czerwca br. wg
zapewnień Zarządu Dróg Powiatowych,
Ad.7
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek w ramach wniosków i zapytań
radnych oraz rad sołeckich w pierwszej kolejności odczytał wnioski z zebrań
wiejskich oraz rad sołeckich:
- wnioski z Zebrania Wiejskiego w Janowicach z dnia 25 marca 2007r. –
załącznik nr 20 do nin. protokołu,
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- wnioski z posiedzenia Rady Sołeckiej w Bestwince z dnia 6 marca 2007r. załącznik nr 21 do nin. protokołu,
- wnioski z posiedzenia Rady Sołeckiej w Kaniowie z dnia 13 kwietnia 2007r.
załącznik nr 22 do nin. protokołu,
- wnioski z posiedzenia Rady Sołeckiej w Janowicach z dnia 7 maja 2007r. załącznik nr 23 do nin. protokołu,
- wnioski z Zebrania Wiejskiego w Bestwince z dnia 22 kwietnia 2007r. załącznik nr 24 do nin. protokołu,
- wnioski z Zebrania Wiejskiego w Kaniowie z dnia 6 maja 2007r. - załącznik nr
25 do nin. protokołu,
Wnioski i zapytania ustnie złożyli:
Radna Danuta Kubik
• w imieniu mieszkańców wnioskowała, aby przy wymianie pieców obniżyć
granicę eksploatacji pieców z 15 lat do 10 lat,
• poruszyła problem utylizacji azbestu w gminie i zapytała, czy społeczeństwo
zgłasza wnioski i czy środki na ten cel zapisane w budżecie zostały
wykorzystane,
• zapytała, czy firma „Nicromet” będzie prowadził recykling kabli, gdzie to
będzie wykonywała i czy będzie to działalność szkodliwa,
Radny Jerzy Stanclik
• w imieniu mieszkańców, którzy wcześniej już zdjęli eternit ze swoich
budynków, zapytał czy mogą składać wnioski do Urzędu Gminy o jego
usunięcie z ich posesji,
Wójt Gminy Stefan Wodniak udzielił odpowiedzi radnej Danucie Kubik
informując, że:
- firma „Nicromet” wystąpiła o recykling kabli, ale nie określiła precyzyjnie,
jak się to będzie odbywało. W związku z tym podjął działanie i wystąpił do
powiatu, aby „Nicromet” przedstawił pełną dokumentację.
- piece poniżej 10 lat są w programie ujęte i takie deklaracje mieszkańcy w
swoich ankietach składali z tym, że będą one wymieniane w późniejszym
terminie,
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Zastępca Wójta Artur Beniowski udzielił odpowiedzi w sprawie eternitu
informując, że wnioski o jego usunięcie należy zgłaszać do Urzędu Gminy i dot.
to eternitu nawet tego wcześniej ściągniętego,
Radny Jacek Łuszczak wnioskował o zabezpieczenie ujęcia wodnego
graniczącego z akwenami wodnymi 3 i 4 ze względu na odbywające się tam
pikniki. Wnioskował, aby w przyszłorocznym budżecie gminy zabezpieczyć
środki na dodatkowe zabezpieczenie szczególnie tego odcinka, który sąsiaduje
z akwenem nr 3. Podkreślił, że sekcja wędkarska bardzo dba o czystość,
niemniej niebezpieczeństwo fali upałów i tego co się tam będzie działo i działo
się w tamtym roku, może stanowić zagrożenie.
Radny Wiesław Szypuła zgłosił zniszczony znak ostrzegawczy w wyniku kolizji
na ul. W.Witosa w Bestwinie obok p.Hałasa.
Zastępca Wójta Artur Beniowski udzielił odpowiedzi informując, że pismo w
sprawie naprawienia znaku zostało już wysłane do Zarządu Dróg Publicznych w
Bielsku-Białej. Został również zgłoszony wniosek o namalowanie przejścia z ul.
Godynia przez ul. W.Witosa.
Radny Wiesław Szypuła dodatkowo zaproponował, aby odbyło się spotkanie
Rady Gminy z Policją
w celu generalnego omówienia problemu
uporządkowania znaków drogowych.
Wójt Stefan Wodniak poinformował, że podziela tą propozycję i będzie
proponował Przewodniczącemu Rady Gminy Bestwina, aby takie spotkanie ująć
w porządku obrad kolejnej sesji.
Radny Jerzy Kijas poinformował, że wzdłuż ulicy Podleskiej w Bestwinie
Energetyka realizuje inwestycje dotyczącą wymiany słupów energetycznych.
Zapytał, czy na tej bazie można by wykonać w przyszłości (do końca tej
kadencji) oświetlenia tej ulicy. Jest to jedna z dłuższych ulic, która nie jest
oświetlona. Zapytał też, czy nadal ta ulica planowana jest do przejęcia przez
gminę, bo obecnie nadal jest to droga powiatowa.
Nawiązał również do daty 2 maja tj. Święta Flagi Państwowej. Zwrócił uwagę,
że w ustawie o barwach, fladze i godle jest zapisane, że samorządy wywieszają
flagę będącą znakiem działalności władz samorządowych podczas sesji.
Zapytał, czy ten zwyczaj w naszej gminie jest przyjęty?
Wójt Stefan Wodniak odpowiadając poinformował, że ul. Podleska jeszcze w
tym roku przewidziana jest do przejęcia przez gminę. W ubiegłym roku Rada
Powiatu podjęła uchwałę o przekazaniu tej drogi natomiast gmina nie miała
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uchwały, że tą drogę przejmuje. Wniosek o oświetleniu uznał za zasadny i
uważa, że winien znaleźć się w budżecie na przyszły rok.
Zapewnił również, że flaga będzie wywieszana na czas sesji jeżeli jest taki
wniosek i Rada Gminy ten wniosek akceptuje.
Z uwagi na brak głosów przeciwnych Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek
stwierdził, że Rada akceptuje wniosek dot. wywieszania flagi na czas odbywania
sesji.
Radny Andrzej Wojtyła wnioskował, aby sołtysi mieli na swoich domach
tabliczki „SOŁTYS”.
Wójt Stefan Wodniak poinformował, że takie tabliczki zostaną zamówione
przez Urząd Gminy.
Radny Jan Wróbel zapytał radnych Rady Powiatu Bielskiego o ul. Kościelną,
most na tej ulicy i o osuwiska.
Radny Rady Powiatu Bielskiego Bogusław Stolarczyk odpowiadając
poinformował, że w roku 2007 mają powstać projekty remontów osuwisk w
gminie Bestwina, zaś realizacja przewidziana jest w latach 2007-2012.
Radny Rady Powiatu Bielskiego Józef Maziarz nawiązał jeszcze do dróg
powiatowych i stwierdził, że nie wszystkie spełniają one kryteria dróg
powiatowych (np. ul. Rybacka). Według jego oceny z ogólnej liczby dróg
powiatowych tj. 327km można by ok. 100km odjąć na drogi gminne. Stąd
powiat prosi gminy o partycypację w wymianie nawierzchni, czy remontach
cząstkowych dróg, bo budżet powiatu nie wystarcza na tyle, aby się z tymi
wszystkimi drogami uporać.
Radny Łukasz Furczyk zapytał, jakie drogi oprócz ul. Rybackiej Komisja
Gospodarki i Transportu zakwalifikowała na terenie gminy Bestwina do
przekazania.
Radny Rady Powiatu Bielskiego Józef Maziarz odpowiadając poinformował, że
nie dokonywała Komisja kwalifikacji dróg, a jedynie dokonywała przeglądu
dróg.
Radny Stanisław Nycz na prośbę mieszkańców Janowic złożył wniosek
o zamontowanie progów spowalniających na ul. Korczaka w obrębie szkoły.
Wniosek ten poparł radny Wiesław Szypuła.
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Zastępca Wójta Artur Beniowski zapewnił, że wystąpi o stosowne uzgodnienia i
projekt organizacji ruchu. Jest to wymagane nawet na drogach gminnych.
Wójt Stefan Wodniak poprosił sołtysów, aby rozeznali na terenie swojego
działania, gdzie takie progi spowalniające należałoby zamontować.
Radny Jerzy Stanclik zwrócił uwagę, że jeszcze większy ruch jest przy szkole w
Bestwinie i tam również należałoby takie progi spowalniające zamontować.
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek przypomniał, że na ostatniej sesji
występował również z wnioskiem o zamontowanie progu w imieniu
mieszkańców ul. Myśliwskiej.
Prosił o zainteresowanie się śmieciami wokół dawnego składowiska i na drodze
technologicznej.
Zwrócił się o ustawienie tablicy informacyjnej przy sklepie na skrzyżowaniu ul.
Krzywolaków z ul. Witosa.
Poinformował, że 26 maja br. dla wszystkich dzieci z terenu gminy będą
organizowane zawody wędkarskie na akwenie „Miasteczko” z okazji Dnia
Dziecka.
Sołtys sołectwa Bestwina Maria Maroszek zgłosiła potrzebę umieszczenia
tablicy ogłoszeń w okolicy sklepu Roll.
Zgłosiła również potrzebę umieszczenia lustra na skrzyżowaniu ul. Hallera i ul.
Plebańskiej w Bestwinie.
Zgłosiła także, że nie otrzymała odpowiedzi na wnioski zgłoszone na ostatniej
sesji.
Sołtys sołectwa Janowice Jan Stanclik
poinformował, że na terenach
rekreacyjnych w Janowicach jest dość duża dziura, a chcieliby tam urządzić
boisko (niekoniecznie pełnowymiarowe). Na boisku obok szkoły dorośli grają
do późnych godzin i tym sposobem nie zostały dochowane uzgodnienia z p.
Pysiem. Również nie zostały przesunięte piłkochwyty.
Radny Jan Wróbel zapytał kto jest właścicielem obiektu po byłej mleczarni w
Bestwinie.
Wójt Stefan Wodniak poinformował, że dokona rozeznania kto jest
właścicielem obiektu po mleczarni.
W sprawie śmieci poinformował, że mieszkańcy nadal wożą śmieci na to
likwidowane wysypisko i w związku z tym prosił radnych, sołtysów o pomoc i
informowanie go, kto jeszcze wywozi i wysypuje tam śmieci.
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W sprawie piłkochwytów wyjaśnił, że na dzień dzisiejszy nie miały być
przesuwane ani wyrywane, bo aktualnie oczekuje się na projekt i takie były
uzgodnienia. Bramki miały być na popołudnie usuwane, aby nikt tam nie grał do
późnych godzin i będzie konsekwentnie egzekwował dokonanych uzgodnień.
Ad.9
Przewodniczący Rady Gminy odczytał odpowiedzi na wnioski i zapytania
radnych oraz rad sołeckich z ostatniej sesji:
- odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych z zebrań wiejskich – pismo
z dnia 17.04.2007r. stanowi załącznik nr 26 do nin. protokołu,
- odpowiedzi na wnioski z zebrania wiejskiego w Bestwinie z dnia
18.03.2007r. – pismo z dnia 17.04.2007r. stanowi załącznik nr 27 do
nin. protokołu.
Dyskusja rozwiązała się nad sygnalizacją świetlną na przejściu dla pieszych w
Bestwinie przy ul. Krakowskiej. W dyskusji głos zabrali:
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek poinformował, że temat sygnalizacji
świetlnej w Bestwinie pojawia się na zebraniach wiejskich i są przeciwstawne
wnioski. Jeden wniosek to taki, aby było ciągłe światło zielone i zmieniało się
tylko po wciśnięciu guzika przez przechodnia, który chce przejść na drugą
stronę drogi. Drugi wniosek jest od dyrekcji szkół, zespołu szkolnoprzedszkolnego, aby pozostawić sygnalizację taką jaka jest żeby następowało
spowalnianie.
Zastępca Wójta Artur Beniowski wyjaśnił, że światła, które zostały
zamontowane w taki sposób jaki jest obecnie, zostały zamontowane na wniosek
rad rodziców, dyrekcji szkół i zespołów szkolno-przedszkolnych, aby nie były
światłami ciągle zielonymi, ale zmieniającymi się i spowalniającymi prędkość.
Wójt Stefan Wodniak również zaznaczył, że zasadą działania tych świateł miało
być spowalnianie prędkości samochodów. Jeszcze raz podkreślił, że taki był
sens instalowania tych świateł.
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek odczytał pisma:
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Bielskiego
dotyczące szkód budowlanych występujących w rejonie ul. Witosa,
Batalionów Chłopskich i Bialskiej w Bestwinie – pismo z dnia 30 marca
2007r. stanowi załącznik nr 28 do nin. protokołu.
- Zastępcy Wójta Gminy Bestwina kierowane do Zarządu Dróg Powiatowych
w związku z interwencjami mieszkańców sołectwa Bestwina o pilny remont
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barierki na moście przy ul. Kościelnej w Bestwinie oraz naprawę korytek na
tej ulicy w rejonie budynku 81 – pismo stanowi załącznik nr 29 do nin.
protokołu.
Sołtys sołectwa Bestwina Maria Maroszek zgłosiła, że nie otrzymała
odpowiedzi na wnioski Rady Sołeckiej w Bestwinie, które złożyła na ostatniej
sesji.
Wójt Stefan Wodniak zapewnił, że rozezna ten problem zaraz na następny
dzień.
Ad.9
Dziękując za udział i dyskusję Przewodniczący Jerzy Zużałek zamknął
VII sesję Rady Gminy Bestwina w dniu 14 maja 2007r.
Sesja rozpoczęła się o godz. 14-tej a zakończyła o godz.16:10.
Protokolant:
Irena Glądys

Sekretarz obrad:
Radna Danuta Kubik
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