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Bestwina, dn. 10 lipca 2008r.
P r o t o k ó ł Nr XIX/2008
z sesji Rady Gminy Bestwina, która odbyła się w dniu 10 lipca 2008 roku
w Urzędzie Gminy Bestwina.
Protokół obejmuje uchwały Rady Gminy Bestwina od Nr XIX/171/2008 do
Nr XIX/176/2008.
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. Starosta Bielski Pan Andrzej Płonka – przedstawienie zmiany wykonania
ul. W.Witosa.
6. Przedstawienie ekspertyzy dot. dachu na sali gimnastycznej w Szkole w
Bestwinie.
7. Przedstawienie koncepcji zagospodarowania terenów sportów wodnych i
rekreacji w Kaniowie.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmiany Uchwały Nr XIII/128/2007 Rady Gminy Bestwina z dnia 13
grudnia 2007 roku w sprawie budżetu gminy na 2008 rok,
2) udzielenia pomocy finansowej Gminie Bielsko-Biała na realizację zadania
inwestycyjnego p.n. „Ściana pamięci poświęcona więźniom i ofiarom
niemieckich obozów koncentracyjnych pochodzącym
z regionu
Podbeskidzia”,
3) zawarcia porozumienia z Zarządem Powiatu w Bielsku-Białej na
wykonanie chodników dla pieszych wzdłuż dróg powiatowych na terenie
Gminy Bestwina,
4) sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu,
5) nadania nazwy ulicy w sołectwie Bestwina.
6) ustalenie wynagrodzenia Wójta Gminy Bestwina.
9. Informacje bieżące.
10. Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich.
11. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania.
12. Zamknięcie sesji.
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Ad.1
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek przywitał starostę bielskiego
Andrzeja Płonkę, wszystkich radnych Rady Gminy Bestwina, radnych Rady
Powiatu Bielskiego, pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych
na czele z Wójtem Gminy, Zastępcą Wójta i Skarbnikiem Gminy, Honorowego
Obywatela Gminy Franciszka Magę sołtysów oraz wszystkich pozostałych
przybyłych na obrady. Otworzył XIX sesję Rady Gminy Bestwina w dniu 10
lipca 2008r. Na podstawie posiadanej listy obecności stwierdził prawomocność
obrad.
Ad.2
Sekretarzem obrad zgodnie z harmonogramem jednogłośnie tj. 15 głosami „za”
wybrany został radny Edward Jonkisz.
Ad.3
Wójt Stefan Wodniak wnioskował o zamianę punktów tj. punktu 7 porządku
obrad w miejsce punktu 6 i odwrotnie tj. punkt 6 w miejsce punktu 7. Radni
jednogłośnie przyjęli propozycję. Również jednogłośnie tj. 15 głosami „za”
został przyjęty porządek obrad wraz z przegłosowaną zmianą. Porządek po
zmianach przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Zatwierdzenie projektu porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
5. Starosta Bielski Pan Andrzej Płonka – przedstawienie zmiany wykonania
ul. W.Witosa.
6. Przedstawienie koncepcji zagospodarowania terenów sportów wodnych
i rekreacji w Kaniowie.
7. Przedstawienie ekspertyzy dot. dachu na sali gimnastycznej w Szkole w
Bestwinie.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmiany Uchwały Nr XIII/128/2007 Rady Gminy Bestwina z dnia
13 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu gminy na 2008 rok,
2) udzielenia pomocy finansowej Gminie Bielsko-Biała na realizację zadania
inwestycyjnego p.n. „Ściana pamięci poświęcona więźniom i ofiarom
niemieckich obozów koncentracyjnych pochodzącym
z regionu
Podbeskidzia”,
3) zawarcia porozumienia z Zarządem Powiatu w Bielsku-Białej na
wykonanie chodników dla pieszych wzdłuż dróg powiatowych na terenie
Gminy Bestwina,
4) sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu,
5) nadania nazwy ulicy w sołectwie Bestwina.
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6) ustalenie wynagrodzenia Wójta Gminy Bestwina.
9. Informacje bieżące.
10. Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich.
11. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania.
12. Zamknięcie sesji.
Ad.4
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek stwierdził, że protokół z ostatniej
sesji z dnia 29 maja 2008r. 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.
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek złożył Panu Józefowi Maziarzowi radnemu Rady Powiatu Bielskiego – wyrazy głębokiego współczucia z powodu
śmierci matki.
Ad.5
Przewodniczący Jerzy Zużałek poprosił starostę bielskiego Pana Andrzeja
Płonkę o przedstawienie propozycji zmian dotyczących wykonania modernizacji
ulicy W. Witosa. Starosta bielski Andrzej Płonka pokrótce odniósł się do
nurtujących i niepokojących wszystkich problemów dotyczących tej ulicy i nie
tylko jej. Poinformował, że jedną z ważnych spraw ostatniej kadencji Rady
Powiatu Bielskiego było pozyskanie środków na drogi powiatowe w ramach
programów, w których powiat nie startuje w konkursach. I tak środki na tzw.
subregiony zostały uzgodnione w ramach jedynego województwa śląskiego.
Subregion południowy do którego należy Bielsko-Biała, powiat bielski, Żywiec
i Cieszyn, otrzymał kwotę 20 mln.zł. W gminie Bestwina, w ramach tych
środków, powiat ujął przebudowę ul. W.,Witosa. Kwota, która była przyznana
na tą inwestycję stanowiła 2,805mln.zł. Od tego czasu minęły dwa lata i jak
stwierdził, oprócz tego, że są przygotowani do prac i został wykonany projekt,
nie zrobiło się nic więcej. Przyczyną jest brak podpisanej umowy z
Marszałkiem Województwa Śląskiego. Podpisać jej nie można, bo zmieniło się
prawo i nie dostosowano prawa polskiego do prawa unijnego. Problem polega
na tym, że w ramach prawa polskiego drogi przeznaczone do modernizacji,
pomimo iż znajdują się w tzw. „starym śladzie” , nie potrzebują pozwolenia na
budowę, zaś w ramach prawa unijnego pozwolenie to jest wymagane. Uzyskanie
takiego pozwolenia wiąże się jednak z czasem. Tym bardziej, że zmiany
dostosowujące prawo polskie do prawa unijnego Sejm zatwierdzi dopiero w
październiku br. Tak więc, według przewidywań pana starosty, wszystkie te
działania przesuną się w czasie ok. od 6 do7 miesięcy. Niemniej, jak podkreślił,
aby maksymalnie skrócić te opóźnienia starostwo przystąpi do przetargu już w
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miesiącu sierpniu br., aby później być gotowym do szybkiego przystąpienia do
prac.
Pan Andrzej Płonka - starosta bielski - korzystając z obecności na sesji,
poinformował dodatkowo o ul. Bialskiej i ul. Janowickiej:
- ulica Bialska – projekt na przebudowę tej ulicy został wykonany w 2001
roku i stracił już swoją ważność, ponieważ wszystkie potrzebne pozwolenia
wygasły. Koszt aktualizacji tego projektu, to kwota 100 000 zł. Powiat nie
podjął tego zadania z tego powodu, że miasto Bielsko-Biała wykonuje
projekt na przebudowę drogi do granicy miasta i jest szansa, że ten projekt
wspólnie, jako miasto i powiat, zostanie zgłoszony do kolejnej edycji, która
jest przygotowywana dopiero na wrzesień przyszłego roku. W tym to czasie
Marszałek Województwa zarządzi nabór projektów drogowych.
- ulica Janowicka – podbudowa drogi i nośność jest dobra. Trzeba natomiast
zerwać całą wierzchnią warstwę (terówka). Koszt remontu przewidziany jest
na kwotę ok. 1,1mln.zł. Zaznaczył, że bez pomocy i zrozumienia Wójta
i Rady Gminy, tej ulicy nie będą sami w stanie wykonać. Zaznaczył, że
gdyby Rada Gminy podjęła stosowną uchwałę deklaracyjną, że w przyszłym
roku dołoży się finansowo do remontu tej drogi, to jeszcze w tym roku
powiat tą inwestycję by skredytował. Jak stwierdził, można by wykonać w
tym roku podbudowę i położyć asfalt, a w roku przyszłym z Funduszu
Ochrony Środowiska wykonać rowy.
Wójt Stefan Wodniak krótko przypomniał tylko, że Rada Gminy zna problem
i wstępnie zgodziła się, że taką uchwałę deklaratywną podejmie.
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek korzystając z obecności Gościa otworzył
dyskusję, w której głos zabrali:
Radna Danuta Kubik prosiła pana starostę, aby przy modernizacji ul.W.Witosa
zwrócono szczególną uwagę na wykonanie tej drogi tak, aby była bezpieczna.
Zaznaczyła, że ruch na niej jest bardzo wzmożony, nie tylko przez transport
ciężki, ale też przez rowerzystów i ruch pieszych, zwracając przy tym uwagę na
brak chodnika.
Radny Antoni Grygierzec nawiązał do ulicy Krzywolaków i przedstawił swoją
propozycję, aby tą drogę przebudować w pełnowymiarową, chcąc bezpiecznie
po niej się poruszać. Uważa, że należy dołożyć starań, aby uzyskać zgodę na
wycięcie drzew i poszerzyć ją tak, jak wiele innych, po których odbywa się
ciężki transport. Przypomniał, że niedługo będzie jubileusz 10-lecia powiatów,
jak stwierdził, jest to szmat czasu, zaś drogi to kluczowe zadanie dla powiatu.
Stwierdził ze smutkiem, że za te 10 lat powiat bielski w naszej gminie bardzo
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znikomo się udzielił. Podkreślił, że most, który powiat wykonał, to tylko
dlatego, że inaczej most by się zawalił, zaś jeżeli chodzi o nakładki asfaltowe,
to zostało wykonane zaledwie ok. 1km na ul. Podleskiej w Bestwinie na 45km
dróg powiatowych na terenie gminy. W związku z tym prosił pana starostę, aby
gmina Bestwina nie była traktowana lepiej ale i nie gorzej, jak inne gminy w
powiecie. Dlatego jeszcze raz prosił, aby te ulice, które są planowane nie zostały
skreślone.
Radny Jerzy Stanclik zapytał o łącznik drogi S1 z drogą Dk1.
- Starosta Andrzej Płonka odpowiadając zaznaczył, że nie jest znana jeszcze
lokalizacja drogi ekspresowej S1.
Radny Andrzej Wojtyła nawiązał do ul. Janowickiej i zapytał, czy jeśli Rada
Gminy podejmie stosowną uchwałę zobowiązującą do pokrycia części środków
w przyszłym roku na remont tej drogi, to czy będzie on rozpoczęty jeszcze w
tym roku?
- Starosta poinformował, że chciałby rozpocząć remont ul. Janowickiej jeszcze
w tym roku.
Radny Łukasz Furczyk wrócił do ul. Krzywolaków w Kaniowie i zgodził się, że
wykonanie kompleksowe tej drogi wraz z wycinką wszystkich drzew, to jest
duże zadanie. Zauważył jednak, że są tam 2-3 drzewa najbardziej niebezpieczne
wchodzące obwodem pnia w jezdnię. Już kilka razy występowali o wycinkę
tych drzew do starostwa ale bezskutecznie, a ich wycięcie już by poprawiło
znacznie bezpieczeństwo na tej ulicy. W związku z powyższym prosił starostę,
aby zwracać też uwagę na pewne małe problemy, które nie kosztują wielkich
milionów, a które utrudniają życie mieszkańcom.
Radny Jacek Łuszczak jest zdania, że społeczeństwo nie będzie chciało
zrozumieć tych wyjaśnień, o których mówił pan starosta. Podobnie jak radny
Łukasz Furczyk prosił, aby załatwiać chociaż te drobne, niemniej uciążliwe dla
mieszkańców sprawy. Podniósł również problem ul. Młyńskiej i Dworkowej.
- Starosta Andrzej Płonka odpowiadając podkreślił, że gdyby nie ten wymiar,
o którym mówił, to pewnie nie byłoby dziś tematu. Zgodził się też z tym, że
drogi są łatane (wręcz łata na łacie), ale jak zaznaczył brak środków
powoduje, że drogi drugiej kategorii schodzą na dalszy plan.
- Wójt Stefan Wodniak w uzupełnieniu wypowiedzi Starosty poinformował, że
jest podpisana umowa tj. starosty poprzez Zarząd Dróg Powiatowych z Firmą
„Hybro” w sprawie lokowania inwestora na ul. Młyńskiej. Wyjaśnił, że z
uwagi na to, że jest tam budowana oczyszczalnia ścieków planuje się, aby
przy wspólnym udziale tą drogę ul. Młyńskiej modernizować.
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Radny Łukasz Furczyk zwrócił uwagę na nierzetelność firm dokonujących
łatania dziur. Prosił pana starostę, aby przy tego typu remontach cząstkowych
dróg „oglądać złotówkę z każdej strony” zanim zostanie ona wydana.
Maria Maroszek - sołtyska sołectwa Bestwina - stwierdziła, że nie wie jak
wytłumaczyć mieszkańcom, że projekt na ul. Bialską jest wykonany i jest
nieaktualny. Również uważa, że z niezrozumieniem zostanie przyjęta
wiadomość o przesunięciu terminu modernizacji ul. W.Witosa. Zapytała też o
osuwiska na ul. Hallera i ul. Kościelnej.
- Starosta Andrzej Płonka potwierdził, że starostwo nie wycofało się z zadania
dotyczącego osuwisk. Tym bardziej, że planowane jest tam 80%
dofinansowania. Szczegółowo odpowie jednak w ciągu tygodnia.
Radny Wiesław Szypuła zwrócił uwagę, że na ul. Krakowskiej w stronę
Czechowic-Dziedzic (od Tartaku) tworzą się na drodze rozlewiska podczas
deszczu. Piesi oraz rowerzyści nie mają gdzie się usunąć. Ponadto w miejscu,
gdzie kończy się asfalt na poboczu rosną krzaki. Zwrócił się z prośbą o wycięcie
tych krzaków oraz wyrównanie poboczy, aby było bezpiecznie i przejrzyście.
Marek Pękala - sołtys sołectwa Kaniów - przypomniał, że jesienią ubiegłego
roku odbyła się wizja na terenie gminy Bestwina. Objechano prawie wszystkie
drogi, podjęto zobowiązania co do napraw i remontów. Z przykrością stwierdził,
że jak do tej pory zostały tylko pomalowane trzy przejścia w Kaniowie. W
marcu br. Rada Sołecka w Kaniowie wystosowała pismo przypominające do
Zarządu Dróg oraz członka Zarządu pana Pięty i do dzisiejszego dnia nie
otrzymała żadnej odpowiedzi. Zwrócił się więc do pana starosty z prośbą, aby
jednak zaczęto coś robić i to bezpieczeństwo na drogach poprawiać. Dla
przypomnienia podał te najistotniejsze wnioski: pasy spowalniające przy szkole
w Kaniowie, przejście w centrum Kaniowa w kierunku przedszkola, wycięcie
chaszczy i zarośli przy drogach powiatowych, wyczyszczenie rowów, zarośnięty
wjazd z ul. Czechowickiej na ul. Ludową w Kaniowie (całkowity brak
widoczności).
Ad.6
Koncepcję zagospodarowania terenów sportów wodnych i rekreacji w Kaniowie
przy pomocy wyświetlanych przeźroczy dość obszernie przedstawił pan
Mirosław Pala – student, który gratisowo udostępnił swoją pracę magisterską, a
która może posłużyć do rozpoczęcia opracowania ostatecznego projektu.
Na wstępie podkreślił, że na cały teren byłej żwirowni przewidziany do
zagospodarowania składa się kilka zbiorników wodnych. Zaznaczył jednak, że
skupi się na pierwszym zbiorniku, który w pierwszej kolejności może zostać
poddany przemianom rewitalizacyjnym. Teren zlokalizowany jest bardzo dobrze
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jeżeli chodzi o komunikację, bo jest położony wzdłuż drogi krajowej nr 1 w
bezpośrednim sąsiedztwie krajowej linii kolejowej, w niezbyt dalekiej
odległości od lotniska w Pyrzowicach, Balicach, przejścia granicznego w
Cieszynie. Ponadto teren ten ma duży potencjał, tj. walory przyrodnicze, ale
przede wszystkim w postaci klubu sportowego „SET” i dyscyplinie kajak-polo.
Klub ten zdobywa sukcesy na arenie krajowej i zagranicznej. Zaznaczył jednak,
że głównym problemem jest to, że zbiornik wykorzystywany jest jako
nielegalne kąpielisko. Jak stwierdził, jest to zarazem główny powód, którym w
pierwszej kolejności należałoby się zająć, aby zapewnić ludziom
bezpieczeństwo poprzez zezwolenie na legalną i bezpieczną kąpiel, a nie
poprzez zabranianie. Te wszystkie przemiany, które są proponowane mają
zapewnić aktywizację gospodarczą tego obszaru, przyciągnięcie inwestorów.
Cały obszar wynosi 51ha, z czego lustra wody 30 ha. Po przeprowadzonej
analizie mocnych i słabych stron wynika, że generalnie należałoby najwięcej
funkcji rozmieścić na wodzie i maksymalnie tą wodę wykorzystać stwarzając
jednocześnie wizytówkę gminy. Potrzeba także wykonać przebudowę boisk do
rozgrywek w kajak-polo, wykonać kąpielisko, stworzyć pole namiotowe
i biwakowe, przeprowadzić modernizację obiektu klubu sportowego, trybun.
Jest również możliwość stworzenia toru do kajakarstwa klasycznego. Podkreślił
też, że na tym terenie powinny znaleźć się również usługi hotelowe, nie tylko ze
względu na organizowane tam zawody krajowe i międzynarodowe, ale także ze
względu na znajdujący się w sąsiedztwie Park Techniki Lotniczej, który również
będzie generował ruch i to głównie biznesowy. Kolejne etapy, o których mówił
Pan Pala a ujęte w koncepcji, to rozwiązania już na następne lata. Szczegółowo
z tą koncepcją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Bestwina.
Wójt Stefan Wodniak zapewnił, że środki na ten początkowy etap
zagospodarowania tego terenu w wysokości 2,6mln.zł., o których pozyskanie w
Urzędzie Marszałkowskim czynił duże starania, są zagwarantowane.
Korzystając z obecności pana starosty, radny Łukasz Furczyk poprosił o głos,
aby podziękować panu staroście za pomoc finansową w zakupie nowej kosiarki
dla Klubu Sportowego w Kaniowie. Wyraził też nadzieję, że ta pomoc nie
będzie jednorazowa, tym bardziej, że w przyszłym roku dwa kluby: w
Kaniowie i Bestwince obchodzą jubileusz 60 – lecia.
Ad.7
Wójt Stefan Wodniak przedstawił problem dotyczący dachu na sali
gimnastycznej w szkole w Bestwinie. Przypomniał, że sala gimnastyczna ma
dopiero zaledwie 10 lat, a problem z dachem pojawił się niebawem po
zakończeniu prac dachowych. Aktualnie została wykonana ekspertyza dachu
i pan Wiśniowski nadzorujący wszystkie inwestycje szkolne i przedszkolne w
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gminie, zakwestionował konstrukcję dachu i wskazał błędy powodujące
przecieki dachowe. Do ekspertyzy została także wykonana analiza, jak
należałoby dalej postąpić z tym dachem. Pierwsza propozycja to zrzucenie
dachu i odkrycie aż do kratownic i od nowa ułożenie legarów oraz położenie na
nowo pokrycia dachu. Koszt brutto wyniósłby ok. 172tyś.zł. Drugi wariant to
naprawa dachu segmentami przy tym pokryciu, które jest. Koszt byłby
zdecydowanie niższy. W tzw. międzyczasie Wójt zaprosił do konsultacji
mieszkańca naszej gminy pana Mariana Kręzla, który jest projektantem
konstrukcji mostowych i tego typu hal. Pan Kręzel podjął się wykonania
projektu, który ma być dostarczony do Urzędu Gminy w najbliższym czasie.
Wójt poinformował również, że w kolejnych latach niezbędne jest ocieplenie
ścian i wymiana parkietu.
Radny Jerzy Kijas zapytał o harmonogram prac na ten rok w przypadku gdyby
projekt ten się pojawił i czy planuje się prace w okresie wakacyjnym.
Wójt Stefan Wodniak odpowiadając poinformował, że jest podpisana umowa, z
której wynika, że do 10 dni projekt i kosztorys będzie gotowy. Wówczas będzie
znany koszt tego przedsięwzięcia i okaże się czy będzie konieczny przetarg.
Zaznaczył też, że jest zbyt mało czasu, aby przystąpić do prac przez wakacje.
Ad.8
W liczbie 15 radnych, Rada Gminy przystąpiła do podejmowania uchwał.
Projekty uchwał omawiane były na posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy.
Opinie komisji do przedstawionych projektów przedstawiali przewodniczący
poszczególnych komisji:
– Komisji Budżetu i Finansów – przewodniczący Antoni Grygierzec,
– Komisji Rozwoju Gminy, Ochrony i Kształtowania Środowiska –
przewodniczący Andrzej Wojtyła,
– Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego –
przewodniczący Benedykt Kohut,
Rada Gminy podejmowała uchwały w sprawie:
1) zmiany Uchwały Nr XIII/128/2007 Rady Gminy Bestwina z dnia 13 grudnia
2007 roku w sprawie budżetu gminy na 2008 rok,
• Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła skarbnik gminy Stanisława Grzywa
w pierwszej kolejności informując, że do pierwotnego projektu uchwały
została wprowadzona autopoprawka polegająca na wprowadzeniu kwoty
1000,0zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie „Ściany pamięci poświęconej
więźniom i ofiarom niemieckich obozów koncentracyjnych pochodzącym z
regionu Podbeskidzia”. Kolejno omówiła projekt informując, że zwiększa
się dochody i wydatki w budżecie gminy o kwotę 42 047,0zł., z czego 15
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tyś.zł. pochodzi z dotacji z przeznaczeniem na budowę placu zabaw przy
Przedszkolu w Kaniowie. Kwota 22 847,0zł. to są dochody z tytułu
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.
Kwoty te przeznacza się na: 14 847,0zł. - administrację w związku z
podwyżką energii i pozostałych mediów, 1000zł. - kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego (dofinansowanie „Ściany pamięci poświęconej
więźniom i ofiarom niemieckich obozów koncentracyjnych pochodzącym z
regionu Podbeskidzia”. Kwotę 7000,0zł. przeznacza się na kulturę fizyczną i
sport ( UKS SET). W projekcie tej uchwały znajdują się również
przeniesienia tj. z działu Edukacyjna opieka wychowawcza kwotę 7000,0zł.
przeznacza się na kulturę fizyczną i sport – pomoc na zakup kosiarki dla
Ludowego Klubu Sportowego w Kaniowie (Klub otrzymał oprócz tego
dotację z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska - 5000,0zł. + środki
własne). Kwotę 15 000,0zł. z działu Kultura fizyczna i sport na zadanie
budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Kaniowie po otrzymanych
wyjaśnieniach to zadanie przenosi się do działu Rolnictwo i łowiectwo.
Ponadto w projekcie tej uchwały pojawiają się również dwa zapisy mówiące
o naszych zadaniach ujętych w wieloletnim planie inwestycyjnym, a jest to:
budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Bestwina – I etap Bestwinka oraz
modernizacja Ośrodka Zdrowia w Bestwinie.
• Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji stałych.
• Brak głosów w dyskusji.
• Wniesiona autopoprawka została poddana pod głosowanie i przyjęta 15
głosami „za” tj. jednogłośnie.
Uchwała
Nr
XIX/171/2008
w
sprawie
zmiany
Uchwały
Nr XIII/128/2007 Rady Gminy Bestwina z dnia 13 grudnia 2007 roku w
sprawie budżetu gminy na 2008 rok wraz z przegłosowaną poprawką – została
przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 3 do
nin. protokołu.
2) udzielenia pomocy finansowej Gminie Bielsko-Biała na realizację zadania
inwestycyjnego p.n. „Ściana pamięci poświęcona więźniom i ofiarom
niemieckich obozów koncentracyjnych pochodzącym
z regionu
Podbeskidzia”,
• Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Wójt Gminy Stefan Wodniak
informując, że ten projekt ściśle wiąże się z wcześniej podjętą uchwałą, a
został przygotowany na wniosek Prezydenta Miasta Bielska- Białej.
• Projekt otrzymał pozytywną opinię komisji stałych. Komisja Edukacji,
Kultury, Zdrowia
i Bezpieczeństwa Publicznego pozytywną opinię
warunkuje tym, aby gmina Bestwina była na bieżąco informowana o
pewnych danych tej inicjatywy, między innymi o źródłach tej inicjatywy i
jak będzie przebiegała realizacja tego pomnika.
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• Brak głosów w dyskusji.
Uchwała Nr XIX/172/2008 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie
Bielsko-Biała na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Ściana pamięci
poświęcona więźniom i ofiarom niemieckich obozów koncentracyjnych
pochodzącym z regionu Podbeskidzia” – została przyjęta 15 głosami „za” tj.
jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.

3) zawarcia porozumienia z Zarządem Powiatu w Bielsku-Białej na wykonanie
chodników dla pieszych wzdłuż dróg powiatowych na terenie Gminy
Bestwina,
• Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Wójt Gminy Stefan Wodniak
informując, że jest to sprawa proceduralna. W budżecie gminy jest zapisane
wykonanie dwóch chodników przy drogach powiatowych i w związku z tym
zachodzi potrzeba podpisania stosownego porozumienia z zarządcą tych
dróg.
• Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji stałych.
• Brak głosów w dyskusji.
Uchwała Nr XIX/173/2008 w sprawie zawarcia porozumienia z Zarządem
Powiatu w Bielsku-Białej na wykonanie chodników dla pieszych wzdłuż
dróg powiatowych na terenie Gminy Bestwina - została przyjęta 15 głosami
„za” tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.
4) sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu,
• Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Wójt Gminy Stefan Wodniak
informując, że na terenach w okolicy oczyszczalni ścieków i Kombestu
przejętych przez gminę od Spółki Pastwiskowej wydzielono nieruchomość o
pow.1,05ha. Zgłosił się przedsiębiorca, który chciałby prowadzić tam
działalność dot. produkcji wiązek elektrycznych do samochodów. Procedury
pod kątem prowadzenia tej działalności zostały sprawdzone. Przez środek
działki przebiega rów melioracyjny, który przyszły właściciel będzie musiał
przełożyć.
• Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji stałych.
• Brak głosów w dyskusji.
Uchwała Nr XIX/174/2008 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze
przetargu - została przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi
załącznik nr 6 do nin. protokołu.
5) nadania nazwy ulicy w sołectwie Bestwina.
• Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Wójt Stefan Wodniak informując,
że jest ustanowiona nowa droga łącząca ul. Gospodarską z ul. W.Witosa.
Przy drodze tej powstaje małe osiedle i w związku z tym zachodzi potrzeba
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nadania jej nazwy. Po zasięgnięciu opinii Rady Sołeckiej w Bestwinie,
mieszkańców z okolicy, jak i właścicieli gruntów, które otaczają to mini
osiedle (5 budynków) padła propozycja nazwania tej ulicy ulicą Widokową.
• Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji stałych.
• Brak głosów w dyskusji.
Uchwała Nr XIX/175/2008 w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie
Bestwina - została przyjęta 14 głosami „za” przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie
„wstrzymującym”. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu.
6) ustalenie wynagrodzenia Wójta Gminy Bestwina.
• Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił sekretarz gminy Stanisław Wojtczak
informując, że Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia br.
nastąpiła zmiana stawek wynagrodzenia dla poszczególnych grup
zawodowych samorządowców i objęło to między innymi wójtów,
burmistrzów, prezydentów miast. W związku z tym, że wynagrodzenie Wójta
Gminy Bestwina było przyjmowane w roku 2006 nie przystaje ono do tych
tabel co najmniej w dwóch pozycjach tj. w dodatku funkcyjnym i w dodatku
specjalnym. W związku z powyższym trzeba było przystąpić do
zaktualizowania jego zarobków i dostosować je do zgodnych z przepisami.
Dla radnych zostały przygotowane materiały, w których jest dotychczasowa
uchwała o wynagrodzeniu Wójta oraz projekt nowej uchwały wraz z nowym
rozporządzeniem Rady Ministrów, jak również tabele porównawcze
dotyczące wynagrodzeń wójtów, burmistrzów, prezydentów powiatu
bielskiego. Z tabel tych wynika, że wynagrodzenia wójta gminy Bestwina
diametralnie odstaje od wynagrodzeń pozostałych wójtów, burmistrzów.
Dodatkowo dla zobrazowania zostały dołączone dochody i wydatki
budżetowe na 2008 rok, aby przybliżyć jakimi kwotami wójtowie,
burmistrzowie dysponują i jaki zakres rzeczowy jest do wykonania.
• Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek po zapoznaniu się z wynikami dyskusji
na komisjach, po konsultacjach z przewodniczącymi komisji przedstawił
propozycje kwot poszczególnych składników: wynagrodzenie zasadnicze w
wysokości 4 800zł., dodatek funkcyjny w wysokości 1 800zł., dodatek
specjalny w kwocie wynoszącej 1 980,0zł. tj. 30% wynagrodzenia
zasadniczego i dodatku funkcyjnego, dodatek za wieloletnią pracę w
wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 960,0zł. Ogółem
brutto 9 540zł.
• Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji stałych:
Komisja Budżetu i Finansów – Przewodniczący Komisji Antoni Grygierzec
poinformował, że Komisja omawiała ten temat na posiedzeniu, ponadto
jeszcze dziś przed sesją Komisja zebrała się w gronie członków, aby
skorygować pierwotne swoje ustalenia. Pierwotne ustalenia Komisji były
następujące: Komisja proponowała utrzymać procentowy wskaźnik
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wynagrodzenia jaki miał poprzedni wójt tj. w granicach 90% i przy nowych
stawkach taryfikatora proponowano stawkę 5 300zł. i 1800zł. stawki dodatku
funkcyjnego. Po analizie dodatków i płac wójtów i burmistrzów w powiecie
bielskim Komisja ze zdumieniem stwierdziła, że Wójt Gminy Bestwina, jako
jedyny ma tylko 20% dodatek, a wszyscy pozostali mają od 30-40%.
Komisja zdecydowała się więc podnieść ten dodatek do 30%. W efekcie tych
przeliczeń kwota jaką Komisja pierwotnie proponowała wynosiła 10 300zł.
Po ostatniej Komisji Rozwoju Gminy, w której uczestniczyło również część
członków Komisji Budżetu i Finansów i po dyskusji jaka się odbyła nikt nie
kwestionował kompetencji wójta jak i zaangażowania. Stwierdzono jednak,
że płaca powinna zależeć od efektów tych starań, a tych efektów, jeżeli
chodzi o pozyskanie środków są dość skromne. Stąd dziś Komisja spotkała
się przed sesją i uznała, że propozycje pozostałych Komisji są na tyle do
przyjęcia, że Komisja Budżetu i Finansów wycofuje się ze swojej pierwotnej
propozycji i przychyla się do propozycji pozostałych Komisji, czyli tej
ostatecznej kwoty 9 540zł.
Komisja Rozwoju Gminy, Ochrony i Kształtowania Środowiska –
Przewodniczący Andrzej Wojtyła przedstawił pokrótce rozważania Komisji
informując, że zdanie członków Komisji nie było jednomyślne. Jednak
wypracowane stanowisko, czyli ta kwota łączna brutto jest o 40 zł. niższa od
tej, którą przedstawił Przewodniczący Jerzy Zużałek. I tak: 5 członków
optowało za tą stawką, 2 członków optowało za wyższą stawką, 1 z
członków Komisji się wstrzymał i 1 członek opuścił obrady nie wyrażając
swojej opinii. Komisja większością głosów zaproponowała kwotę, jaką
odczytał Przewodniczący Rady Gminy, pomniejszoną o 40 zł.
Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego –
Przewodniczący Benedykt Kohut przedstawił stanowisko Komisji
informując, że po długiej dyskusji, wszechstronnej analizie, prezentowaniu
wielu kontrowersyjnych stanowisk i opinii wraz z ich uzasadnieniami i
motywacjami, Komisja większością głosów przyjęła stanowisko, jak
przedstawił Przewodniczący Rady Gminy tj. kwotę 9 540zł.
• Brak głosów w dyskusji.
Uchwała Nr XIX/176/2008 w sprawie ustalenie wynagrodzenia Wójta
Gminy Bestwina Pana Stefana Wodniaka - została przyjęta 14 głosami „za”
przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym”. Uchwała stanowi
załącznik nr 8 do nin. protokołu.
Salę obrad opuścił radny Wiesław Szypuła po uprzednim usprawiedliwieniu.
Ad.9
Informacje bieżące – Przewodniczący Jerzy Zużałek odczytał pisma skierowane
do Rady Gminy Bestwina od:
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- Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach Zespół w Bielsku-Białej w
sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Bestwina pożyczki
z WFOŚiGW w Katowicach (Uchwała I Składu Orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Katowicach Nr 4100/I/112/2008). Załącznik nr 9 do
nin. protokołu.
- Ministerstwa Sprawiedliwości Departament Organizacyjny odpowiadające
na pismo w sprawie utworzenia sądu rejonowego i prokuratury rejonowej w
Czechowicach-Dziedzicach oraz zmiany obszaru właściwości Sądu
Okręgowego i Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej. Ministerstwo
Sprawiedliwości nie przewiduje zmiany obszarów właściwości Sądów
Okręgowych i Prokuratur Okręgowych w Bielsku-Białej i Katowicach, jak
też powołania sądu rejonowego i prokuratury rejonowej w CzechowicachDziedzicach. Dokonanie postulowanych zmian organizacyjnych byłoby
uzasadnione jedynie w sytuacji objęcia zakresem działania nowej jednostki
organizacyjnej gminy Wilamowice, podległej terytorialnie Prokuraturze
Rejonowej w Bielsku-Białej. Załącznik nr 10 do nin. protokołu.
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek poinformował również o zdobytych
srebrnych medalach przez drużyny seniorów i seniorek w kajak-polo na
Mistrzostwach Polski Seniorów.
Wójt Stefan Wodniak w pierwszej kolejności podziękował Radzie Gminy za
podjętą uchwałę w sprawie wynagrodzenia. Ze swej strony zapewnił, że dołoży
wszelkich starań, aby pokazać, że zasługuje na takie wynagrodzenie, jakie
dzisiaj zostało ustalone. Jak stwierdził, zna siebie samego na tyle, że nie
zaniedba żadnej sprawy i będzie się starał swoje siły spożytkować na rzecz
naszej gminy.
Wójt Stefan Wodniak w sprawach bieżących poinformował, o inwestycjach
infrastrukturalnych (drogach, mostach ), i dostosowaniu ich do prawa Unii
Europejskiej.
Nawiązał również do Ksiąg wieczystych informując, że Wilamowice nie są
zainteresowane dojazdem do Czechowic-Dziedzic.
Ponadto Wójt zaproponował, aby powstał zespół np. 5 - osobowy do spotkań z
projektantem zagospodarowania terenów sportów wodnych i rekreacji w
Kaniowie. Celem zespołu byłoby wybranie z przedstawionej wizualizacji, to co
najkonieczniejsze i mieszczące się ramach 2,6mln.zł. (kąpielisko, trybuny,
boiska, zaplecze, itd.).
Radny Edward Jonkisz zgłosił chęć udziału w tym zespole.
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Radny Łukasz Furczyk zaproponował udział w tym zespole Rady Sołeckiej w
Kaniowie.
Zarówno Wójt, jak i Przewodniczący Rady nie widzą przeszkód, aby Rada
Sołecka uczestniczyła w tych spotkaniach z projektantem, a wręcz są za tą
propozycją.
Również w sprawach bieżących Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek
podzielił się sprawami związanymi z aktualną sytuacją KWK „Silesia” w
Czechowicach-Dziedzicach przywołując fakt, że byliśmy gminą górniczą, a
także to, że w większości domów w Kaniowie mieszkają, czy to byli górnicy,
czy też osoby które mają w rodzinie górników pracujących w tej kopalni.
Zaznaczył, że sytuacja Kopalni „Silesia” w ostatnich dniach budzi ogromne
zainteresowanie wszelkiego rodzaju mediów. Związane jest to z tym, że
ogłoszony niedawno przetarg na sprzedaż kopalni został unieważniony.
Przypomniał, że w przetargu brała udział firma Gibson Group International Ltd
ze Szkocji, która interesowała się tą kopalnia już kilka lat wstecz. Zostało
powiedziane, że przetarg został unieważniony z przyczyn formalno-prawnych.
Cała procedura przetargowa miała zakończyć się do 30 czerwca br. Dwa
najważniejsze elementy, która firma winna posiadać, aby móc startować w
przetargu to zarejestrowanie firmy w Polsce oraz posiadanie koncesji na
wydobycie. Również potrzebne jest pozwolenie Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji na zakup działek. Termin przedłużał się, bo
Kompania Węglowa bardzo długo nie była w stanie odpowiedzieć firmie, jak
winna wyglądać rejestracja firmy w Polsce, czy ma być zarejestrowany Oddział
Firmy Szkockiej, czy też Spółka – córka. Z uwagi na to, że Firma Gibson
Group nie prowadziła do tej pory działalności wydobywczej, musiała zmienić
statut własnej firmy w Szkocji poszerzając go o ten zakres działalności. Po
dokonaniu tych czynności Firma dokonała rejestracji swojego oddziału w Polsce
jeszcze przed dniem 30 czerwca br. W dalszym ciągu jednak problem dotyczył
działek. Wykaz działek Firma Gibson Group otrzymała od Kompanii Węglowej
dopiero 24 czerwca br. co spowodowało, że Firma nie miała możliwości, aby w
MSWiA złożyć w tym dniu wniosek skoro jeden taki wniosek to kilkadziesiąt, a
właściwie ok. 100 stron. Wniosek więc został złożony 27 czerwca br. Firma
ponadto musiała złożyć wniosek do Urzędu Ochrony Konsumenta. Jak
podkreślił, z posiadanych informacji wie, że Firma posiada wszystkie pisma
wraz z potwierdzeniami i dysponuje terminami, kiedy i gdzie do jakich
instytucji wnioski złożyła. Według oświadczeń rzecznika Kompanii Węglowej
wynika, że Firma Gibson Group tych formalności nie dopełniła. W dalszym
ciągu jednak ani związki zawodowe, ani dyrekcja kopalni nie otrzymała
żadnych formalnych pism, jakich to Firma nie dopełniła formalności
koniecznych do zawarcia umowy. Gdyby kopalnia istniała to nadal ludzie
mieliby pracę i byłyby płacone podatki. Organizacje związkowe zawiązały
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komitet protestacyjny – strajkowy. Nagłośniły również sprawę w mediach. Dziś
już wiadomo, że Polska w tym roku zmuszona jest zaimportować 10 mln. ton
węgla, co jest nie do pomyślenia, gdyż byliśmy głównym eksporterem. Dla
zobrazowania Przewodniczący Rady stwierdził, że KWK „Silesia” przynosi
aktualnie straty tylko dlatego, że nie prowadzi wydobycia. Patrząc jednak na
wielkość kopalni nie jest ta strata katastrofalna, bo dla przykładu podał, iż
kopalnia „Halemba” przewiduje stratę 300mln.zł i mimo to utrzymuje się „przy
życiu”, a kopalnia „Silesia” przynosząca stratę 30mln.zł.ma być przeznaczona
do zamknięcia. Podkreślił, że tej straty wcale nie musiałoby być gdyby były
przygotowane ściany do wydobycia, ale od dwóch lat już ich nikt nie
przygotowywał. Przewodniczący poinformował także, że został powołany
zespół do ponownej analizy możliwości funkcjonowania kopalni. W dniu
jutrzejszym ma dojść do spotkania Kompanii Węglowej z organizacjami
związkowymi i być może pewne rzeczy powinny się wyjaśnić, a przede
wszystkim jakie są dalsze zamierzenia Kompanii Węglowej. Przewodniczący
Jerzy Zużałek kończąc swoją wypowiedź podkreślił, że pozwolił sobie te
sprawy przybliżyć, ponieważ jest wiele osób na sali, które są zainteresowane
losem kopalni.
Bogusław Stolarczyk radny Rady Powiatu Bielskiego poinformował, że na
ostatniej sesji Rady Powiatu w dniu 26 czerwca br. złożył trzy pytania dot.:
- przebudowy ul. Witosa,
- remontu ul. Janowickiej
- wznowienia projektu przebudowy ul. Bialskiej?
Na te pytania otrzymał od Zarządu Powiatu pisemną odpowiedź:
- ul.Witosa – jest projekt techniczny przebudowy tej ulicy i w związku z
powyższym został złożony wniosek w sprawie wydania pozwolenia na
budowę, który postanowieniem Wojewody Śląskiego zostanie przekazany
do wyznaczonego organu zstępczego tj. Prezydenta Miasta Bielska-Białej,
- ul. Janowickiej – zły stan techniczny, licznie występujące odkształcenia w
postaci garbów. Nawierzchnia ul. Janowickiej wymaga przyjęcia
odpowiedniej technologii robót. W tym celu zlecone zostały i wykonane
do 30 czerwca br. badania geotechniczne na podstawie których zostanie
opracowana koncepcja zlecenia wykonania nawierzchni.
- ul. Bialska – na chwilę obecną nie zlecono jeszcze aktualizacji
przebudowy ul. Bialskiej. Powyższe będzie możliwe po zabezpieczeniu w
budżecie powiatu środków finansowych.
Józef Maziarz radny Rady Powiatu Bielskiego – zaproponował, aby zauważone
nierzetelnie wykonywane remonty na drogach zgłaszać bezpośrednio do niego
lub do Zarządu Dróg Powiatowych.
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Ad.10
W ramach wniosków i zapytań radnych oraz rad sołeckich Przewodniczący
Jerzy Zużałek odczytał wnioski z posiedzeń rad sołeckich:
Wnioski Rady Sołeckiej w Kaniowie
z dnia 09.06.2008r. (zał. nr 11 do nin. protokołu). Wnioski dotyczyły:
 poprawy odwodnienia obok Domu Gromadzkiego,
 wycięcia zarośli zagrażających bezpieczeństwu,
 zagospodarowania pomieszczeń po przedszkolu na salę gimnastyczną dla
przedszkolaków,
 przypomnienia z ponad roku prośby o zamontowanie słupków do gry w piłkę
siatkową w Parku Wiejskim.
Wnioski Rady Sołeckiej w Janowicach
z dnia 02.06.2008r. (zał. nr 12 do nin. protokołu). Wnioski dotyczyły:
 przejęcia Rajdu Rowerowego przez Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w
Bestwinie z uwagi na wzrastający z każdym rokiem prestiż imprezy,
 rozważenia możliwości przywrócenia przedszkola w poprzednim obiekcie w
związku ze wzrostem liczby dzieci oraz niewykorzystaniem go na dzień
dzisiejszy przez najemcę,
 realizacji oświetlenia na ul. Janowickiej według budżetu (załącznik nr 10 na
rok 2008, rozdział 90015).
 zamontowania dwóch ławek oraz kosza na terenach rekreacyjnych w pobliżu
huśtawek i placu zabaw dla dzieci,
 ponownej prośby o znak informujący o ostrym zakręcie na ul. Janowickiej na
wysokości państwa: Gębczyńskich, Grzybowskich i Drozdów (przy krzyżu
przy starej szkole).
z dnia 21.06.2008 (zał. nr 13 do nin. protokołu). Wnioski dotyczyły:
 załatania dziur na ul. Łanowej i ul. Targanickiej,
 wykonania ogrodzenia wokół byłego przedszkola,
 doprowadzenia wody na tereny rekreacyjne.
Wnioski ustne złożyli:
Radna Danuta Kubik :
- prosiła o uporządkowanie (wykoszenie) działki przy ul. Dworkowej w
Bestwince,
- prosiła o zabezpieczenie połamanej płyty przy wjeździe do CPN w
Bestwince,
- zapytała o zakres pomocy Urzędu Gminy w pozbyciu się eternitu,
- sugerowała wykonanie wykazu ulic z uwzględnieniem kto i gdzie jest
obowiązany do koszenia traw (które powiat, gmina i właściciele posesji),
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- poruszyła problem śmieci wyrzucanych w workach do rowów, koszy na
przystankach, itd. Poddała pod zastanowienie, co zrobić, aby przekonać
społeczeństwo do segregacji śmieci, które są odbierane za darmo.
Radny Jerzy Stanclik sugerował, aby Urząd gminy egzekwował okazywanie
kwitów za wywóz śmieci. Ponadto proponował, aby brygada utworzona przy
Urzędzie Gminy przed rozpoczęciem pracy sprzątała kosze w centrum
Bestwiny.
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek dla wyjaśnienia podał, że Urząd Gminy
wzywa mieszkańców do okazywania kwitów na wywóz śmieci. Wyraził też
swoje przekonanie, że do rowów wyrzucają śmieci osoby obce, przejeżdżające
przez gminę, a nie mieszkańcy gminy. Podobnie sprawa wygląda na akwenach
pożwirowych, gdzie mnóstwo ludzi przyjeżdża spoza gminy, biwakują
i pozostawiają za sobą śmieci, które później w trosce o środowisko, dziennie
sprzątają wędkarze.
Radny Edward Jonkisz jest zdania, że opłatę od wszystkich należy pobierać przy
podatku.
Radny Jerzy Borutka zapytał, co dalej z pomieszczeniem po przedszkolu w
Janowicach?
Radny Łukasz Furczyk zgłosił potrzebę obcięcia gałęzi drzew przy ul.
Bat.Chłopskich (centrum Miasteczka)
Radny Antoni Grygierzec nawiązał do wypowiedzi radnego powiatowego
Józefa Maziarza w sprawie powiadamiania o nierzetelnym wykonywaniu prac
na drogach (łatanie dziur) i stwierdził, że już raz zgłoszono taki przypadek i
okazało się, że tak to ma być wykonane.
Poruszył również problem niewłaściwych wielkości rur pod przepustami.
Podzielił się także swoimi spostrzeżeniami co do kopalni i stwierdził, że
kopalnię „Silesia” należałoby zamknąć natychmiast, bo dopiero co zostały
podniesione wały, tereny zdegradowane przez kopalnię zaczynają odżywać i
powoli coś się na nich dzieje. Również p. Kosmaty rekultywuje i tworzą się
tereny rekreacyjne. Zwrócił uwagę, że i tak jest jeszcze wiele pozostałości
kopalnianych np. poodwracane spadki rowów, rowy niewyczyszczone przez
kopalnie, tragicznie wyglądająca pompownia i inne. Jego zdaniem, lepiej żeby
iść w kierunku lotniska oraz rozwoju obiektów i terenów towarzyszących.
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek wyraził swoją opinię, że węgiel jest
potrzebny i trzeba go wydobywać tam gdzie są kopalnie.
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Radny Andrzej Wojtyła prosił o przeanalizowanie wspólnie z Urzędem Stanu
Cywilnego i dyrektorką szkoły w Janowicach statystyki urodzin dzieci, gdyż
dochodzą informacje, że przedszkole jest już przepełnione i nie ma możliwości
przyjmowania nowych dzieci.
Zapytał też, czy w związku ze zmianą finansowania programu niskiej emisji,
zmiany te będą rzutowały na mieszkańców, czy też tylko na sposób
finansowania? Zapytał tez, czy te osoby, które mają już zawarte umowy, będą je
miały nowelizowane, czy też ten sposób będzie dotyczył tylko nowych osób,
które będą dopiero wchodzić do tego programu.
Radny Stanisław Nycz zgłosił dziury w drodze na ul. Miodowej, Łanowej,
Targanickiej.
Radny Jan Wróbel wniósł uwagi do wykonanego remontu cząstkowego na ul.
Kościelnej.
Prosił o wycięcie krzaków na łuku ul. Kościelnej i Gospodarskiej.
Radny Jerzy Kijas zgłosił potrzebę załatania dziur na ul. Groszkowej.
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek wnioskował o ujęcie w budżecie na
przyszły rok budowę drogi gminnej, bocznej ul. Ludowej.
Zapytał, czy budowa oświetlenia na ul. Grobel Borowa została już zakończona?
Wnosił, aby zamontować reduktor wodny tak, aby podnosząc ciśnienie na
Bestwinę, Janowice nie podnosić go na Kaniów, gdyż powoduje to pękanie rur.
W imieniu mieszkańców prosił, aby spróbować egzekwować remont stacji PKP
w Kaniowie.
Maria Maroszek sołtys sołectwa Bestwina poruszyła problem bezpańskich
psów.
Marek Pękala sołtys sołectwa Kaniów zgłosił potrzebę obniżenia studzienek na
chodniku przy ul. Krzywolaków oraz doprowadzenie do stanu używalności
przejścia pod torami.

Ad.11
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek odczytał odpowiedzi, które wpłynęły na
piśmie podpisane przez Zastępcę wójta Artura Beniowskiego:
- pismo skierowane do starosty bielskiego i Zarządu Powiatu o akceptację
zamierzeń oraz przesłanie stosownego porozumienia na zadania realizowane
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w latach 2008-2009 tj. budowa chodnika w Janowicach przy ul. Janowickiej
od skrzyżowania z ul. Korczaka do skrzyżowania z ul. Targanicką oraz
budowa chodnika w Kaniowie przy ul. Batalionów Chłopskich na odcinku od
działki nr 824/10 do skrzyżowania z ul. Kóski. W piśmie jest wzmianka, że
inwestycja finansowana będzie kosztem i staraniem Urzędu Gminy w
Bestwinie. Załącznik nr 14 do nin. protokołu.
 pismo skierowane do Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej z
zawartymi następującymi wnioskami:
- prośba o przycięcie drzew i krzaków szczególnie na skrzyżowaniach,
- prośba o wycinkę drzew na skrzyżowaniu ulicy Krzywolaków w
Kaniowie,
- sugestia, by baczniej przyjrzeć się pracom wykonywanym na drogach
powiatowych (roboty niejednokrotnie wykonywane niedbale i bez
należytego zabezpieczenia),
- prośba po raz kolejny o wykonanie prac, które zostały zawarte w
protokole z ubiegłorocznej wizji przejazdowej na terenie Gminy Bestwina
(niektóre prace zostały wykonane),
- prośba, by podać zadania, które Zarząd Dróg ma zaplanowane na terenie
Gminy Bestwina.
Pismo stanowi załącznik nr 15 do nin. protokołu.
 pismo skierowane do Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej z zawartą
prośbą o pisemne uzasadnienie, dlaczego oznakowanie pionowe „przełomy
na drodze” przy ul. Krakowskiej w Bestwinie, nie może zostać usunięte.
Pismo stanowi załącznik nr 16 do nin. protokołu.
 pismo skierowane do Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej z
wnioskiem Rady Sołeckiej w Janowicach o zamontowanie znaku
informującego o ostrym zakręcie na ul. Janowickiej przy krzyżu przy starej
szkole. Pismo stanowi załącznik nr 17 do nin. protokołu.
 pismo skierowane do Grzegorza Bobonia Dyrektora CKSiR w Bestwinie
zawierające wnioski z rad sołeckich:
- przejęcie organizowania Rajdu Rowerowego w Janowicach przez CKSiR
w Bestwinie,
- zamontowanie dwóch ławek i kosza w pobliżu placu zabaw dla dzieci na
terenach rekreacyjnych w Janowicach,
- zamontowanie słupków do piłki siatkowej w „Parku Wiejskim” w
Kaniowie,
Pismo stanowi załącznik nr 18 do nin. protokołu.
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 pismo skierowane do Rady Sołeckiej w Janowicach w odpowiedzi na
wnioski z posiedzeń Rady Sołeckiej:
- wnioski dotyczące zadań CKSiR zostały przekazane do dyrektora CKSiR,
- wykonanie punktów świetlnych na ul. Janowickiej zostało wykonane,
natomiast woda na tereny rekreacyjne zostanie doprowadzona przed
Janowickim Piknikiem Rodzinnym,
- obecnie nie ma możliwości finansowych na przywrócenie przedszkola w
poprzednim budynku. Są toczone rozmowy z najemcą lokalu (zaprzestał
opłat i nie dokonuje prac w lokalu),
- zostały zakupione sztachety na ogrodzenie, w najbliższym czasie zostaną
zakupione materiały i wykonane ogrodzenie,
- remonty cząstkowe i gruntowe wykonywane są na bieżąco,
- zostało skierowane pismo do ZDP w sprawie znaku przy ul. Janowickiej.
Pismo stanowi załącznik nr 19 do nin. protokołu.
 pismo skierowane do Rady Sołeckiej w Kaniowie w odpowiedzi na wnioski
z posiedzeń Rady Sołeckiej:
- zabezpieczenie ujęcia wody pitnej i poprawa gospodarki wodnej są
omawiane z odpowiednimi służbami i dokonamy starań by zabezpieczyć
środki w kolejnych budżetach na te cele,
- remonty cząstkowe, gruntowe, wykaszanie, są na bieżąco wykonywane,
- kolejna zbiórka odpadów wielkogabarytowych zostanie przeprowadzona z
wzięciem pod uwagę sugestii rad sołeckich i radnych,
- na chwilę obecną nie będzie zakładany monitoring, została natomiast
podpisana umowa z policją na patrole nocne w piątki i soboty,
- środki na remont w okolicy Domu Gromadzkiego w Kaniowie i
zagospodarowanie nieremontowanej części przedszkola na salę
gimnastyczną dla dzieci, muszą zostać założone w przyszłorocznym
budżecie,
- prośba dotycząca zainstalowania słupków do gry w piłkę siatkową zastała
przekazana do CKSiR,
- w sprawie środkowej drogi na stawie Borowym tj. działki nr 1206 Wójt
Gminy wystąpi do Wojewody Śląskiego o wydanie decyzji
deklaratoryjnej o nabycie z mocy prawa przez Gminę Bestwina działki nr
1206 obręb Bestwinka Kaniowska po zajęciu stanowiska przez Wojewodę
odnośnie działki nr 849/2, dla której obecnie toczy się postępowanie
przed Wojewodą. Działka 1206 zachodnią granicą przylega do działki
849/2, a stan prawny obu działek jest podobny,
Pismo stanowi załącznik nr 20 do nin. protokołu.
 pismo Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej skierowane do Urzędu
Gminy Bestwina informujące, że środki jakimi dysponują na pielęgnację,
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wycinkę drzew i krzewów rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych
na terenie powiatu bielskiego są bardzo ograniczone w związku z czym
dokonują jedynie wycinki w najbardziej niebezpiecznych miejscach. W
odpowiedzi na pismo dotyczące ograniczenia widoczności na skrzyżowaniu
dróg: ul. Floriana z ul. Dankowicką w Kaniowie po sprawdzeniu w terenie
informuje, że widoczność na tym skrzyżowaniu jest dobra. Pismo stanowi
załącznik nr 21 do nin. protokołu.
 pismo Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej skierowane do Zastępcy
Wójta Gminy Bestwina:
- remonty cząstkowe dróg powiatowych na terenie Gminy Bestwina
wykonywane są na bieżąco i będą kontynuowane,
- część ustaleń z wizji przeprowadzonej w zeszłym roku została wykonana,
natomiast reszta będzie wykonana w zależności od posiadanych środków
finansowych,
- wykonanie barierek ochronnych na ul. Czechowickiej nie jest realna do
wykonania w bieżącym okresie, ze względu na wielkość posiadanych
środków finansowych,
- sprawy odwodnienia dróg powiatowych realizowane jest na bieżąco,
szczególnie na odcinkach gdzie wymaga to koniecznych i najpilniejszych
prac, z uwzględnieniem także odwodnienia skrzyżowania ulic Witosa i
Krakowskiej w Bestwinie,
- problem ścinania i uzupełniania poboczy planuje się rozwiązać jeszcze w
tym roku, mając na uwadze szczególnie niebezpieczne miejsca, po
rozstrzygnięciu przetargu, który jest w fazie realizacji.
Pismo stanowi załącznik nr 22 do nin. protokołu.
Po odczytaniu pism przez przewodniczącego Rady
udzielali:

dalszych odpowiedzi

Wójt gminy Stefan Wodniak nawiązał do programu niskiej emisji informując,
że program ten jest kontynuowany . I etap w ubiegłym roku objął 40 pieców,
były inne warunki w umowie. Na ten rok te warunki finansowania zostały
zmienione ze względu na zakwestionowanie ze strony Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i dopłata do wymiany pieców wynosi: do
pieców gazowych 57%, zaś do pieców opałowych 63%. W roku bieżącym
planowane jest do wymiany 160 pieców.
Wypowiedź Wójta w tej kwestii uzupełnił Prezes PK”Kombest” Wacław
Waliczek informując, że w roku ubiegłym to finansowanie było inne, tzn.
dopłata wynosiła 6,3tys.zł. do pieca. Taki sposób został zakwestionowany przez
WFOŚiGW i aktualnie refundacja pieca wynosi 63% wartości zakupu. Te 160
pieców w roku bieżącym zostanie wymienionych na tych nowych zasadach.
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Również prezes Wacław Waliczek wyjaśnił sprawę dotyczącą ciśnienia wody
informując, że podnoszenie ciśnienia na Bestwinę nie ma związku z
podniesieniem go na Kaniów, ponieważ jest zainstalowany reduktor i wręcz na
Kaniów jest to ciśnienie zaniżane. Niemniej planuje się doprowadzić do takiej
sytuacji, aby pompa, która będzie pompowała na Kaniów była włączona
odrębnie.
Zastępca Wójta Artur Beniowski poinformował, że na kolejną sesję przygotuje
odpowiedzi na piśmie na te wnioski i pytania z dzisiejszej sesji, na które dziś nie
było udzielonej odpowiedzi. Poinformował jedynie, że oświetlenie na Grobli
Borowej na ten rok zostało zakończone. Zostało wykonane tyle, ile było
zatwierdzone przez Radę Gminy kosztowo w projekcie. Jeżeli będzie chęć taka,
żeby wpisać dalszą część ulicy na oświetlenie na lata przyszłe, to zostanie to
wpisane do projektu budżetu.
Patrole Policji zostaną rozpoczęte od najbliższego weekendu.
Ad. 12
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Jerzy Zużałek dziękując za
udział w obradach, za dyskusję, zamknął XIX sesję Rady Gminy Bestwina w
dniu 10 lipca 2008 roku.
Sesja rozpoczęła się o godz. 14:30 a zakończyła o godz.18:45.
Protokolant:
Insp. Irena Glądys

Sekretarz obrad:
Radny Edward Jonkisz

