
Bestwina, dn. 28 czerwca 2007r. 
 
 

P r o t o k ó ł  Nr VIII/2007 
 

z sesji Rady Gminy Bestwina odbytej w dniu 28 czerwca 2007 roku                         

w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bestwina. 

 

Protokół obejmuje uchwały Rady Gminy Bestwina od Nr VIII/70/2007 do                      
Nr VIII/78/2007 
Lista obecności radnych oraz gości stanowi załącznik nr 1 i 2 do nin. protokołu. 
Na ustawową liczbę 15 radnych w sesji uczestniczyło 15 radnych co stanowi 
100%.  
Projekt porządku obrad: 
 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji. 
2. Wybór sekretarza obrad. 
3. Zatwierdzenie projektu porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.   
5. Omówienie problematyki związanej z funkcjonowaniem Policji i Straży 
Pożarnej. 

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

2) procedury uchwalania budżetu gminy na lata 2007-2010 oraz rodzaju i 
szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących 
projektowi uchwały budżetowej, 

3) sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu, 
4) ustanowienia służebności gruntowej, 
5) powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do sporządzenia spisu 
inwentaryzacyjnego mienia, 

6) powołania Komisji Dyscyplinarnej I i II instancji, 
7) uchylenia Uchwały Nr VII/57/2007 w sprawie przyjęcia Statutu 
Związku Międzygminnego Powiatu Bielskiego 

8) zatwierdzenia jednolitego tekstu statutu SP ZOZ w Bestwinie. 
7. Informacje bieżące. 
8. Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich. 
9. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania. 
10. Zamknięcie sesji. 

 

 

Ad.1  

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek przywitał wszystkich radnych Rady 
Gminy Bestwina, zaproszonych gości oraz wszystkich pozostałych przybyłych 
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na obrady. Otworzył VIII sesję Rady Gminy Bestwina w dniu 28 czerwca 2007r. 
Na podstawie posiadanej listy obecności stwierdził prawomocność obrad.  
 
Ad.2 

Sekretarzem obrad zgodnie z harmonogramem jednogłośnie tj. 15 głosami „za” 
wybrany został radny Jerzy Kohut.  
 
Ad.3 

Przewodniczący Jerzy Zużałek przedstawił projekt porządku obrad jednocześnie 
informując, że już na komisjach Wójt Stefan Wodniak sygnalizował o 
konieczności wprowadzenia do porządku obrad dodatkowego projektu uchwały 
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
sołectwa Kaniów w gminie Bestwina, przy północno-zachodniej granicy gminy. 
W związku z powyższym złożył wniosek o wprowadzenie tego projektu do 
porządku obrad.  
Wniosek został przyjęty 15 głosami „za” tj. jednogłośnie. 
Porządek obrad z przegłosowaną poprawką również został przyjęty 15 głosami 
„za” tj. jednogłośnie. 
 
Ad.4  

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek stwierdził, że protokół z ostatniej 
sesji z dnia 14 maja 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 

Omówienie problematyki związanej z funkcjonowaniem Policji i Straży 
Pożarnej. 
Jako pierwszy wystąpił Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w 

Czechowicach-Dziedzicach nadkomisarz Mariusz Piątek informując, że od 
kilku już miesięcy przekazywana jest na bieżąco gminie informacja o stanie 
bezpieczeństwa na terenie działania Komisariatu Policji w Czechowiacah - 
Dziedzicach, a szczególnie do gazetki Magazyn Gminny. Na bieżąco też 
prowadzona jest analiza stanu bezpieczeństwa i na podstawie tej analizy 
stwierdził, że gmina Bestwina należy do bezpieczniejszych miejsc, bo gros 
przestępstw zdarzeń kryminalnych, wydarzeń komunikacyjnych i wszystkiego, 
co wiąże się z bezpieczeństwem, dzieje się na terenie Czechowic-Dziedzic. 
Zaznaczył, że z uwagi na rozpoczęty sezon wakacyjny oraz pogodę, nasilają się 
zgłoszenia interwencji wszelkiego rodzaju zakłóceń ładu i porządku publicznego 
po godzinie 22. Wtedy to następują przypadki wandalizmu, niszczenia mienia 
publicznego (koszy, wystaw sklepowych, znaków itd.) oraz mienia prywatnego 
przez osoby wychodzące z lokali. Kolejny problem, który poruszył, a 
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wynikający z rozpoczętego sezonu letniego, to temat zbiornika wodnego w 
Kaniowie, gdzie już zaczynają napływać tłumy plażowiczów i zwolenników 
kąpieli pomimo tablic zabraniających kąpieli. Policja ma bardzo ograniczone 
siły żeby zadbać o bezpieczeństwo w tym rejonie. W związku z tym zapewnił, 
że w miarę możliwości czynić będą starania o zabezpieczenie dodatkowych sił 
ze strony Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Bielsku-Białej i siły 
te będą w ten rejon kierowane przede wszystkim po to, aby zabezpieczyć 
drożność dróg, a plażowiczom spokojne plażowanie. Ze swej strony zaapelował 
do społeczeństwa, aby zadbali o własne mienie, dotyczy to rowerów, 
samochodów w kontekście tego, aby w tym samochodzie nie pozostawiać 
żadnych rzeczy prowokujących do włamania. 
Zastępca Komendanta po swoim wystąpieniu poprosił o dyskusję. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
Radny Łukasz Furczyk : 
- czy jest prowadzona statystyka patroli na terenie gminy Bestwina? 
- poruszył problem grobli łączącej ujęcie wody pitnej z drugim zbiornikiem 
wody ( zbiorniki te są połączone) i osób plażujących tam, kąpiących się i 
wprowadzających psy do wody – apelował, aby te osoby karać, 

- zapytał, jaka jest stawka mandatu za kąpiel w miejscu zabronionym? 
- apelował, aby zwiększyć patrole w dni weekendowe szczególnie po godzinie 
22-giej kiedy to nasilają się akty wandalizmu, 

- zapytał, czy istnieje możliwość dokonania w lokalach, czy też sklepach 
zakupu kontrolowanego alkoholu przez  nieletnich celem wyeliminowania 
nieuczciwych sprzedawców? 

- zapytał o fotoradary (czy są przewidziane na ul. W.Witosa, ul. Krakowskiej)? 
- gdzie można zgłaszać fakt np. jeżeli ktoś pali w piecu śmieci i zadymia całą 
ulicę, albo śmieci są wyrzucone np. do rowów, 

 
 Zastępca Komendanta Nadkomisarz Mariusz Piątek: 
- nie ma prowadzonych statystyk, co do ilości patroli. Faktem jest, że 
szczupłość środków ogranicza częstsze patrole niemniej są one prowadzone 
szczególnie nocą. Korzysta się również z pomocy Samodzielnego 
Pododdziału Prewencji Policji w Bielsku-Białej. Wówczas nawet trzy, 
czteroosobowy, zmotoryzowany patrol kierowany jest na teren gminy. 

- przyjął sugestię w sprawie kar, 
- stawka mandatu za nielegalną kąpiel wynosi 250zł. W przypadku odmowy 
zapłaty mandatu, sprawa kierowana jest do Sądu Grodzkiego.  

- w sprawie imprez i związanych z tym patroli po godzinie 22-giej, prosił o 
podawanie informacji o miejscu, terminie i charakterze organizowanych 
imprez, aby móc się przygotować i przesunąć większość sił w czas kiedy to 
będzie potrzebne. 
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- osoby nieletnie zatrzymane w stanie nietrzeźwym nie podają kto im sprzedał 
alkohol, zaś co do prowokacji policyjnej – nikt na to nie wyrazi zgody. 
Policja w tej kwestii współdziała z Izbą Dziecka oraz przedstawicielami 
Komisji ds. P/A i stara się prowadzić kontrole nocą w lokalach, sklepach pod 
kątem przebywania tam osób nieletnich. Ostatnie takie kontrole były 
prowadzone w Czechowicach-Dziedzicach. 

- fotoradary leżą w gestii Policji Ruchu Drogowego, 
- sprawa palenia w piecu odpadów, śmieci dających czarny, duszący dym jest 
do załatwienia na zasadzie interwencji policyjnej, ale sprawę będzie 
rozstrzygał Powiatowy Inspektor Ochrony Środowiska. Sprawa trafi do Sądu 
Grodzkiego, jeżeli podczas interwencji zostanie ujawnione, że w rejonie 
pieca, czy też w samym piecu znajdują się plastiki lub innego rodzaju śmieci. 
Sprawcy wywożenia śmieci np. do przydrożnego rowu, są karani mandatami, 
jeżeli jest ustalona ich tożsamość. 

 
Radny Edward Jonkisz: 
- z uwagi na to, że wyrobiska pożwirowe sąsiadują z ujęciem wody pitnej 
sugerował, aby w tzw. szczycie, kiedy jest najwięcej kapiących się, 
zorganizować patrol i ukarać tych, którzy nie przestrzegają zakazów 
umieszczonych na tablicach, 

- umieścić również w gazetce czechowickiej informację o zakazie kąpieli na 
wyrobiskach pożwirowych.. 
 

 Zastępca Komendanta Nadkomisarz Mariusz Piątek: 
- zapewnił, że będą w to miejsce kierowane patrole Policji. 
 
Radny Antoni Grygierzec: 
- zapytał o działalność dzielnicowego, punkty konsultacyjne. Ze swej strony 
wnioskował, aby taki punkt konsultacyjny dzielnicowego był również w 
Kaniowie, gdzie przybywają tłumy plażowiczów, jest dużo wypadków, a 
także jeździ ciężki transport nie zawsze zgodnie ze znakami drogowymi. 
 

Zastępca Komendanta Nadkomisarz Mariusz Piątek: 
- poinformował, że jest wyznaczony punkt w Centrum Kultury Sportu i 
Rekreacji w Bestwinie i dyżur policjanta jest pełniony w każdy czwartek w 
godzinach od 16-18-tej. Jeżeli zachodzi potrzeba uruchomienia punktu 
również w Kaniowie, to nie wnosi sprzeciwu i oczekuje na wskazanie jego 
lokalizacji. 

 
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek: 
- poruszył problem akwenu gdzie legalnie przebywają i trenują zawodnicy 
Klubu Sportowego „SET” Kaniów, a w szczególności boisk wodnych i 
pomostów. Prosił, aby tam właśnie karać tych, którzy przebywają i kapią się 
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nielegalnie. W ten sposób próbować wpajać ludziom takie zachowanie jakie 
jest w stosunku do boisk sportowych, gdzie nikt nie odważy się na takich 
boiskach bez zgody zarządcy zagrać. 

- poruszył również problem tarasowania dróg przez samochody pozostawione 
przez osoby przyjeżdżające na wyrobiska. Pomimo zakazu zatrzymywania 
się i postoju samochody ustawiane są po obu stronach drogi uniemożliwiając 
przejazd nawet samochodom uprzywilejowanym (pogotowie ratunkowe, 
straż pożarna, policja). Za przykład podał fakt utonięcia człowieka w 
ubiegłym roku i kłopoty z dojazdem. 
 

Zastępca Komendanta Nadkomisarz Mariusz Piątek: 
- przyjął wszystkie wnioski i sugestie i zapewnił, że policjant, który będzie te 
tereny patrolował, będzie miał do działania cały wachlarz zadań.  

 
Wójt Gminy Stefan Wodniak poinformował, że zbierze wszystkie wnioski, które 
na tej sesji padają, ujmie w piśmie łącznie ze wskazaniem miejsca na punkt 
dyżurny dla dzielnicowego w Kaniowie. Na ten czas letni zaproponował 
zrezygnować z dyżuru dzielnicowego w Bestwinie, a całą uwagę skoncentrować 
na sołectwo Kaniów. Do pisma dołączy również mapkę gdzie znajduje się ujęcie 
wody pitnej. Będzie ona pomocna dla policjantów z zewnątrz.   
 
Radny Wiesław Szypuła: 
- zapytał, ilu na terenie gminy jest dzielnicowych i czy dyżur Policjanta będzie 
nadal prowadzony w CKSiR w Bestwinie oraz dodatkowo w Kaniowie? 
 

Zastępca Komendanta Nadkomisarz Mariusz Piątek: 
- wyjaśnił, że na terenie gminy funkcjonuje dwóch dzielnicowych, ale dyżur 
do przyjmowania obywateli będzie z Bestwiny na czas letni przeniesiony do 
Kaniowa. 
 

Zastępca Wójta Artur Beniowski jeszcze raz wyjaśnił, że w CKSiR w Bestwinie 
od pół roku, w co drugi czwartek przez dwie godziny pełnił dyżur jeden z 
dzielnicowych. Na okres letni dyżur ten będzie z Bestwiny przeniesiony do 
Kaniowa. 
 
Zastępca Komendanta Nadkomisarz Mariusz Piątek zaproponował, aby na 
początek (okres próbny) dyżur w Kaniowie był pełniony w każdy tydzień przez 
dwie godziny. Jeżeli nie będzie zainteresowania, to będzie co dwa tygodnie. 
 
Sołtys sołectwa Kaniów Marek Pękala: 
- wnosił o zwiększenie kontroli transportu ciężkiego, 
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- w imieniu mieszkańców mieszkających  w obrębie akwenów wodnych w 
Kaniowie prosił o patrole w tych miejscach szczególnie porą wieczorną i 
nocną po zakończonych imprezach, 

 
Zastępca Komendanta Nadkomisarz Mariusz Piątek  
- problemy z transportem ciężkim są Policji dokładnie znane z tego względu, 
że odbierają bardzo dużo interwencji telefonicznych ze strony mieszkańców.  
Podkreślił jednak, że Policji nie stać na to, aby ustawić patrol stały. Niemniej 
Policjanci są w te miejsca kierowani w miarę możliwości. Planuje się też 
posyłać patrole samochodami nie oznakowanymi z wideo-rejestratorem. 

 
Sołtys sołectwa Janowice Jan Stanclik: 
- podniósł problem p.Stanisława Frączka - człowieka bezdomnego, bardzo 
uciążliwego dla społeczeństwa (dewastuje, niszczy, zabiera cudze mienie, 
ubliża, zaczepia, odstrasza klientów w sklepach, budzi postrach wśród 
społeczeństwa, uderza dzieci, itd). Mieszkańcy zgłaszają mu, że Policja nie 
zawsze reaguje. Zapytał, czy będzie kres tych  występków, czy też kiedyś 
dojdzie do samosądu. 

 
Zastępca Komendanta Nadkomisarz Mariusz Piątek wyjaśnił, że nie można 
rozmawiać w ten sposób, że ktoś, komuś powiedział, że Policja nie zareagowała 
na interwencję. Procedura jest taka, że należy napisać pismo do Prokuratury, 
Komendanta Miejskiego lub Komendanta Komisariatu powiadamiające o takim 
przypadku braku reakcji ze strony Policji.  Zwrócił się do sołtysa z prośbą, aby 
na przyszłość w ten sposób postępować. Prosił też p.sołtysa, aby powiadomił 
mieszkańców o tym, że interwencje mogą zgłaszać bezpłatnie telefonicznie na 
numer 997 lub 112 – na te numery wszystkie rozmowy są rejestrowane i w 
każdej chwili są do sprawdzenia. Do chwili obecnej wszystkie zgłoszone na 
Policję występki  p. Frączka są kierowane do Sądu Grodzkiego w Pszczynie. Do 
tej pory jednak Policja  nie otrzymała żadnego nakazu z Sądu o doprowadzenie 
p. Frączka do aresztu śledczego, czy też zakładu karnego, za grzywny 
niezapłacone. Wyjaśnił, że procedura jest taka, iż Policja kieruje wnioski do 
Sądu, Sąd nakłada karę w postaci grzywny i jeżeli p.Frączek jej nie zapłaci to 
pójdzie do więzienia np. na miesiąc. Po tym okresie znów wyjdzie na wolność. 
 
Po wyczerpaniu tematu dotyczącego funkcjonowania Policji głos zabrał 
Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Białej byg. Adam 

Caputa. Podziękował za zaproszenie i umożliwienie mu podzielenia się 
informacjami na temat bezpieczeństwa mieszkańców. W pierwszej kolejności 
przedstawił strukturę Straży Pożarnej i zadań, które do niej należą oraz systemu, 
który jest na terenie powiatu bielskiego stworzony w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa mieszkańców. Pokrótce omówił: 
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- Krajowy system ratowniczo gaśniczy - system zapewniający bezpieczeństwo 
mieszkańców. Jego głównym podmiotem jest Państwowa Straż Pożarna, 
jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych (te najbardziej mobilne, z gminy 
Bestwina wszystkie należą) oraz szpitale: Centrum Leczenia Oparzeń w 
Siemianowicach oraz Szpital Kliniczny MSWiA w Katowicach. 

- Zadania Państwowej Straży Pożarnej, jako tej służby wiodącej (za wyjątkiem 
ratownictwa morskiego, po części górskiego i górniczego) wszystkie 
pozostałe sfery działalności ratowniczej tj. ratownictwo techniczne, 
ekologiczne, chemiczne, medyczne, gaszenie pożarów wchodzą w zakres  
działalności Państwowej Straży Pożarnej. 

- Dane statystyczne: 
W roku 2006                                                               w gminie Bestwina 
Liczba interwencji ogółem - ok. 2 000                                     44       
z tego: 
pożarów                              -         538                                        6  
miejscowych zagrożeń       -      1 300                                      37 
alarmów fałszywych           -          82                                         1 
 
W roku 2007  do chwili obecnej  w gminie Bestwina 
Liczba interwencji ogółem -           28       
z tego: 
pożarów                              -             9 
miejscowych zagrożeń       -           18 
alarmów fałszywych           -            1 
 

- System zabezpieczenia na terenie powiatu bielskiego oprócz Komendy 
Miejskiej, która administruje i zarządza całym systemem funkcjonują trzy 
jednostki ratowniczo-gaśnicze są to jednostki wyjazdowe pełniące 
całodobowy dyżur w liczbie 40 osób. W tym systemie funkcjonuje również 
27 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (wcześniej wspomnianych). 
Funkcjonuje również Zakładowa Straż Pożarna „LOTOS” w Czechowicach-
Dziedzicach oraz Zakładowa Służba Ratownicza „SIRIO POLSKA” na 
terenie dawnego Fiata Autopoland w Bielsku-Białej i Wojskowa Straż 
Pożarna w XVIII Bielskim Batalionie Sądowo-Szturmowym . 

- Poza tym systemem funkcjonuje 30 jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych. Aktualnie jedna z jednostek zaangażowana jest w Rudzie Śląskiej 
w organizację pomocy w związku ze skażeniem wody pitnej. 

- Wyposażenie Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych jest dobre, dzięki między innymi wsparciu finansowemu 
samorządów. Przekrój sprzętowy jest bardzo szeroki począwszy od 
samochodów gaśniczych ciężkich poprzez łodzie (garażują w OSP Bestwina) 
poprzez pompy do usuwania dużych rozlewisk powodziowych, samochody 
techniczne do usuwania wypadków drogowych, dźwig, drabiny. Sprzęt ten 
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wyniku zużycia, eksploatacji wymaga ciągłego remontu lub  zakupu nowego. 
W związku z tym korzystają z pomocy samorządów, Wojewódzkiego 
Ośrodka Ruchu Drogowego, w Bielsku-Białej, Starostwa, Powiatowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Stowarzyszenia 
Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych. 

- Działalność kontrolno-rozpoznawcza polega na kontrolowaniu obiektów oraz 
poprawności wykonania nowych inwestycji. W województwie śląskim 
Komenda w Bielsku-Białej przoduje w tych działaniach z uwagi na to, że 
bardzo dużo inwestycji powstaje zarówno w mieście, jak i powiecie. 

- Na zakończenie podzielił się informacją w zakresie prowadzonej inwestycji, 
którą rozpoczęto w 2003 roku na ul. Leszczyńskiej, a która ma zapewnić 
warunki służby strażakom, a przede wszystkim zapewnić miejsce na 
zgromadzenie specjalistycznego sprzętu dla ratowania życia i mienia ludzi. 
Inwestycja ma zostać ukończona w październiku i rozpocznie się II etap 
wyposażenia. W związku z powyższym już zwrócił się do Rady Gminy z 
ustną prośbą o wsparcie finansowe w roku przyszłym, a ze swej strony 
zadeklarował szeroką współpracę na różnych płaszczyznach działalności. 
Prowadzą bezpłatnie szkolenia dla jednostek OSP, a także podejmują akcje 
pt. „Bezpieczne wakacje” przy udziale Policji.  
 

W dyskusji głos zabrali: 
 
Radny Łukasz Furczyk: 
- zapytał, czy są prowadzone dla społeczeństwa szkolenia w zakresie 
udzielania pierwszej pomocy i zabezpieczenia miejsca wypadku.  

- zapytał też, jakie są kary za wypalanie traw. 
 
Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Białej byg. Adam Caputa 
- w zakresie straży pożarnej znajduje się również ratownictwo medyczne – jest 
ono realizowane  w trzech przypadkach:  
a) jeśli straż pożarna  jest pierwsza na miejscu, 
b) jeśli rozmiar zdarzenia jest na tle duży, że obsada przybywających karetek 
nie może sobie poradzić, 

c) jeśli jest to zdarzenie, do którego nie można dotrzeć i wymaga sprzętu 
specjalistycznego. 

Szkolenia medyczne są prowadzone systematycznie dla członków OSP,  nie 
są natomiast prowadzone dla mieszkańców. Chociaż, jak zaznaczył, 
członkowie OSP to dość szeroka liczba tych mieszkańców. Niemniej 
zaznaczył, że  można się nad tym wspólnie zastanowić. 

- nie mają uprawnień, aby kogoś ukarać za wypalanie traw. Tylko trzy osoby 
w Komendzie są upoważnione do nakładania mandatów i są to oficerowie, 
którzy pracują w terenie. Jeżeli jest zgłoszenie o takim zdarzeniu, to 
wówczas straż pożarna wzywa Policję do nałożenia mandatu. 
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Radny Łukasz Furczyk: 
- zaproponował Wójtowi, aby przy okazji organizowanych imprez masowych 
przy współpracy ze strażą pożarną zrobić choć jedno szkolenie dla 
mieszkańców pod kątem udzielania pierwszej pomocy i zabezpieczenia 
miejsca wypadku. 

 
Radny Edward Jonkisz: 
- nawiązał do przykładów w innych krajach związanych z tworzeniem 
zawodowych straży pożarnych. Na przykładzie z kolei gminy Bestwina 
przypomniał, że  działają 4 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych tj. w 
każdym sołectwie. Jednostki działają nie w każdej dyscyplinie, zaś strażacy 
są jedni bardziej sprawni inni mniej. Poddał pod zastanowienie względy 
ekonomiczne takie, że gdyby była jedna straż zawodowa, to mieszkańcy by 
mieli pracę i nie trzeba byłoby np.8 samochodów strażackich tylko dwa 
sprawne, nie osiem pomp tylko dwie pompy, nie cztery strażnice, a jedna 
główna dowodząca, a także dotyczy to ubrań, pomp itd. Również byłyby 
różne specjalistyczne dyscypliny np. do usuwania zagrożeń chemicznych, 
drogowych i innych. 

 
Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Białej byg. Adam Caputa 
- ustawa o ochronie p/pożarowej dopuszcza możliwość funkcjonowania 
gminnych zawodowych straży pożarnych, ale utrzymanie i wyposażenie 
ceduje na gminę. Na przykładzie własnego rozeznania wyjaśnił, że w świetle 
cen jakie obowiązują jest to nie do udźwignięcia przez gminę. Podkreślił 
jednak, że decyzja  o utworzeniu straży zawodowej leży w gestii gminy. 
Zaznaczył, że nie zawsze biorą pod uwagę tylko względy ekonomiczne, ale 
również zabezpieczenia operacyjnego. Dlatego też między innymi powstał 
Posterunek Państwowej Straży Pożarnej w Czechowicach. Jest to jednostka 
zabezpieczająca gminę Bestwina, a która stanowi tą pierwszą siłę i 
gwarantuje szybkie podjęcie działań. Wspomniał również, że na terenie 
gminy jest jedna jednostka specjalistyczna – sekcja ratownictwa wodnego w 
Kaniowie. Podkreślił, że jest to jedyna jednostka na terenie powiatu 
bielskiego. 

 
Radny Łukasz Furczyk; 
- zapytał, czy prawdą jest, że przy inwestycji pn.: „budowa Parku Techniki 
Lotniczej w Kaniowie”, ma powstać Centrum Reagowania Kryzysowego? 

 
 
Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Białej byg. Adam Caputa 
- stwierdził, że słyszał o temacie, ale w tej sprawie nie toczyły się żadne 
rozmowy. 
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Po wyczerpaniu tematu związanego z funkcjonowaniem Państwowej Straży 
Pożarnej Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek podziękował bryg.Adamowi 
Capucie i zamknął punkt 5 porządku obrad. 
 
Przewodniczący Jerzy Zużałek na prośbę radnych ogłosił 7 minut przerwy. 
Po przerwie, przed dalszą częścią roboczą sesji, Wójt Stefan Wodniak 
korzystając z obecności Dyrektora Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w 
Bestwinie, dr Grzegorza Bobonia podziękował zarówno jemu jak i jego 
pracownikom za zorganizowanie VIII Dni Powiatu Bielskiego, które odbyły się 
w Bestwinie w dniach 16-17 czerwca br. 
Po tym miłym akcencie powrócono do kontynuacji porządku obrad. 
 
Ad.6 

W liczbie 15 radnych Rada Gminy przystąpiła do podejmowania uchwał.                    
Projekty uchwał omawiane były na posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy. 
Opinie komisji do przedstawionych projektów przedstawiali przewodniczący 
poszczególnych komisji: 
• Komisji Budżetu i Finansów – Przewodniczący Antoni Grygierzec, 
• Komisji Rozwoju Gminy, Ochrony I kształtowania Środowiska – 
Przewodniczący Andrzej Wojtyła, 

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

 

Rada Gminy podejmowała uchwały w sprawie: 
 

1) zmiany Uchwały Nr IV/22/2006 z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie budżetu 
gminy na 2007 rok 
• Projekt otrzymał pozytywną opinię komisji stałych. 
• Brak głosów w dyskusji. 

Uchwała Nr VIII/70/2007 w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/22/2006 z dnia 

28 grudnia 2006r. w sprawie budżetu gminy na 2007 rok – została przyjęta 
15 głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 3 do nin. 
protokołu. 
 
2) procedury uchwalania budżetu gminy na lata 2007-2010 oraz rodzaju i 
szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi 
uchwały budżetowej 
• Projekt otrzymał pozytywną opinię komisji stałych. Niemniej Komisja 
Budżetu i Finansów stwierdziła, że radni mają możliwość dokonywania 
zmian w projekcie budżetu dopiero po tym, kiedy wójt przekaże projekt  
przewodniczącemu rady. Z uwagi na to komisja proponuje, aby radni 
mogli wcześniej składać pisemne wnioski do wójta zanim procedura 
budżetu się rozpocznie. 
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• Brak głosów w dyskusji. 
Uchwała Nr VIII/71/2007 w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy 

na lata 2007-2010 oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych 

towarzyszących projektowi uchwały budżetowej – została przyjęta 15 
głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu. 
 
3) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa 
Kaniów w gminie Bestwina, przy północno-zachodniej granicy gminy 
• wprowadzenia do tego projektu uchwały dokonał Wójt Stefan Wodniak, 
informując, że projekt ten dotyczy Bielskiego Parku Techniki Lotniczej w 
Kaniowie. Następnie głos zabrała p. Ewa Arvay-Podhalańska z Firmy 
Studio Urbiplan w Krakowie informując, że zmiana planu w Kaniowie 
obejmuje obszar ok.30ha zlokalizowanych w północno-zachodniej części 
gminy. W dotychczasowym obowiązującym planie sołectwa Kaniów w 
części ogólnej jest zapis o zgodności zamierzenia polegającego na 
lokalizacji Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz 
obiektów i urządzeń służących transportowi lotniczemu na terenie 
sołectwa Kaniów. W planie tym nie została sprecyzowana konkretna 
lokalizacja. W związku z tym Starosta Bielski we wrześniu ubiegłego 
roku wystąpił z taką inicjatywą i wynikiem tego była podjęta                          
5 października 2006r. uchwała Rady Gminy Bestwina o przystąpieniu do 
zmiany planu. W chwili obecnej przedstawiony projekt jest realizacją 
tamtej uchwały. Na podstawie powiększonego rysunku zmiany planu 
omówiła szczegółowo przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu.  

• W dyskusji głos zabrali: 
Radny Antoni Grygierzec zapytał, czy jest przewidziana budowa mostu 
na rzecze Białej? Jeżeli tak, to czy jest to możliwe, aby przewidzieć go w 
pobliżu lotniska? 
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek, jako odpowiedź odczytał § 14 ust.1 
pkt 3 projektu uchwały o brzmieniu: „ docelowo, zgodnie z polityką 
przestrzenną zawartą w Strategii Rozwoju Powiatu Bielskiego do 2015r. 
w celu zapewnienia powiązań inwestycji, o których mowa w § 2 z drogą 
krajową nr 1 nastąpić ma przebudowa układu drogowego północnej 
części powiatu, wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Białej; 
obsługa komunikacyjna odbywać się będzie poprzez planowaną ulicę 
klasy Z, stanowiącą przedłużenie ul. Węglowej w ciągu drogi powiatowej 
nr S4447 w Czechowicach-Dziedziacah”. 
Z uwagi na kontrowersje pojawiające się w ostatnich tygodniach odczytał  
§ 12 punkt 7 dot. sposobu zagospodarowania obszarów i terenów 
górniczych , ppkt 1, 2,9 projektu uchwały o brzmieniu:  
„ 1) Obszar objęty zmianą planu miejscowego położony jest w całości:  

a) w granicach obszaru górniczego Czechowice II,  
b) w granicach terenu górniczego Czechowice II,  
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c) w granicach obszaru i terenu górniczego Bestwina, 
2) ustala się zasady ochrony i wykorzystania złóż w obrębie obszarów 

górniczych, o których mowa w pkt. 1: 
a) eksploatacja złóż w obrębie obszaru górniczego z zachowaniem 

warunków określonych w przepisach szczególnych, 
b) w granicach terenów górniczych realizacja obiektów budowlanych 

według warunków ustalonych przez organ nadzoru górniczego, 
c) stosowanie zabezpieczeń obiektów budowlanych stosownie do 

kategorii przewidywanych odkształceń terenu. 
           3) w granicach obszarów górniczych obejmujących obszar zmiany planu, 

obowiązują ustalenia stosownie do określonego przeznaczenia terenu. 
         9) Organizacja ruchu lotniczego wymaga uwzględnienia tras przelotów 

ptaków w rejonie Obszaru Natura 2000 Dolina Górnej Wisły w celu 
ochrony zagrożonych gatunków i walorów przyrodniczych obszaru. W 
związku z położeniem parku technologicznego wraz z lotniskiem i 
lądowiskiem helikopterów w sąsiedztwie obszaru specjalnej ochrony 
ptaków Natura 2000 Dolina Górnej Wisły oraz na trasie masowych 
przelotów ptaków między stawami hodowlanymi w gminach 
Wilamowice i Brzeszcze a Zbiornikiem Goczałkowickim i stawami 
położonymi w jego sąsiedztwie, na etapie uzyskiwania o decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanych 
przedsięwzięć należy przeprowadzić szczegółową analizę wpływu 
realizacji planowanych zamierzeń na bytowanie, gniazdowanie i 
wychowanie młodych gatunków ptaków podlegających ochronie oraz 
zakres kolizji tras ich przelotów z przebiegiem tras lotniczych i w 
związku z tym ocenę możliwości realizacji planowanych inwestycji.” 

• Brak dalszych głosów w dyskusji. 
Uchwała Nr VIII/72/2007 w sprawie zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kaniów w gminie Bestwina, 

przy północno-zachodniej granicy gminy – została przyjęta 15 głosami 
„za” tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu. 

 
4) sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu 

• Projekt otrzymał pozytywną opinię komisji stałych. Komisja Budżetu i 
Finansów postulowała jedynie, aby po sprzedaży tych działek poczynić 
starania o to, aby droga między działkami, która aktualnie jest miedzą,  
pozostała w rękach gminy i została wstępnie utwardzona. Tak, by 
ewentualnie przyszli budowniczy na tych działkach mogli nie tylko do 
nich dojechać, ale objechać w koło ( problem jednokierunkowego ruchu 
na ul. Plebańskiej). Komisja postulowała również, aby spisać 
nieruchomości zbędne gminie i sprzedawać je sukcesywnie ze względu na 
stan finansów gminy. 

• Brak głosów w dyskusji. 
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Uchwała Nr VIII/73/2007 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze 

przetargu – została przyjęta 14 głosami „za”, 0 głosów „przeciw, 1 głosie 
„wstrzymującym”. Uchwała stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu. 
 
5) ustanowienia służebności gruntowej 

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

Uchwała Nr VIII/74/2007 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej – 
została przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 
7 do nin. protokołu. 
 
6) powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do sporządzenia spisu 
inwentaryzacyjnego mienia. 
• Projekt otrzymał pozytywną opinię Komisji.  
• Brak głosów w dyskusji. 

Uchwała Nr VIII/75/2007 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej 

do sporządzenia spisu inwentaryzacyjnego mienia – została przyjęta 15 
głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu. 
 
7) powołania Komisji Dyscyplinarnej I i II instancji. 

• Projekt otrzymał pozytywną opinię Komisji. W skład Komisji II instancji 
komisje zaproponowały radnych: radnego Antoniego Grygierca, radnego 
Benedykta Kohuta oraz radnego Andrzeja Wojtyłę.  

• Brak głosów w dyskusji 
Uchwała Nr VIII/76/2007 w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej I i 

II instancji – została przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała 
stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu. 
 
8) uchylenia Uchwały Nr VII/57/2007 w sprawie przyjęcia Statutu Związku 
Międzygminnego Powiatu Bielskiego. 
• Projekt otrzymał pozytywną opinię komisji. 
• Brak głosów w dyskusji. 
• Pismo Starosty Bielskiego w tej sprawie stanowi załącznik nr 10 do nin. 
protokołu 

Uchwała Nr VIII/77/2007 w sprawie uchylenia Uchwały Nr VII/57/2007 w 
sprawie przyjęcia Statutu Związku Międzygminnego Powiatu Bielskiego 

– została przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik 
nr 11 do nin. protokołu. 
 
9) zatwierdzenia jednolitego tekstu statutu SP ZOZ w Bestwinie. 

• Projekt otrzymał pozytywną opinię Komisji z drobnymi technicznymi 
poprawkami, które zostały wprowadzone. 
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• Brak głosów w dyskusji. 
Uchwała Nr VIII/78/2007 w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu 

statutu SP ZOZ w Bestwinie – została przyjęta 15 głosami „za” tj. 
jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 12 do nin. protokołu. 
 
Ad. 7 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek zaprosił wszystkich radnych na 
wspólne posiedzenie komisji, które odbędzie się w dniu 5 lipca br. o godz. 15-tej 
przy udziale przedstawicieli organizacji i stowarzyszeń działających na terenie 
gminy. Tematem spotkania będzie omówienie założeń do Strategii Gminy 
Bestwina, którą przedstawią autorzy tej Strategii. 
 
Przewodniczący Jerzy Zużałek kolejno odczytał pisma kierowane do Rady 
Gminy od: 
• Generalnej Dyrekcji  Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach – 
w sprawie opracowania koncepcji programowej i materiałów do wniosku o 
wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi ekspresowej S-1 na odcinku od 
węzła „kosztowy II” w Mysłowicach do węzła „Suchy Potok” w Bielsku-
Białej. Pismo stanowi załącznik nr 13 do nin. protokołu. 

 
•  Mieszkańców Hałcnowa – protest przeciwko wariantowi alternatywnemu 
dla przebiegu trasy S1.  Pismo stanowi załącznik nr 14 do nin. protokołu. 

 
• Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej w sprawie wsparcia akcji 
pozyskiwania środków finansowych z przeznaczeniem na odtworzenie 
aparatury i sprzętu medycznego na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej 
Terapii Dzieci w Szpitali Pediatrycznym w Bielsku-Białej. Pismo stanowi 
załącznik nr 15 do nin. protokołu. 

 
• Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach – dotyczy wyboru ławników 
sądowych na kadencję 2008-2011. Pismo stanowi załącznik nr 16 do nin. 
protokołu. 

 
Kolejno głos zabrał Wójt Gminy Stefan Wodniak informując, że sprawy bieżące 
omówił na posiedzeniach komisji. Podkreślił jednak, że chciałby ponowić 
sprawę sprzedaży nieruchomości położonej w Bestwince przy ul. Dworkowej. 
Przypomniał, że w poprzedniej kadencji Rada Gminy podjęła uchwałę o 
sprzedaży działki 13 arowej obok „Dworku” przy tej ulicy w drodze przetargu. 
Mieszkańcy „Dworku” ( starsze osoby), którzy tą działkę uprawiają, wyrazili 
chęć jej nabycia, ale nie w formie przetargowej. formie. Wójt wyjaśnił, że jest to 
sytuacja patowa i zmusza go do podjęcia konkretnych działań. Zwrócił się do 
Rady Gminy o pomoc w rozwiązaniu tego problemu przez uchylenie tej 
uchwały lub odstąpienie na jakiś czas z jej wykonaniem. W takim jednak 
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przypadku trzeba będzie naliczyć tym użytkownikom dzierżawę, bo na dzień 
dzisiejszy użytkowanie działki jest bezprawne, co będzie usterkowane przy 
najbliższej kontroli. Przypomniał też, że działka zgodnie z planem 
zagospodarowania przestrzennego gminy ma przeznaczenie mieszkalno-
usługowe.  
Zastępca Wójta Artur Beniowski wyjaśnił dodatkowo, że budynek „Dworek, w 
którym mieszkają użytkownicy działki” nie został wpisany do centralnego 
rejestru zabytków przez konserwatora zabytków, ale został zaliczony jako 
zabytek na mocy uchwały Rady Gminy Bestwina w dniu 13 czerwca 2005r. 
 
Nawiązał też do obiektu zarządzanego przez UKS „SET” i wyjaśnił, że w tej 
sprawie spotkał się z Zarządem SET-a  i  dokonane są pewne rozwiązania, które 
przez lipiec i sierpień będą wprowadzane i obiekt ten będzie zabezpieczony. 
Wyraził nadzieję, że na tym terenie nic złego się już nie wydarzy, tym bardziej, 
że na dzisiejszej sesji nawiązała się dość znacząca współpraca z Policją. 
 
Przedstawił też zamysł, jaki się pojawił, aby część Przedszkola w Kaniowie, 
która jest wyłączona z remontu, przeznaczyć na salę widowiskowo-
gimnastyczną. Problem jednak w tym, że brak jest komunikacji z tym obiektem 
tj. między starą, a nową częścią przedszkola. Wójt prosił, aby chwilowo ten 
zamysł pozostawić do czasu wspólnego wyjazdu z komisją Rady Gminy na 
miejsce celem przedyskutowania i poszukania rozwiązania. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek  na prośbę Wójta otworzył dyskusję 
w sprawie sprzedaży działki przy ul. Dworkowej. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
Radna Danuta Kubik stwierdziła, że już po raz kolejny jest przeciwko sprzedaży 
tej działki. Zaznaczyła, że ludzie którzy tą działkę uprawiają są ludźmi 
starszymi i nie robią tego dla zysku, ale dla swojego zajęcia. Potwierdziła, że 
działka nie wygląda pięknie, ale jest to efekt różnorodności roślin, bo  każdy z 
nich uprawia coś innego. Jeszcze raz w imieniu tych osób (pięć osób uprawia, 
szósta zakopuje na tej działce śmieci) prosiła, aby pozostawić im tą działkę za 
odpłatnością, bo taką chęć wyrazili. Jeżeli zaś dzierżawa wg przepisów byłaby 
zbyt wysoka, to wówczas sami zrezygnują i wtedy sprawa sama się rozwiąże. 
Jeszcze raz podkreśliła, że jest to starsza generacja społeczeństwa, a gmina 
zawsze takim ludziom pomagała. Zaznaczyła też, że ¾ z tych rodzin jest pod 
opieką lekarzy i opieki społecznej. W związku z powyższym prosiła o uchylenie 
podjętej uchwały i ustalenie odpłatności dzierżawy. 
 
Radny Andrzej Wojtyła – przedstawił stanowisko Komisji Rozwoju Gminy, 
Ochrony i Kształtowania Środowiska informując, że  członkowie komisji w 
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dyskusji, a następnie w głosowaniu podtrzymali stanowisko o sprzedaży działki 
przy ul. Dworkowej w Bestwince. 
 
Radny Jacek Łuszczak wyraził, że nie boi się powiedzieć, iż był tym, który 
głosował za tym, aby sprzedać tą działkę. Motywował to między innymi tym, że 
widok w takim stanie tej działki w centrum Bestwinki nie jest najlepszy. 
Kierował się też względami ekonomicznymi, co jak stwierdził, nie wyklucza 
konsultacji, którą proponowała radna Danuta Kubik. 
 
Radny Edward Jonkisz stwierdził, że uprawą działki zajmują się ludzie starsi i 
schorowani. Ich dzieci nie są zainteresowane pomóc rodzicom, bo w 
przeciwnym razie wygląd tej działki byłby inny, bardziej zadbany. 
 
Radny Benedykt Kohut zapytał, czy jest określony termin realizacji podjętej 
uchwały w tej sprawie. 
 
Wójt Stefan Wodniak wyjaśnił, że trzeba podjąć decyzję w jedną, albo w drugą 
stronę. Tym bardziej, że może paść zarzut od społeczeństwa, że gmina poniosła 
już koszty rozgraniczenia tej działki, wykonania mapek i operatu 
szacunkowego. Zgodził się z radną Danutą Kubik w kwestii, że też mu tych 
ludzi żal. Nie mniej, jak stwierdził, musi mieć jasność sprawy, bo w drugim 
półroczu zapowiedziana jest kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Katowicach, która będzie wszystkie zamierzenia działalności kontrolować 
precyzyjnie. Dlatego chciałby, aby przed tą kontrolą stanowisko w tej sprawie 
było zweryfikowane. 
 
Radny Antoni Grygierzec uważa, że należy trzymać się pewnych zasad. Jeżeli 
gmina postanowiła wybudować coś za ileś milionów i nie ma tych pieniędzy, to 
powinna wyzbywać się majątku zbędnego. Stwierdził, że działka ta, to jest 
majątek zbędny. Ważne jest, aby mieszkańcy ci mieli zapewnione godne życie, 
a grunt  nie powinien być przesłanką do tego, że ktoś jest stary i biedny. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek poddał pod głosowanie: 
„Kto jest za realizacją uchwały podjętej przez poprzednią Radę o sprzedaży 
działki położonej przy ul. Dworkowej w Bestwince”. W wyniku głosowania             
9 radnych głosowało za realizacją uchwały, 2 radnych było przeciw, 4 radnych 
wstrzymało się od głosu. 
 
Ad.8 

W ramach wniosków i zapytań radnych oraz rad sołeckich Przewodniczący 
Rady Gminy w pierwszej kolejności odczytał wnioski zawarte w protokołach z 
posiedzeń rad sołeckich: 
 



 17 

Wnioski z posiedzeń Rady Sołeckiej w Janowicach: 
 
 z dnia 24.05.2007r. - zał. nr 17 do nin. protokołu  
- Rada Sołecka wnioskuje, aby pozostała kwotę, która była przeznaczona na 
budowę ulicy Famułkowej przeznaczyć na cele konieczne w sołectwie 
Janowice, a nie zniknęła w budżecie gminy Bestwina. 

 
z dnia 4.06.2007r. – zał. nr 18 do nin. protokołu 
- ul. Podlesie - wyciąć gałęzie z obrysu ulicy jak również wykosić wysoką 
trawę przy poboczu drogi, 

- tzw. ulica famułkowa – wykosić trawę na poboczu drogi, 
- ul. J. Kubika w okolicy Pięciu alei w kierunku Komorowic – obciąć 
zalegające gałęzie nad drogą. Gałęzie grożą uszkodzeniem karoserii 
samochodów. 

 
Wnioski z posiedzeń Rady Sołeckiej w Bestwince 
 
z dnia 21.05.2007r. – zał. nr 19 do nin. protokołu 
- sprawą dotyczącą p.Kóski i jego oskarżeń dotyczących fałszowania 
dokumentacji powinien zająć się Urząd Gminy w Bestwinie. 

- Rada Sołecka podtrzymuje wniosek dotyczący budowy basenu przy Szkole 
Podstawowej w Bestwince, 

- ująć w planach modernizacji ul. Ładnej, 
- prowadzić monitoring gleby i powietrza w okolicy firmy Nicromet, 
- ograniczyć prędkość na ul. Młyńskiej, 
- zbadać oddziaływanie masztu telefonii komórkowej przy ul. Dworkowej, 
- przeprowadzić remont ul. Dankowickiej, św.Floriana, Ślosarczyka, Krótkiej i 
Dworkowej. 

 
z dnia 11.06.2007r.- zał. nr 20 do nin.. protokołu 
- w sprawie produkcji Nicrometu na środowisko „Recykling Kabli”- Rada 
Sołecka wnioskuje o poinformowaniu jej przez kompetentną osobę o 
szkodliwości i wpływie powyższej technologii na środowisko. 

 
Wnioski z posiedzeń Rady Sołeckiej w Kaniowie 
 
z dnia 18.05.2007r. – zał. nr 21 do nin.. protokołu 
- rozpatrzyć wniosek w sprawie zagospodarowania pomieszczeń 
przyprzedszkolnych, 

- rozpatrzyć wniosek mieszkańców ul. Myśliwskiej, 
- wyposażyć park przed wakacjami w urządzenia sportowe, 
- (ponowiony wniosek)rozpatrzyć sprawę zamontowania sygnalizacji świetlnej 
na przejeździe kolejowym przez ul. św.Floriana, 
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- wystosować pismo do konserwatora zabytków w sprawie odnowienia 
pomników kultury, 

 
z dnia 14.06.2007r. – zał. nr 22 do nin. protokołu. 
Rada Sołecka prosi o: 
- pozytywne ustosunkowanie się w sprawie pomocy mieszkaniowej dla 
państwa Izdebskich, 

- pozytywne rozpatrzenie problemu bezpieczeństwa na kąpielisku w Kaniowie, 
- ponowienie rozmów z przewoźnikami odnośnie połączeń autobusowych, 
- rozmowę z firmą ‘KOMBEST” odnośnie zwiększenia ciśnienia wody oraz 
remontu kanalizacji w obrębie posesji pana Kawki, 

- wydanie polecenia przycinki drzew oraz wykaszania poboczy i zarośli, 
- zajęcie pozytywnego stanowiska w sprawie remontu budynku OSP, 
- przyspieszenie prac związanych z przejściem pod torami dla gimnazialistów, 
- zamontowanie tablic przy wjazdach na ul. Malinową. 
 
Wnioski z posiedzeń  Rady Sołeckiej w Bestwinie 
z dnia 21.06.2007 – zał. nr 23 do nin. protokołu 
- naprawić barierki na mostku na ul. Szkolnej, 
- udrożnić rów na łące przy ul. Kościelnej pod „św. Janem”, 
- umieścić znaki drogowe poprzeczne i uzupełniające w celu poprawy 
bezpieczeństwa ruchu drogowego dot. ul. Krakowskiej od ul. Pod Magówką 
w kierunku Starej Wsi. 

 
Odczytał również prośbę w imieniu własnym i radnych  o zakup komputera do 
Biura Rady Gminy Bestwina dla użytku radnych Rady Gminy. 
 
Radni złożyli następujące wnioski ustnie: 
 
Radny Łukasz Furczyk: 
poruszył następujące problemy:  
- ul. Czechowicka – dokonać przeglądu i remontu nawierzchni za mostem na 
rzece Białej, a także na kilku zakrętach, 

- ul. Dankowicka i Krzywolaków – wyciąć rosnące koło drogi krzewy, 
chwasty, trawę i zająć się remontem, a także wyczyszczeniem rowów wzdłuż 
ulicy Dankowickiej, 

- zapytał radnego powiatowego Józefa Maziarza o to, czy będzie nakładka 
asfaltowa na ul. Drzymały i Węglowej, 

- na ul. Witosa w Bestwince – dziury na zakręcie, 
 
Radny Jerzy Stanclik 
W sprawie lądowiska i drogi S1: 
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- zapytał, czy planuje się budowę nowej drogi, która by łączyła węzeł w 
rejonie „Głowiczki”(granica Bestwiny i Starej Wsi) z rejonem w 
Czechowicach-Dziedzicach (rejon ul. Węglowej) oraz czy planuje się nową 
drogę, która spowoduje, że ul. łącząca Kaniów z Bestwiną nie będzie 
miejscem transportu żwiru ( z nowych żwirowni w Kaniowie). Prosił o 
uzyskanie informacji w tych kwestiach, gdyż proszą o to mieszkańcy 
mieszkający przy ulicach, którymi ten transport ciężki ze żwirem jeździ. 

 
Radny Jacek Łuszczak 
- poruszył konieczność malowania pasów na drodze również w kierunku 
Kaniowa, bo obecnie zostały namalowane tylko na ul. Bialskiej, 

- apelował, jeżeli są projektowane nowe przedsięwzięcia, to prowadzić szersze 
konsultacje z mieszkańcami przed podjęciem strategicznych decyzji, 

 
Radny Andrzej Wojtyła 
Wnioski z posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy, Ochrony i Kształtowania 
Środowiska: 
- rozpoznać możliwość przywrócenia ruchu dwukierunkowego na ul. 
Plebańskiej w Bestwinie, 

- remont ul. Janowickiej (prośba do p. Wójta o intensywniejsze zabiegi 
zmierzające do rozwiązania tego problemu), 

- brak informacji o zawieszeniu na okres wakacji niektórych kursów firmy 
MAR-BUS (zamieszanie wśród pasażerów). Prosił Wójta o skontaktowanie 
się z firmą w celu podania pełnej informacji na stronach internetowych 
zarówno Bestwiny jak i firmy MAR-BUS, 

 
Radny Jan Wróbel 
- zapytał, kto użytkuje ogród szkolny, 
 
Radny Antoni Grygierzec 
- apelował do radnych powiatowych o starania dot. dalszego malowania pasów 
drogowych, które są bardzo ważne w okresie występowania mgieł 
jesiennych. W centrum Kaniowa od ponad dziesięciu lat pasy takie nie były 
malowane chociaż w tym rejonie jest to bardzo istotne ze względu na 
większą częstotliwość występowania tych mgieł. 

- brak namalowanych przejść dla pieszych w rejonach supermarketów w 
Kaniowie i Bestwinie, 

- prosił o dodatkowy przystanek dla MAR-BUS-a w rejonie skrzyżowania 
obok p. Kozaka w Kaniowie (ul. Głębokie i Mirowska), 

 
Radny Edward Jonkisz 
- załatać dziury na ul. Myśliwskiej od ul. Czechowickiej do posesji p. 
Tomaszczyka Jerzego, 
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- w imieniu p. Głąbków i p. Korycińskich prosił o wizję, gdyż mieszkańcy ci 
skarżą się na wstrząsy spowodowane przez samochody najeżdżające na pień 
zaasfaltowany w drodze ul. Czechowickiej,   

- podziękował Wójtowi za wykonanie remontu chodnika na odcinku od ul. 
Dębowej do ul. Czechowickiej, 

 
Radny Jerzy Kijas 
- remontowana była ul. Szkolna  (usuwany garb obok sklepu). Łatanie na tej 
ulicy kilku dziur  zakończyło się na skraju lasu i tzw. przejściówka w lesie 
łącząca ul. Szkolną ze skrzyżowaniem ul. Kubika z Podleską i na ul. Górską -
została pominięta i powstało tam już kilka niebezpiecznych wyrw. Prosił o 
wyjaśnienie, czy ten remont będzie kontynuowany.  

 
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek 
- w imieniu mieszkańców „Dworu”w Kaniowie prosił, aby przewidzieć ich do 
podłączenia do prowadzonej nowej sieci wodociągowej. 

- ponowił prośbę dot. sali do potrzeb widowiskowo-sportowych dla 
przedszkolaków w Kaniowie, 

 
Radny Łukasz Furczyk 
- zgłosił potrzebę usunięcia pnia po wyciętym dębie na ul. Krzywolaków w 
Kaniowie, gdyż porą zimową będzie niewidoczny przez śnieg i może być 
przyczyną wypadku. 

 
Radny Andrzej Wojtyła 
- prosił o wykoszenie poboczy na ul. Janowickiej. 
 
Radny Jan Wróbel 
- na ul. Krakowskiej i obok św. Jana konary drzew zasłaniają lampy 
przydrożne, 

 
Sołtys sołectwa Janowice Jan Stanclik 
- poruszył problem dot. wykonania przekopu pod drogą ul. Podleskiej, aby 
woda z ul. Szkolnej nie zalewała mieszkańcom pól, 

 
Sołtys sołectwa Kaniów Marek Pękala 
- prosił o wyjaśnienie stanu prawnego ul. Ludowej w Kaniowie z uwagi na 
pojawiające się konflikty, 

- w imieniu mieszkańców sąsiadujących z akwenem UKS-u „SET” i terenem 
wokół niego, przedstawił prośbę o zabezpieczenie tego terenu np. ogrodzenie 
z uwagi na to, że przybywające tam osoby wszystko niszczą (uprawy, łamią 
gałęzie, itd.). 
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Ad.9 

Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek odczytał odpowiedzi na wnioski i 
zapytania radnych oraz rad sołeckich, które zostały przygotowane w okresie 
międzysesyjnym: 
                 

• Odpowiedzi na wnioski Rady Sołeckiej w Bestwinie: (zał.nr 24,25 do prot.) 
1. Dot. założenia nowego oraz uzupełnienia istniejącego o dodatkowe 

punkty oświetleniowe na ulicach: Janowicka, Krakowska, Kwiatowa, 
Okrężna, Podleska i Witosa 
Odpowiedź:  Dwa  nowe punkty świetlne zostały założone w roku 
bieżącym na ul. Krakowskiej. 

         W trakcie  wykonania jest wymiana  linii energetycznej  na ul.Podleskiej . 
         Ewentualna  budowa oświetlenia ulicznego  na ul. Podleskiej jak również 

na innych ulicach Bestwiny  może być rozważana przy konstruowani   
budżetu na 2008 rok. 

 
2. Utwardzenie nie zaasfaltowanej  części  ul.Okrężnej  od posesji  p.Wróbel. 

Odpowiedź: Zostały wydane dyspozycje  firmie  zajmującej się  
remontami dróg  gminnych  o  naprawę wnioskowanej drogi. 
 

3. Pomocy  w wyegzekwowaniu  od ENION SA Oddział w Bielsku-Białej  
B.E. modernizacji linii energetycznej  przy ul.Podleskiej . Stan sieci  i 
drewniane słupy  są przyczyną  częstych awarii  i wyłączeń prądu. 
Odpowiedź: Obecnie  są  w trakcie wykonywania prace modernizacyjne  
omawianej  sieci  energetycznej przy ul.Podleskiej. 
 

4. Uregulowaniu stosunków  wodno-prawnych  na ulicach : Janowickiej  
przy posesji p.Tadeusza Łuszczaka i p.Władysłąwa  Walusia, Szkolnej  
przy posesji p.Joanny Biela, oraz Polnej przy  posesji p. Danuty  
Krystyan. 
Odpowiedź: Sprawa  odwodnień przy ul.Janowickiej i Szkolnej leży w 
kompetencji Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej  i tam 
skierowany zostanie  do załatwienia niniejszy wniosek. 
 Sprawa odwodnienia  ul.Polnej w Bestwinie leży w kompetencji służb  
Gminy  Bestwina.W najbliższym czasie  zostanie zwołana wizja lokalna z 
udziałem  zainteresowanych stron.  
 

5.Założenia tablicy informacyjnej , od strony skrzyżowania  z ulicą Bialską , 
z nazwą  ulicy Bestwińskiej  i dojeździe do posesji  przy ulicach : 
Podleskiej ( numery 7 i 9 ), oraz  ul.Gołębnik. 
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Odpowiedź: Zlecono wykonanie  firmie zajmującej się  oznakowaniem na 
terenie Gminy. 
 

6. Wyegzekwowania  od przewoźnika  MARBUS biletów miesięcznych , zniżek 
dla emerytów , zwiększenia ilości  kursów w godzinach  szczytu, oraz w 
sobotę i w niedzielę. 
Odpowiedź: Firma MARBUS  została wybrana  w drodze zamówienia 
publicznego  a umowa   zawarta  do 31.12.2007r.W trakcie  trwania umowy  
nie jest możliwa  zmiana jej określonych warunków.  
 

7. Naprawa  nawierzchni drogi  utwardzonej  łączącej  boczną ul.Podzamcze  z 
ulicą  Ofiar  Wojny. 

    Odpowiedź: Został ogłoszony  przetarg na wybór firmy  do wykonania 
nawierzchni asfaltowej. Zadanie ujęte w budżecie na 2007 rok. 

 
8. Naprawa chodnika  przy ul.Krakowskiej  naprzeciw  supermarketu „ROLL”. 
    Odpowiedź: Służby techniczne dokonały sprawdzenia  zgłoszonego wniosku  
i ustalono, że  uszkodzenia są zarówno na części  wykonanej  przez 
właścicieli supermarketu jak również na części   będącej własnością  Gminy. 
Poproszono kierownictwo  sklepu  o  naprawę  swojej   części, natomiast  w 
przypadku  chodnika  gminnego  czynione będą starania  o środki na ten cel  
w budżecie  na rok 2008. 

 
9. Wobec właścicieli nie wykaszanych działek prowadzone są postępowania w 
trybie przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i 
leśnych (Dz.U.Nr 16 z 1995r., poz. 78 z późn.zm.) Zgodnie z w/w ustawą 
Wójtowi przysługują kompetencje wydania decyzji nakazującej usunięcie 
chwastów. 

 
10. Dąb rosnący w rejonie posesji p.Kępka znajduje się w pasie drogowym drogi 
powiatowej ul. Krakowskiej. Na jego usunięcie Zarząd Dróg Powiatowych 
otrzymał w dniu 10 maja 2006r. zezwolenie Wójta Gminy. W sprawie 
usunięcia tego drzewa tutejszy Urząd wielokrotnie zwracał się do Zarządu 
Dróg Powiatowych (ostatnio w dniu 14 maja br.) 

 
Odpowiedzi  na wnioski z posiedzenia  Rady Gminy  w dniu  14.05.2007 r, 
(zał.26 do nin. prot.): 
 
Wniosek Radnej Danuty Kubik: 
W imieniu mieszkańców  wnioskowała , aby przy wymianie pieców obniżyć  
granicę  eksploatacji pieców  z 15 lat do 10 lat. 
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Odpowiedź: Podtrzymujemy odpowiedź Pana Wójta złożoną na Sesji  Rady 
Gminy. Wszystkie wnioski mieszkańców  złożone  w Urzędzie Gminy zostały 
zaewidencjonowane  i ułożone w  kolejności wg.  wieku  źródła ciepła i  daty 
złożenia i wszystkie brane są pod uwagę  z tym ,że  właśnie tak jak   wyraził się 
Pan Wójt  piece  które maja mniej niż 10 lat będą wymieniane w późniejszym 
terminie. 
 
Wniosek Radnego  Jacka Łuszczaka: 
Wnioskował o  zabezpieczenie  ujęcia wodnego  graniczącego  z akwenami 
wodnymi  3 i 4 ze względu  na  odbywające  się tam  pikniki... 
Odpowiedź: Jedyną  możliwością służb urzędu  jest ustawienie znaków 
zakazujących kąpieli  w tych miejscach, jak również  zgłaszanie do organów 
ścigania  patrolowania  terenów akwenów wodnych. Znaki takie są ustawione. 
Służby dokonają sprawdzenia  i ewentualnego uzupełnienia  znaków. 
 
Wniosek Radnego Wiesława Szypuła: 
Zgłosił  zniszczony  znak  ostrzegawczy  w wyniku kolizji  na ul. Witosa  w 
Bestwinie , obok p. Hałasa. 
Odpowiedź: Na pisemną interwencję   Urzędu , znaki zostały ustawione. 
    
Wniosek Radnego  Jerzego Kijas: 
Poinformował ,że wzdłuż  ulicy Podleskiej  w Bestwinie  Energetyka  realizuje 
inwestycję dotyczącą wymiany słupów  energetycznych…………… 
Odpowiedź: Na  wymienionej sieci energetycznej możliwe jest  zamontowanie  
oświetlenia ulicznego. Wymaga to jednak umieszczenia  w planie budżetu . 
Ponadto  informujemy, że  ZDP zwróciło się do  Gminy  z wnioskiem o opinię 
w sprawie przejęcia  ul. Podleskiej . Będzie  ten temat przedmiotem obrad  
następnej sesji , gdyż  decyzja taka wymaga podjęcia stosownej uchwały. 
 
Wniosek Radnego  Andrzeja Wojtyły: 
Wnioskował , aby  sołtysi  mieli na swoich domach  tabliczki „SOŁTYS” 
Odpowiedź: Tabliczki takie zostały zamówione i  dostarczone do  sołtysów. 
 
Wniosek Radnego Stanisława Nycz: 
Na prośbę mieszkańców  Janowic złożył wniosek o zamontowanie  progów 
spowalniających na ul. Korczaka w obrębie szkoły. 
Odpowiedź: Nie jest to jedyny wniosek składany w ostatnim czasie, a 
dotyczący nie tylko dróg gminnych. Na drogach gminnych  tzw. lokalnych 
możliwe jest montowanie takich urządzeń, ale  jest to koszt ok. 2000zł i 
wymaga zabezpieczenia w budżecie . Ponadto wymaga to  wykonania projektu 
organizacji ruchu i zatwierdzenia  przez Starostę, co również  zwiększa koszty. 
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Wnioski w sprawie  montażu  progów zwalniających przedstawili również  
Radny p. Jerzy Stanclik , oraz Przewodniczący p. Jerzy Zużałek.   
Odpowiedź: Jak wyżej. 
 
Wniosek Przewodniczącego Rady: 
Zwrócił się o ustawienie tablicy  informacyjnej  przy sklepie  na skrzyżowaniu   
ul. Krzywolaków z ul.Witosa. 
Taki wniosek złożyła również  Radna p.Maria Maroszek  z miejsce posadowienia 
tablicy przy   sklepie ROLL. 
Odpowiedż: Tablice  ogłoszeń zostały zamówione i zostaną w tych miejscach 
zamontowane. 
 
Wniosek Radnej Marii Maroszek: 
Zgłosiła potrzebę umieszczenia lustra na skrzyżowaniu ul.Hallera                               
i ul.Plebańskiej w Bestwinie 
Odpowiedź: Zostanie w najbliższym czasie  ustalone miejsce  montażu  
wnioskowanego lustra. 
 

• Odpowiedzi na wnioski Rady Sołeckiej w Bestwince: (zał. 27,28,29 do prot) 
 
1.Wnioskujemy o zamontowanie na ul. Dworkowej w okolicach Szkoły 
Podstawowej ograniczników prędkości. 
Odpowiedź.: Wniosek ten zostanie skierowany do administratora ul. 
Dworkowej tj. Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej. 
  

2. Wnioskujemy o wyremontowanie ul. Św. Floriana. 
Odpowiedź.:  jak w pkt.1  
 
3.Wnioskujemy o zamontowanie sygnalizacji dźwiękowej na przejeździe 
kolejowym na ul. Św. Floriana. 
Odpowiedź: Wniosek taki został skierowany do PKP. Odpowiedź w tej 
sprawie została przekazana Radzie Sołeckiej pismem z dnia 29.03.2007 ST. 
70414-40/2007. 
 
4.Ująć w planach modernizację ul. Ładnej. 

Odpowiedź: Budowa drogi wymaga umieszczenia zadania inwestycyjnego 
w budżecie. Na rok  2007  zadanie takie nie zostało  przewidziane do 
realizacji. Zostanie natomiast przeprowadzony remont bieżący. 

 
5.Umieścić znaki ograniczające  prędkość  na ul.Młyńskiej. 
   Odpowiedź: W związku z  przebiegiem  ul Młyńskiej  po terenach trzech 
sołectw, referat służb technicznych  wystąpi do  rad sołeckich o  wyrażenie 
opinii w tej sprawie. 
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6. Remont ul. Dankowickiej, Św. Floriana, Ślosarczyka, Krótkiej i Dworkowej. 
 Odpowiedź:. Zarówno na drogach gminnych jak i drogach powiatowych   
trwają remonty cząstkowe tj. naprawa  nawierzchni asfaltowych. 
 
7. ewentualne  skargi  dotyczące działalności  pracowników  Urzędu  Gminy  
winny zgodnie  z kompetencjami  ustawowymi  być  kierowane  do Wójta  
Gminy. Rada Sołecka  jako organ pomocniczy  i doradczy  Sołtysa  nie jest 
uprawniona  do zajmowania  się tego  typu  sprawą  i formułowania  w tym  
zakresie  wiążących  wniosków: 

 

 

• Odpowiedzi na wnioski Rady Sołeckiej w Kaniowie (zał.30,31,32,33) 
       

1. Wnioskujemy o rozpatrzenie wniosku mieszkańców ul Jagodowej 
    Odpowiedź: Remonty dróg przeprowadzane są na bieżąco. Również na ul. 
Jagodowej zostanie przeprowadzony remont bieżący, a ewentualne 
asfaltowanie  drogi wymaga umieszczenia zadania w budżecie Gminy. 

 
2. Wnioskujemy o przeprowadzenie analizy pozostałych wniosków z zebrania 

sołeckiego w Styczniu. 
    Odpowiedź: Wnioski z posiedzenia Rady Sołeckiej, na które nie zostały 
udzielone odpowiedzi pozostają w dalszym ciągu rozpatrywane. 

 
3. Zagospodarowanie pomieszczeń  przedszkolnych. 
Odpowiedź: Rozważane  są możliwości najlepszego i najbardziej 
efektywnego zagospodarowania  omawianych pomieszczeń, oraz sposobu  
wygospodarowanie środków na ten cel. 
 
4.Wniosek mieszkańców ul.Myśliwskiej. 
Odpowiedź: W trakcie wykonywania  są remonty bieżące dróg gruntowych. 
Brakujące tablice z nazwami ulic  zamawiane są  grupowo, dlatego też  około 
miesiąca może potrwać  zamontowanie  wnioskowanej tablicy. 
 
5. Zamontowanie  sygnalizacji świetlnej  na przejeździe kolejowym  przez ul.Św. 

Floriana. 
Odpowiedź: Ponownie  zwrócimy się  z prośbą  do PKP  o  zamontowanie  
sygnalizacji. 

       
6. Wniosek w sprawie pomocy mieszkaniowej dla p. Izdebskich. 

Odpowiedź: W zasobach mieszkaniowych  Gminy brak jest wolnych lokali 
mieszkalnych. 
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7. Wniosek w sprawie ponowienia rozmów  z  przewoźnikami  odnośnie połączeń 
autobusowych. 
Odpowiedź: W obecnej sytuacji  finansowej Gminy nie jest możliwe  
zwiększenie dopłat  przewoźnikowi, a ponadto  pragniemy przypomnieć,  iż 
kwestie te regulowane są zamówieniami publicznymi. Obecnie  podpisana 
umowa  obejmuje okres do 31.12.2007r. 

 
8.. Wniosek w sprawie  wykaszania poboczy i zarośli. 

Odpowiedź:W trakcie  wykonywania jest  koszenie poboczy dróg gminnych. 
Inne kwestie porządkowe  wykonywane są przy pomocy pracowników 
interwencyjnych , jednak  prac  do wykonania przez nich  jest bardzo dużo i 
dlatego  nie nadążamy  z  natychmiastowym wykonaniem. 

 
9. Wniosek w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie remontu OSP. 

Odpowiedź: Zamówienie przygotowane jest do realizacji.  Przedłużanie 
terminu rozpoczęcia prac  związane jest z  przedłużającym się terminem   
otwarcia funduszy  o które  się staramy. 

 
10. Wniosek w sprawie przejścia  pod torami  dla gimnazjalistów. 

Odpowiedź: Brak zabezpieczonych środków finansowych w tegorocznym 
budżecie  na wykonanie omawianych prac.  
Sprawozdanie z wykonania  budżetu w I półroczu ujawni stan naszych 
finansów. Kwestia ta będzie  wtedy ponownie rozpatrywana. 

 
11. Tabliczki z nazwami ulic  zamawiane są na bieżąco po ich zgłoszeniu. 
Jednakże  realizacja trwa około miesiąca ze względu na  to, iż zamawia  się 
je  nie pojedynczo  a  przynajmniej po kilka. 

 
12.W sprawie ochrony zabytków - zgodnie z informacją uzyskaną w 
Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków Delegatura w Bielsku-Białej  
obelisk w centrum Kaniowa nie jest obiektem chronionym, natomiast 
odnośnie pozostałych obiektów tj.: 
- Krzyża na skrzyżowaniu ul.Batalionów Chłopskich z ul.Rybacką i  
ul.Jawiszowicką 
- figurki Pana Boga przy ul.Kóski i ul.Furczyka, 
- Krzyża przy wjeździe do Pana Miki  

konieczne jest przeprowadzenie oględzin z udziałem pracownika Urzędu 
Ochrony Zabytków   w wyniku których możliwa będzie ocena zakresu i 
sposobu przeprowadzenia odnowienia. 
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• Odpowiedzi na wnioski Rady Sołeckiej w Janowicach (zał.34,35,36,) 
 

  
1. Wnioskujemy o likwidacje znaku ograniczenia prędkości do 40 km/h na ul. 

Janowickiej 
Odpowiedź:Wniosek ten zostanie skierowany do administratora ul. 
Janowickiej tj. Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej. 

  
2. Wnioskujemy o naprawę pobocza ul. Janowickiej na wysokości posesji nr 58. 
    Opowiedź:  jak w pkt.1. 
 
3. Wnioskujemy o zabezpieczenie domku gastronomicznego na terenach  

rekreacyjnych. 
    Odpowiedź: Brak środków w tegorocznym budżecie na zabezpieczenie 
domku gastronomicznego na terenach rekreacyjnych w Janowicach.  

 
4. Wnioskujemy o dokupienie 15 mb krawężników 
    Odpowiedź:W najbliższym czasie  zostanie dostarczony  krawężnik wg. 
potrzeb . 

 
5. Wnioski w sprawie  koszenia poboczy dróg gminnych – ul.Podlesie, 
ul.Famułkowa. 
W trakcie wykonywania jest obecnie  wykaszanie  poboczy dróg gminnych . 
Brak środków w budżecie tegorocznym na  prześwietlanie drzew przy 
drogach gminnych. W miarę możliwości  przycięcia gałęzi  przy ul.Podlesie 
dokonamy przy pomocy  działającej na terenie grupy pracowników 
interwencyjnych. 
W  sprawie ul.Kubika  wystosowane zostanie  pismo do  Nadleśnictwa  i 
ZDP Bielsko-Biała. 

 
6. W sprawie nazwy „ul. Famułkowej” - Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy 
nadawanie nazw ulicom i placom publicznym, jednakże droga, która 
zwyczajowo nazywana jest „ul.Famułkową”, nie stanowi ulicy w rozumieniu 
obowiązującego prawa. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, 
definiuje pojęcie ulicy jako drogi na terenie zabudowy lub przeznaczonym do 
zabudowy zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym ... Droga o której mowa wyżej nie spełnia tych kryteriów  gdyż: 
a) nie znajduje się w terenach zabudowy, 
b) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Bestwina  
przewiduje dla tego terenu przeznaczenie Tereny rolnicze, symbol planu R1.  
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Z uwagi na powyższe prawne usankcjonowanie zwyczajowego 
nazewnictwa „ul.Famułkowej”  będzie możliwe po zmianie uwarunkowań 
wynikających z ustawy. 
 
Odpowiedzi na zapytania złożone na ostatniej sesji: (zał.37 do nin. prot.) 
 
1. Środki zarezerwowane na usuwanie odpadów niebezpiecznych, w tym 
utylizację eternitu są wykorzystywane w stopniu dobrym. Eternit jest odbierany 
sukcesywnie od mieszkańców gminy od 2005 r. zgodnie z deklaracjami 
składanymi przez mieszkańców w ankietach. Do tej pory odebrano 109 ton 
eternitu z 57 budynków. W bieżącym roku zarezerwowano na usuwanie 
wszystkich odpadów segregowanych (w tym niebezpiecznych                                           
i wielkogabarytowych) kwotę 30000 zł oraz wystąpiono do Starostwa 
Powiatowego o dofinansowanie usuwania odpadów zawierających azbest na 
kwotę 3400 zł. 

2. Przed Wójtem Gminy Bestwina prowadzone jest postępowanie 
administracyjne wszczęte na wniosek Przedsiębiorstwa Przerobu Złomu 
"NICROMET" Edward Wyciślok, ul.W.Witosa 28, Bestwinka, w sprawie 
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia pn. "Instalacja do recyklingu kabli" na terenie Przedsiębiorstwa 
Przerobu Złomu "NICROMET" w Bestwince przy ul.W. Witosa 28. Obecnie 
trwa ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.  

Kolejno głos zabrał Wójt Stefan Wodniak:  
 
• Zwrócił się do sołtysów z prośbą, aby nie powielać wniosków (np. budowa 
basenu). Powielanie wniosków wiąże się z powielaniem stosów odpowiedzi. 
Dlatego jeszcze raz prosił, aby tego nie robić. 

 
• Zwrócił się również do radnych powiatowych z prośbą o obustronne 
współdziałanie i pośrednictwo miedzy powiatem, a gminą. Dotyczy to w 
szczególności zgłaszanych wniosków  i sposobu ich załatwienia. 

 
• Zaznaczył, że wnioski, które Przewodniczący odczytał na dzisiejszej sesji są 
już w 80% wykonane. 

 
• Nicromet – nie została jeszcze zakończona rozprawa administracyjna. 
Nicromet bardzo się niepokoi i stawia nawet zarzut o opieszałość w działaniu 
(dot. recyklingu kabli). Wójt wyjaśnił, że jest to linia mechaniczna 
odzyskiwania kabli i jest to jedna z najnowocześniejszych linii. Niemniej, 
aby nie było zarzutów, zwrócił się Powiatowego Inspektoratu Sanepid-u i 
Starostwa Powiatowego, aby zapytać czy potrzebny jest raport o 
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oddziaływaniu na środowisko. Uzyskał informację, że na tą linię raportu nie 
trzeba. Mimo to podjął decyzję i zażądał raportu od Nicrometu i Nicromet 
taki raport wykonał. Poinformował też, że jak tylko w obwieszczeniu podał, 
że taka linia jest tam planowana, w ostatnich dniach złożyło protest trzech 
mieszkańców w imieniu wielu mieszkańców. Wszystkie protesty wziął pod 
uwagę i wraz z raportem jeszcze raz wysłał do powiatu, aby  odniósł się do 
tego raportu, czy wszystko jest w porządku. Starostwo odpowiedziało, że nie 
jest kompetentne i wysłało raport do wojewody i aktualnie oczekuje się na 
rozstrzygnięcie wojewody. 

 
• OSP Kaniów – z uwagi, że niemożliwe jest wykonanie remontu obiektu do 
czasu obchodów 100-lecia OSP (związane jest to z pozyskiwaniem 
środków), obchody te odbędą się w plenerze o czym prezes OSP jest 
powiadomiony. 

 
• Ul. W.Witosa – środki na ta ulicę są zapisane w subregionie i będzie 
wyremontowana. 

 
• Droga S1 – odległość węzłów według norm  musi wynosić co najmniej 5km. 
Jeżeli będzie wariant V, to węzeł będzie poprzez drogę technologiczną,  most 
i z DK1 na Shella. Najważniejszy cel jest, aby ruch z ul. Witosa przenieść na 
ten węzeł. 

 
Zastępca Wójta Artur Beniowski: 
 
• Mar-BUS – zagęszczenie przystanków jest do załatwienia. 
• Ogród szkolny w Bestwinie – dokona rozpoznania i udzieli odpowiedzi. 
 
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek nawiązał do drogi S1 i poinformował, że 
na spotkaniu w Katowicach, w którym uczestniczył wspólnie z radnym 
Andrzejem Wojtyłą – wariant nr V otrzymał najmniejszą liczbę punktów wg 
kryteriów do realizacji. Stąd, jak określił, widzi marne szanse na to, aby to 
zostało wykonane w ten sposób, o którym była mowa. 
 
Radny Powiatu Bielskiego Józef Maziarz ustosunkował się do wniosków w 
sprawie remontów dróg informując, że otrzymał od Zastępcy Wójta wszystkie 
wnioski zgłoszone na ostatniej sesji dot. dróg powiatowych oraz pisma 
kierowane do Zarządu Dróg. Wnioski te przekazał członkowi Zarządu Powiatu 
p. Pięcie i część wniosków  już jest powoli wykonywanych. Zaznaczył, że taki 
stan jaki widać w Bestwinie na drogach, to tak też jest w powiecie. 
Drzewa na ulicy Krzywolaków są wycięte, te które były oznakowane. Na 
wykaszanie poboczy brak jest harmonogramu, a jedynie Zarząd Dróg robi to na 
interwencje. 
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Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek poruszył problem pomnika w 
Kaniowie za walkę z hitleryzmem. Jak podkreślił, pomnik ten znajduje się w 
centrum Kaniowa i jest całkowicie zaniedbywany. Zaproponował, aby opiekę 
nad nim zlecić Szkole w Kaniowie lub Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji. 
 
Wójt Stefan Wodniak podzielił tą propozycję i stwierdził, że jest to 
wychowawcze, aby szkoła wzięła to pod swoją opiekę.  
 
Sołtys sołectwa Kaniów Marek Pękala poinformował, że rozmawiał już w tej 
sprawie z Dyrekcją i uzyskał odpowiedź, że rodzice nie wyrażają zgody, aby ich 
dzieci pracowały przy pomniku. 
 
Radny Bogusław Stolarczyk uzupełniając wypowiedź Radnego Jozefa Maziarza 
zaznaczył, że obaj pracują w Komisji Transportu i głównym priorytetem jest: 
- ul. W.Witosa,  
- ul. Janowicka 
- realizacja dużego projektu, którego za chwilę skończy się ważność 
projektowania, a dot. ulicy Bialskiej wraz rondem – jest to  zadanie wspólne 
z Miastem Bielsko-Biała, 

Zaznaczył, że praca w tej komisji jest bardzo ciężka i trzeba walczyć o 
wszystko. Tu za przykład podał, że na ten rok były w projekcie ujęte do 
wykonania osuwiska w Bestwinie, ale już ich nie ma i nie będą robione, bo będą 
robione w Starej Wsi. Prosił wszystkich, aby skupiać się na tych dużych 
zadaniach nie tylko na wykaszaniu traw. 
 
Ad.10 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Jerzy Zużałek dziękując za 
udział i dyskusję zamknął VIII sesję Rady Gminy Bestwina w dniu 28 czerwca 
2007r. 
 
Sesja rozpoczęła się o godz. 15-tej a zakończyła o godz.1900. 
 
Protokolant:                             Sekretarz obrad: 
Irena Glądys                            Radny Benedykt Kohut 
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