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Bestwina, dn. 12 listopada  2007r. 
 

P r o t o k ó ł  Nr XII/2007 
 

z sesji Rady Gminy Bestwina odbytej w dniu 12 listopada 2007 roku                         
w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bestwina. 
 
Protokół obejmuje uchwały Rady Gminy Bestwina od Nr XII/100/2007 do                      
Nr XII/ 117 /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. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji. 
2. Wybór sekretarza obrad. 
3. Zatwierdzenie projektu porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.   
5. Omówienie realizacji inwestycji pn. „Budowa Bielskiego Parku Technologii 
Lotniczej w Kaniowie” – wystąpienie zaproszonych gości. 

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) określenia wysokości podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego 
podatku obowiązujących w gminie Bestwina w 2008 roku, 

3) określenia na 2008 rok stawek podatku od środków transportowych,, 
4) określenia na rok 2008 dziennych stawek opłaty targowej, zasad jej 
ustalania oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 
obowiązujących w gminie Bestwina, 

5) opłaty od posiadania psów, 
6) zatwierdzenia programu współpracy w roku 2008 Gminy Bestwina z 
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 
ust. 3 ustawy działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

7) przyjęcia „Lokalnego programu rewitalizacji terenów zdegradowanych w 
Gminie Bestwina na lata 2007-2013”, 

8) przyjęcia „Planu odnowy Miejscowości Kaniów na lata 2007-2013”, 
9) utworzenia Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska, 
10) przyjęcia darowizny nieruchomości,  
11) przyjęcia darowizny nieruchomości,  
12) przyjęcia darowizny nieruchomości, 
13) nabycia nieruchomości, 
14) nabycia nieruchomości, 
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15) nabycia nieruchomości, 
16) nabycia nieruchomości, 

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 tj. Staroste Bielskiego Andrzeja Płonkę, 
Prezesa Zarządu Bielskiego Parku techniki Lotniczej Wiktora Kałata,     
sołtysów, kierownictwo Urzędu Gminy z Wójtem Gminy Stefanem 
Wodniakiem oraz wszystkich pozostałych przybyłych na obrady. Otworzył XII 
sesję Rady Gminy Bestwina w dniu 12 listopada 2007r. Na podstawie 
posiadanej listy obecności stwierdził prawomocność obrad.  

Ad.2 
Sekretarzem obrad zgodnie z harmonogramem jednogłośnie tj. 14 głosami „za” 
wybrany został radny Jerzy Stanclik. 

Ad.3 
Po przedstawieniu porządku obrad Przewodniczący prosił, aby w tytule projektu 
uchwały w sprawie: zatwierdzenia programu współpracy w roku 2008 Gminy 
Bestwina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w 
art. 3 ust. 3 ustawy działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – wyraz 
„zatwierdzenia” zamienić na wyraz „rocznego”. Ponadto zaproponował, aby w 
punkcie 6 dodatkowo wprowadzić projekt uchwały w sprawie: rodzajów oraz 
warunków i sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla 
nauczycieli. Przypomniał, że taka uchwała była już podjęta w dniu 27 września 
br. jednak z uwagi na wszczęcie postępowania nadzorczego przez Wojewodę 
Śląskiego dotyczące stwierdzenia nieważności uchwały w części określonej w § 
3 pkt 8 oraz § 4 pkt 3 – jako sprzecznej z przepisem art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 
ze zm.) zaproponował, aby uchylić poprzednią uchwałę nr XI/92/2007, 
podejmując nową, uwzględniającą uwagi wskazane przez Wojewodę. 
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania stanowi załącznik nr 3 do nin. 

protokołu. W krótkiej dyskusji radni sugerowali, aby jednak w przyszłości 
wcześniej lub nawet na sesji otrzymywali wprowadzany dodatkowy projekt 
uchwały. Głos zabrał również Wójt Gminy Stefan Wodniak prosząc radnych o 
przyjęcie  tego projektu uchwały wyjaśniając, że jest on zmieniony tylko w 
części, która nie może znaleźć się w uchwale, bo reguluje ten zapis ustawa. Po 
tych krótkich uwagach i wyjaśnieniach,  radni nie wnieśli  innych propozycji i w 
wyniku głosowania zarówno poprawka w tytule uchwały jak i propozycja 
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wprowadzenia dodatkowej uchwały została przyjęta 14 głosami „za” tj. 
jednogłośnie. Porządek obrad  z naniesionymi poprawkami został przyjęty 14 
głosami „za” tj. jednogłośnie. 

Ad.4  
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek stwierdził, że protokół z ostatniej 
sesji z dnia 27 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   
Do omówienia realizacji inwestycji pn. „Budowa Bielskiego Parku Technologii 
Lotniczej w Kaniowie” Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek poprosił Starostę 
Bielskiego Pana Andrzeja Płonkę oraz  Prezesa Zarządu  Bielskiego Parku 
Techniki Lotniczej Sp. z o.o Pana Wiktora Kałata.  
Starosta Bielski Andrzej Płonka rozpoczął od przybliżenia rysu historycznego 
powstania tej ogromnej inwestycji, trudności, problemów z nią związanych, a 
także sposobu jej realizacji. Poinformował, że pomysł pojawił się dlatego, że 
nastąpił poważny rozdźwięk w Bielsku w ramach Aeroklubu Polska Oddział w 
Bielsku-Białej, gdzie miano budować pas startowy, miano szkolić przyszłych 
adeptów sztuki lotniczej, a w rezultacie tego nie wykonano. Rozdźwięk był tak 
poważny, że w ramach oblotów, gdzie takie miejsce mogłoby powstać, 
wskazano trzy lokalizacje między innymi wskazano hałdę kopalnianą w 
Kaniowie. Przy pomocy oddłużenia kopalni udało się pozyskać pierwsze 15ha 
ziemi (hałdy), które w ramach restrukturyzacji kopalni, oddłużoną część kopalni 
pozyskał Skarb Państwa, a później przekazał na tenże Park. Głównie na 
Centrum Zarządzania Kryzysowego, które będzie tam umieszczone. Pojawiło 
się wiele koncepcji, aż wreszcie projektem zainteresowała się Warszawa. Udało 
się też trafić na ludzi zainteresowanych  rozwojem techniki lotniczej i w efekcie 
inwestycja w Kaniowie ruszyła. Aktualnie prace są bardzo daleko posunięte, bo 
został już wylany pas startowy, który ma 700m długości, teren jest 
przygotowany pod budowę hal i już częściowo rozpoczęto ich budowę. 
Przewiduje się, że do 15 stycznia 2008 będą stały cztery hale do dalszej 
adaptacji, zaś do 30 kwietnia 2008 musi być ukończona inwestycja i wystawiona 
ostatnia faktura zgodnie z wymogami unijnymi skąd zostały przyznane środki 
finansowe. Do hal produkcyjnych przeniosą się firmy lotnicze, które aktualnie 
borykają się z lokalizacją (zostały wyparte z Aleksandrowic). Poinformował też, 
że na bazie tego Parku otrzymali kolejny, drugi projekt i 10 625 000 EURO na 
jego rozbudowę. Kończąc swoją wypowiedź podziękował Radzie Gminy oraz 
Wójtowi, który bardzo mocno do tego przedsięwzięcia się zaangażował i 
pomagał. 
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Będąc przy głosie nawiązał do projektu uchwały sprawie utworzenia 
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska prosząc Radę Gminy o 
jej podjęcie. Podkreślił, że  unia europejska  na działania, w których samorządy 
mogą razem występować o środki unijne, patrzy całkowicie priorytetowo. 
 
Na prośbę Wójta Stefana Wodniaka podzielił się krótko z koncepcją 
skomunikowania się z Parkiem Techniki Lotniczej. Stwierdził, że prawda jest 
brutalna, ale żeby wyjść na przeciw oczekiwaniom mieszkańcom i odciążyć ten 
uciążliwy tabor ciężki, a przy okazji skomunikować Park Techniki Lotniczej to 
należałoby wybrać V wariant budowy drogi ekspresowej S-1 (warianty są 
radnym znane). Aktualnie toczą się rozmowy z Marszałkiem Województwa 
Śląskiego, aby w tym przypadku połączyć tą drogę z drogą DK-1. Zaznaczył, że 
byłby to najlepszy pomysł. Stwierdził, że lepiej mieć cień wątpliwości, że może 
wybiera się źle, ale jest to jedyne rozwiązanie, które pozwoli rozwiązać 
wszystkie inne problemy, które na dzień dzisiejszy lokalnie doskwierają. 
 
Kolejno głos zabrał Prezes Spółki Bielskiego Parku Techniki Lotniczej                      
p. Wiktor Kałat, który rozpoczął od podziękowań Wójtowi i Radzie Gminy, że 
idąc naprzeciw temu przedsięwzięciu zmieniła plan miejscowego 
zagospodarowania przestrzennego gminy, aby ten Park Techniki Lotniczej mógł 
powstać. Dość obszernie przedstawił przebieg całej inwestycji popierając swoją 
wypowiedź wyświetlonymi rzutnikiem zdjęciami.  Przybliżył też kilka ważnych 
liczb takich jak to, że: pas startowy ma 700m długości i 22m szerokości, cztery 
hale o pow. 8 000m2, cztery hangary – każdy o pow. 648m2, budynek kontroli 
lotów o pow. 390m2  , punkt dystrybucji paliwa 2 dystrybutory + zbiornik 
podziemny na 30 000 litrów, place utwardzone o pow. 27 000m2. Zaznaczył, że 
cała inwestycja, poza drogą dojazdową, jest na terenie gminy Bestwina. Poza 
stroną inwestycyjną w tym projekcie przewidziane są także usługi: remonty i 
przeglądy małych samolotów. Na dzień dzisiejszy będzie to jedyne miejsce w 
Polsce, gdzie takich przeglądów będzie można dokonywać. Podstawowym 
jednak produktem będzie samolot „Orka” – pierwszy samolot certyfikowany  w 
unii europejskiej. W trakcie omawiania realizacji tej inwestycji udzielał też 
odpowiedzi na pytania  informując o możliwościach zatrudnienia mieszkańców 
z terenu gminy oraz o małym ruchu pasażerskim w dalszej już przyszłości. 
 
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek dziękując Panu Staroście Andrzejowi 
Płonce oraz Panu Prezesowi Wiktorowi Kałatowi za przybycie i obszerne 
omówienie tematu dot. Bielskiego Parku Techniki Lotniczej, ogłosił 
pięciominutową przerwę w obradach. 
 
Po przerwie wznowiono obrady. 
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Salę obrad opuścił radny Wiesław Szypuła, który wcześniej usprawiedliwił 
swoją dalszą nieobecność na sesji. 
 
Ad.6 
W liczbie 13 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 informując, że uchwała mówi o 
zwiększeniu budżetu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków o kwotę 
66 134,00zł., i są to głównie środki dotacyjne oraz środki z tytułu wpływów z 
opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Wpłynęły dwie dotacje 
na świetlice środowiskowe: jedna na utworzenie nowej, druga na realizację 
programu z 2006 roku tj. na świetlicę środowiskową w Bestwinie.  
Wydatki zwiększa się w działach: 
-  Administracja publiczna o kwotę 8 338,00zł na wydatki majątkowe tj. 
zakup sprzętu komputerowego wyższej klasy do obsługi programu 
księgowego „Bestia” i będzie powiązany z bezpośrednio z Regionalną Izbą 
Obrachunkową. 
- Ochrona zdrowia o kwotę 49 026zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi z 
tego wynagrodzenia z pochodnymi 5 864,00zł ( w pierwotnej wersji projektu 
uchwały była podana kwota  3 952,00zł) 
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 8 770,00 zł z tego 
5 370zł na opracowanie programu związanego z rewitalizacją wysypiska 
śmieci oraz 3 400zł na usuwanie azbestu, 
- proponuje się również dokonanie przeniesień wydatków między  
rozdziałami kwot dotacji celowych, które były przeznaczone dla Koła 
Pszczelarzy i Koła Łowieckiego. Koło Pszczelarzy otrzyma 1500zł, Koło 
Łowieckie „Bażant” otrzyma 2000zł. 

• Projekt otrzymał pozytywną opinię komisji stałych. 
• Brak głosów w dyskusji. 
• Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wprowadzone poprawki tj. 
kwoty 3 952,00zł w dziale Ochrona zdrowia na kwotę 5 864,00zł oraz błąd 
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drukarski Rozdz. 90001 w dziale Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska na nr Rozdz. 90002. Wprowadzone poprawki zostały przyjęte 
jednogłośnie tj. 13 głosami „za”. 

Uchwała Nr XII/101 /2007 w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/22/2006 z dnia 
28 grudnia 2006r. w sprawie budżetu gminy na 2007 rok  – została przyjęta 
13 głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 4 do nin. 
protokołu.    
 

2) określenia wysokości podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego 
podatku obowiązujących w gminie Bestwina w 2008 roku, 

• Wyjaśnień udzielił Wójt Gminy Stefan Wodniak informując, że wzrost 
stawek podatku w tym projekcie uchwały został zwiększony o wskaźnik 
inflacji tj. ok. 3%. Przypomniał, że w roku bieżącym nie było podwyżki 
nawet o  wskaźnik inflacyjny. Na jednej z komisji była propozycja, aby 
przyjąć wskaźnik wzrostu o 5%. Zostały dokonane przeliczenia i wzrost o te 
dodatkowe 2% przyniósłby większy dochód do budżetu o niespełna 
32 000,00zł. W kolejnych posiedzeniach komisji po zapoznaniu się z tymi  
wyliczeniami, komisje powróciły do wskaźnika 3 procentowego o co 
również prosił Wójt Stefan Wodniak. 

• Przewodniczący poprosił o poprawienie w § 1 stawki podatku od 
nieruchomości na 2008 rok, a nie jak jest w projekcie na 2007 rok. 

• Opinie komisji: 
Komisja Budżetu i Finansów – Przewodniczący Antoni Grygierzec - komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały. Niemniej, jak poinformował w 
komisji podczas dyskusji rozważano propozycję wójta w stosunku do 
maksymalnej stawki jaką ustala minister. Stwierdzono, że jest to różnica ok. 
5 groszy. Z ogólnych wyliczeń wynika więc, że strata do budżetu ogółem  
wynosi ok. 100tyś.zł. gdyby przyjąć tą maksymalną stawkę przy budynkach 
mieszkalnych. Gminy w tych pozycjach stawek podatkowych starają się 
utrzymać tą stawkę, którą proponuje minister. Zwrócił uwagę, że w naszej 
gminie jest obniżka i obecnie jej się nie da „nadgonić” więc będą to kolejne 
lata strat do budżetu, jeżeli by kierować się szukaniem pieniędzy również w 
podatkach.  
Komisja Rozwoju Gminy, Ochrony i Kształtowania Środowiska – 
Przewodniczący Andrzej Wojtyła – komisja nie zajęła stanowiska                        
i wnioskowała o przeliczenie stawek podatku od nieruchomości przy 
wzroście o 5% w stosunku do stawek przyjętych na rok 2007 celem 
porównania z proponowaną przez Wójta Gminy  3% podwyżką, tak aby 
dokonać właściwego wyboru godzącego interesy mieszkańców oraz gminy. 
Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego – 
Przewodniczący Benedykt Kohut – komisja pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały już po tych dyskusjach, które przedstawił Wójt. 

• Brak głosów w dyskusji. 
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Uchwała Nr XII/102/2007 w sprawie określenia wysokości podatku od 
nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku obowiązujących w gminie 
Bestwina w 2008 roku – została przyjęta 13 głosami „za” tj. jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu 

 
3) określenia na 2008 rok stawek podatku od środków transportowych, 
• Wyjaśnień udzielił Wójt Stefan Wodniak informując, że w tym projekcie 
również wzrost jest ok. 3% tj. wskaźnik inflacyjny. 

• Projekt otrzymał pozytywną opinię komisji stałych. 
• Brak głosów w dyskusji. 
Uchwała Nr XII/103/2007 w sprawie określenia na 2008 rok stawek 
podatku od środków transportowych – została przyjęta 13 głosami „za” tj. 
jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu 

 
4) określenia na rok 2008 dziennych stawek opłaty targowej, zasad jej ustalania 
oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso obowiązujących w 
gminie Bestwina, 

• Wyjaśnień udzielił Wójt Stefan Wodniak informując, że stawka jest 
podtrzymana na poziomie tego roku (jest nie zmieniona). 

• Projekt otrzymał pozytywną opinię komisji stałych. 
• Brak głosów w dyskusji. 
Uchwała Nr XII/104/2007 w sprawie określenia na rok 2008 dziennych 
stawek opłaty targowej, zasad jej ustalania oraz określenia wysokości 
wynagrodzenia za inkaso obowiązujących w gminie Bestwina – została 
przyjęta 13 głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do 
nin. protokołu 
 

5) opłaty od posiadania psów, 
• Wyjaśnień udzielił Wójt Gminy Stefan Wodniak informując, że jest to 
projekt uchwały, który zawsze wywołuje dużo dyskusji. Po 
przeprowadzonych dyskusjach w komisjach podtrzymuje swoją propozycję 
opłaty od posiadania psów w wysokości 15 zł. Zwrócił też uwagę, że od tego 
roku nie jest to podatek, a opłata od posiadania psów (jest to regulacja 
prawna).  Poinformował też, że komisje wnioskowały, aby do nakazów 
podatkowych załączyć informację mówiącą o konieczności wnoszenia tej 
opłaty pod rygorem ściągalności windykacji. Wójt zapewnił, że taka 
informacja zostanie opracowana i będzie dołączona. Ponadto będzie prośba 
do sołtysów, aby przy poborze podatku kasowali opłatę od posiadania psów. 
Wyraził nadzieję, że ściągalność tej należności będzie lepsza. 

• Projekt otrzymał pozytywną opinię komisji stałych. Komisja Budżetu i 
Finansów ponadto wyraziła nadzieję, że opłata od posiadania psów  rozwiąże 
problem bezpańskich psów. 
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Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek zaznaczył, że co roku był 
przeciwny podejmowaniu takiej uchwały, ponieważ za posiadanie psów płaci 
tylko ok. 70 osób. Jest zdania, że nie powinno się podejmować uchwały, 
której się nie potrafi egzekwować. Stwierdził jednak, że dziś nie będzie 
przeciwny podjęciu tej uchwały po zapewnieniach Wójta Gminy, że będą 
wręczane odrębne zawiadomienia przy nakazach podatkowych,  

• W dyskusji głos zabrał radny Andrzej Wojtyła podając pod rozwagę, czy nie 
należałoby zmierzać w kierunku rozpoczęcia debaty odnośnie rejestracji 
psów, gdyż w tym momencie, mieszkaniec wnosząc tą opłatę, pokrywa 
koszty związane z wyłapywaniem psów bezpańskich. Każdy mieszkaniec 
powinien odpowiadać za swój dobytek, do którego również należy zaliczyć 
psa. Jest zdania, że należałoby iść w kierunku identyfikacji psów i wówczas 
wyciągać konsekwencje w stosunku do mieszkańców, którzy nie potrafią 
zaopiekować się swoim „pupilem”. 

• Brak dalszych głosów w dyskusji. 
Uchwała Nr XII/105 /2007 w sprawie opłaty od posiadania psów – została 
przyjęta 13 głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 8 do 
nin. protokołu 
 

6) rocznego programu współpracy w roku 2008 Gminy Bestwina z 
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 
3 ustawy działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

• Wyjaśnień udzielił Wójt Stefan Wodniak przypominając, że co roku tego 
typu uchwała jest podejmowana. Dotyczy ona programu, który rozstrzygany 
jest przez konkursy. Korzystają z tego organizacje i stowarzyszenia, które 
zgłaszają się do konkursu. 

• Projekt otrzymał pozytywną opinię komisji stałych. 
• Brak głosów w dyskusji. 
Uchwała Nr XII/106 /2007 w sprawie rocznego programu współpracy w 
roku 2008 Gminy Bestwina z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie – została przyjęta 13 głosami „za” tj. 
jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu 
 

7) przyjęcia „Lokalnego programu rewitalizacji terenów zdegradowanych w 
Gminie Bestwina na lata 2007-2013”, 

• Wyjaśnień udzielił Wójt Stefan Wodniak informując, że jest to kolejny 
dokument, który wymagany jest przy składaniu wniosków o dofinansowanie 
ze środków unijnych. Program dotyczy terenów zdegradowanych, a w 
szczególności Kaniowa – terenów pożwirowych (SET), jak i tych po 
Wodzisławiu łącznie z ujęciem wody pitnej. Dokument był przedmiotem 
dyskusji na komisjach, w trakcie której zauważono wiele błędów formalnych 
i merytorycznych. Błędy te zostały poprawione i naniesione. Wójt prosił o 
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przyjęcie tego dokumentu, gdyż jak wspomniał warunkuje on  składanie 
wniosku o pozyskanie środków. 

• Projekt otrzymał pozytywną opinię komisji stałych pomimo, iż komisje 
dostrzegały pewne „niedoróbki” firmy, która ten dokument opracowywała. 
Zauważono jednak również zalety tego dokumentu związane z informacjami 
o gminie. Komisje wnioskowały o korekty dostrzeżonych błędów, co zostało 
wykonane. Komisja Rozwoju Gminy, Ochrony i Kształtowania Środowiska 
wnioskowała dodatkowo, aby  bardziej wnikliwie analizować materiały 
przed przekazaniem ich przewodniczącym komisji, tak aby zminimalizować 
liczbę błędów. 

• Brak głosów w dyskusji. 
Uchwała Nr XII/107/2007 w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu 
rewitalizacji terenów zdegradowanych w Gminie Bestwina na lata 2007-
2013”– została przyjęta 13 głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi 
załącznik nr 10 do nin. protokołu 

 
8) przyjęcia „Planu odnowy Miejscowości Kaniów na lata 2007-2013”, 
• Wyjaśnień udzielił Wójt Stefan Wodniak informując, że ten dokument jest 
potrzebny do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (jest to program 
centralny, poprzedni regionalny). Jest to dokument głównie składany o 
środki na remont strażnicy OSP i części przepięcia oczyszczalni w Kaniowie. 

• Projekt otrzymał pozytywną opinię komisji stałych pod warunkiem korekty 
drobnych błędów (Komisja Rozwoju Gminy, Ochrony i Kształtowania 
Środowiska). 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Antoni Grygierzec zwrócił się 
do sołtysa Janowic z małą dygresją, bo jak stwierdził, po ostatnim zebraniu 
wiejskim istnieje opinia, że to Kaniów jest preferowany w inwestycjach. 
Podkreślił, że jedyną dużą inwestycją w Kaniowie jest budowa oczyszczalni 
ścieków i kanalizacji, która dotyczy w pierwszej kolejności sołectw: 
Bestwinka i  Bestwina. Zaznaczył, że Kaniów nie skorzysta na tej inwestycji, 
a nakłady będą ogromne. Przypomniał, że w Kaniowie planuje się tylko 
remont remizy OSP i to pod warunkiem, że pozyska się środki z zewnątrz. 

• Brak głosów w dyskusji. 
Uchwała Nr XII/108/2007 w sprawie przyjęcia „Planu odnowy 
Miejscowości Kaniów na lata 2007-2013” -  została przyjęta 13 głosami „za” 
tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do nin. protokołu 
 
9) utworzenia Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska, 
• Wyjaśnień udzielił Wójt Stefan Wodniak przypominając, że ten projekt 
uchwały był już dyskutowany na poprzedniej sesji i w komisjach Projekt ten 
miał jednak pewne niejasności.  Aktualnie został doprecyzowany i gminy 
miejskie jak Czechowice-Dziedzice i Szczyrk zostały wyłączone (tylko 
gminy wiejskie) oraz wyłączona została gmina Jaworze, która już wcześniej 
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założyła taką grupę z Brenną w pow. cieszyńskim. Przybliżył  cele tego 
Stowarzyszenia, jak również sposoby działania, które szczegółowo zostały 
zawarte w Statucie Stowarzyszenia. Zaznaczył, że jest to podmiot działający 
na podstawie przepisów ustaw m.inn. o wspieraniu rozwoju obszarów 
wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pierwsze założycielskie spotkanie  ustanowi 
wszystkie płatności, jak również będzie ustalone przedstawicielstwo z gmin 
tj. jeden przedstawiciel  samorządu- wójt lub wskazana przez niego osoba,            
2 przedsiębiorców oraz 2 przedstawicieli organizacji, stowarzyszeń. W tym 
miejscu zaproponował, aby to był  przedstawiciel z KGW i OSP. 

• Przewodniczący Rady prosił, aby w projekcie uchwały w § 1 wykreślić 
wyraz „Bestwina” z wykazu jednostek samorządu terytorialnego z uwagi na 
to, że słowo „Bestwina” jest już ujęte w tytule projektu uchwały. 

• Projekt otrzymał pozytywną opinię komisji stałych. 
• W dyskusji głos zabrał radny Łukasz Furczyk wyrażając  nadzieję, że te 
wszystkie przyjęte dokumenty (Plan odnowy, Program rewitalizacji, 
Strategia, Lokalna Grupa Działania) przełożą się wymierne korzyści dla 
naszej gminy, innych samorządów, a nie będzie to tylko papierkowa robota. 

Uchwała Nr XII/109/2007 w sprawie utworzenia Stowarzyszenia Lokalna 
Grupa Działania Ziemia Bielska - została przyjęta 13 głosami „za” tj. 
jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 12 do nin. protokołu 
 

10) rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń pomocy 
zdrowotnej dla nauczycieli (wyjaśnienia zostały udzielone na wstępie sesji). 

• Brak głosów w dyskusji. 
Uchwała Nr XII/110/2007 w sprawie rodzajów oraz warunków i sposobu 
przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli – została 
przyjęta 13 głosami „za” tj. jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do nin. protokołu 

 
11)przyjęcia darowizny nieruchomości,  
• Wyjaśnień udzielił Wójt informując, że poniższe projekty uchwał w sprawie 
darowizny nieruchomości bądź nabycia nieruchomości są projektami 
regulującymi stan prawny dróg. 

• Projekt otrzymał pozytywną opinię komisji stałych. 
• Brak głosów w dyskusji. 
Uchwała Nr XII/111/2007 w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości - 
została przyjęta 13 głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 
14 do nin. protokołu 

 
12) przyjęcia darowizny nieruchomości, 
• Projekt otrzymał pozytywną opinię komisji stałych. 
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• Brak głosów w dyskusji. 
Uchwała Nr XII/112/2007 w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości - 
została przyjęta 13 głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 
15 do nin. protokołu 

 
13)przyjęcia darowizny nieruchomości, 
• Projekt otrzymał pozytywną opinię komisji stałych. 
• Brak głosów w dyskusji. 
Uchwała Nr XII/113/2007 w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości - 
została przyjęta 13 głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik 
nr16 do nin. protokołu 
 
14)nabycia nieruchomości, 
• Projekt otrzymał pozytywną opinię komisji stałych. 
• Brak głosów w dyskusji. 
Uchwała Nr XII/114/2007 w sprawie nabycia nieruchomości - została 
przyjęta 13 głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik  nr 17 do 
nin. protokołu 

 
15)nabycia nieruchomości, 
• Projekt otrzymał pozytywną opinię komisji stałych. 
• Brak głosów w dyskusji. 
Uchwała Nr XII/115/2007 w sprawie nabycia nieruchomości - została 
przyjęta 13 głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik  nr 18 do 
nin. protokołu 
 

16)nabycia nieruchomości, 
• Projekt otrzymał pozytywną opinię komisji stałych. 
• Brak głosów w dyskusji. 
Uchwała Nr XII/116/2007 w sprawie nabycia nieruchomości - została 
przyjęta 13 głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 19 do 
nin. protokołu 
 

17)nabycia nieruchomości 
• Projekt otrzymał pozytywną opinię komisji stałych. 
• Brak głosów w dyskusji. 
Uchwała Nr XII/117/2007 w sprawie nabycia nieruchomości - została 
przyjęta 13 głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 20 do 
nin. protokołu 
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Ad.7 
Przewodniczący Jerzy Zużałek odczytał pisma, które wpłynęły do Rady Gminy 
od: 

� Wojewody Śląskiego  - informacja dot. prawidłowo złożonych oświadczeń 
majątkowych  złożonych na  ręce Wojewody przez Przewodniczącego Rady 
Gminy oraz Wójta Gminy Bestwina.  Pismo stanowi załącznik nr 21 do nin. 
protokołu. W tym miejscu Przewodniczący Rady poinformował, że 
oświadczenia radnych Rady Gminy Bestwina zostały złożone w terminie. W 
ostatnich dniach Urząd Skarbowy przesłał informację, że ośmiu radnych 
musi dokonać korekt swoich oświadczeń o czym radni zostali powiadomieni 
wraz z wykazem błędów, jakie popełnili. 

� Wojewody Śląskiego dot. obowiązku złożenia Wojewodzie oświadczenia 
lustracyjnego przez osoby pełniące funkcje publiczne w związku z ustawą z 
dnia 7 września 2007r. o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o 
dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści 
tych dokumentów (Dz.U.Nr 165, poz. 1171).  Pismo stanowi załącznik nr 22 
do nin. protokołu. 

� Beskidzkiego Centrum Onkologii im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej – apel o 
pomoc finansową przy wrażaniu „Programu wczesnego wykrywania raka 
piersi na Podbeskidziu - Pismo stanowi załącznik nr 23 do nin. protokołu 

� Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowicach – prośba o rozpatrzenie 
możliwości dofinansowania kosztów wymiany okien w sali narad w budynku 
strażnicy. Pismo stanowi załącznik nr 24 do nin. protokołu. 

� Koła Gospodyń Wiejskich w Bestwince – dot. prośba o wsparcie finansowe 
na przeprowadzenie kursów. Pismo stanowi załącznik nr 25 do nin. 
protokołu. 

� Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bestwinie - Szkoła Podstawowa – dot. 
zabezpieczenia obejścia przedszkola. Pismo stanowi załącznik nr 26 do nin. 
protokołu. 

� Mieszkańca Bestwiny p. Jana Ślosarczyka – dot. nakładki asfaltowej na  
drodze bocznej do ul. W.Witosa od nr 40-50. Pismo stanowi załącznik nr 27 
do nin. protokołu. 

� Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach – prośba o 
wsparcie placówki w jesienno-zimowej akcji dożywiania uczniów. Pismo 
stanowi załącznik nr 28 do nin. protokołu. Przewodniczący Jerzy Zużałek 
przypomniał, że w tamtej kadencji był utworzony Fundusz Pomocowy 
Radnych i z tego funduszu była udzielona pomoc w akcji dożywiania 
uczniów. Dziś nie ma możliwości, chyba, że radni postanowią inaczej.  
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Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że ze strony radnych padła 
propozycja, aby omówienie projektu budżetu na 2008 rok odbyło się na 
wspólnym posiedzenie komisji w dniu 22 listopada br. Cała Rada wyraziła na to 
zgodę i ustalono godzinę spotkania 14:30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy 
Bestwina. 

Wójt Gminy Stefan Wodniak podzielił się informacjami z działalności  
międzysesyjnej: 

• uczestniczył w spotkaniu, które odbyło się w Warszawie przy udziale 
Wicewojewody Wiesława Maśki w sprawie budowy drogi ekspresowej S-1 
(nadal brak konkretnych decyzji), 

• ruszają projekty w temacie „kanalizacja  czyli gospodarka wodno-ściekowa” 
złożone w Regionalnym Programie Operacyjnym naszego województwa.  

• przybliżył temat budowy oczyszczalni ścieków w Kaniowie, 

• podzielił się pracami nad budżetem gminy na 2008r. (prosił, aby w dyskusji 
nad projektem mieć na względzie zaciągnięte już kredyty i pożyczki), 

Radny Antoni Grygierzec nawiązał do Święta Niepodległości 11 Listopada 
stwierdzając, że Święto to obchodzone jest uroczyście, niemniej jest zdania, że 
rzeczywiście  należy tą uroczystość bardziej uświetnić np. połączyć z Mszą 
Świętą, koncertem w Remizie OSP , aby zwiększyć nobilitację tego święta. 
Zwrócił też uwagę, że w roku bieżącym gmina była słabo oflagowana z racji 
tego Święta. 

Radny Jerzy Stanclik przypomniał, że ten temat był dyskutowany na 
posiedzeniu komisji. Stwierdził, że na dziś Święto Niepodległości jest smutne, a 
przecież powinno być świętem wesołym, obchodzonym radośnie z racji 
uzyskania niepodległości. 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek również potwierdził, że Święto to 
obchodzone jest bardzo smutnie i za przykład podał uroczystość w 
Dankowicach, w której uczestniczył, a które jak stwierdził, było starannie 
przygotowane ale o smutnym nastroju. 

Ad. 8 

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

Wnioski z zebrania wiejskiego  w Janowicach: 
 z dnia 04.11.2007r. - zał. nr 29 do nin. protokołu  
1) Budowa chodników ul. Janowicka, ul Podlesie – odwodnienie, 
2) Tereny rekreacyjne – odprowadzenie wody, 
3) Parking przy szkole, 
4) Dofinansowanie Rajdu Rowerowego i Pikniku Rodzinnego, 
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5) Remont Biblioteki – malowanie, 
6) Remont przystanku autobusowego, 
7) Dofinansowanie wymiany okien w budynku OSP + z okazji 100-lecia 
OSP, 

8) Oświetlenie ul. Janowickiej, 
9) Odwodnienie na ul. Łanowej, 

10) Progi zwalniające na ul. Korczaka 
 
Postanowienia z posiedzenia Rady Sołeckiej w Janowicach: 
z dnia5.11.2007 – zał. nr 30 do nin. protokołu 

1) Rada sołecka nie wyraża zgody na przekształcenie starego przedszkola na 
obiekt mieszkalny, jak i na sprzedaż tego lokalu. 
Rada sołecka proponuje, Abt ten obiekt przekształcić w siedzibę: 
- Koła Gospodyń Wiejskich, 
- Koła Emerytów i Rencistów,   
- świetlicę dla młodzieży, 
- przenieść bibliotekę janowicką do tego obiektu i udostępnić część jako  
świetlicę dla młodzieży, a obiekt gdzie znajduje się obecnie biblioteka 
przekształcić w sklep, 

- ponownie przywrócić w tym miejscu przedszkole. 
 
Wnioski z zebrania Rady Sołeckiej w Bestwince: 
z dnia 02.10.2007- zał. nr 31 do nin. protokołu 

1) Sprawdzić stan wszystkich dróg w sołectwie Bestwinka i poprawić przed 
zimą nawierzchnie zniszczone, 

2) Położyć asfalt na ul. Ślosarczyka w miejscu gdzie on został zerwany 
podczas robót związanych z wymianą rur, 

3) Mieszkańcy ul. Ładnej oraz ul. Wiśniowej (obok sklepu) wnioskują o 
położenie asfaltu, 

4) Wyremontować w najbliższym czasie ul. Św.Floriana na odcinku od               
p. Pisulaka do p.Wróbel, 

5) Zamontować progi zwalniające na ul. Dworkowej w okolicy Szkoły 
Podstawowej, 

6) Wystąpić z pismem do p. Waliczka w sprawie zamontowania hydrantu w 
okolicy szkoły, 

7) Poobcinać drzewa przy chodniku wzdłuż ul. Dworkowej. 
 
z dnia 08.11.2007 – zał. nr 32 do nin. protokołu 

1) Rada wnosi o ujęcie w budżecie gminy na 2008 rok budowy chodnika na 
ul. Św. Floriana na odcinku obok Kółka Rolniczego, 

2) Z uwagi na liczne zapytania mieszkańców, Rada prosi o informację kto 
zapłacił za naprawę ul. Starowiejskiej, 



15 
 

3) Rada wnosi ponownie o podjęcie działań mających na celu 
uporządkowanie posesji p. Kraus, 

4) Rada ponownie przypomina o konieczności zainstalowania progów 
zwalniających na ul. Dworkowej przy szkole. 
 

Wnioski z posiedzenia Rady Sołeckiej w Kaniowie: 
z dnia 05.10.2007 – zał. nr 33 do nin. protokołu 

1) Rada sołecka wnosi o zaostrzenie kontroli pojazdów o masie 
przekraczającej dopuszczalny tonaż, poruszających się po terenie 
sołectwa, 

2) Rada Sołecka prosi o sfinansowanie i zamontowanie słupków do gry w 
piłkę siatkową na terenie parku wiejskiego, 

3) Rada Sołecka prosi o przychylne ustosunkowanie się do spotkania na 
temat dalszego rozwoju terenów rekreacyjnych przy kortach tenisowych. 

 
Wnioski z Zebrania Wiejskiego w Kaniowie; 
z dnia 28.10.2007- zał. nr 34 do nin. protokołu 

1) Przyjąć „Plan odnowy sołectwa Kaniów”, 
2) Skierować pismo do kopalni Brzeszcze-Silesia z prośbą o udostępnienie 
danych dotyczących upadłości terenów w Kaniowie w ostatnich 20 latach, 

3) Wykonać plac zabaw przy przedszkolu w Kaniowie, 
4) Zaplanować wykonanie oświetlenia na ul. Łabędziej, 
5) Wykonać pobocza na ul. Modrej oraz dokonać remontu cząstkowego 
nawierzchni tej drogi. 

 
Ustne wnioski zgłosili: 
Radny Jerzy Borutka zgłosił zalewanie ul. Janowickiej na granicy z Bestwiną 
(ul. Prusa) oraz potrzebę udrożnienia rowu, 
Radny Łukasz Furczyk zapytał jakie firmy odśnieżają drogi i czy płaci się im 
tylko za wykonywaną pracę, czy też za czuwanie, a także czy ten wczesny atak 
zimy koliduje z przewidzianymi inwestycjami w gminie. 
 
Odpowiedzi udzielił Zastępca Wójta Artur Beniowski informując, że firma, 
która wygrała przetarg na odśnieżanie dróg, wygrała przetarg w roku 2006 
ponieważ był to przetarg na dwa lata tj. przełom roku 2006/2007 oraz 
2007/2008 i jest to firma p. Rezika.  Poinformował też, że płaci się tylko za 
wykonaną roboczo-godzinę, zaś kolejność odśnieżania dróg szczegółowo 
podana jest na stronie internetowej. Przyznał też, że ten wczesny atak zimy w 
pewnym stopniu zakłócił prace inwestycyjne. Wyraził jednak nadzieję, że 
prognozy pogody będą lepsze i zatrzymane prace będzie można wykonać. 
 
Radny Antoni Grygierzec poruszył problem nawierzchni ul. Mirowskiej w 
Kaniowie oraz brak znaku ograniczającego tonaż na ul. Młyńskiej 
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Odpowiedzi udzielił Zastępca Wójta Artur Beniowski informując, że  ul. 
Mirowska jest wykonana,  była zniszczona,  ale znajdujące się tam dwa, trzy 
domy tak  szybko jej nie zniszczą osobowymi samochodami. 
W sprawie ul. Młyńskiej mieszkańcy wnioskowali o ograniczenie prędkości i 
trzy rady sołeckie (biegnie przez trzy sołectwa) zaopiniowały ten wniosek 
pozytywnie. W sprawie tonażu poinformował, że do tej pory nie było wniosku 
ani też interwencji telefonicznej, czy też pisemnej. 
 
Radny Andrzej Wojtyła nawiązał do konieczności remontu ul. Janowickiej, jako 
sprawy priorytetowej. Prosił, aby pomóc wpłynąć na władze Starostwa tak, aby 
udało się ten ważny remont ulicy Janowickiej  zrealizować. Zwrócił się do 
radnego Rady Powiatu Bielskiego p.Bogusława Stolarczyka z zapytaniem, czy 
jest możliwe, aby ten remont wykonać w tej kadencji. 
 
Odpowiedzi udzielił radny Rady Powiatu Bielskiego p. Bogusław Stolarczyk 
informując, że ul. W.Witosa jest zatwierdzona do przebudowy na 2008r.na 
odcinku pomiędzy Bestwiną a Kaniowem  i jest na ten cel przeznaczona kwota 
w wysokości 2 790 100zł. Ulica Janowicka jest przedstawiana jako priorytet na 
wszystkich posiedzeniach Komisji Transportu i zapewnił, że w miarę 
możliwości czyni wszelkie starania, aby była wyremontowana. W tym miejscu 
wyraził podziękowanie dla radnego Jana Wróbla za zwrócenie uwagi na most na 
ul. Kościelnej w Bestwinie, który udało się w szybkim tempie wyremontować. 
Wyraził nadzieję, że ulicę Janowicką też uda się  do końca kadencji 
wyremontować. 
 
Radny Jacek Łuszczak poruszył problem zaśmiecanych terenów na „Podkępiu”, 
które są terenami objętymi ochroną, a także prosił o zasypanie kamieniem dziur 
na drodze, którą dojeżdża się do „Panienki na Podkępiu”. Zwrócił też uwagę na 
konieczność remontu chodnika na odcinku od rampy kolejowej w Kaniowie do 
ul. Podpolec. 
 
Radny Stanisław Nycz  zgłosił konieczność załatania dziur na ul. Łanowej i 
Granicznej w Janowicach. 
 
Odpowiedzi udzielił Zastępca Wójta Artur Beniowski informując, że  odbył się 
objazd dróg i rozpoczęły się cząstkowe remonty, jednak atak zimy przeszkodził 
w dalszych pracach. 
 
Radny Łukasz Furczyk zwrócił się do radnego powiatowego Bogusława 
Stolarczyka, czy nie udałoby się wygospodarować środków na poprawę estetyki 
dróg (pozarastane rowy, samosiejki), skoro  brak pieniędzy na remont tych dróg. 
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Radny Jan Wróbel zgłosił potrzebę przywiezienia kamienia na ul. Polną i 
Starowiejską w Bestwinie. 
 
Odpowiedzi udzielił Zastępca Wójta Artur Beniowski informując, że na ulicy 
Starowiejskiej,  zgodnie z umową z p. Gabrysiem i p. Fryczem, którzy 
korzystali, jako kierowcy rajdowi kilkukrotnie z tego odcinka drogi, został 
rozpoczęty remont i koszt tego remontu zostanie pokryty przez w/w osoby. 
 
Radny Antoni Grygierzec zapytał radnego Bogusława Stolarczyka, czy powiat 
zamierza stosować tą politykę, którą stosuje, żeby przekazywać peryferyjne 
drogi gminie nazywające  się drogami powiatowymi. Oczywiście, jak zaznaczył, 
po wcześniejszym wykonaniu remontu tych dróg.  
 
Odpowiedzi udzielił radny powiatowy Bogusław Stolarczyk informując, że  
powiat rozpatruje przekazywanie dróg gminom po ich wyremontowaniu, a które 
nie spełniają kategorii dróg powiatowych. Gmina musiałaby jednak wystąpić o 
przejęcie tych dróg. 
 
Sołtys sołectwa Bestwina Maria Maroszek zaprosiła wszystkich na zebranie 
wiejskie, które odbędzie się w dniu 25 listopada br. o godz. 10:45 w Domu 
Strażaka w Bestwinie. Zgłosiła też nowe, niebezpieczne osuwisko na ul. Hallera 
w Bestwinie. 
 
Odpowiedzi udzielił radny powiatowy Bogusław Stolarczyk informując, że nie 
było w projekcie budżetu środków na osuwiska, a jedynie na wykonanie 
projektów na remont tych osuwisk. 
 
Sołtys sołectwa Janowice Jan Stanclik odpowiadając radnemu Antoniemu 
Grygiercowi, że jakoby sołtys Janowic atakuje Kaniów, to zwrócił uwagę, że 
radny Antoni Grygierzec walczy o halę sportową dla Kaniowa, zaś w 
Janowicach młodzież chce boisko piłkarskie, którego się nie może doczekać. 
Zaznaczył, że jest to we wniosku wkomponowane, a jak przyszło zatwierdzać 
Rozwój Gminy Bestwina na lata 2007-2013 , to w tym projekcie nie było 
ujętych Janowic. Potwierdził, że obecnie  zostało to sprostowane. Zwrócił też 
uwagę, że w Janowicach nie ma ani świetlicy dla młodzieży ani obiektu 
sportowego, a młodzież nie chciałaby korzystać z boiska w Kaniowie, jak 
zaproponował jeden z radnych z Kaniowa.  Nawiązał też do remontu ul. 
Janowickiej oraz obietnic członka Zarządu Powiatu p. Pięty, a które nie zostały 
zrealizowane. 
 
Radny Antoni Grygierzec poinformował, że chciał tylko wyjaśnić sołtysowi, że 
istnieje jakaś opinia, że Kaniów buduje sobie oczyszczalnię. W związku z tym 
próbował wyjaśnić, że jest ona budowana wyłącznie dla Bestwinki, Bestwiny 
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oraz w dalszej perspektywie dla Janowic, a Kaniów nie wiele będzie z tego miał. 
Również „lotnisko” w Kaniowie nie buduje gmina, stąd stwierdził, że nie ma się 
o co spierać. Zapewnił też sołtysa z Janowic, że z równą determinacją będzie 
walczył o salę gimnastyczną w Kaniowie, jak i o boisko oraz rozwój sportu w 
Janowicach. 
 
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek stwierdził, że już się to przejawiło w 
głosowaniu, kiedy został wprowadzany wniosek o dopisanie sali gimnastycznej 
w Janowicach. Jednogłośnie sala ta została dopisana.  
Będąc przy temacie sportu, Przewodniczący Jerzy Zużałek pochwalił 
zaangażowanie społeczne działaczy sportowych w Bestwince za prace 
wykonane na obiekcie sportowym m.inn. ustawienie czterech masztów 
oświetlających boisko, co umożliwi treningi późnym popołudniem w porze 
jesienno-zimowej. 
 
Ad.9 
W punkcie dot. udzielenia odpowiedzi na wnioski i zapytania Przewodniczący 
Jerzy Zużałek odczytał odpowiedzi udzielone przez Zastępcę Wójta Artura 
Beniowskiego: 
 
Odpowiedzi na wnioski Rady Sołeckiej w Bestwinie – zał. nr 35 do nin. 
protokołu: 
 
1. Założenie progów zwalniających na ul. Szkolnej w okolicach Szkoły 
Podstawowej. 

2. Założenie progów zwalniających na ul. Kościelnej w okolicy kościoła. 
3. Wyznaczenie, oznakowanie i wykonanie przejścia dla pieszych na ul. 
Krakowskiej przy supermarkecie ROLL. 

4. Usunięcie i zabezpieczenie osuwiska na ul. Hallera przy stawach rybnych. 
5. Ze względu na całkowity brak widoczności, ustawienie lustra na 
skrzyżowaniu ul. Gospodarskiej i Kościelnej. 

6. Ze względu na całkowity brak widoczności, ustawienie lustra przy posesji 
pana Wilczka Wojciecha na ul. Hallera.   

Wnioski od 1 do 6 zostały przekazane do zarządu Dróg Powiatowych w 
Bielsku-Białej. 
Ponadto zaasfaltowanie ulicy bocznej Witosa, stanowiącej dojazd do posesji nr 
132 do 140 wymaga umieszczenia w planie budżetu i zatwierdzenia przez Radę 
Gminy Bestwina. Wniosek ten będzie rozpatrywany przy konstruowaniu 
budżetu. 
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Odpowiedzi na wnioski Rady Sołeckiej w Janowicach – zał. nr 36 do nin. 
protokołu: 
 
1. Remont barierek na mostku – ul. Kubika 
2. Remonty cząstkowe dróg powiatowych (w miarę możliwości przed 
okresem zimowym) ze szczególnym uwzględnieniem ul. Kubika i 
Szkolnej na odcinku leśnym 

3. Przycięcie gałęzi wzdłuż dróg powiatowych 
4. Zabezpieczenie w przyszłorocznym budżecie środków na remont 
całkowity ul. Janowickiej 

Wnioski od 1 do 4 zostały przekazane do Zarządu Dróg Powiatowych w 
Bielsku-Białej. 
Ponadto postawienie lustra na skrzyżowaniu ul. Janowickiej i ul. Podlesie oraz 
ul. Janowickiej i ul. Pisarzowickiej – brak funduszy w obecnym budżecie. Do 
rozważenia w budżecie na rok 2008. 
Propozycje co do budżetu na rok 2008 – zostaną przeanalizowane i 
przedstawione radnym i w miarę możliwości wpisane do przyszłorocznego 
projektu budżetu. 
 
Odpowiedź na wniosek p. Jana Ślosarczyka – zał. nr 37 do nin. protokołu: 
 
Brak jest możliwości finansowych na umieszczenie w planie budżetu na 2008 
rok wykonania nakładki asfaltowej na ul. Witosa – bocznej w Bestwinie. Droga 
ta stanowi własność prywatną i przed wykonaniem w/w robót należy 
uregulować stan własnościowy nieruchomości. 
 
Odpowiedź na interwencję mieszkańców sołectwa Bestwina – zał. nr 38 do 
nin. protokołu: 
 
Interwencja mieszkańców sołectwa Bestwina na tworzące się rozlewisko w 
okolicach ulic Prusa i Janowickiej w Bestwinie zostało skierowane do Gminnej 
Spółki Wodnej Melioracyjnej w Bestwinie z prośbą o pilne dokonanie przeglądu 
drenów w tym rejonie. 
Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych z sesji z dn. 27.09.2007r. – zał. 
nr 39 do nin. protokołu: 
 
1. W sprawie łatania dziur na drogach  gminnych wykonany był objazd i 
zostały rozpoczęte remonty. Zakończone zostaną przy sprzyjających 
warunkach atmosferycznych. 

2. Maszt w Bestwince należy do operatora telefonii komórkowej „Era”. 
3. Wnioski dotyczące terenów administrowanych przez Starostwo 
Powiatowe zostały przesłane razem z wnioskami z rad sołeckich do 
Starostwa Powiatowego i Zarząd Dróg Powiatowych, a także zostały 
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przedstawione podczas wizji objazdowej 6.11.2007r., która odbyła się w 
obecności przedstawicieli ZDP, Radnego Powiatowego Józefa Maziarza i 
Zastępcy Wójta. 

 
Odpowiedzi na wnioski Rady Sołeckiej w Kaniowie – zał. nr 40 do nin. 
protokołu: 
 
1. Ustawienie tablic z numerami posesji przy odnogach ul. Modrej – zadanie 
zlecone. 

2. Słupki do gry siatkową zostaną zamontowane w przyszłym roku na 
wiosnę. 

3. Propozycje Rady sołeckiej do budżetu na rok przyszły zostaną rozważone i  
do 15.11 przedstawione Radzie Gminy. 

4. Temat kortów tenisowych i terenów rekreacyjnych jest otwart. Wójt czeka 
na propozycje od Rady sołeckiej i jest otwarty na spotkanie w tej kwestii. 

 
Odpowiedzi na wnioski Rady Sołeckiej w Bestwince – zał. nr 41 do nin. 
protokołu: 
 
1. Objazd dróg gminnych został wykonany. Rozpoczęto remonty cząstkowe, 
które będą kontynuowane wraz z poprawą warunków atmosferycznych 
(dotyczy to również uszkodzonej przy robotach ziemnych nawierzchni na ul. 
Ślosarczyka). 

2. Przejazd kolejowy na ul. Św. Floriana – jednoznaczna odpowiedź Zarządu 
Kolei o braku możliwości wykonania sygnalizacji świetlnej (perspektywa 
przebudowy tego przejazdu). 

3. Ul. Ładna zostanie w tym roku – w miarę pozostałych środków finansowych 
- naprawiona. Asfaltowanie tej ulicy, a także ulicy Wiśniowej będzie 
rozważane w latach kolejnych. 

4. Wnioski dotyczące zadań należących do Starostwa Powiatowego są na 
bieżąco przekazywane do Starostwa i ZDP w Bielsku-Białej. Została również 
przeprowadzona wizja z udziałem przedstawicieli ZDP, Radnego 
Powiatowego Józefa Maziarza i Zastępcy Wójta. 
 

Przewodniczący Jerzy Zużałek odczytał również odpowiedź Miejskiego 
Zarządu Dróg w Bielsku-Białej skierowaną do Radnego Powiatu Bielskiego 
Józefa Maziarza oraz radnego Rady Miejskiej Bielska-Białej Przemysława 
Drabka w sprawie remontu ulicy Groszkowej i Samotnej w Bielsku- Białej. Z 
pisma wynika, że Zarząd Dróg jest zainteresowany rozwiązaniem problemów, 
które podnoszą mieszkańcy. Zakres robót budowlanych niezbędnych do 
rozwiązania tych kwestii dla obu ulic wymaga pełnego przygotowania 
inwestycyjnego tj. opracowania dokumentacji technicznej, uzyskania wszystkich 
niezbędnych pozwoleń, wykupienie gruntów jak również zapewnienie środków 
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finansowych. Gmina Bielsko-Biała przyjęła do realizacji Wieloletni Plan 
Inwestycyjny (2007-2010) zwierający wykaz wszystkich inwestycji drogowych. 
Tak więc realizacja obu inwestycji o które występują mieszkańcy, może 
rozpocząć się dopiero po wpisaniu ich do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego i 
podjęciu stosownej uchwały przez Radę Miejską. Pismo stanowi załącznik nr 42 
do nin.protokołu.  

Ad.10 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Jerzy Zużałek dziękując za 
udział w obradach, dyskusję zamknął XII sesję Rady Gminy Bestwina w dniu 
12 listopada 2007r. 
Sesja rozpoczęła się o godz. 15-tej a zakończyła o godz.1912. 
 
Protokolant:                             Sekretarz obrad: 
Insp.Irena Glądys                     Radny Jerzy Stanclik 
 


