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Bestwina, dn. 27 września 2007r.
P r o t o k ó ł Nr XI/2007
z sesji Rady Gminy Bestwina odbytej w dniu 27 września 2007 roku
w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bestwina.
Protokół obejmuje uchwały Rady Gminy Bestwina od Nr XI/90/2007 do
Nr XI/ 100 /2007
Lista obecności radnych oraz gości stanowi załącznik nr 1 i 2 do nin. protokołu.
Nieobecnym usprawiedliwionym był radny Edward Jonkisz.
Na ustawową liczbę 15 radnych w sesji uczestniczyło 14 radnych, co stanowi
93%.
Porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
Wybór sekretarza obrad.
Zatwierdzenie projektu porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
Przygotowanie placówek oświatowych do roku szkolnego 2007/2008 –
informacja Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa
Publicznego.
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) zmiany Uchwały Nr XXIV/179/2005 Rady Gminy Bestwina z dnia
14 kwietnia 2005r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy
materialnej o charakterze socjalnym,
3) rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń pomocy
zdrowotnej dla nauczycieli,
4) przyjęcia aktualizacji „Strategii Rozwoju Gminy Bestwina na lata
2007-2013”,
5) sprostowania błędu w Uchwale Nr VIII/73/2007 z dnia 28 czerwca
2007 Rady Gminy Bestwina w sprawie sprzedaży nieruchomości
w drodze przetargu.
6) przyjęcia darowizny nieruchomości (pod ul. Jagodową w Kaniowie),
7) przyjęcia darowizny nieruchomości ( na poszerzenie ul. Lipowej
w Bestwinie),
8) uchylenia Uchwały Nr IX/87/2007 Rady Gminy Bestwina z dnia
13 sierpnia 2007r.
9) zaliczenia ul. Podleskiej w Bestwinie do kategorii drogi gminnej,
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10)

wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Pszczynie na okres
kadencji 2008-2011,
11) wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach na okres
kadencji 2008-2011
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 ( radnego Sejmiku Województwa
Śląskiego Andrzeja Kamińskiego, radnych powiatowych: Bogusława
Stolarczyka, Józefa Maziarza, honorowego obywatela gminy Bestwina
Franciszka Magę, sołtysów, kierownictwo Urzędu Gminy) oraz wszystkich
pozostałych przybyłych na obrady. Otworzył XI sesję Rady Gminy Bestwina w
dniu 27 września 2007r. Na podstawie posiadanej listy obecności stwierdził
prawomocność obrad.
Zanim przystąpiono do roboczej części sesji, Przewodniczący Rady Gminy
oddał głos Wójtowi Gminy Stefanowi Wodniakowi, który na początek wręczył
Komendantowi Gminnemu OSP Grzegorzowi Owczarzowi podziękowanie
o treści::
„w dowód uznania za pełną poświęcenia i ofiarną służbę oraz trud ponoszony
w wypełnianiu strażackich obowiązków, zaś w szczególności za udział we
wrześniowej akcji przeciwpowodziowej w Kaniowie”.
Tą drogą Wójt złożył podziękowanie dla wszystkich prezesów jednostek OSP w
gminie, a szczególnie jednostce z Kaniowa, która z pełnym poświęceniem
uczestniczyła w tej akcji. Jednostki wykazały pełną gotowość w pełnieniu
swojej służby za co Wójt jeszcze raz im serdecznie podziękował i przytoczył
cytat Marka Twaina: „Odwaga to panowanie nad strachem, a nie brak strachu„
Rada Gminy gromkimi brawami również wyraziła swoje uznanie
i podziękowanie dla jednostek OSP w gminie.
O głos poprosił Komendant Gminny OSP Grzegorz Owczarz i powiedział, że
największą zapłatą dla strażaków są słowa podziękowania i za te słowa ze swej
strony serdecznie również dziękuje. Podziękował też za współpracę
przedstawicielom Urzędu Gminy, a szczególnie Zastępcy Wójta Arturowi
Beniowskiemu,
Sekretarzowi
Gminy
Stanisławowi
Wojtczakowi
i Pełnomocnikowi Wójta ds. Obrony Cywilnej Halinie Grygierzec.
Kolejno Wójt bardzo serdecznie przywitał Chór Parafialny Antonius-Laurientus
z Kaniowa, który został zaproszony na sesję z okazji 5-lecia swojej działalności.
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Wójt zwrócił się do Pani Dyrygent i członków Chóru wręczając wraz z
przewodniczącym Rady Gminy Pani Prezes Chóru Annie Kóska i Pani Dyrygent
Elżbiecie Ryś – Jarczok wiązanki kwiatów oraz podziękowanie i gratulacje w
następującej formie:
„ Kościół śpiewa, ponieważ samo słowo nie wystarcza do modlitwy
(Josemaría Escrivá de Balaguer),
a muzyka — to jest wyłom, przez który dusza, jak więzień z
więzienia leci czasem w regiony wolności. Muzyka — to córa
wszystkich muz (Stefan Żeromski).
Te myśli dedykuję Dyrygentowi oraz członkom chóru
parafialnego „ Antonius - Laurientus ” z Kaniowa
z okazji ich pięknego jubileuszu-pięciolecia działalności
życząc wszystkim pomyślności zarówno
w pracy artystycznej, zawodowej jak i w życiu osobistym.
Niech każdy kolejny rok przynosi chórowi nowe osiągnięcia, a jego
uczestnikom wielu doznań artystycznych.”
Chór w podzięce zaśpiewał kilka swoich pieśni, a Pani Dyrygent zapewniła, że
Chór postara się dołożyć wszelkich starań, aby rozwijać się jeszcze lepiej.
Po tych miłych chwilach, Rada Gminy przystąpiła do części roboczej obrad.
Ad.2
Sekretarzem obrad zgodnie z harmonogramem jednogłośnie tj. 14 głosami „za”
wybrany został radny Stanisław Nycz.
Ad.3
Porządek obrad został przyjęty 14 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Ad.4
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek stwierdził, że protokół z ostatniej
sesji z dnia 13 września 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 14 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Ad. 5
Informację na temat przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego
2007/2008 przedstawił Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia
i Bezpieczeństwa Publicznego - Benedykt Kohut.
Tekst informacji:
„Szanowna Rado. Szanowni Zebrani.
Członkowie Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego
w dniu 27 sierpnia 2007r. w dwóch grupach odwiedzili wszystkie Zespoły
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Szkolno-Przedszkolne na terenie naszej gminy, tj. w Kaniowie, Bestwince,
Bestwinie i Janowicach. Nasz pobyt nie miał formy kontroli, ale jego celem było
zapoznanie się z problemami i zagadnieniami z jakimi spotykają się te placówki
przed rozpoczęciem roku szkolnego 2007/2008 i wymianą poglądów na różne
tematy związane z funkcjonowaniem oświaty na terenie naszej gminy.
W wyniku przeprowadzonych rozmów z dyrektorami zespołów szkolnoprzedszkolnych oraz pracownikami tych placówek a także poczynionych
obserwacji stwierdziliśmy, że wszystkie odwiedzone placówki oświatowe były
należycie przygotowane i gotowe do rozpoczęcia roku szkolnego 2007/2008 pod
względem organizacyjnym. Na uwagę zasługuje wyremontowanie Przedszkola w
Kaniowie za co, w imieniu Komisji i własnym serdecznie dziękuję
p. Wójtowi, odpowiednim służbom Urzędu Gminy, a także wykonawcom
remontu.
Podziękowania należą się głównie za bieżące, szybkie i trafne decyzje, które
pozwoliły doprowadzić ten obiekt do takiego stanu, który można śmiało nazwać
„pałacykiem dla dzieci”.
Jednocześnie mamy nadzieję, że przełoży się to nie tylko na utrzymanie, ale
dalsze podnoszenie na jeszcze wyższy poziom pracy opiekuńczo-wychowawczej z
elementami dydaktyki w tym przedszkolu.
Stwierdzono jednak także potrzebę pewnych prac modernizacyjnych bądź
remontowych w naszych placówkach, które przyniosą bezpośrednio efekty
gospodarcze, ekonomiczne i estetyczne, bądź też podniosą stan bezpieczeństwa i
organizacji pracy. Potrzeby te zostały szczegółowo ujęte w protokole
posiedzenia Komisji i oddane p. Wójtowi oraz Dyrektorowi GZOSiP celem m.in.
uwzględnienia w projekcie budżetu gminy na 2008r. bądź nawet następne lata. Z
satysfakcją stwierdziliśmy na ostatnim posiedzeniu Komisji, że problemy te w
zdecydowanej większości są znane i brane pod uwagę przez p. Wójta.
Zainteresowanych szczegółami odsyłam do wymienionego protokołu, który
został przyjęty na posiedzeniu naszej Komisji w dniu 20 września 2007r.
Za najpilniejsze prace, zgodnie uznano sprawę przeciekającego dachu nad dużą
salą gimnastyczną w Bestwinie. Problem ten znany jest kierownictwu oświaty
oraz p. Wójtowi i podjął on energiczne działania w tym temacie celem jego
rozwiązania, który ciągnie się od dłuższego czasu. Za konieczne i możliwe
uznano także adaptację dwóch pomieszczeń będących w stanie surowym jako
zaplecze planowanego w przyszłości basenu w Bestwince na małą salę
gimnastyczno-rekreacyjną i tzw. ogród zimowy. Należy oczywiście zasięgnąć
najpierw opinii fachowców budowlanych w tej sprawie. Inne zgłoszone
problemy mają charakter organizacyjny lub dalszych bieżących napraw,
modernizacji i drobnych zakupów (np. garnków i rozdrabniarki do kuchni w
Bestwince).
Ważnym zagadnieniem jest zagospodarowanie ogrodu szkolnego przy Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Bestwinie. Początkiem niech będzie jego
uporządkowanie i pomoc w organizacji tzw. „miasteczka ruchu drogowego na
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tym terenie jako jednego z elementów przyszłego zaplecza rekreacyjnosportowego i przyszłościowej rozbudowy sali gimnastycznej lub budowy hali
sportowej. Należy także uwzględnić remont podłogi w sali gimnastycznej w
Bestwince i zamontowanie tam wentylacji.
Ważnym tematem naszych rozmów z dyrektorami placówek oświatowowychowawczych była ich wizja zagospodarowania czasu wolnego dla młodzieży
w godzinach popołudniowo-wieczornych. Bardzo pozytywnym odzewem w tym
zagadnieniu i problemie była deklaracja p. dyrektor Wiesławy Ochman-Szeligi
udostępnienia pomieszczeń na te cele.
Temat ten wymaga jednak dalszych rozmów i ustaleń z p. Wójtem, dyrektorem
GZOSiP, dyrektorem CKSiR. Pobyt naszej Komisji w CKSiR planujemy w
miesiącu październik-listopad br.i wtedy będziemy omawiać ten problem.
Zagadnieniem, które przewija się w trakcie posiedzeń naszej Komisji jest Święto
11 Listopada, zgłoszonym przez p.radnego Jerzego Stanclika, a chodzi o formę
obchodów tego Święta na naszym terenie. Propozycja jest taka, aby nie kończyło
się ono tylko na tych „urzędowych” formach, tj. Mszy Św., składaniu kwiatów,
ale było także świętem radości dla młodzieży i społeczeństwa. Poddajemy to pod
rozwagę wszystkich radnych i kierownictwom odpowiednich placówek na
najbliższy 2008r., bo na ten rok najprawdopodobniej nie zdążymy wiele zmienić.
Kończąc, informuję szanowną Radę i szanownych zebranych, że na posiedzeniu
Komisji zapoznaliśmy się także z tzw. informacjami statystycznymi dotyczącymi
funkcjonowania placówek oświatowych na terenie gminy Bestwina w/g stanu na
dzień 20.09.br. Najciekawsze i najważniejsze z nich to ilość dzieci i młodzieży w
szkołach i przedszkolach, ilość i liczebność oddziałów szkolnych
i przedszkolnych oraz zatrudnienie i ilość nauczycieli w/g tzw. stopnia awansu
zawodowego. Pewne dane opublikowano już w Magazynie Gminnym, natomiast
zainteresowanych szczegółami odsyłam do członków naszej Komisji, którzy
otrzymali komplet tych danych bądź do Biura Rady.
Podam tylko, że w szkołach podstawowych na 54 pełnozatrudnionych
nauczycieli 27 ma najwyższy stopień awansu zawodowego, czyli nauczyciela
dyplomowanego, co stanowi 50%, w gimnazjach jest to 40,6% a w
przedszkolach 33%. Jest to bardzo wysoki wskaźnik i mamy się czym chwalić.
Na zakończenie jeszcze raz podkreślam, że szczegółowy wykaz zauważonych
i zgłoszonych problemów znajduje się do wglądu w protokołach Komisji
i wyrażam nadzieję, że w trakcie dyskusji zostaną poruszone dalsze znane Wam
realne, możliwe do natychmiastowego załatwienia sprawy wraz
z proponowanymi formami ich rozwiązania.”
Przedstawiona informacja stanowi również załącznik nr 3 do nin. protokołu.
Radni do informacji złożonej przez Przewodniczącego Komisji nie wnieśli
uwag. Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do kontynuacji kolejnego
punktu.
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Ad.6
W liczbie 14 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
• Wyjaśnień udzieliła Skarbnik Gminy Stanisława Grzywa informując, że
zmiana podyktowana została zwiększeniami w budżecie gminy o kwotę
68 000tyś.zł w działach: 756 – Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem – z tytułu zwiększenia planu
odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz w dziale
926 – Kultura fizyczna i sport – z tytułu planu dotacji celowych
otrzymanych od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
• Projekt otrzymał pozytywną opinię komisji stałych.
• Brak głosów w dyskusji.
Uchwała Nr XI/90 /2007 w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/22/2006 z dnia
28 grudnia 2006r. w sprawie budżetu gminy na 2007 rok – została przyjęta
14 głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 4 do nin.
protokołu.
2) zmiany Uchwały Nr XXIV/179/2005 Rady Gminy Bestwina z dnia
14 kwietnia 2005r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym,
• Wyjaśnień udzielił Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i
Przedszkoli informując, że do projektu uchwały, który był omawiany na
komisjach, została wprowadzona autopoprawka w §1 punkt 1 w
przedstawionej tabeli i zmieniona została kwota w II kategorii stypendium
z 51,20zł na 52,00zł. Zmiana na nastąpiła po powtórnym przeliczeniu
środków, którymi gmina dysponuje i wcześniejsza kwota została
zmieniona do wartości całkowitej.
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• Projekt otrzymał pozytywną opinię komisji stałych.
• Brak głosów w dyskusji.
• Autopoprawka została przyjęta 14 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Uchwała Nr XI/91/2007 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/179/2005
Rady Gminy Bestwina z dnia 14 kwietnia 2005r. w sprawie Regulaminu
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym – została przyjęta 14
głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do nin.
protokołu.
3) rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń pomocy
zdrowotnej dla nauczycieli,
• Wyjaśnień udzielił Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i
Przedszkoli informując, że również do tego projektu uchwały została
wprowadzona autopoprawka wynikająca z dostosowania do
obowiązujących przepisów. Autopoprawka ta była omawiana na
posiedzeniach komisji. Jednym z wniosków komisji był też wniosek o
rozszerzenie katalogu czynników branych przy rozpatrywaniu wniosków i
ten wniosek też został uwzględniony w autopoprawce, a dot. wysokości
dochodów brutto ze wszystkich źródeł za ostatnie trzy miesiące.
Podsumowując, autopoprawka została wprowadzona w następujących
paragrafach projektu uchwały:
1) w § 3 punkt 7 do kryteriów branych pod uwagę przy rozpatrywaniu
wniosków dodaje się kryterium dochodowe – w związku z zapisami §
3 ust.3.
2) § 3 punkt 7 otrzymał brzmienie;
- forma leczenia oraz jego długotrwałość,
- ponoszone podczas leczenia dodatkowe koszty,
- czas niezdolności do pracy w związku z chorobą,
- wysokość dochodów brutto ze wszystkich źródeł, z trzech miesięcy
poprzedzających datę ubiegania się o zapomogę,
• Projekt otrzymał pozytywną opinię komisji stałych.
• Brak głosów w dyskusji.
• Autopoprawka została przyjęta 14 głosami „za” tj. jednogłośnie
Uchwała Nr XI/92/2007 w sprawie rodzajów oraz warunków i sposobu
przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli – została
przyjęta 14 głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 6 do
nin. protokołu.
4) przyjęcia aktualizacji „Strategii Rozwoju Gminy Bestwina na lata 20072013”,
• Projekt uchwały przybliżył Wójt Stefan Wodniak informując, że
„Strategia” była omawiana na posiedzeniach komisji i chciałby do tego
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projektu wnieść autopoprawki w postaci usunięcia błędów drukarskich, a
także kilka uwag zauważonych i wniesionych na posiedzeniach komisji.
I tak:
- na str. 6 wpisany był zarząd gminy, a winno być władze gminy,
- na str. 18 zapis między tabelami należy uzupełnić w drugiej linijce po
roku 2003- dopisać „ i 2006”, zaś w trzeciej linijce skreślić rok 2005 i
wpisać rok 2006,
- na str. 22 w punkcie 3.2 Charakterystyka problemów zdrowotnych –
należy dopisać dane Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Kaniowie. Do tego działu też zostanie przeniesiony punkt 6.2 Ochrona
zdrowia ze str.38,
- na str. 33 w punkcie 5.1 Sieć drogowa – na kierunku wschód zachód:
ciąg ulic Dankowicka – Krzywolaków – Modra – kierunek CzechowiceDziedzice należy skreślić ul. Modra i wpisać ul. Czechowicka,
- str. 42 w zdaniu „ Zasoby gminne (mieszkania komunalne) stanowią
niewielki procent w łącznej liczbie mieszkań (26 mieszkań należy
zmienić na 31 mieszkań),
- str. 72 – Cel operacyjny D3 punkt 5 - Budowa hali sportowej - Komisja
Budżetu i Finasów proponuje dopisać „hali sportowej w Kaniowie”. Wójt,
zaś zaproponował, aby wpisać „hal sportowych”, aby nie zacieśniać
problemu tylko do tego jednego sołectwa. Decyzje pozostawił jednak do
przegłosowania Radzie Gminy,
- str. 73 – Cel operacyjny D7 – po punkcie 1 dopisać punkt 2 - monitoring
obiektów użyteczności publicznej i centrów wsi.
- Wójt zwrócił też uwagę, że po konsultacjach z radcą prawnym została
zmieniony tytuł uchwały przez wykreślenie wyrazu „aktualizacji”. Po tej
zmianie tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: „ w sprawie: przyjęcia
Strategii Rozwoju Gminy Bestwina na lata 2007-2013.” Również w § 1
uchwały należy wykreślić ten wyraz wraz z nazwą firmy, która tą
Strategię opracowywała. Z uwagi na to, że poprzednia Strategia
obowiązywała do roku 2006 należy także wykreślić § 3 mówiący o tym,
że poprzednia uchwała straciła moc.
Po tych wyjaśnieniach i proponowanych zmianach, Wójt zwrócił się do Rady
Gminy z prośbą o przyjęcie tej Strategii na tej sesji, bowiem jest ona niezbędna
do działań związanych z pozyskiwaniem środków finansowych poza
budżetowych.
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek w pierwszej kolejności poddał pod
głosowanie autopoprawki proponowane przez Wójta dot. tytułu uchwały oraz
wykreśleń z § 1 i 3. Autopoprawki zostały przyjęte 14 głosami „za” tj.
jednogłośnie.
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• Opinie Komisji:
Komisja Budżetu i Finansów – Przewodniczący Antoni Grygierzec
poinformował, że po szczegółowej analizie „Strategii” komisja jest zdania,
aby dokładnie sprecyzować zapis, że hala sportowa powinna powstać w
Kaniowie z uwagi na to, że obecny zapis jest dość ogólny. Komisja zwróciła
też uwagę, że temat hali w Kaniowie przewija się już od kilku kadencji. Brak
bowiem nawet pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole, a przecież
w samym Kaniowie działają trzy kluby sportowe, które w okresie jesiennozimowym borykają się z miejscem na treningi. Przypomniał, że wielokrotnie
mówił już o tym radny Edward Jonkisz. Podkreślił, że komisja apeluje, aby
hala była przypisana do Kaniowa. Poinformował również, że komisja
podnosiła problem korekt innych zapisów. Z uwagi na to, że zostały one
przez Wójta uwzględnione komisja proponuje, aby tą „Strategię” przyjąć.
Komisja Rozwoju Gminy, Ochrony i Kształtowania Środowiska –
Przewodniczący Andrzej Wojtyła poinformował, że komisja nie zajęła
stanowiska odnośnie „Strategii” gdyż członkowie komisji dopatrzyli się kilku
błędów merytorycznych i nieaktualnych danych. Zdaniem komisji „Strategia”
to bardzo ważny dokument i powinien być przygotowany perfekcyjnie i jeżeli
takim dokumentem będzie, to wówczas komisja go poprze. Przewodniczący
Andrzej Wojtyła, dodając od siebie, stwierdził, że Wójt przedstawił na tej
sesji wniesione poprawki i w związku z tym sądzi, że są one zadawalające dla
członków komisji.
Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego –
Przewodniczący Benedykt Kohut poinformował, że komisja na swoim
posiedzeniu w dniu 20 września br. nie znała jeszcze poprawek, o których
mówił Wójt. Niemniej określenie gdzie ma być budowana hala sportowa to
osobiście uważa, że jeśli już ma to być głosowane, to jest za takim
określeniem, jakie proponuje Wójt tzn. za wpisaniem „budowa hal
sportowych” bez określenia w jakim sołectwie. W innym przypadku podczas
głosowania wstrzyma się od głosu.
• Dyskusja:
Radny Jerzy Stanclik zapytał, czy została zrobiona jakaś analiza, jakie są
różnice kosztów między typową salą gimnastyczną, taką jaka jest w
Bestwince i Bestwinie, a halą sportową. Jak stwierdził, wie że budowa hali
sportowej w Kaniowie była elementem walki przedwyborczej i była w
programach wyborczych ale uważa, że trzeba się porządnie nad tą sprawą
zastanowić, bo celów do realizacji na terenie gminy jest znacznie więcej. Ze
swej strony uważa, że gmina powinna zabezpieczyć bezpieczne przejście
dzieci, dorosłych do szkoły, do innych budynków użyteczności publicznej, a
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dopiero później zastanowić się, czy sala gimnastyczna przy szkole w
Kaniowie, czy hala sportowa. Jest zdania, że nie należy konkretyzować w
jakim sołectwie ma być hala, natomiast jest jak najbardziej za budową sali
gimnastycznej w Kaniowie. Na obecną chwilę uważa, że będzie głosował
przeciwko tej poprawce.
Radny Jacek Łuszczak wyraził swoją opinię, że lekkim błędem jest brak
szerszej konsultacji tego programu ze społeczeństwem. Stwierdził, że
program ten powinien być omówiony na szerszych gremiach, między innymi
poprzez lokalną prasę, internet, bo jedno spotkanie, które się odbyło, to zbyt
mało. Ponadto zwrócił uwagę, że nie zostały uwzględnione drobne poprawki,
o których mówił na spotkaniu. Za przykład podał pkt. 9 na str. 57, gdzie jest
zapis: „ Konflikty pomiędzy mieszkańcami a przedsiębiorcami działającymi
na terenie gminy” . Jego zdaniem, ten zapis jest nie do przyjęcia, bo zniechęci
przedsiębiorców. Odniosą oni wrażenie, że społeczeństwo jest negatywnie
nastawione do wszelkich inwestycji przedsiębiorców. Osobiście, na roboczym
spotkaniu, wnioskował o skonkretyzowanie tego zapisu dodając słowa:
„wynikającymi z uciążliwości przemysłu”. Zaznaczył też, że gdyby warunki i
czas były inne do działania, to byłby przeciwny przejęciu tej „Strategii”.
Radny Wiesław Szypuła zabrał głos w kwestii hali sportowej stwierdzając, że
hala sportowa już z samej nazwy, jest to obiekt kubaturowo duży wraz z całą
infrastrukturą. Ze swej strony zaznaczył, że nie uważa za stosowne, aby w
latach 2007-2013 myśleć o budowie takiej hali z prawdziwego zdarzenia
zważywszy na okoliczność potężnych, wieloletnich kłopotów ze zrobieniem
terenów sportowo-rekreacyjnych przy Gimnazjum i Szkole Podstawowej w
Bestwinie. Uważa, że w pierwszej kolejności należy te tereny sportoworekreacyjne w obrębie szkoły w Bestwinie wykonać. Druga sprawa, którą
podniósł, to sprawa sali gimnastycznej w Bestwince. Zwrócił uwagę, że na
lata 2007-2013 środki finansowe są ograniczone, a wydatki przeogromne i
wiążą się z zasadniczym tematem jakim jest budowa oczyszczalni ścieków.
W związku z powyższym, poparł wszelkie działania zmierzające do tego, aby
rozbudować infrastrukturę sportowo-rekreacyjną przy obiektach oświatowych
w Bestwinie, Bestwince, a w Kaniowie rozbudowę sali gimnastycznej.
Zaznaczył, że nie można też zapominać o Janowicach gdzie jest podobna
sytuacja. Stwierdził, że osobiście nie opowiada się za budową hali sportowej,
zaś co do jej lokalizacji, to też uważa, że nie powinna być dziś określana i
będzie głosował przeciw temu zapisowi.
Radny Łukasz Furczyk wyraził podziękowanie za tak szybkie wprowadzenie
poprawek zauważonych przez radnych. Stwierdził jednak, że jest to dokument
słabo przygotowany i podzielił zdanie radnego Jacka Łuszczaka, że zabrakło
tej szerokiej konsultacji społecznej takiej, jakiej by sobie społeczeństwo
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życzyło. Nie zgodził się też z zapisem na str. 32 pkt 4.5 Telekomunikacja –
mówiący, że „na terenie gminy Bestwina nie ma problemów z dostępem do
usług telekomunikacyjnych oraz usług internetowych”, bo takie problemy
występują, a szczególnie w sołectwach: Bestwina, Bestwinka, Janowice. Brak
jest dostępu do sieci niektórych operatorów komórkowych, są trudności z
dostępem do internetu drogą radiową bądź przez telekomunikację. W związku
z powyższym wnioskował o zmianę tego zapisu.
W sprawie hali sportowej, to zdaje sobie sprawę, że gmina stoi przed
wieloma problemami związanymi głównie z kanalizacją i budową
oczyszczalni ścieków, ale jest zdania, że zapis o budowie hali w Kaniowie
powinien się znaleźć. W Kaniowie działają trzy kluby sportowe, o czym
wspomniał radny Antoni Grygierzec, prężnie działające i sięgające po laury
na międzynarodowych zawodach. Ponadto jest pod jej budowę wyznaczone
miejsce i koncepcja jej budowy oraz wieloletnie staranie o jej powstanie.
Podkreślił, że zdaje sobie sprawę, że nie będzie ona wybudowana w tej
kadencji, ale być może już w następnej.
Radny Antoni Grygierzec stwierdził, że nad tą „Strategią” nie należy
rozdzierać szat, bo tak naprawdę, to wiadomo co należy robić i jakie są
zapóźnienia i gdzie należy lokować główne cele. Chodzi tu głównie o
kanalizację, bezpieczeństwo na drogach, drogi pod ciężki transport, tereny
pod rozwój gospodarczy i in. To, jak zaznaczył, są te strategiczne cele.
Budowa hali sportowej, jak stwierdził, jest celem drugorzędnym i nie upiera
się, czy to ma być hala sportowa typowa dla rozgrywania meczy różnego
rodzaju, czy to ma być sala gimnastyczna pełnowymiarowa przy szkole w
Kaniowie, która również rozwiązałaby problem klubów sportowych. Jego
zdaniem w tej kwestii nie warto wprowadzać poprawek do tego zapisu –
„budowa hali sportowej”. W tej kadencji już żadna hala nie powstanie, a jeśli
kiedyś powstanie, to tylko jedna hala, bo jest to obiekt bardzo kosztowny.
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek nie zgodził się z głosami, które są
przeciwne budowie: czy to sali gimnastycznej, czy hali sportowej w
Kaniowie. Przypomniał, że „Strategię” przyjmuje się na lata 2007-2013
i przypomniał, że nie ma komitetu, który nie miałby w programie
wyborczym: czy to budowy sali gimnastycznej, czy też hali sportowej. W
związku z tym zwrócił uwagę, że program – „Strategia” przyjmowana jest w
trakcie trwania kadencji (kadencja kończy się w 2010 roku) i jak stwierdził,
nikt nie ma pewności, że w następnej kadencji ktoś ten temat podejmie i
będzie zmieniał „Strategię”. Dlatego wyraził niezrozumienie, dlaczego kiedy
na dzisiejszej sesji ma być przyjęta „Strategia”, radni w tej kwestii zmieniają
zdanie. Uważa, że jest to bardzo nieuczciwe w stosunku do mieszkańców
gminy, wyborców. Ze swej strony byłby bardziej skłonny za budową sali
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gimnastycznej w Kaniowie i prosił , aby taki zapis znalazł się w tej
„Strategii”.
Wójt Stefan Wodniak prosił, aby nie zagłębiać się w dywagację o halę, bo
najważniejsza obecnie i tak jest oczyszczalnia ścieków. Budowa hali to
sprawa drugorzędna chyba, że wejdzie w życie przygotowana ustawa
o partnerstwie publiczno-prywatnym, która daje możliwości inwestowania
inwestorom w takie obiekty. Osobiście jest zdania, aby w tej „Strategii” nie
eliminować zapisu dot. budowy hal sportowych, zaś na str. 71 – Cel
operacyjny D2-uzupełnić punkt1 i nadać mu brzmienie: „ Budowa zaplecza
sportowego wraz z salą gimnastyczną przy szkole podstawowej w Kaniowie.
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek ze swej strony przyjął propozycje Wójta.
Radny Wiesław Szypuła zgodził się z wypowiedzią wójta i zaproponował,
aby dopisać jeszcze salę gimnastyczną w Janowicach, gdzie sytuacja z salą
gimnastyczną jest podobna, jak w Kaniowie.
Radna Danuta Kubik wyraziła poparcie co do budowy hali sportowej, ale jak
zaznaczyła, byłoby to na wiele, wiele lat do przodu. Przypomniała, że otwarta
jest budowa basenu w Bestwince, gdzie zostało już poniesionych dużo
kosztów na urządzenia. Zaznaczyła również, że przed wyborami obiecywane
było, że w pierwszej kolejności będzie budowany basen. Jest zdania, aby
najpierw uporać się z tą dalece zaawansowaną w kosztach inwestycją, a
dopiero później planować budowę hali sportowej.
Radny Łukasz Furczyk nie podzielił zdania radnej Danuty Kubik
stwierdzając, że sprawę budowy basenu w naszej gminie uważa za zamkniętą.
Zwrócił uwagę, że w okolicznych miejscowościach powstało tyle basenów, że
budowanie basenu w naszej gminie i jego utrzymanie byłoby zbyt drogie i
niepotrzebne. Wyrażając swoją opinię stwierdził, że lepiej budować sale
gimnastyczne przy szkołach, modernizować istniejące, zainwestować w jedną
porządną halę sportową z prawdziwego zdarzenia, gdzie młodzież z całej
gminy i klubów sportowych będzie mogła aktywnie spędzać czas niż
inwestować w obiekt, który jest już obecnie naszej gminie niepotrzebny skoro
są takie obiekty w Czechowicach-Dziedzicach, Brzeszczach i gminach
sąsiednich.
Zastępca Wójta Artur Beniowski przytoczył koszty budowy hali sportowej w
Wilkowicach. Całkowity koszt tej inwestycji to 6mln.zł. przy czym wkładu
własnego gmina wniosła 850tyś.zł.
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Radny Antoni Grygierzec zaproponował, aby zamknąć już dyskusję. Zaś co
do sali gimnastycznej w Kaniowie, to stwierdził, że jest to sprawa bardzo
istotna i wręcz najważniejsza na chwilę obecną dla Kaniowa. Zaproponował,
aby oprócz tego pozostawić w „Strategii” ogólny zapis dot. budowy hal
sportowych niezależnie, w którym sołectwie.
Radny Andrzej Wojtyła odniósł się do słów radnego Wiesława Szypuły, który
wspomniał, iż najsprawiedliwszym zapisem w tej „Strategii” byłby zapis,
który mówi o budowie zaplecza sportowego i sal gimnastycznych przy
szkołach w Kaniowie i Janowicach. Radny Andrzej Wojtyła stwierdził, że jest
to istotnie najsprawiedliwszy zapis, bo jak poinformował w Janowicach
praktycznie nie ma w ogóle sali gimnastycznej, a wręcz jest to pomieszczenie
do ćwiczeń gimnastycznych niż do rozwoju aktywnego, czy uprawiania
sportu. Również przychylił się do zapisu mówiącego o budowie hali
sportowej bez podania lokalizacji.
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek stwierdził, że z dyskusji wynika,
iż powstał w trakcie niej kompromis i poddał pod głosowanie proponowane
wnioski o naniesienie poprawek:
- str. 71 Cel operacyjny D2 pkt. 1 Budowa zaplecza sportowego wraz
salami gimnastycznymi przy szkole w Kaniowie i Janowicach – wniosek
przyjęty 13 głosami „za” przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie
„wstrzymującym”,
- str. 57 Słabe strony gospodarki i rolnictwa - pkt. 9 nadać brzmienie:”
Konflikty między mieszkańcami a przedsiębiorcami działającymi na
terenie
gminy
wynikające
z
niekorzystnego
oddziaływania
przedsiębiorstw na otoczenie – wniosek przyjęty 14 głosami „za” tj.
jednogłośnie,
- str. 32 pkt. 4.5 Telekomunikacja – nadać brzmienie pierwszego zdania:”
Na terenie gminy Bestwina występują problemy z dostępem do usług
telekomunikacyjnych oraz usług internetowych – wniosek został przyjęty
14 głosami „za” tj. jednogłośnie,
- str.73 Cel operacyjny D7 - Poprawa bezpieczeństwa publicznego –
dołożyć punkt 2 o treści: „ Monitoring obiektów użyteczności publicznej
oraz centrów miejscowości – wniosek przyjęty 14 głosami „za” tj.
jednogłośnie,
- uzupełnienie drobnych poprawek, o których mówił Wójt – przyjęto 14
głosami „za” tj. jednogłośnie,
- zapis odnośnie budowy hali sportowej pozostawiono bez zmian.
Po przegłosowaniu poprawek Przewodniczący poddał pod głosowanie
Uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Bestwina na lata
2007-2013.
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W wyniku głosowania Uchwała Nr XI/93/2007 w sprawie przyjęcia
„Strategii Rozwoju Gminy Bestwina na lata 2007-2013” – została przyjęta 14
głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu.
5) sprostowania błędu w Uchwale Nr VIII/73/2007 z dnia 28 czerwca 2007
Rady Gminy Bestwina w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze
przetargu.
• W projekcie uchwały w tytule została wprowadzona autopoprawka o
brzmieniu: „ zmiany Uchwały Nr VIII/73/2007 z dnia 28 czerwca 2007r.
Rady Gminy Bestwina w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze
przetargu”
• Projekt otrzymał pozytywną opinię komisji stałych.
• Brak głosów w dyskusji.
• Autopoprawka została przyjęta 14 głosami „za” tj. jednogłośnie
Uchwała Nr XI/94/2007 w sprawie sprostowania błędu w Uchwale Nr
VIII/73/2007 z dnia 28 czerwca 2007 Rady Gminy Bestwina w sprawie
sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu – została przyjęta 14 głosami
„za” tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu.
6) przyjęcia darowizny nieruchomości (pod ul. Jagodową w Kaniowie),
• Projekt otrzymał pozytywną opinię komisji stałych.
• Brak głosów w dyskusji.
Uchwała Nr XI/95/2007 w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości (pod
ul. Jagodową w Kaniowie) – została przyjęta 14 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu.
7) przyjęcia darowizny nieruchomości ( na poszerzenie ul. Lipowej w
Bestwinie),
• Projekt otrzymał pozytywną opinię komisji stałych.
• Brak głosów w dyskusji.
Uchwała Nr XI/96/2007 w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości ( na
poszerzenie ul. Lipowej w Bestwinie) – została przyjęta 14 głosami „za” tj.
jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu.
8) uchylenia Uchwały Nr IX/87/2007 Rady Gminy Bestwina z dnia 13 sierpnia
2007r. (dot. ul. Podleskiej)
• Projekt otrzymał pozytywną opinię komisji stałych.
• Brak głosów w dyskusji.
Uchwała Nr XI/97/2007 w sprawie uchylenia Uchwały Nr IX/87/2007 Rady
Gminy Bestwina z dnia 13 sierpnia 2007r. – została przyjęta 14 głosami „za”
tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do nin. protokołu.
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9) zaliczenia ul. Podleskiej w Bestwinie do kategorii drogi gminnej,
• Projekt otrzymał pozytywną opinię komisji stałych.
• Brak głosów w dyskusji.
Uchwała Nr XI/98 /2007 w sprawie zaliczenia ul. Podleskiej w Bestwinie do
kategorii drogi gminnej – została przyjęta 14 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do nin. protokołu.
10) wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Pszczynie na okres kadencji
2008-2011,
11) wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach na okres kadencji
2008-2011.
• Przed podjęciem tych dwóch uchwał Przewodniczący Rady Jerzy
Zużałek poprosił radnego Antoniego Grygierca - Przewodniczącego
Zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników o
odczytanie opinii.
Z przedstawionej opinii wynika, że wszyscy kandydaci na ławników
posiadali pełną dokumentację wymaganą ustawowo i Zespół
jednogłośnie wydał pozytywną opinię o kandydatach. Kandydaci na
ławników zgodnie z ich propozycją zostali też przez Zespół
zakwalifikowani do poszczególnych Sądów tj.: do Sądu Okręgowego w
Katowicach oraz do Sądu Rejonowego w Pszczynie. Zespół stwierdził
także, że na wymaganą liczbę kandydatów tj.: 6 ławników do Sądu
Okręgowego w Katowicach – zgłoszonych zostało 5, zaś do Sądu
Rejonowego w Pszczynie na wymaganą liczbę 5 ławników –
zgłoszonych zostało 2 kandydatów. Członek Zespołu - Sędzia Sądu
Rejonowego w Pszczynie p. Mariola Gola nadmieniła, że w tych
gminach, w których nastąpił niedobór kandydatów na ławników, Sądy
mogą zalecić wybory uzupełniające.
Opinia Zespołu stanowi załącznik nr 13 do nin. protokołu.
• Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek odczytał Regulamin wyboru
ławników w głosowaniu tajnym, a następnie poprosił i trzech kandydatów
do komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów. W skład komisji
skrutacyjnej zgłosili się radni: Andrzej Wojtyła, Stanisław Nycz oraz
Jacek Łuszczak, który został wybrany przewodniczącym tej komisji.
Komisja skrutacyjna przystąpiła do przeprowadzenia wyborów rozdając
opieczętowane karty do głosowania z naniesionymi nazwiskami
kandydatów na ławników. Po zebraniu głosów do urny, została ogłoszona
krótka przerwa podczas, której komisja skrutacyjna dokonała przeliczenia
głosów i sporządziła protokół. Po przerwie Przewodniczący komisji radny
Jacek Łuszczak odczytał protokół z przeprowadzonego głosowania i
wyniki wyborów. Regulamin wyboru, protokół komisji skrutacyjnej wraz
z kartami z głosowania stanowi załącznik nr14 i 15 do nin. protokołu.
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•

Na podstawie protokołu komisji skrutacyjnej Przewodniczący Rady
Gminy Jerzy Zużałek poddał pod głosowanie uchwały o wyborze
ławników do Sądu Rejonowego w Pszczynie i Sądu Okręgowego w
Katowicach.

Uchwała Nr XI/99 /2007 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego
w Pszczynie na okres kadencji 2008-2011 – została przyjęta 14 głosami „za”
tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 16 do nin. protokołu.
Uchwała Nr XI/100/2007 w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego
w Katowicach na okres kadencji 2008-2011 – została przyjęta 14 głosami „za”
tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 17 do nin. protokołu..
Salę obrad po usprawiedliwieniu się opuścił radny Antoni Grygierzec.
Ad. 7
Przewodniczący Jerzy Zużałek odczytał pisma, które wpłynęły do Rady Gminy
od:
• Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach - dot. pozytywnej opinii
o możliwości spłaty przez Gminę Bestwina pożyczki w wysokości 228 000zł
z WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.:
„Wymiana sieci wodociągowej ul. Bialska, ul. Zielona – III etap” – pismo
wraz z Uchwałą Nr 4100/I/173/2007 z dnia 6 września 2007r. I Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach stanowi
załącznik nr18 do nin. protokołu.
• Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej –
dot. prośba do Władz Samorządowych Gminy Bestwina o pomoc w zakresie
dofinansowania w 2008r. inwestycji - wyposażenia nowo budowanego
obiektu straży pożarnej. Pismo stanowi załącznik nr19 do nin. protokołu.
• Ochotniczej Straży Pożarnej w Bestwince – dot. prośba o przeznaczenie
w budżecie gminy w 2008r. kwoty 30 000zł. na dokończenie budowy placu
ćwiczeń przed Remizą OSP Bestwinka. Pismo stanowi załącznik nr 20 do
nin. protokołu.
• Pana Zdzisława Pyki mieszkańca Bestwiny zam. przy ul. Chabrowej – dot.
wyremontowania tej ulicy.
Zastępca Wójta odpowiadając pismem Nr ST.70414-105/2007 z dnia
6 września 2007r. poinformował Pana Pykę, że ulica Chabrowa, o której
mowa w piśmie, tylko w części stanowi własność gminy, pozostała część jest
własnością prywatną. Aby rozpocząć działania zmierzające do umieszczenia
w planie budżetu modernizacji tej drogi, gmina musi stać się jej
właścicielem. W związku z powyższym prosi o pisemne zrzeczenie się na
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rzecz gminy działki o numerze 105/156. Pisma stanowią załączniki nr 21 do
nin. protokołu.
• Pedagogów Szkół gminy Bestwina – dot. prośby o kontynuowanie
działalności Fundacji Radnych Gminy Bestwina, którą założyli poprzednicy.
Pismo stanowi załącznik nr 22 do Nin. protokołu.
Radni zadecydowali, aby ten problem poddać pod dyskusję na posiedzeniach
komisji.
• Starosty Bielskiego – dot. wyłonienia po raz dziewiąty kandydata do
Nagrody Starosty Bielskiego im. Ks. Prałata Józefa Londzina za szczególne
osiągnięcia w działalności samorządowej, kulturalnej, społecznej i naukowej.
Pismo stanowi załącznik nr 23 do nin. protokołu. Wójt prosił, aby radni,
sołtysi, dyrektor CKSiR, zastanowili się nad wyłonieniem kandydata z terenu
naszej gminy.
• Marszałka Województwa Śląskiego – dot. wyłonienia kandydata do nagrody
Marszałka Województwa Śląskiego za upowszechnianie i ochronę dóbr
kultury.
Przewodniczący zaproponował, aby do tej nagrody zgłosić Panią Walerię
Owczarz lub całe Towarzystwo Ziemi Bestwińskiej oraz zaproponował, aby
przygotowaniem wniosku , zgodnie z Regulaminem Zarządu Województwa
Śląskiego, zajął się Dyrektor CKSiR Grzegorz Boboń. Poddał swoją
propozycję pod głosowanie i została ona przyjęta jednogłośnie. Regulamin
stanowi załącznik nr 24 do Nin. protokołu.
W ramach tego punktu Wójt Stefan Wodniak poinformował o:
 niepokojach związanych z pozyskaniem środków konkursowych RPO w
związku z tym, że część środków z programu operacyjnego centralnego –
warszawskiego – zostało zabrane na EURO 2012, co dość drastycznie odbije
się na samorządach mniejszych,
 potrzebie zawiązania Lokalnej Grypy Działania na poziomie powiatu. Do
Grupy tej wchodził będzie jeden przedstawiciel wskazany przez wójta bądź
wójt - jako samorządowiec, dwóch przedstawicieli przedsiębiorców, dwóch z
organizacji-stowarzyszeń. Z przedsiębiorców przyjął zaproszenie i wyraził
chęć udziału p. Leszek Kosmaty oraz p. Tadeusz Wróbel. Lokalne Grupy
Działania będą konieczne do opiniowania wszelkich wniosków o pozyskanie
środków.
 przeciekającym dachu na sali gimnastycznej w Bestwinie – konieczności
wprowadzenia do budżetu na rok przyszły naprawy tego dachu,
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 zastrzeżeniach do firm obsługujących gminę, a szczególnie do jakości
wykonanych usług i sposobu finansowania. W związku z powyższym
planuje w roku przyszłym powołać grupę remontowo-naprawczą w liczbie
ok. 5 osób (murarz, instalator, itp.) podobnie, jak to funkcjonuje w Jaworzu.
Przewiduje oszczędność ok. 50%, ponadto dyspozycyjność i reagowanie od
ręki.
 pracach nad projektem budżetem gminy na 2008r.,
Kierownik Referatu tut. Urzędu Alicja Grygierzec podała do wiadomości, że
będzie wyłożony do publicznego wglądu projektu zmian miejscowych planów, o
których Rada podjęła decyzję w maju br. Wyłożenie planu nastąpi w dniach od
8 października br. do 6 listopada br. Zaprosiła wszystkich do udziału w
publicznej dyskusji, która odbędzie się 23 października br. o godz. 12-tej.
Radny Andrzej Wojtyła zaproponował, aby w tym dniu spotkały się wspólnie
wszystkie komisje, aby podyskutować odnośnie tych wyłożonych planów.
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek poinformował, że w 2012 roku tj. roku
EURO będą odbywały się mistrzostwa świata w kajak-polo. Zaproponował, aby
Kaniów zgłosić do udziału w tych mistrzostwach, bo pojawiła się taka
możliwość.
Radni wyrazili aprobatę i jednogłośnie zagłosowali za tą propozycją ubiegania
się, aby te mistrzostwa odbyły się w Kaniowie.
Przewodniczący Jerzy Zużałek nawiązał również do sprawy udostępniania
młodzieży obiektów przyszkolnych po zakończonych lekcjach. Za przykład
podał, jak określił, niebywały opór dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Bestwinie, gdzie przy udziale radnych chciano skorzystać obiektu szkolnego
na zorganizowanie turnieju w „koszykówkę uliczną”. Stwierdził, że
nieporozumieniem jest, aby obiekty zamiast być udostępniane, były zamykane
na kłódkę.
Radny Andrzej Wojtyła potwierdził tą wypowiedź, jako organizator tego
turnieju wspólnie z Przewodniczącym Rady. Jak zaznaczył, największym
problemem było udostępnienie sali gimnastycznej na wypadek deszczu.
Zwrócił się do Wójta z prośbą o wystosowanie listu otwartego bądź
przeprowadzenie rozmów z dyrektorami placówek oświatowych, aby
organizowanie takich imprez w przyszłości mogło odbyć się z mniejszym
oporem. Wymyślanie argumentów na siłę, że szkoła może być okradziona lub są
rozlatujące się drzwi jest nieporozumieniem, bo jak stwierdził, o takich
problemach radni winni wiedzieć, aby móc podjąć odpowiednie działania.
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Radny Jacek Łuszczak zwrócił uwagę, że problem leży w człowieku, a
przeciekający dach na sali gimnastycznej, to problem od lat i wyraził obawy co
będzie, jak przyjdzie zima i spadnie śnieg.
Wójt Stefan Wodniak zaproponował, aby tego typu zawody przy udziale drużyn
z innych gmin, organizować na obiektach sportowych. Zaś co do sali
gimnastycznej w Bestwinie, to potwierdził że dopóki dach nie będzie
naprawiony to sala ta sprawia niebezpieczeństwo. Prosił też, aby ostrożnie
podchodzić do organizowania zawodów w szkołach, bo rzeczywiście mogą
wiązać się z tym konsekwencje (dewastacja, kradzież itp.) Po za tym jest jeszcze
problem odpowiedzialności gdyby coś się stało. W związku z tym
zaproponował, aby w szkołach odbywały się zawody typowo dla mieszkańców
gminy, a nie z zewnątrz i szkoły są do dyspozycji do godz.20-tej
(z wyłączeniem tymczasowym sali w Bestwinie).
Dyrektor GZOSiP Arkadiusz Maj wyjaśnił, że poczucie odpowiedzialności
p. dyrektor wzięło górę nad chęcią pomocy zorganizowania tej imprezy.
Osobiście interweniował, aby pomóc organizatorom żeby te zawody mogły
dojść do skutku.
Zwrócił się do organizatorów, aby na przyszłość wcześniej dawali znać o
organizowanej imprezie sportowej w szkołach.
Zastępca Wójta Artur Beniowski poinformował o możliwości skorzystania z
biletów na występ Zespołu Mazowsze w dniu 6.10.br. o godz. 17-tej w BielskuBiałej.
Bogusław Stolarczyk - Radny Rady Powiatu Bielskiego podzielił się
informacjami z sesji Rady Powiatu Bielskiego, która odbyła się w dniu
dzisiejszym:
 została podjęta uchwała o przekwalifikowaniu ulicy Podleskiej,
 po zmianach w budżecie została utrzymana przebudowa ul. W.Witosa na
kwotę ok. 3mln.zł. ,
 komendant Policji prosił o przekazanie, aby za pośrednictwem radnych,
sołtysów, informacji na temat zabezpieczenia imprez masowych, a głównie
organizowanych przez kluby sportowe,
 komendant Powiatowej Straży Pożarnej podziękował naszym jednostkom
OSP za udział w dniach 7-9 września br. podczas zagrożeń powodziowych,
Józef Maziarz - Radny Rady Powiatu Bielskiego podzielił się informacjami z
Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego:
 gmina Bestwina przoduje w powiecie, jeżeli chodzi o zdarzenia drogowe, bo
w I półroczu br. było 142 zdarzenia,
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 mieszkańcy ul. Górskiej oraz mieszkańcy Bielska-Białej z ul. Samotnej,
Groszkowej zwrócili się do Miejskiego Zarządu Dróg w B-B. za
pośrednictwem Wójta Gminy Bestwina o dokończenie nawierzchni
asfaltowej na ul. Groszkowej do połączenia z ul. Samotną i poszerzenia
nawierzchni asfaltowej na ul. Samotnej na odcinku od ul. Górskiej do
połączenia z ul. Bestwińską (52 podpisy osób zainteresowanych),
 osobiście złożył wniosek do Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej,
petycja dot. wniosków radnych Rady Gminy Bestwina, a także interwencji
mieszkańców gminy Bestwina,
Ad. 8
W ramach wniosków i zapytań radnych oraz rad sołeckich głos zabrali:
Radny Jerzy Stanclik w imieniu mieszkańców ul. Witosa podziękował władzom
powiatu ziemskiego, a także administracji gminnej za zrealizowanie wniosku
mieszkańców przedstawionego na zebraniu sołeckim, a dot. wycięcia dwóch
drzew u zbiegu ulic: Sikorskiego i Witosa. Jednocześnie podkreślił rolę
mieszkańca p. Jana Ślosarczyka, który dodatkowo w imieniu mieszkańców
zebrał podpisy pod pismem skierowanym do odpowiednich władz i pilotował
sprawę do końca. Wyjaśnił, że poprzez wycięcie tych drzew poprawiło się
bezpieczeństwo wyjazdu z ulicy Sikorskiego. Zaznaczył też, że ta ulica nie jest
tylko zwykłą drogą lokalną, bo na jej końcowym odcinku znajduje się ośrodek
rekreacyjny dla dzieci niepełnosprawnych i tam kilka razy w roku odbywają się
imprezy na które dojeżdża kilkadziesiąt samochodów.
Radny Łukasz Furczyk
- zapytał, czy nie można by pociągnąć firmy do odpowiedzialności, która
wykonywała dach na sali gimnastycznej w Bestwinie?
Zastępca Wójta Artur Beniowski odpowiadając poinformował, że ta firma
już nie istnieje.
- prosił o załatanie dziur jeszcze przed zimą na ul. Nad Łękawką w Kaniowie,
- w imieniu mieszkańców zapytał, jakiego operatora telefonii komórkowej jest
maszt postawiony w Bestwince, a także o wystosowanie pism do operatorów
telefonii komórkowej o przeprowadzenie badań na terenie naszej gminy w
celu uświadomienia, że w wielu miejscach gminy jest ograniczony zasięg i
dostęp do telefonii komórkowej,
- wnosił do radnych powiatowych o kompleksowe wyremontowanie ulicy
Dankowickiej w Kaniowie w roku przyszłym,
Radny Jerzy Borutka
- zapytał, czy jest prowadzona kontrola i nadzór nad likwidacją dziur na
ulicach powiatowych, bo z tego co widać, brygady likwidują dziury
wyrywkowo.
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Zastępca Wójta Artur Beniowski odpowiadając poinformował, że w
powiecie jest podobnie jak w gminie tzn., jest osoba w Starostwie
Powiatowym, Zarządzie Dróg Powiatowych, które dokonują objazdu i
zaznaczają dziury do likwidacji. Jest firma, która wykonuje remonty
cząstkowe i po ich zakończeniu odbioru dokonuje inspektor nadzorujący z
danego Urzędu.
Bogusław Stolarczyk radny Rady Powiatu Bielskiego poinformował, że
wspólnie z radnym Józefem Maziarzem czynią starania o uzyskanie środków,
aby ulica Janowicka była przebudowana przynajmniej w roku 2009.
Radny Jan Wróbel zapytał o remont mostu na ul. Kościelnej w Bestwinie.
Odpowiedzi udzielili radni powiatowi informując, że remont obiecany jest
jeszcze w tym roku. Wartość tego remontu wyniesie ok. 10tyś.zł.
Radny Stanisław Nycz
- zgłosił dziury do łatania w jezdni na ul. Łanowej w Janowicach,
- zgłosił konieczność wyczyszczenia rowu na odcinku ok. 100m w Bestwinie
w rejonie p. Wróbla,
- zapytał, czy coś wiadomo w sprawie progów spowalniających,
- zgłosił, że na ul. Krakowskiej obok p. Kubicy lampa zasłonięta jest gałęziami
drzew,
Radny Jan Wróbel zapytał, czy rolnicy mogą liczyć na wapno,
Zastępca Wójta Artur Beniowski odpowiadając wyjaśnił, że dotacji na wapno
dla rolników nie przyznaje gmina. Gmina tylko przyjmuje wnioski i wysyła je
do Funduszu w Katowicach.
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek nawiązał do naprawy dróg gminnych i
przypomniał, że zgłaszał do naprawy ul. Nad Łękawką, ul. Żwirową i inne
drogi i nie zostało na nich nic zrobione. Również nie zostało zamontowane
lustro.
Zastępca Wójta odpowiadając poinformował, że na lustro w tym roku brak
pieniędzy, zaś ulice będą objeżdżane w przyszłym tygodniu.
Wójt Stefan Wodniak nawiązał do progów spowalniających i wyjaśnił, że
odstąpiłby od tych progów, bo np. ulica Janowicka jest pofałdowana i gdyby dać
jeszcze progi to byłoby to bez sensu i szkoda byłoby na to pieniędzy. Jest
zdania, że najpierw należy wyremontować drogi, a później montować progi i
malować pasy.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał wnioski zawarte w protokołach z
posiedzeń rad sołeckich:
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Wnioski z posiedzenia Rady Sołeckiej w Janowicach:
z dnia 03.09.2007r. - zał. nr 25 do nin. protokołu
1) zabudować lustro na skrzyżowaniu ul. Janowickiej z ul. Podlesie – brak
widoczności nadjeżdżającego pojazdu od strony Bestwiny przy wyjeździe
z ul. Podlesie,
2) zabudować lustro na skrzyżowaniu ul. Janowickiej z ul. Pisarzowicką (na
Leśniczówce) przy skręcie pojazdów na ul. Pisarzowicką brak
widoczności pojazdów nadjeżdżających od strony Bielska-Białej,
3) wyremontować bariery na mostku na ul. Kubika – drodze powiatowej
(obok p. Jacka Niemczyka). Również na ul. Kubika gałęzie krzewów
(poniżej p. Gałuszków) wychodzą na połowę drogi,
4) załatać dziury na ul. Szkolnej w lesie – tak wiele dziur, że trudno je
ominąć,
5) Rada sołecka wnioskuje także, aby wnioski, które były kierowane do
Powiatu były realizowane, ponieważ zostają bez odpowiedzi, takie jak:
a) skrzyżowanie ul. Janowickiej z ul. Kubika – duże wyłomy w asfalcie,
b) obcinanie gałęzi drzew w rejonie „Pięciu Alei” w lesie na ul. Kubika.
Wnioski z posiedzenia Rady Sołeckiej w Bestwince:
z dnia 13.09.2007r. - zał. nr 26 do nin. protokołu
1) wykonać miejsca parkingowe wzdłuż ulicy Dworkowej, na odcinku od
posesji p. Nawrockiego do kółka rolniczego,
2) dokonać przeglądu drzewostanu wzdłuż dróg, a w dalszej kolejności
wykonać wycinkę drzewostanu zagrażającego bezpieczeństwu,
3) Rada sołecka ponownie poruszyła temat progów spowalniających, jak
również stan przejazdu kolejowego na ul. św. Floriana.
Wnioski z posiedzenia Rady Sołeckiej w Bestwinie:
z dnia 26.09.2007r. – zał. nr 27 do nin. protokołu
Rada sołecka w Bestwinie zwraca się z prośbą o pozytywne rozpatrzenie spraw:
1) Założenie progów zwalniających na ul. Szkolnej w okolicach Szkoły
Podstawowej, na ul. Kościelnej w okolicy kościoła,
2) Wyznaczenie, oznakowanie i wykonanie przejścia dla pieszych na ul.
Krakowskiej przy supermarkecie ROLL,
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3) Usunięcie i zabezpieczenie osuwiska na ul. Hallera przy stawach rybnych,
4) Ustawienie lustra na skrzyżowaniu ul. Gospodarskiej i Kościelnej oraz
przy posesji pana Wilczka Wojciecha na ul. Hallera,
5) Zaasfaltowanie ulicy bocznej Witosa stanowiącej dojazd do posesji nr
132 -140.
Wnioski z posiedzenia Rady Sołeckiej w Kaniowie:
z dnia 07.09.2007r. - zał. nr 28 do nin. protokołu
1) Rada sołecka podjęła decyzję, aby tereny rekreacyjne w dalszym ciągu
zarządzane były przez CKSiR, natomiast dyrektora tej instytucji
zobowiązać do zwiększenia zainteresowania obiektem terenów
rekreacyjnych poprzez zatrudnienie w większym wymiarze czasu
gospodarza tych terenów oraz promowaniem i organizacją imprez
sportowych na kortach, a także występów artystycznych na przyległej
estradzie.
2) Rada sołecka proponuje zaniechanie koncertów GANGFEST w takim
wydaniu jak do tej pory.
3) Rada sołecka proponuje, aby stowarzyszenia AA działało przy świetlicy
środowiskowej,
4) Rada sołecka zwraca się o wyznaczenie dyżurów dzielnicowego na
terenie sołectwa i przestrzeganie deklaracji Policji złożonej na sesji w tej
sprawie.
5) Rada sołecka wnosi o zaakceptowanie propozycji do budżetu:
a) przebudowa skrzyżowania do ulic Krzywolaków, Witosa, Batalionów
Chłopskich, Dankowicka oraz wykonanie chodników.
b) remont i modernizacja Domu Strażaka,
c) dalsza kanalizacja wsi: Grobel Borowa, Ochmanowiec,
d) opracowanie projektu budowy hali sportowej w Kaniowie,
e) asfaltowanie ulic: Nad Łękawką (połączenie) Myśliwska, Jagodowa
oraz Torowa do Świętego Floriana,
f) oświetlenie ulic: Grobel Borowa, Mirowska,
g) kompleksowy remont i modernizacja centrum Kaniowa (skwery,
tereny zielone, parkingi, chodniki, oświetlenie, asfaltowanie ulic),
h) wykonanie przejścia pod torami z ulicy Torowej na ulicę Sportową
(Bestwinka),
i) dalsze zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych na terenach
pożwirowych (UKS-SET).
6) Rada sołecka wnosi o:
- ustawienie znaku z ograniczeniem prędkości do 30km/godz. Na ul.
Młyńskiej,
- ustawienie znaku ograniczenia tonażu na ul. Sarniej,
- ustawienie tablicy z numerami domów na odnogach ul. Modrej,
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Rada Sołecka w Kaniowie ponadto wystosowała trzy pisma do Wójta
Gminy Bestwina z następującymi wnioskami:
Pisma stanowią załączniki nr 298,,30,31 do nin. protokołu.
1) w celu poprawienia wizerunku otoczenia Domu Gromadzkiego w Centrum
Kaniowa rozpatrzyć możliwość wyasygnowania funduszy na wyłożenie
kostką brukową wjazdu i miejsca parkingowego od strony południowej (od
strony Apteki),
2) zamontować na drodze dojazdowej do terenów rekreacyjnych w Kaniowie
znak zakazu wjazdu dla pojazdów mechanicznych,.
3) rozpatrzyć możliwość zainstalowania na ul. Sarniej znaku ograniczenia
tonażu pojazdów samochodowych do 2,5 tony (interwencje mieszkańców tej
ulicy),.
Ponadto Rada Sołecka w Kaniowie wystosowała pismo do Zarządu Dróg
Powiatowych w Bielsku-Białej wymieniając w piśmie wnioski do akceptacji:
1) wymalowanie pasów rozgraniczających środek jezdni (ulic: Witosa,
Krzywolaków, Czechowicka, Batalionów Chłopskich),
2) wycięcia drzew z jednej strony i poszerzenia drogi (Krzywolaków),
3) pomalowania pasów na przejściach dla pieszych (centrum Kaniowa,
szkoła, placówki handlowe, skrzyżowania, dworzec kolejowy),
4) montaż progów zwalniających (Szkoła Podstawowa).
Pismo stanowi zał. nr 32 do nin. protokołu.
Wnioski do Zarządu Dróg Powiatowych wystosował również radny Rady
Powiatu Bielskiego Józef Maziarz – pismo stanowi załącznik nr 33 do nin.
protokołu.
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek przypomniał jeszcze jeden wniosek, a dot.
obelisku w Kaniowie. Zaproponował, aby opiekę powierzyć p. Poźniakowi,
który opiekuje się również terenami rekreacyjnymi i parkiem.
Sołtys sołectwa Janowice Jan Stanclik nawiązując do remontu ul. Janowickiej
poinformował, że autobus MZK już odmawia kursu po tej ulic. Zaznaczył, że
remont tej ulicy jest bardzo naglący. Nie zgodził się z wypowiedzią radnych
powiatowych, aby ta droga miała być wykonana dopiero w 2009r.
Drugi problem, który dość obszernie przedstawił, to sprawa p. Frączka i jego
uciążliwości w gminie.

25

Sołtys sołectwa Kaniów Marek Pękala poruszył problemy dot. wandalizmu
(połamane i powyrywane drzewa, dewastacja pomników, zniszczony pawilonik
na terenach rekreacyjnych). W tym miejscu nawiązał do obietnic Policji o
dyżurach dzielnicowego w sołectwie, które nie zostały zrealizowane. Prosił
wójta, aby wystosował w tej kwestii ostre pismo do komendanta Policji.
Korzystając z głosu podziękował Panu Leszkowi Kosmatemu za wzięcie na
swoje barki całkowitego kosztu renowacji krzyża w Kaniowie, jak również Panu
Markowi Głąbowi za zakup kosza do gry w koszykówkę w parku wiejskim w
Kaniowie.
Ponadto sołtys prosił o wyczyszczenie lamp w centrum Kaniowa, bo są bardzo
zabrudzone oraz prosił o ujęcie w planach wykonanie ogrodzenia wokół ujęcia
wody w Kaniowie.
Ad.9 Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania.
Przewodniczący Jerzy Zużałek odczytał odpowiedź Zastępcy Wójta
skierowaną do Rady Sołeckiej w Janowicach na wnioski z dnia 6 sierpnia
2007r.- pismo stanowi załącznik nr 34 do nin. protokołu.
1) Wybrukowanie przystanku w Janowicach na Leśniczówce:
Odp. Zostało zlecone wykonanie wysepki.
2) Wpisanie do planu budżetu na 2008r. remontu ul. Miodowej – bocznej.
Odp. Wniosek będzie brany pod uwagę przy formułowaniu planu budżetu.
Naprawy polegające na wysypywaniu kamieniem wykonywane są w ramach
remontów bieżących.
3) Dofinansowanie budowy ogrodzenia przy szkole podstawowej ze środków
ul. Famułkowej.
Odp. Wykorzystane środki zostaną rozliczone, a rozliczenie przedstawione
będzie Radzie Sołeckiej.
4) Asfaltowanie ul. Podlesie.
Odp. W przygotowaniu jest zlecenie i umowa na wykonanie powyższych
prac.
5) Wniosek o powieszenie tablicy wskazującej kierunek Bielsko i Pisarzowice.
Odp. Wniosek ten zostanie skierowany do ZDP B-B jako administratora dróg
powiatowych.
6) Wykonanie tabliczki z nazwą ul. Pisarzowickiej.
Odp. Tablica została zlecona do wykonania i powieszenia.
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Przewodniczący Jerzy Zużałek odczytał również pismo Zastępcy Wójta
skierowane na jego ręce informujące, że w związku z wnioskami radnych Rady
Gminy Bestwina, a także wnioskami rad sołeckich, dotyczącymi zadań
administrowanych przez Starostwo Powiatowe wspólnie z radnym Antonim
Grygiercem osobiście przedstawili je Stanisławowi Pięcie – członkowi Zarządu
Powiatu Bielskiego. Ponadto w dniu 19.09.2007 w obecności Wójta Stefana
Wodniaka, radnego powiatowego Józefa Maziarza, radnego Łukasza Furczyka i
członka Zarządu Powiatu Bielskiego Stanisława Pięty został dokonany objazd
naszej gminy. Stanisław Pięta zobowiązał się do zrealizowania najpilniejszych
wniosków jeszcze w tym roku (mostek na kościelnej, malowanie linii
poziomych, konieczne remonty cząstkowe), a pozostałe obiecał wprowadzić so
budżetu Starostwa na rok przyszły. Pismo stanowi załącznik nr 35 do nin.
protokołu.
Przewodniczący odczytał także pisma, które otrzymał dzięki radnemu
powiatowemu Józefowi Maziarzowi, a skierowane od Starosty Bielskiego do
Stanisława Szwed Posła na Sejm RP oraz Komendanta Miejskiej Policji w
Bielsku-Białej – Sekcja Ruchu Drogowego również do Posła Stanisława Szwed.
Pisma dot. uciążliwości jakie powoduje ruch pojazdów ciężarowych – pisma
stanowią załącznik nr 36 i 37 do nin. protokołu.
Radny Rady Powiatu Bielskiego Bogusław Stolarczyk zwrócił się do
Przewodniczącego Rady Gminy i całej Rady, aby wprowadzić do następnych
porządków obrad wystąpienie zaproszonych gości na początku. Zwrócił uwagę,
że na dzisiejszej sesji był obecny radny Sejmiku Województwa Śląskiego
p.Andrzej Kamiński, który chciał się podzielić ciekawymi informacjami, ale nie
pozwolił mu na to czas.
Wójt Stefan Wodniak podzielił się także informacjami z przeprowadzonych
rozmów z Komendantem Policji na temat nie wywiązania się z obietnic, jakie
zostały złożone na sesji Rady Gminy Bestwina, a także podzielił się złożoną
ofertą przez firmę ochroniarską SOLID.
Ad.10
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Jerzy Zużałek dziękując za
udział i dyskusję zamknął XI sesję Rady Gminy Bestwina w dniu 27 września
2007r.
Sesja rozpoczęła się o godz. 15-tej a zakończyła o godz.1902.
Protokolant:
Irena Glądys

Sekretarz obrad:
Radny Stanisław Nycz

