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Bestwina, dn. 13 grudnia 2007r.
P r o t o k ó ł Nr XIII/2007
z sesji Rady Gminy Bestwina odbytej w dniu 13 grudnia 2007 roku
w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bestwina.
Protokół obejmuje uchwały Rady Gminy Bestwina od Nr XIII/118/2007 do
Nr XIII/ 128 /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.
Podjęcie uchwał w sprawie:
1) uchwalenia budżetu na 2008 rok:,
- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej
- opinie komisji stałych Rady Gminy,
- dyskusja,
2) zmiany Uchwały Nr IV/22/2006 z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie
budżetu gminy na 2007 rok,
3) wprowadzenia zmian do Uchwały Rady Gminy Bestwina
Nr XII/103/2007 z dnia 12 listopada 2007 w sprawie określenia na
2008 rok stawek podatku od środków transportowych,
4) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Bestwina w sołectwie Bestwina,
5) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Bestwina w sołectwie Bestwinka,
6) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Bestwina w sołectwie Janowice,
7) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Bestwina w sołectwie Janowice,
8) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Bestwina w sołectwie Kaniów,
9) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Bestwina w sołectwie Kaniów,

2

6.
7.
8.
9.

10) powiadomienia Sekretarza Gminy Bestwina, Pana Stanisława
Wojtczaka, o obowiązku przedłożenia Radzie Gminy oświadczenia
lustracyjnego oraz skutku niedopełnienia tego obowiązku,
11) powiadomienia Skarbnika Gminy Bestwina, Panią Stanisławę
Grzywa, o obowiązku przedłożenia Radzie Gminy oświadczenia
lustracyjnego oraz skutku niedopełnienia tego obowiązku,
Informacje bieżące.
Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich.
Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania.
Zamknięcie sesji.

Ad.1
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek przywitał wszystkich radnych Rady
Gminy Bestwina, zaproszonych gości tj. p. Grażynę Korzeniak przedstawicielkę
Instytutu Rozwoju Miast w Krakowie, autorkę opracowań projektów zmian
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina
sołtysów, kierownictwo Urzędu Gminy z Wójtem Gminy Stefanem
Wodniakiem oraz wszystkich pozostałych przybyłych na obrady. Otworzył XIII
sesję Rady Gminy Bestwina w dniu 13 grudnia 2007r. Na podstawie posiadanej
listy obecności stwierdził prawomocność obrad.
Ad.2
Sekretarzem obrad zgodnie z harmonogramem jednogłośnie tj. 14 głosami „za”
wybrany został radny Wiesław Szypuła.
Ad.3
Przewodniczący Jerzy Zużałek odczytał porządek obrad jednocześnie
proponując, aby projekty uchwał dot. zmian w planie zagospodarowania
przestrzennego gminy były podejmowane jako jedne z pierwszych z uwagi na
obecność przedstawicielki Instytutu Rozwoju Miast w Krakowie, autorki
opracowań tych projektów. W związku z powyższym zaproponował, aby w
punkcie 5 – Podjęcie uchwał - projekt uchwały dot. uchwalenia budżetu na 2008
rok, przesunąć na pozycję ostatnią. Radni jednogłośnie przyjęli propozycję
zmiany w kolejności podejmowanych uchwał. Jednogłośnie też przyjęli
porządek obrad z tą zatwierdzoną zmianą.
Porządek po wprowadzonych zmianach przedstawia się następująco:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Zatwierdzenie projektu porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmiany Uchwały Nr IV/22/2006 z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie
budżetu gminy na 2007 rok,
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2) wprowadzenia zmian do Uchwały Rady Gminy Bestwina
Nr XII/103/2007 z dnia 12 listopada 2007 w sprawie określenia na
2008 rok stawek podatku od środków transportowych,
3) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Bestwina w sołectwie Bestwina,
4) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Bestwina w sołectwie Bestwinka,
5) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Bestwina w sołectwie Janowice,
6) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Bestwina w sołectwie Janowice,
7) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Bestwina w sołectwie Kaniów,
8) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Bestwina w sołectwie Kaniów,
9) powiadomienia Sekretarza Gminy Bestwina, Pana Stanisława
Wojtczaka, o obowiązku przedłożenia Radzie Gminy oświadczenia
lustracyjnego oraz skutku niedopełnienia tego obowiązku,
10) powiadomienia Skarbnika Gminy Bestwina, Panią Stanisławę
Grzywa, o obowiązku przedłożenia Radzie Gminy oświadczenia
lustracyjnego oraz skutku niedopełnienia tego obowiązku,
11) uchwalenia budżetu na 2008 rok:,
- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej
- opinie komisji stałych Rady Gminy,
- dyskusja,
6. Informacje bieżące.
7. Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich.
8. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania.
9. Zamknięcie sesji.
Ad.4
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek stwierdził, że protokół z ostatniej
sesji z dnia 12 listopada 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
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,
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• 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 do projektu uchwały,
który radni otrzymali została wprowadzona autopoprawka. Szczegółowo
omówiła projekt wraz z naniesionymi poprawkami. Uzasadnienie do
projektu uchwały o zmianach w budżecie gminy na 2007 rok stanowi
załącznik nr 3 do nin. protokołu.
- Projekt otrzymał pozytywną opinię komisji stałych.
- Brak głosów w dyskusji.
- Autopoprawki zostały poddane pod głosowanie i przyjęte jednogłośnie
tj. 14 głosami „za”.
Uchwała Nr XIII/118/2007 w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/22/2006 z dnia
28 grudnia 2006r. w sprawie budżetu gminy na 2007 rok wraz z
naniesionymi poprawkami – została przyjęta 14 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.
2) wprowadzenia zmian do Uchwały Rady Gminy Bestwina Nr XII/103/2007
z dnia 12 listopada 2007 w sprawie określenia na 2008 rok stawek podatku
od środków transportowych,
- Wyjaśnień udzieliła Skarbnik Gminy Stanisława Grzywa informując, że
konieczność wprowadzenia zmian do podjętej na ostatniej sesji uchwały
wynikła z błędnego zapisu w załączniku nr 1 pkt. 4 do tej uchwały.
- Projekt otrzymał pozytywną opinię komisji stałych.
- Brak głosów w dyskusji.
Uchwała Nr XIII/119/2007 w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały
Rady Gminy Bestwina Nr XII/103/2007 z dnia 12 listopada 2007 w sprawie
określenia na 2008 rok stawek podatku od środków transportowych –
została przyjęta 14 głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr
5 do nin. protokołu.
3) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Bestwina w sołectwie Bestwina,
- Wyjaśnień do pakietu projektów uchwał dot. zmiany planu udzieliła
kierownik referatu Alicja Grygierzec przypominając, że temat jest znany, bo
szczegółowo był już omawiany na etapie uchwał o przystąpieniu do zmiany
planu zagospodarowania przestrzennego gminy, jak również podczas
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wyłożenia projektów i publicznej dyskusji. Z uwagi na obecność p. Grażyny
Korzeniak, twórcy tych projektów uchwał, prosiła o pytania i uwagi jeżeli
takie są.
- Brak głosów w dyskusji.
- Projekt otrzymał pozytywną opinię komisji stałych.
Uchwała Nr XIII/120/2007 w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina w sołectwie Bestwina –
została przyjęta 14 głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr
6 do nin. protokołu.
4) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Bestwina w sołectwie Bestwinka
- Projekt otrzymał pozytywną opinię komisji stałych.
- Brak głosów w dyskusji.
Uchwała Nr XIII/121/2007 w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina w sołectwie Bestwinka
– została przyjęta 14 głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik
nr 7 do nin. protokołu.
5) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Bestwina w sołectwie Janowice,
- Projekt otrzymał pozytywną opinię komisji stałych.
- Brak głosów w dyskusji.
Uchwała Nr XIII/122/2007 w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina w sołectwie Janowice –
została przyjęta 14 głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr
8 do nin. protokołu.
6) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Bestwina w sołectwie Janowice,
- Projekt otrzymał pozytywną opinię komisji stałych.
- Brak głosów w dyskusji.
Uchwała Nr XIII/123/2007 w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina w sołectwie Janowice –
została przyjęta 14 głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr
9 do nin. protokołu.
7) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Bestwina w sołectwie Kaniów,
- Projekt otrzymał pozytywną opinię komisji stałych.
- Brak głosów w dyskusji.
Uchwała Nr XIII/124/2007 w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina w sołectwie Kaniów –
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została przyjęta 14 głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr
10 do nin. protokołu.
8) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Bestwina w sołectwie Kaniów,
- Projekt otrzymał pozytywną opinię komisji stałych.
- Brak głosów w dyskusji.
Uchwała Nr XIII/125/2007 w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina w sołectwie Kaniów –
została przyjęta 14 głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr
11 do nin. protokołu.
9) powiadomienia Sekretarza Gminy Bestwina, Pana Stanisława Wojtczaka,
o obowiązku przedłożenia Radzie Gminy oświadczenia lustracyjnego oraz
skutku niedopełnienia tego obowiązku,
- Informacji w tym zakresie udzielił Przewodniczący Jerzy Zużałek
nawiązując do przepisów ustawy tzw. „lustracyjnej”.
- Projekt otrzymał pozytywną opinię komisji stałych.
- Brak głosów w dyskusji.
Uchwała Nr XIII/126/2007 w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy
Bestwina, Pana Stanisława Wojtczaka, o obowiązku przedłożenia Radzie
Gminy oświadczenia lustracyjnego oraz skutku niedopełnienia tego
obowiązku – została przyjęta 14 głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała
stanowi załącznik nr 12 do nin. protokołu.
10) powiadomienia Skarbnika Gminy Bestwina, Panią Stanisławę Grzywa, o
obowiązku przedłożenia Radzie Gminy oświadczenia lustracyjnego oraz
skutku niedopełnienia tego obowiązku,
- Projekt otrzymał pozytywną opinię komisji stałych.
- Brak głosów w dyskusji.
Uchwała Nr XIII/127/2007 w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy
Bestwina, Panią Stanisławę Grzywa, o obowiązku przedłożenia Radzie
Gminy oświadczenia lustracyjnego oraz skutku niedopełnienia tego
obowiązku – została przyjęta 14 głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała
stanowi załącznik nr 13 do nin. protokołu.
11) uchwalenia budżetu na 2008 rok:,
- Wójt Gminy Stefan Wodniak przybliżył projekt budżetu gminy na 2008r.
podkreślając, że jest to jego pierwszy autorski budżet. Zaznaczył, że projekt
tego budżetu był dla niego bardzo trudny zważywszy na potężne wydatki w
nim zapisane a brakujące dochody, aby te wydatki zrównoważyć. Dla
przypomnienia, bo projekt budżetu był omawiany na posiedzeniach komisji
oraz na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji, podał w zaokrągleniu
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dla łatwiejszego zapamiętania, że po stronie dochodów ustala się kwotę
ponad 22ml.zł (niespełna 23mln.zł), zaś po stronie wydatków kwotę ponad
29mln.zł. Jak zaznaczył, budżet ustawiony jest na tzw. „przeżycie”, bo
najważniejszym, priorytetowym zadaniem jest budowa oczyszczalni
ścieków, a i zadłużenie zbliżyło się do granicznego, bezpiecznego
wskaźnika. Pokrótce omówił zadania w poszczególnych działach ze
szczególnym zwróceniem uwagi na sprawy inwestycyjno-remontowe
(oczyszczalnia, kanalizacja, wodociągi, drogi, chodniki, OSP i inn.).
Przedstawił też autopoprawki, które zostały wprowadzone do pierwotnego
projektu budżetu. Autopoprawki stanowią załączniki nr: 14,15 i 16 do nin.
protokołu.
Po wystąpieniu Wójta Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek odczytał
pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach tj.:
 Uchwałę Nr 4100/I/237/2007 z dnia 26 listopada 2007 roku I Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w
sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Bestwina projekcie
budżetu na 2008r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i
objaśnieniami. Kopia uchwały stanowi załącznik nr 17 do nin. protokołu.
 Uchwałę Nr 4100/I/238/2007 z dnia 27 listopada 2007 roku I Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w
sprawie: opinii o prawidłowości dołączonej do projektu uchwały
budżetowej na 2008 rok prognozy kwoty długu Gminy Bestwina. Kopia
uchwały stanowi załącznik nr 18 do nin. protokołu.
 Uchwałę Nr 4100/I/239/2007 z dnia 27 listopada 2007 roku I Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w
sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie
6 378.789zł, przedstawionego w projekcie budżetu Gminy Bestwina na
2008 rok. Kopia uchwały stanowi załącznik nr 19 do nin. protokołu.
Przewodniczący Jerzy Zużałek poprosił komisje stałe Rady Gminy o opinię do
projektu budżetu na 2008r.
Opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawił Przewodniczący Komisji
Antoni Grygierzec :
„ Komisja w celu omówienia projektu budżetu spotkała się raz na wspólnym
posiedzeniu wszystkich komisji stałych i dwukrotnie na swoim własnym
posiedzeniu. Wypracowane uwagi, pytania zostały przekazane Wójtowi Gminy,
a przedstawiały się następująco:
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Uwagi w zakresie struktury wydatków:
a) Nie uwzględniono podstawowej zasady tj. zrównoważonego rozwoju
całej gminy. Podział środków pochodzących z dochodów własnych na
poszczególne sołectwa nie uwzględnia ilości mieszkańców ani też
wysokości wnoszonych przez sołectwa do budżetu dochodów,
b) Przewidziano zdecydowanie zbyt niskie nakłady na modernizację dróg,
c) W aktualnej sytuacji finansowej gminy, proponowany wzrost nakładów
na administrację i kulturę jest nieuzasadniony,
d) Pomimo wzrostu subwencji oświatowej i niżu demograficznego nie
obniżono nakładów na oświatę pochodzących z budżetu gminy,
Pytania, na które ten budżet nie daje Komisji odpowiedzi:
1) Jakie są zamierzenia Wójta dotyczące zadań inwestycyjnych w działach
rolnictwo i transport na rok 2009 i czy istnieją na te zadania stosowne
dokumentacje?
2) Jakie działania zostaną podjęte na ujęciu wody w celu zwiększenia jej
jakości i podaży (nowe przyłącza budynków mieszkalnych + Park
Techniki Lotniczej)?
3) Czy przewiduje się jakiekolwiek działania mające na celu udostępnienie
akwenów wodnych przejętych od WPBP Wodzisław na cele sportoworekreacyjne?
4) W jaki sposób będą rozwiązywane istotne problemy sołectwa Kaniów dot.
m.inn. modernizacji drugiego skrzydła przedszkola, budowy sali
gimnastycznej i modernizacji filii ośrodka zdrowia?

5) W jaki sposób zostaną zagospodarowane, przejmowane od Wspólnoty
Pastwiskowej, grunty w Kaniowie. Czy wiosną przewiduje się ich
zalesianie?
6) Czy istnieje plan zagospodarowania składowiska pyłów i odpadów
komunalnych?
Z uwagi na to, że Wójt Gminy pełną odpowiedzialność za przygotowanie tego
budżetu, jak określił, bierze na siebie, to w tej sytuacji Komisja stwierdziła, że
nie ma potrzeby proponowania wniosków i zamierza poprzeć ten budżet w
takim kształcie, jaki przygotował Wójt.
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Opinię Komisji Rozwoju Gminy, Ochrony i Kształtowania Środowiska
przedstawił Przewodniczący Komisji Andrzej Wojtyła:
„Członkowie Komisji Rozwoju Gminy, Ochrony i Kształtowania Środowiska
bardzo gruntownie przeanalizowali projekt budżetu na rok 2008. Podczas
dyskusji padało wiele opinii pozytywnych jaki i sceptycznych. Będąc
przewodniczącym owej komisji pozwolę sobie przytoczyć najistotniejsze
kwestie poruszane w dyskusji.
Część radnych wskazało na brak kolejnych inwestycji zmierzających do
poprawy bezpieczeństwa pieszych. Członkowie Komisji mają na uwadze
pewnego rodzaju umowę zawartą pomiędzy p. wójtem a radnymi mówiącą, iż
przez pierwsze dwa lata kadencji gmina musi zrezygnować z niektórych
wydatków na rzecz niezwykle kosztownej inwestycji jaką jest budowa
oczyszczalni, natomiast przez kolejne 2 lata uwaga zostanie zwrócona m.in. na
budowę chodników. Miejmy nadzieję, iż pojawią się możliwości finansowania
tychże inwestycji po uzyskaniu umorzeń części kredytów. A po wykonaniu
niezbędnych prac kanalizacyjnych, będzie możliwe zwolnienie tempa i zajęcie
się innymi pilnymi sprawami.
Na Komisji padło również stwierdzenie, iż
projektując budżet nie
uwzględniono zasady zrównoważonego rozwoju gminy. Nie kierowano się
ilością mieszkańców i wpływami do budżetu z poszczególnych sołectw. Jednak
członkowie komisji byli zgodni, iż kierowanie się zasadą zrównoważonego
rozwoju nie jest możliwe na przestrzeni jednego roku tylko lat. Pewnych
inwestycji nie da się równo podzielić pomiędzy poszczególne sołectwa, choć
zawsze ma się to na uwadze.
Podsumowując stanowisko Komisji Rozwoju Gminy, Ochrony i Kształtowania
Środowiska pragnę poinformować, iż jej członkowie pozytywnie zaopiniowali
projekt budżetu, przy jednym głosie wstrzymującym”.
Opinię Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego
przedstawił Przewodniczący Komisji Benedykt Kohut:
„Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego
projektem uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami oraz informacją o stanie
mienia komunalnego na 2008 rok zajmowała się na wspólnym posiedzeniu
komisji stałych Rady Gminy w dniu 22 listopada oraz na swoim posiedzeniu w
dniu 6 grudnia 2007r.
Projekt budżetu w części dotyczącej oświaty powstawał wypracowaną metodą,
tj. pisemne „zapotrzebowanie” dyrektorów szkół i zespołów szkolnoprzedszkolnych, „urealnienie tych kalkulacji przez dyrektora Gminnego Zespołu
Obsługi Szkół i Przedszkoli, wspólną analizą z Wójtem Gminy i ustalenie
propozycji dla komisji i Rady Gminy.
Dodatkowe obcięcie 20% z godzin zastępczych dało kolejne zmniejszenie
budżetu o 103 874zł. Wyrażamy jednak w tym miejscu przekonanie i takie
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zapewnienie usłyszeliśmy na posiedzeniu naszej Komisji, że nie będzie miało to
wpływu na uszczuplenie niezbędnej ilości zastępstw dydaktycznych ze szkodą
dla dzieci i młodzieży. Wynika to m.inn. z faktu, że nauczyciele tylko w
wyjątkowych i głęboko uzasadnionych sytuacjach korzystają ze zwolnień
lekarskich. Dyrektorzy szkół również ograniczają wyjazdy służbowe swoje i
nauczycieli, stąd ilość niezbędnych zastępstw ulega ciągłemu zmniejszeniu.
Często także nauczyciele wykonują niezbędne zastępstwa społecznie, tzn. bez
zapłaty. Wiąże się to jednak z pewnym ryzykiem, bo w razie „odpukać”
jakiegoś nieszczęśliwego wypadku nie wiadomo kto za to będzie odpowiadał.
Bardzo często również zastępstwa za nieobecnych nauczycieli realizują panie
zatrudnione w świetlicy szkolnej, czy też bibliotece. Jest to też nie do końca
prawidłowe, bo w tym czasie nie realizują zadań wynikających z ich specyfiki
zatrudnienia.
W przypadku jednak nieprzewidzianych, losowych sytuacji, pieniądze na
niezbędne zastępstwa, wynikłe z tego powodu, na pewno się znajdą.
W związku z szokującą sumą 9 059 074zł, ujętą w objaśnieniach do budżetu
gminy na 2008 rok, można odnieść wrażenie, że niemal połowa budżetu
przeznaczona jest tylko na Oświatę. Wymaga to więc przedstawienia pewnych
wyjaśnień i obliczeń, a nie tylko ogólnego operowania tymi liczbami bez
względu na pochodzenie środków na te cele i przypomnienie zadań własnych
gminy. Z kwoty tj. 1 788 766 przeznaczone jest na przedszkola, 319 598zł na
świetlice szkolne, 195 918 na stołówki szkolne, a są to właśnie zadania własne
gminy. Odliczając te kwoty od tej pokaźnej kwoty na oświatę nie będącą
zadaniem własnym gminy, pozostaje kwota 6 764 792zł. Subwencja oświatowa,
którą otrzymujemy od naszego państwa wynosi 5 833 694zł. Różnica między
tymi liczbami wynosi 931 098zł i tyle dokładamy do oświaty z naszych
własnych dochodów, które wynoszą 13 789 792zł. Stanowi to 6,75% tych
dochodów. Faktycznie ten wskaźnik procentowy jest jeszcze niższy, bo
otrzymujemy w ciągu roku pewne dofinansowanie do kolonii i obozów,
stypendiów i zielonych szkół. W Kwocie 931 098zł jest także kwota 412 760zł
kosztów działalności GZOSiP, ale ktoś tą obsługę finansową, organizacyjną,
bieżący nadzór musi realizować. Inny sposób obsługi naszych placówek
oświatowych najprawdopodobniej byłby jeszcze droższy.
Powyższe dane przedstawiłem w imieniu naszej Komisji tylko i wyłącznie po to,
abyśmy nie szafowali bez głębszej analizy, a nieraz braku zastanowienia i
pomyślenia, liczbami, które mogą szokować i nie wyjaśnione, przy każdej
okazji i okoliczności, sprawiać wrażenie w naszym społeczeństwie, że to
oświata winna jest obecnemu brakowi widocznych wizualnie efektywnych
inwestycji i remontów.
Proponowane wydatki na kulturę, ochronę dziedzictwa narodowego,
wynoszą 1 174 792zł z tego domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 744 792zł
(w tym jest kwota 11tyś.zł na dostosowanie Muzeum Regionalnego w Bestwinie
do potrzeb osób niepełnosprawnych, a reszta w latach następnych) oraz 43 000zł
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dla Biblioteki Gminnej i jej filii. Wzrost w stosunku do bieżącego roku nie
wynika ze zwiększenia osobowego zatrudnienia administracji, lecz głównie z
decyzji o opłacie instruktorów do zajęć z dziećmi i młodzieżą w klubach
sportowych, a przez to choć częściowo pomoc dla klubów. Ponadto 116 500zł
przewidywane jest na obiekty sportowe, m.inn. na dokończenie modernizacji
Domu Sportowca w Bestwince.
Na ochronę zdrowia planuje się wydać 544 000zł, z tego wydatki majątkowe
520 000zł na remont i modernizację Ośrodka Zdrowia w Bestwinie, licząc w
tym zakresie na środki z zewnątrz.
Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii to kwota 119 000zł, ale środki
te pochodzą z tzw. opłaty ze sprzedaży alkoholu i piwa i nie mogą być
przeznaczone na inne cele. Z pieniędzy tych utrzymywane są także trzy, a od
nowego roku cztery tzw. Świetlice środowiskowe.
Pozostałe przewidywane wydatki np. na OSP są ściśle określone przepisami i
są to tzw. „pieniądze znaczone”. Również remont strażnicy OSP w Kaniowie
uzależniony jest od otrzymania pieniędzy z zewnątrz na ten cel.
Reasumując, Komisja stwierdza, że projekt budżetu na 2008 rok oparty jest
na zdrowych realiach i w obecnej sytuacji, przy realizacji budowy oczyszczalni
ścieków w gminie, w zdecydowanej większości jedynie możliwy. Gdy nie
otrzymamy przewidywanych dotacji na realizację tych zadań, będziemy
zmuszeni pod nadzorem Wójta, gruntownie ten budżet zmienić. Będąc pełny
optymizmu, że nie będzie takiej potrzeby, dziękuję w imieniu Komisji Edukacji,
Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego za przejrzyste przygotowanie
projektu budżetu p. Wójtowi i jego pracownikom i życzę mu, a także pośrednio
nam wszystkim jego realizacji w jak najszerszym zakresie.
W imieniu Komisji wnoszę o przyjęcie tego projektu budżetu”.
W dyskusji nad budżetem głos zabrali:
Radny Wiesław Szypuła stwierdził, że te zadania i te uwarunkowania, które są
niejako zadane, rzutowały na rozpiskę tego budżetu. Dlatego dyskusja o
pewnych planach, koncepcjach i wizjach, jest przedwczesna, ponieważ dopiero
miesiąc kwiecień - maj, pozwoli rozeznać stan finansowy i określić pewne
kierunki rozwoju naszej gminy. Nawiązał też do działalności Centrum Kultury,
Sportu i Rekreacji, gdzie w segmencie – sport - przeznacza się pewną część
kwot na rozwój fizyczny dzieci i młodzieży. Zaznaczył, że baza do tego
przeznaczona znajduje się na terenie klubów, ale to nie oznacza, że tym
sposobem pomaga się klubom, bo kluby jako podmioty nie zaliczone do sektora
finansów publicznych działają na przepisach odrębnych ustaw.
Radny Jacek Łuszczak podkreślił, że mimo różnic programowych, z którymi szli
do wyborów, okazało się, że radni podjęli w miarę rozsądne stanowisko w
ramach tego budżetu, który jest dobrym budżetem, jak na warunki jakie w tej
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chwili mamy. Mówiąc o promocji naszej gminy, to zwrócił uwagę, że jedynymi
takimi punktami promocyjnymi jest kultura w szerokim tego stopnia znaczeniu i
na którą nie można szczędzić wydatków i podobnie szkolnictwo, aby młodzież
mogła osiągać wyniki i ubiegać się do szkół średnich o wysokim poziomie. Ze
swej strony zaopiniował projekt budżetu pozytywnie.
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek nie podzielił zdania radnego
Wiesława Szypuły, że nie powinno mówić się o pomocy dla klubów
sportowych, bo te obiekty są zlokalizowane w terenach gminnych w centrach
sołectw i są naszą wizytówką. Po za tym trenuje tam młodzież, bo tam jest taka
możliwość.
Radny Antoni Grygierzec stwierdził, że ocenia projekt tego budżetu jako dobry.
Po stronie dochodów budżet jest zadawalający. Ogólna kwota na wydatki jest
też dość znaczna, bo na wydatki majątkowe wynosi blisko 5,8mln.zł. Jest to
więcej niż w ubiegłym roku, ale wskaźnik ogólny też jest dobry. Struktura
wydatków, jego zdaniem, jest jednak wyjątkowo niedobrze dobrana, bo uważa,
że nigdy jeszcze nie było tak dużej różnicy w wydatkowaniu na poszczególne
sołectwa, a także na poszczególne działy. W tym miejscu zwrócił uwagę na
budowę chodników podkreślając, że powiat nawet nie wspomina o budowie
chodników, a te które są, to wykonała gmina. Poruszył też problem oświaty
i ewentualnej próby modernizowania i ograniczenia etatów obsługi, które w
ostatnich latach wzrosły o trzy etaty pomimo, że obiekty są zmodernizowane i
ich utrzymanie jest dużo łatwiejsze. Wyraził nadzieję, że Wójt wychodząc
naprzeciw oczekiwaniom radnych, w ciągu roku będzie starał się ten budżet
korygować.
Radny Łukasz Furczyk nie zgodził się ze stwierdzeniem Wójta, że budżet jest
skonstruowany na tzw. „przeżycie”, bo jego zdaniem, budżet ten jest dość
rozwojowy. Wszystkie inwestycje, które są przewidziane i które mają poprawić
jakość życia mieszkańców, są inwestycjami rozwojowymi. Zaznaczył, że
inwestycje takie jak: oczyszczalnia i kanalizacja, to też jest rozwój. Zaniepokoił
go jedynie wzrost wydatków na energię związaną z oświetleniem ulicznym. I tu,
jak stwierdził, należy dać mieszkańcom wyraźny sygnał, że nie może być tak, że
kto się zgłosi, to dostanie latarnię gdzie tylko chce.
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek korzystając z obecności Prezesa PK
„KOMBEST” Wacława Waliczka zapytał, jakie ze swoich środków przewiduje
wydatki na wymianę sieci wodociągowej?
Prezes Waliczek poinformował, że w zakresie wymienianej sieci wodociągowej,
która jest finansowana z budżetu gminy, wszystkie przyłącza wodociągowe
realizowane są
z zysków PK „KOMBEST”. Również główna sieć
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wodociągowa wymieniana w ramach wygranego przetargu, w dużej mierze
pokrywana jest ze środków własnych.
Sołtys sołectwa Janowice Jan Stanclik wyraził rozżalenie do budżetu gminy pod
kątem sołectwa Janowice. Jego zdaniem, w Janowicach od czasu remontu
szkoły nic się nie robi. Nie rozwija się kultura, nie robi się dróg ani chodników.
Zarzucił radnym z Janowic, że nie przekonali radnych, aby coś w Janowicach
ruszyło.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek
w pierwszej kolejności poddał pod głosowanie przyjęcie autopoprawek do
projektu budżetu. Autopoprawki te zostały przyjęte 14 głosami „za” tj.
jednogłośnie.
Również Uchwała Nr XIII/128/2007 w sprawie uchwalenia budżetu na 2008
rok – została przyjęta 14 głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi
załącznik nr 20 do nin. protokołu.
Przewodniczący Jerzy Zużałek złożył Wójtowi Stefanowi Wodniakowi
gratulacje za przygotowany budżet i jednomyślne jego przyjęcie przez Radę
Gminy.
Ad.6
Przewodniczący Jerzy Zużałek odczytał pisma, które wpłynęły do Rady Gminy
od:
– Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
informujące o wykreśleniu z Rejestru związków międzygminnych z datą
29 listopada 2007 roku związek międzygminny pod nazwą Wspólnota Gmin
Ziemi Bielskiej z siedzibą w Bielsku-Białej, zarejestrowany pod numerem
167 w dniu 17 września 1997r. Pismo stanowi załącznik nr 21 do nin.
protokołu.
– Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach informujące
o zakończonej kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy
Bestwina oraz o skierowanym do Wójta Gminy wystąpieniu pokontrolnym.
Pismo stanowi załącznik nr 22 do nin. protokołu.
– Przewodniczący przypomniał, że z nowym rokiem należałoby przystąpić do
prac związanych z corocznymi nagrodami przyznawanymi przez Radę
Gminy a związanymi z promocją gminy.
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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 Bestwince:
z dnia 18.11.2007r. - zał. 23 nr do nin. protokołu
1) Dokończyć budowę oczyszczalni ścieków i wybudować linię kanalizacyjną.
2) Dokonać dalszej modernizacji sieci wodociągowej (wymiana rur
azbestowych).
3) Ująć w planach modernizację ul. Ładnej.
4) Uwzględnić w planach konieczność zainstalowania 3 lamp na ul. Rzecznej.
5) Rozważyć możliwość znalezienia lokalu dla Koła Gospodyń Wiejskich.
6) Wyjaśnić podstawę prawną zatwierdzenia w 2002r. projektów budowlanych
branży technologicznej, budowlanej i architektonicznej firmy NICROMET.
7) Wyegzekwować konieczność uporządkowania do stanu używalności
uszkodzonej na skutek rajdu ul. Starowiejskiej i Pastwiskowej.
8) Do 31 maja 2008r. wznowić działalność Społecznego Komitetu Budowy
Szkoły.
9) Uporządkować dokumentację mapki geodezyjnej w celu poprawnego zarysu
przebiegu rowu wzdłuż rzeki Młynówki.
10) Zwrócić się do zarządu Dróg Powiatowych w sprawie konieczności budowy
chodnika wzdłuż ul. Witosa.
11) Poczynić starania w kierunku wykupu lub zamiany gruntów na poszerzenie
zatoki parkingowej w okolicach szkoły.
12) Założyć w planach na najbliższe lata zagospodarowanie nieużywanej części
obiektu szkoły na cele sportowe.
13) Zadbać o rzetelność prac wykonywanych przy koszeniu poboczy
i odśnieżaniu dróg.
14) Ponowić wniosek w sprawie monitoringu zanieczyszczenia gleby
i powietrza przez firmę NICROMET.

Wnioski z zebrania wiejskiego w Bestwinie:
z dnia 25.11.2007r. - zał. nr 24 do nin. protokołu
1) Przyjąć wykaz delegatów na walne zebranie do Gminnej Spółki WodnoMelioracyjnej.
2) Brak drożności rowów oraz przepustów przy ul. W.Witosa obok posesji
p.Hałas,
3) Rozwiązać problem przejazdu ciężkiego taboru na ul. W.Witosa, podać
termin wykonania tzw. Spinki z S-1.
4) Brak chodnika na ul. Krakowskiej od piekarni w górę, usunąć wyrwę przy
zjeździe z ul. Krakowskiej na ul. Pod Magówką.
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5) Wykonać oświetlenie na ul. Krakowskiej przy posesji p. Kubica.
6) Postawić znak ograniczający prędkość na ul. Podleskiej. Podać sposób
dojazdu dzieci do szkoły.
7) Wyciąć wierzby przy ul. Godynia.
8) Wyciąć gałęzie przy ul. Szkolnej.
9) Realizować wnioski z zebrań tak, aby ich nie powtarzać na kolejnych
zebraniach.
10) Zabudować progi spowalniające na ul. Pod Magówką obok posesji
p. Grzybowskich.
11) Utwardzić 300m ul. Sikorskiego.
Wnioski z zebrania Rady Sołeckiej w Janowicach:
z dnia 03.12.2007- zał. nr 25 do nin. protokołu
1) Odnowić wszystkie rowy przy drogach powiatowych, jak i gminnych oraz
obciąć pobocze. Przy niektórych drogach nie ma rowów przydrożnych i
nie ma odprowadzenia wody od tych rowów w stronę rzek: Potok
Pasiecki i Łękawka.
2) Rada Sołecka zwraca się z prośbą o kamień na drogi: Famułkową
(ogromne dziury) ul. Podlesie wzdłuż lasu (w niedługim czasie grozi
uniemożliwieniem przejazdu).
3) Wyczyścić studzienkę kanalizacyjną na Leśniczówce przy przystanku
autobusowym w kierunku Bestwiny. Woda z rowu przy ul. Janowickiej
wylewa się na drogę, nie ma przepływu na ul. Pisarzowicką.
4) Sprawdzić oświetlenie ulic:
a) ul. Targanicka – ciągłe wyłączanie się,
b) ul. Janowicka – duża ilość lamp nie świeci,
c) ul. Pisarzowicka – kilka nie świeci.
5) Prośba o załatanie dziur w asfalcie na ul. Łanowej, w kierunku Starej Wsi.
6) Prośba o zabezpieczenie środków pieniężnych w 2008 roku na podsypkę
– fundament pod scenę na terenach rekreacyjnych.
7) Prośba o obniżenie pobocza poniżej asfaltu z lewej strony na ul. Podlesie
od ul. Janowickiej do pierwszego mostu i obniżenie kratki ściekowej,
która jest na wlocie ul. Podlesie – ul. Janowicka – kratka położona wyżej
od asfaltu.
8) Wniosek, aby na wjeździe na ul. Prusa od ul. Janowickiej wprowadzić
rurę pod drogą, aby woda spływała w stronę p. Wróblów i umieścić na
wjeździe tabliczkę informującą, że jest to ul. Prusa. Obniżyć korytka na
ul. Prusa, ponieważ są wyżej niż droga asfaltowa. Prośba do Spółki
Wodno-Melioracyjnej w Bestwinie, aby sprawdziła rurę zbiorczą, która
prawdopodobnie została zniszczona po modernizacji sieci gazowej.
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Wnioski z zebrania Rady Sołeckiej w Kaniowie:
z dnia 30.11.2007- zał. nr 26 do nin. protokołu
1) Rada Sołecka prosi o obniżenie czynszu za wynajem lokalu na agencję
pocztową.
2) Rada Sołecka prosi o wyrównanie odpowiednim kamieniem zniszczonej
nawierzchni na ul. Gawlików oraz ul. Rybackiej.
Ustne wnioski zgłosili:
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek zapytał o termin łatania dziur tych
dróg, które były zgłaszane tj.: ul. Nad Łękawką, ul. Modra, skrzyżowanie ul.
Grobel Borowa z ul. Bat. Chłopskich.
Radny Antoni Grygierzec przypomniał, że w dniu dzisiejszym przypada
rocznica stanu wojennego i zapytał, czy nie należałoby uczcić ten dzień minutą
ciszy lub złożyć kwiaty, zapalić znicz pod pomnikiem obok Urzędu Gminy,
który poświęcony jest tym, którzy życie oddali za Polskę. Przypomniał, że w
tym czasie również życie oddali za Polskę górnicy z kopalni Wujek, Ksiądz
Popiełuszko i inni, którzy zginęli w czasie stanu wojennego. Poddał też pod
rozwagę, czy nie należałoby odnowić wspomniany wyżej pomnik, który mocno
„upadł” i swoim wyglądem nie odzwierciedla szacunku do tych, którzy ginęli za
wolną Polskę.
Przewodniczący Jerzy Zużałek wyjaśnił, że nie było wcześniej wniosku w tej
sprawie, a osobiście obawiał się upolityczniać obrady sesji tym bardziej, że miał
do czynienia z osobami, które bardzo politycznie do tego dnia podchodzą i
wręcz nawoływali do bojkotów w związku z podpisywaniem w tym dniu
traktatu europejskiego przez Premiera i Prezydenta RP.
Radny Wiesław Szypuła poparł wniosek radnego Antoniego Grygierca i wyraził
swoje zdanie, że uważa, iż należy minutą ciszy uczcić ten dzień. Podkreślił też,
że o pomnik zdecydowanie należy zadbać.
Radny Andrzej Wojtyła nawiązał do remontu ul. Janowickiej i przypomniał, że
na ostatniej sesji Rady Gminy Bestwina do jednego z radnych powiatowych a
dokładnie do pana Bogusława Stolarczyka, skierował pytanie czy w sytuacji
kosztownych inwestycji związanych z planowaną przebudową ul. Witosa i
Bialskiej w Bestwinie, uda się przekonać władze powiatu, iż remont ul.
Janowickiej jest równie niezbędny. Padły wtedy zapewnienia, iż radni robią
wszystko, aby ten remont doszedł do skutku jak najszybciej. Jednak wszystko
wskazuje na to, iż pomimo wielkich zabiegów naszych przedstawicieli w
powiecie, inwestycja ta najprawdopodobniej nie dojdzie do skutku w
najbliższym czasie. Wielokrotnie padały zapewnienia o jak najszybszym
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rozwiązaniu tej palącej kwestii, zarówno z ust Pana Starosty, jak również Pana
Stanisława Pięty, członka Zarządu Powiatu podczas zebrania wiejskiego w
ubiegłym roku. Obecnie w Starostwie trwają prace nad przyszłorocznym
budżetem. Opierając się na materiałach, które otrzymali radni powiatowi, z
przykrością stwierdził, iż w założeniach wieloletniego programu inwestycyjnego
na lata 2008-2011 remont ulicy Janowickiej nie widnieje. Być może założenia te
ulegną zmianie, jednak jak podkreślił, nasuwa się jedna myśl, iż prośby
mieszkańców oraz władz naszej gminy nie zostały wzięte pod uwagę.
Korzystając z obecności radnego powiatowego pana Józefa Maziarza zapytał,
czy remont ulicy Janowickiej znajdzie się w tymże planie inwestycyjnym?
Drugie pytanie skierował do wójta, gdyż wspomniał o częściowym remoncie
ulicy Janowickiej, czy owy remont będzie tylko działaniem interwencyjnym,
czy działaniem, które zakończy temat remontu ulicy Janowickiej?
Radny Jan Wróbel zapytał o ul. Starowiejską oraz ponowił prośbę o kamień na
ul. Polną.
Radny Łukasz Furczyk nawiązał do wniosku Antoniego Grygierca i stwierdził,
że jest to wniosek słuszny tym bardziej, że zanika świadomość społeczna o
pewnych wydarzeniach historycznych i coraz mniej się mówi i pamięta o tym co
się działo. Za przykład podał Katyń i stan wojenny. Uważa, że powinno się takie
chwile upamiętniać i szczególnie pamiętać o tych, którzy życie oddali za
Polskę.
Radny Wiesław Szypuła zapytał w imieniu wyborców, jakie są
przeciwwskazania, które nie dopuszczają pieców tzw. szufladkowych
(posuwowych) do montażu w ramach niskiej emisji, pomimo posiadanego
certyfikatu.
Radny Stanisław Nycz też potwierdził, że mieszkańcy pytają o tego typu piece
ze względu na cenę (są tańsze).
Radny Jerzy Borutka podziękował służbom technicznym za szybką interwencję
w odwodnieniu ul. Janowickiej i ul. Prusa.
Sołtys sołectwa Kaniów Marek Pękala:
- zapytał o przeznaczenie w przyszłości funduszy do dyspozycji rad sołeckich,
- poruszył problem komunikacji autobusami firmy MAR-BUS, pasażerowie nie
wszyscy są zabierani z przystanków,
- poruszył problem dewastacji wałów wiślanych przez osoby jeżdżące po nich
kładami.
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Sołtys sołectwa Janowice Jan Stanclik zapytał, czy przy budowie fundamentów
pod budynki, Spółka Wodna Melioracyjna nie powinna dokonywać odbioru
robót ziemnych pod kątem, czy nie zostały uszkodzone dreny?
Ad.8
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 Janowicach – zał. nr 27 do nin.
protokołu:
1) W sprawie zagospodarowania pomieszczeń w „starym przedszkolu” zostały
zamieszczone ogłoszenia o wynajmie tego lokalu. Przekształcenie tego lokalu
w siedzibę Koła Gospodyń Wiejskich, Koła Emerytów, świetlicę
młodzieżową, bibliotekę, przedszkole, wymagają dużych nakładów
finansowych co nie jest przewidziane w projekcie przyszłorocznego budżetu.
Odpowiedzi na wnioski zgłoszone na sesji w dniu 12 listopada 2007r.- zał. nr
28 do nin. protokołu.
1) Ul. Prusa – rozwiązano problem zalewania ul. Janowickiej, natomiast
problem dotyczący przepusty pod drogą powiatową, został zgłoszony w
Zarządzie Dróg Powiatowych.
2) Ograniczenie tonażu na ul. Młyńskiej – wszystkie Rady Sołeckie pozytywnie
zaopiniowały umieszczenie na tej ulicy ograniczenia tonażu do 3,5t.
Wykonanie znaku zostało zlecone.
3) Remonty cząstkowe oraz remonty dróg gruntowych z racji na niesprzyjającą
pogodę najprawdopodobniej odbędą się dopiero na wiosnę.
4) Problemy dotyczące dróg powiatowych są zgłaszane do Zarządu Dróg
Powiatowych w formie pisemnej, a także podczas wizji lokalnych z udziałem
przedstawicieli Starostwa i ZDP na terenie gminy.
Przewodniczący odczytał pisma:
1) W sprawie naprawy drenów melioracyjnych w okolicach ul. Prusa w
Bestwinie z uwagi na tworzące się rozlewisko na ul. Prusa i Janowickiej w
Bestwinie – zostało skierowane pismo do Gminnej Spółki Wodnej
Melioracyjnej w Bestwinie o ujęcie w planie na 2008r. naprawy drenów oraz
pismo powiadamiające do Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej.
Pisma stanowią załącznik nr 29 i 30 do nin. protokołu.
2) W sprawie nowego niebezpiecznego osuwiska na ul. Hallera w Bestwinie –
zostało skierowane pismo do zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej o
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pilne zabezpieczenie i oznakowanie osuwiska. Pismo stanowi załącznik nr 31
do nin. protokołu.
Odpowiedzi na wnioski z zebrania wiejskiego w dniu 18 listopada 2007r. –
zał. nr 32 do nin. protokołu:
1) Budowa oczyszczalni przebiega zgodnie z planem. Natomiast na rok
przyszły zaplanowany jest I etap budowy kanalizacji obejmujący właśnie
sołectwo Bestwinka.
2) Sieć wodociągowa modernizowana jest na bieżąco. Znaczna część inwestycji
w roku 2008 jest zaplanowana w sołectwie Bestwinka.
3) Ul. Ładna zostanie zmodernizowana dopiero po wykonaniu kanalizacji.
4) Został wykonany projekt na oświetlenie ul. Rzecznej, w roku 2008 nastapi
jego realizacja.
5) Koło Gospodyń wiejskich będzie miało możliwość korzystania z lokalu w
remontowanej obecnie części budynku OSP.
6) Projekty budowlane firmy „Nicromet” znajdują się w Starostwie
Powiatowym, które wydało pozwolenie na budowę.
7) Prowadzone jest postępowanie ze sprawcami zniszczenia dróg gminnych
poprzez rajdy samochodowe.
8) Nie przewiduje się środków finansowych na korygowanie geodezyjne i
rozgraniczenia cieków na terenie gminy.
9) Ul. Witosa przewidziana jest do przebudowy. Na chwilę obecną
wykonywany jest projekt, a wykonanie inwestycji planowane jest na połowę
2008r.
10) Będą czynione dalsze starania w celu umożliwienia parkowania przy szkole
w Bestwince, jak również w latach kolejnych rozważane będzie
zagospodarowanie nieużywanej części budynku szkolnego.
11) Zostanie zwrócona baczniejsza uwaga na rzetelność prac wykonywanych
przez firmy świadczące usługi na terenie gminy (odśnieżanie, wykaszanie
itp.).
12) Zostały zlecone badania zanieczyszczeń gleby na terenie gminy.
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek odczytał również notatkę służbową spisaną
przez Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej po przeprowadzonej wizji
lokalnej na terenie sołectwa Kaniów, Bestwina i Janowice w dniu 6 listopada.
Notatka stanowi załącznik nr 33 do nin. protokołu.
Odczytał również pismo Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej
skierowane do radnego Józefa Maziarza i wiadomości Rady Gminy Bestwina w
sprawach związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie
gminy Bestwina. Pismo stanowi załącznik nr 34 do nin. protokołu.
Odpowiedzi udzielił także Wójt Stefan Wodniak:
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 w sprawie konieczności odnowienia pomnika obok Urzędu Gminy –
podziękował za zwrócenie mu na to uwagi gdyż, jak przyznał, sam nie
zauważył, że jest taka potrzeba. Ze swej strony zapewnił, że dołoży starań,
aby ten pomnik wyremontować, czy też zmienić jego kształt. Jednak co do
jego wyglądu będzie posiłkował się podpowiedziami Rady Gminy.
 remont ul. Janowickiej – widziałby konieczność remontu tych odcinków,
które są w najgorszym stanie (od Hałcnowa, Leśniczówka w stronę szkoły).
Chodzi o to, aby na dzień dzisiejszy była ta droga przejezdna. Zwrócił
uwagę, że początkiem roku (luty,marzec) być może będzie już rozstrzygnięta
sprawa budowy drogi S-1 i wówczas - jeżeli w jakiś sposób zmusi się
Starostę do całkowitego remontu ul Janowickiej – ulica ta może zostać
ponownie zniszczona.
 ul. Starowiejska – wyraził nadzieję, że uda się od rajdowców wyegzekwować
naprawę tej ulicy. Zezwoleń na organizowanie rajdu po terenie gminy już
więcej nie otrzymają.
 piece – nie wystarczy to, że mają atest ekologiczny. Piece te muszą
figurować w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i muszą znaleźć
się w tym systemie niskiej emisji. Jeżeli w innych gminach są stosowane to
oznacza, że gmina nie korzysta z dopłat z tego Funduszu. Zobowiązał się, że
mimo to rozezna ten problem szczegółowo.
 fundusze dla rad sołeckich – uważa, że jest to zasadne i będzie się starał, aby
w przyszłym budżecie takie fundusze zabezpieczyć.
 firma MAR-BUS – znany jest problem, ponieważ zgłaszane są interwencje
również do niego, że wiele osób nie zostaje zabieranych z przystanków.
 wały wiślane - prosił, aby przypadki wandalizmu na tych wałach zgłaszać
bezpośrednio na Policję.
 prace ziemne przy budowie domów pod kątem ewentualnych uszkodzeń
drenów nadzoruje Gminna Spółka Wodna Melioracyjna.
Odpowiedzi Wójta Stefana Wodniaka uzupełnił Zastępca Wójta Artur
Beniowski:
 w sprawie pomnika – będą czynione starania wspólnie z CKSiR w gestii
którego leży piecza nad pomnikami na terenie gminy.
 remonty cząstkowe i dróg gruntowych – inspektor nadzoru odbierający
wykonywane prace stwierdził, że nie będzie podpisywał się pod odbiorami
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przy takich warunkach atmosferycznych(podmoknięte dziury, przymrozki),
bo na wiosnę będzie trzeba robić to samo na nowo.
 kamień na ul. Polną – nie załatwi problemu jedna przyczepa kamienia. Kilka
wywrotek, to wiąże się z wykorytowaniem i zrobieniem drogi od samego
początku. Podkreślił, że wówczas jest to już duża inwestycja.
 Firma MAR-BUS – przypomniał, że był przetarg i w ramach tego przetargu
firma się porusza. Poinformował też, że nieprawdą jest, że gmina opiniuje
zwiększanie kursów, czy spraw licencyjnych, bo leży to w gestii Starosty.
 Ul. Starowiejska – zostało wystosowane pismo do „rajdowców” pod
nadzorem prawnym. Jeżeli nie pojawią się na wezwania, to drogą
proceduralną zostaną obciążeni kosztami naprawy tej drogi.
 agencja pocztowa w Kaniowie – brak zainteresowania ze strony właścicieli.
Wójt Stefan Wodniak podzielił się krótko informacjami ze spotkania z
Burmistrzem Czechowic-Dziedzic pod kątem jurysdykcji sądowniczej zgodnie
z powiatem. Projekt uchwały w tej sprawie przygotuje na kolejną sesję.
Radny Rady Powiatu Bielskiego Józef Maziarz podzielił się informacjami z prac
w Radzie Powiatu, jak również pokrótce przybliżył projekt budżetu powiatu.
Po wyczerpaniu punktu odpowiedzi, rozwiązała się jeszcze dyskusja w temacie
utrzymania punktu agencji pocztowej w Kaniowie.
Ad.9
Na zakończenie obrad Przewodniczący poinformował o kolejnej sesji, która
odbędzie się w dniu 28 grudnia 2007r. w Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w
Bestwinie. Zaproponował też, aby na początku roku spotkać się na wspólnym
posiedzeniu wszystkich komisji celem omówienia różnych ważnych tematów
np. zagospodarowania części przedszkola, terenów od Wspólnoty Pastwiskowej
itp.
Realizując wniosek dot. stanu wojennego Przewodniczący poprosił wszystkich
o powstanie i uczczenie minutą ciszy tych co oddali życie za wolną Polskę, a
szczególnie w okresie stanu wojennego.
Po chwili ciszy, przystąpiono do kontynuacji obrad.
Wójt dodatkowo wyjaśnił, że dołoży starań, aby na wiosnę ul. Polną
doprowadzić do stanu używalności.
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Udzielił również wyjaśnień w sprawie ul. Bocznej do ul. W.Witosa wyjaśniając,
że wszelkie drogi, aby stały się drogami gminnymi muszą przez właściciela być
przekazane na rzecz gminy darowizną.
Krótka dyskusja rozwiązała się również nad ruchem dwukierunkowym na ul.
Plebańskiej. Problem ten rozpatrzy Komisja Rozwoju Gminy, Ochrony i
Kształtowania Środowiska.
Przewodniczący Rad Jerzy Zużałek odczytał życzenia świąteczne od Sołtysa z
Kaniowa wraz z Radą Sołecką.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Jerzy Zużałek dziękując za
udział w obradach i dyskusję złożył wszystkim również życzenia świąteczne, a
następnie zamknął XIII sesję Rady Gminy Bestwina w dniu 13 grudnia 2007r.
Sesja rozpoczęła się o godz. 15-tej a zakończyła o godz.1905.
Protokolant:
Insp.Irena Glądys

Sekretarz obrad:
Radny Wiesław Szypuła

