
��

�

                                                                               Bestwina,dn. 28 grudnia 2007r. 

 

P r o t o k ó ł  Nr XIV/2007 

 

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

w sali Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie. 

�

Protokół obejmuje uchwały Rady Gminy Bestwina od Nr XIV/129/2007 do                      
Nr XIV/133/2007. 
Lista obecności radnych oraz gości stanowi załącznik nr 1 i 2 do nin. protokołu.  
Na ustawową liczbę 15 radnych w sesji uczestniczyło 15 radnych,  co stanowi 
100%.  
 
Porządek obrad: 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji. 
2. Wybór sekretarza obrad. 
3. Zatwierdzenie projektu porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.   
5. Złożenie gratulacji Honorowemu Obywatelowi Gminy Bestwina                   
dr n. med.Franciszkowi Madze z okazji jubileuszy. 

6. Wręczenie honorowych odznaczeń za zasługi dla województwa 
śląskiego(dot.OSP)  

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

2)  ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2007 roku, 
3) Zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Bestwinie, 

4) wniosku o zmianę obszaru właściwego Sądu Okręgowego                            
i Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej oraz utworzenia Sądu 
Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Czechowicach-Dziedzicach. 

8. Informacje bieżące. 
9. Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich. 
10. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania. 
11. Zamknięcie sesji. 

 

Ad.1  

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek przywitał wszystkich radnych Rady 
Gminy Bestwina, zaproszonych gości tj. radnego Sejmiku Województwa 
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Śląskiego Andrzeja Kamińskiego, radnego Powiatu Bielskiego Józefa Maziarza, 
Honorowego Obywatela Gminy Bestwina dr n. med. FranciszkaMagę, Prezesa 
Zarządu OSP Władysława Kóskę, Gminnego Komendanta OSP Grzegorza 
Owczarza, Prezesa OSP w Bestwinie Jana Oziminę, Prezesa OSP w Janowicach 
Jerzego Kudłę, Strażaków zaproszonych do odznaczeń honorowymi odznakami  
Zasłużony dla Rozwoju Województwa Śląskiego: Józefa Kłodę, Franciszka 
Olka, Marcelego Kraus, jubilatów 67-lecia pożycia małżeńskiego Helenę i 
Józefa Kłodów, sołtysów, kierownictwo Urzędu Gminy z Wójtem Gminy 
Stefanem Wodniakiem oraz wszystkich pozostałych przybyłych na obrady. 
Otworzył XIV sesję Rady Gminy Bestwina w dniu 28 grudnia 2007r. Na 
podstawie posiadanej listy obecności stwierdził prawomocność obrad.  

Ad.2 

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

Przewodniczący Jerzy Zużałek odczytał porządek obrad jednocześnie 
proponując, aby rozszerzyć  punkt 7 – Podjęcie uchwał -  o dodatkowy projekt 
uchwały dot. odstąpienia od wykonania przez gminę Bestwina prawa 
pierwokupu nieruchomości. Radni nie wnieśli uwag i jednogłośnie przyjęli 
propozycję wprowadzenia dodatkowego projektu uchwały. Jednogłośnie też 
przyjęli porządek obrad z tą zatwierdzoną zmianą.  

Ad.4  
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek stwierdził, że protokół z ostatniej 
sesji z dnia 13 grudnia  2007r. został sporządzony prawidłowo i znajduje się do 
wglądu na sali obrad. Na co dzień znajduje się do wglądu w Biurze Rady 
Gminy. Do protokołu nie wniesiono uwag i w wyniku głosowania został on 
przyjęty 15 głosami „za” tj. jednogłośnie. 
 
Ad.5 

Przed złożeniem gratulacji Honorowemu Obywatelowi Gminy Bestwina                          
dr n. med.Franciszkowi Madze z okazji Jubileuszu 55 – lecia pracy zawodowej 
oraz 50 – lecia pracy w Ośrodku Zdrowia w Bestwinie, Przewodniczący Rady 
Gminy Jerzy Zużałek udzielił głosu dyrektorowi CKSiR Grzegorzowi Boboń, 
który przybliżył  charakterystykę osoby Franciszka Magi oraz jego zasługi. 
Charakterystyka stanowi załącznik nr 3 do nin. protokołu. 
Następnie Wójt Gminy Bestwina Stefan Wodniak wspólnie z Przewodniczącym 
Rady Gminy Jerzym Zużałkiem wręczyli Honorowemu Obywatelowi Gminy 
Bestwina dr n. med. Franciszkowi Madze bukiet kwiatów oraz pamiątkową 
paterę z wygrawerowanymi gratulacjami z okazji w/w jubileuszu. Również 
radny Antoni Grygierzec wręczył Panu Franciszkowi Madze oprawione w ramki 
zdjęcie, które kilkanaście lat temu otrzymał od niego na potrzeby pisanego w 
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Naszym Głosie artykułu o rodzinie Doktora Magi, a przedstawiające syna Pana 
Doktora – Macieja, znanego w świecie malarza, stojącego obok namalowanego 
przez siebie obrazu dla Zamku Królewskiego w Warszawie. Towarzystwo 
Miłośników Ziemi Bestwińskiej wręczyło z kolei� Raptularz ze zdjęciami 
wykonanymi w czasie  Toastu urodzinowo – jubileuszowego Doktora Magi, 
który odbył się w Muzeum Regionalnym w Bestwinie. Odśpiewano 100 lat po 
czym Doktor Franciszek Maga zabrał głos pokrótce przedstawiając swój 
życiorys podkreślając swoje przywiązanie do ziemi bestwińskiej. 
 
Również  honorowymi  Gośćmi na tej sesji  byli Państwo Helena i Józef Kłoda – 
para o najdłuższym stażu pożycia małżeńskiego w gminie (w tym roku i 
dokładnie  w tym dniu  67 lat temu zawarli związek małżeński). Państwo 
Kłodowie zostali uhonorowani bukietem kwiatów i listem gratulacyjnym, który 
wręczyli Wójt Gminy Stefan Wodniak i Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek. 
Pan Józef Kłoda w imieniu swoim i żony złożył podziękowania za pamięć,                
a także złożył wszystkim życzenia noworoczne. 
 
Ad.6 

Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek w punkcie dot. wręczenia honorowych 
odznaczeń za zasługi dla województwa śląskiego poprosił radnego Sejmiku 
Województwa Śląskiego Andrzeja Kamińskiego o wręczenie honorowych 
odznaczeń tj. Złotą Odznakę za zasługi dla województwa śląskiego p. Józefowi 
Kłoda i  p. Franciszkowi Olkowi  oraz Srebrną Odznakę p. Marcelemu Kraus. 
Radny Sejmiku p. Andrzej Kamiński przedstawił sylwetki dekorowanych 
strażaków oraz przedstawił zasługi, za które zostali uhonorowani powyższymi 
odznaczeniami. Wójt Stefan Wodniak oraz Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek 
z kolei wręczyli uhonorowanym strażakom bukiety kwiatów oraz listy 
gratulacyjne. Z uwagi na nieobecność p. Marcelego Kraus (obowiązki 
zawodowe) odznaczenie oraz list gratulacyjny odebrał Gminny Komendant OSP 
p. Grzegorz Owczarz.  
 
Krótki opis zasług odznaczonych strażaków: 

Józef Kłoda – Złota Odznaka Honorowa za zasługi dla woj. śląskiego  
Pan Józef Kłoda do Ochotniczej Straży Pożarnej w Bestwinie wstąpił jeszcze w 
okresie przedwojennym. Wielce zasłużony działacz ochotniczego pożarnictwa 
na terenie powiatów bielskiego i pszczyńskiego. Od wczesnych lat do 1996 był 
członkiem zarządu OSP w Bestwinie pełniąc w nim wiele funkcji. Od 1960 r. 
był członkiem zarządu wojewódzkiego OSP w Katowicach przez 14 lat, od 1975 
przez następne 15 lat członkiem prezydium zarządu OSP w Katowicach. Od 
1976 również członkiem zarządu głównego związku OSP. Równocześnie od 
1976 do 1996 był prezesem zarządu gminnego związku OSP w Bestwinie. 
Obecnie jest członkiem honorowym w wielu jednostkach powiatu bielskiego i 
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pszczyńskiego jak również zarządów. Do dnia dzisiejszego pomaga jednostkom 
OSP w zdobywaniu środków na cele statutowe oraz w sprawach 
organizacyjnych. 
W 1986 r. współorganizator powołania społecznego komitetu budowy strażnicy 
w Bestwinie, której budowę rozpoczęto w 1987 r. a dzięki jego bezpośredniemu 
zaangażowaniu oraz pozyskiwaniu środków finansowych strażnicę oddano do 
użytku w 1990 r. w 100 rocznicę założenia straży w Bestwinie. Również dzięki 
jego bezpośredniemu zaangażowaniu OSP w 1999r. otrzymała nowy samochód 
bojowy  STAR 266. 
 
Franciszek Olek - Złota Odznaka Honorowa za zasługi dla woj. śląskiego 
Pan Franciszek Olek w szeregi Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowicach 
wstąpił w 1950 r. od początku czynnie w niej działając. Od 1966 r. do 2006 był 
członkiem zarządu OSP pełniąc w nim wiele funkcji. Do 1971 r. był 
gospodarzem, a od 1971 do 2001 naczelnikiem, a od 2001 do 2006 prezesem 
OSP w Janowicach. W 2006 r. Walne Zebranie członków OSP. nadało mu 
godność honorowego prezesa. W okresie gdy był naczelnikiem ukończył wiele 
kursów potrzebnych w akcjach ratowniczych. Równocześnie w okresie tym 
przez 5 lat był komendantem gminnym związku OSP w Bestwinie jak również 
członkiem zarządu powiatowego związku OSP w Bielsku-Białej. Uczestniczył 
w wielu akcjach ratowniczo-gaśniczych i przeciwpowodziowych dowodząc 
swoimi podwładnymi. Brał udział m.in. w gaszeniu pożaru rafinerii w 
Czechowicach-Dz., w Czarkowie i Kuźni Raciborskiej. Corocznie 
przeprowadzał ćwiczenia i szkolenia członków oraz przygotowywał ich do 
zawodów i turniejów. Bardzo dbał o gotowość w swojej jednostce. Organizował 
oraz czynnie uczestniczył w wielu akcjach społecznych na rzecz jednostki i 
społeczeństwa. Utrzymywał bardzo dobrą współpracę z Komendą Miejską PSP 
w Bielsku-Białej , Urzędem Gminy oraz ze szkołą podstawową. Starał się o 
pozyskiwanie środków na działalność bojową oraz na utrzymanie strażnicy. 
 
Marceli Kraus – Srebrna Odznaka Honorowa za zasługi dla woj. śląskiego 
Pan Marceli Kraus do OSP w Bestwinie wstąpił w 1996 r. Podczas odbywania 
służby wojskowej służył w Wojskowej Straży Pożarnej. W 1997r. do 2000 z 
ramienia zarządu był opiekunem młodzieżowej drużyny pożarniczej. 
Przygotowywał członków MDP do ogólnopolskich turniejów wiedzy 
pożarniczej przekazując im wiadomości na tematy przeciwpożarowe. 
Przeprowadzał z nimi ćwiczenia przygotowując ich do zawodów 
przeciwpożarowych oraz memoriału Haliny Dzidówny, w którym to członkowie 
MDP corocznie biorą czynny udział. Od 2001 r. jest członkiem zarządu OSP w 
którym to do 2006r. pełnił funkcję skarbnika, a od 2006r. jest naczelnikiem 
jednostki oraz zastępcą prezesa. Z pełnym oddaniem i poświęceniem pełni 
swoją funkcję, przygotowując członków jednostki do zadań 
przeciwpożarowych. Od 2006r. jest równocześnie członkiem zarządu gminnego 
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związku OSP w Bestwinie. Wiele godzin poświęca w pracach społecznych 
organizowanych na rzecz jednostki i społeczeństwa. Uczestniczy we wszystkich 
akcjach przeciwpożarowych i ratowniczych, do których jednostki OSP gminy 
Bestwina wysyłane są przez Komendę Miejską PSP w Bielsku-Białej. Jest 
cenionym działaczem OSP w Bestwinie, koleżeńskim i szanowanym przez 
pozostałych członków. Ponadto od 1995r. należy do Polskiego Związku 
Wędkarskiego. Od 1999r. jest Honorowym Dawcą Krwi, którą oddaje 
regularnie. Od 2000r. jest członkiem PTTK w Bielsku-Białej, a od 2002 
członkiem LKS w Kaniowie.  

Po tej miłej i uroczystej chwili wystąpił chór z Parafii p.w. Wniebowzięcia NMP 
w Bestwinie z repertuarem kolęd dedykując  je jubilatom i odznaczonym                                              
strażakom.  
 

Ad.7 

W liczbie 15 radnych Rada Gminy przystąpiła do podejmowania uchwał.                    
Z uwagi na krótki odstęp czasu między ostatnią sesją oraz okresem Świąt 
Bożego Narodzenia, nie odbyły się posiedzenia komisji stałych Rady Gminy. 
Rada Gminy przystąpiła do podjęcia uchwał w sprawie: 

1) zmiany Uchwały Nr IV/22/2006 z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie budżetu 
gminy na 2007 rok, 
- Wyjaśnień do tego projektu uchwały udzieliła Skarbnik Gminy Stanisława 
Grzywa. 

- Radni nie wnieśli uwag. 
W wyniku głosowania Uchwała Nr XIV/129/2007 w sprawie zmiany 

Uchwały Nr IV/22/2006 z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie budżetu 

gminy na 2007 rok – została przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu. 

 
2)  ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2007 roku, 
- Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Skarbnik Gminy Stanisława 
Grzywa. 

- Radni nie wnieśli uwag. 
W wyniku głosowania Uchwała Nr XIV/130/2007 w sprawie ustalenia 
wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2007 roku - została 
przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do 
nin. protokołu. 

 
3) zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Bestwinie, 
- Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Zastępca Wójta Artur Beniowski. 
Przedstawił Uchwałę Nr 4/2007 Rady Społecznej działającej przy SP ZOZ 
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Bestwina z dnia 19 grudnia 2007r. Uchwała stanowi załącznik nr 6 do nin. 
protokołu. 

- Radni nie wnieśli uwag. 
W wyniku głosowania Uchwała Nr XIV/131/2007 w sprawie zatwierdzenia 
zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Bestwinie - została przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu. 

 
4) wniosku o zmianę obszaru właściwego Sądu Okręgowego i Prokuratury 
Okręgowej w Bielsku-Białej oraz utworzenia Sądu Rejonowego i Prokuratury 
Rejonowej w Czechowicach-Dziedzicach, 
- Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Wójt Gminy Stefan Wodniak              
(o tym projekcie uchwały wspominał już na ostatniej sesji). 

- Radni nie wnieśli uwag. 
W wyniku głosowania Uchwała Nr XIV/132/2007 w sprawie wniosku          
o zmianę obszaru właściwego Sądu Okręgowego i Prokuratury 

Okręgowej w Bielsku-Białej oraz utworzenia Sądu Rejonowego                         

i Prokuratury Rejonowej w Czechowicach-Dziedzicach - została przyjęta 
15 głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 8 do nin. 
protokołu. 

 

5) odstąpienia od wykonania przez gminę Bestwina prawa pierwokupu 
nieruchomości, 
- Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Wójt Gminy Stefan Wodniak 
informując, że dot. to nieruchomości stanowiącej własność Spółki 
Pastwiskowej dla zagospodarowania wspólnot pastwiskowych wsi 
Kaniów. 

- Radni nie wnieśli uwag. 
W wyniku głosowania Uchwała Nr XIV/133/2007 w sprawie odstąpienia 
od wykonania przez gminę Bestwina prawa pierwokupu nieruchomości -

została przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik 
nr 9 do nin. protokołu. 

 
Ad.8 

W punkcie dot. Informacji bieżących Wójt Stefan Wodniak poinformował 
radnych, że na okres 2 tygodni udostępni pomieszczenie w Janowicach                   
p. Frączkowi do czasu podjęcia leczenia. 
 
Radny Łukasz Furczyk zaproponował, aby oddać część diety na pomoc dla 
utalentowanego dziecka – szachisty z Bestwiny, aby nie ustawał i nadal się 
rozwijał w tym swoim talencie. Przypomniał, że w ostatnich dniach chłopak ten  
został  osierocony przez ojca. 
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Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek dodał, że  „szachista” zakwalifikował się 
do Mistrzostw Polski. 

Ad.9 

W ramach wniosków i zapytań radnych oraz rad sołeckich głos zabrali: 
 
Radny Łukasz Furczyk zapytał o wnioski na dofinansowanie kanalizacji i do 
jakiego wniosku będzie zakwalifikowane rekultywacja wysypiska. 
�

Odpowiedzi udzielił Wójt Stefan Wodniak informując, że konkurs na złożone 
wnioski miał się odbyć 17 grudnia 2007r. z uwagi jednak na to, że budżet woj. 
Śląskiego nie został uchwalony, stąd data znów została oddalona. Wysypisko 
śmieci będzie zakwalifikowane do RPO i są już przygotowywane dokumenty. 
 
Radna Danuta Kubik prosiła o propagowanie segregacji śmieci ze względu na 
znaczny wzrost cen za wywóz śmieci (o 100%). 
 
Ad.10 

Przewodniczący odczytał odpowiedzi na wnioski i zapytania skierowane od 
Zastępcy Wójta dorad sołeckich: w Janowicach i Bestwinie informując, że 
problemy dotyczące administracji Starostwa Powiatowego są na bieżąco 
zgłaszane do odpowiednich komórek, zaś zadania należące do Urzędu Gminy są 
wykonywane w pierwszej kolejności, zgodnie z zapisami w budżecie gminy, a 
następnie w miarę możliwości finansowych. 
 
Ad.11 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał życzenia z okazji Świąt Bożego 
Narodzenia, które wpłynęły do Rady Gminy na jego ręce od: Małgorzaty 
Handzlik - Poseł do Parlamentu Europejskiego, Mirosławy Nykiel – Poseł na 
Sejm RP, Dariusza Moszyńsksiego – Marszałka Województwa Śląskiego, 
Karola Węglarzy – radny Sejmiku Województwa Śląskiego, Heleny Kaplita - 
Naczelnika Urzędu Skarbowego w Czechowicach-Dziedzicach, Jacka Krywulta 
- Prezydenta Bielska-Białej, Andrzeja Płonki - Starosty Bielskiego oraz Romana 
Migdała - Przewodniczącego Rady Powiatu Bielskiego, Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Bestwińskiej, Grzegorza Bobonia – Dyrektora CKSiR, 
Społeczności Gimnazjum w Bestwinie, pracowników i kierownictwa SP ZOZ w 
Bestwinie, Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego „IZOBUD” 
 
Radny Rady Powiatu Bielskiego Józef Maziarz w imieniu swoim i radnego 
powiatowego Jerzego Kubika również złożył życzenia świąteczne. 
 

Na zakończenie sesji przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek złożył 
radnym oraz wszystkim obecnym na sali noworoczne życzenia wszelkiej 
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pomyślności w życiu osobistym i zawodowym. Podziękował radnym za cały rok 
ich pracy i wyraził uznanie, że w czasie swej samorządowej pracy starali się 
zawsze poszukiwać tego, co łączy a nie co dzieli, a jeśli już dzielili to tylko                
i wyłącznie wspólne dobra, a nie samych siebie. 

Życzenia na Nowy Rok złożył następnie Wójt Stefan Wodniak. 

Przewodniczący Jerzy Zużałek  zamknął obrady XIV sesji Rady Gminy, a na 
salę wkroczyli kolędnicy (Zespół Regionalny Bestwina) odgrywając 
bożonarodzeniową scenkę i śpiewając kolędy. Po zakończeniu sesji wzniesiono 
jeszcze toast na cześć Jubilatów i za pomyślność w Nowym 2008 Roku oraz 
połamano się opłatkiem.  

Sesja rozpoczęła się o godz. 15-tej, a zakończyła o godz. 1740. 

 
Protokolant:                             Sekretarz obrad: 
insp.Irena Glądys                     Radny Andrzej Wojtyła 
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