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Bestwina, dn.  13 maja 2010r. 

 

P r o t o k ó ł  Nr XL/10 

 

z sesji Rady Gminy Bestwina w dniu 13 maja 2010 roku odbytej w sali 

posiedzeń Urzędu Gminy Bestwina. 

 

Protokół obejmuje uchwały Rady Gminy Bestwina od Nr XL/289/10 do              
Nr XL/295/10. 
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 porządku obrad. 
4. Zatwierdzenie protokołu z sesji Rady Gminy Bestwina z dnia 22 kwietnia 
2010r. 

5. Podjęcie uchwał w sprawie: 
1) zmiany Uchwały Nr XXXVI/268/10 Rady Gminy Bestwina w sprawie 
budżetu gminy na 2010r. 

2) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa 
Bestwina w gminie Bestwina, 

3) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa 
Bestwinka w gminie Bestwina, 

4) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa 
Janowice w gminie Bestwina, 

5) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa 
Kaniów w gminie Bestwina, 

6) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa 
Bestwina w gminie Bestwina, 

7) zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Bestwinie. 

6. Informacje bieżące. 
7. Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich. 
8. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania. 
9. Zamknięcie sesji. 
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Ad.1       
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek przywitał wszystkich radnych Rady 
Gminy Bestwina, wójta gminy, zastępcę wójta, skarbnika gminy, kierownictwo 
Urzędu Gminy Bestwina, kierownictwo jednostek organizacyjnych, sołtysów, 
radnych powiatowych, redaktora naczelnego „Magazynu Gminnego” oraz 
zaproszonych gości. Otworzył XL sesję Rady Gminy Bestwina w dniu 13 maja 
2010 roku. Na podstawie posiadanej listy obecności stwierdził prawomocność 
obrad. Na ustawową liczbę 15 radnych w sesji uczestniczyło 15 radnych. 
 
Przed przystąpieniem do części roboczej sesji, Przewodniczący Rady Gminy 
Jerzy Zużałek wraz z Wójtem Gminy Stefanem Wodniakiem, w imieniu 
wszystkich, wręczył podziękowanie oraz nagrodę w obecności Prezesa OSP w 
Bestwinie Jana Oziminy oraz  Naczelnika OSP w Bestwinie Marcelego Krausa, 
Druhowi  Mateuszowi Kubikowi za bohaterski czyn uratowania życia dwóm 
osobom – kobiecie i jej dwuletniemu dziecku. Kobieta kierując samochodem 
uległa wypadkowi i jej samochód wraz z nią i dzieckiem wpadł do stawu na 
ulicy Świtezianki w Bielsku-Białej.  
 
Treść podziękowania: 
„Człowiek jest odpowiedzialny  
nie tylko za uczucia, które ma dla innych, 
ale i za to, które innych uczą  
(Stefan Wyszyński) 
 

Szanowny Panie 
Są zawody, których wykonywanie jest misją. Nie ma piękniejszej misji niż 
ratowanie życia lub zdrowia ludzi. Nie ma ważniejszej wiedzy niż ta, która 
zapewnia bezpieczeństwo. 
Budująca jest świadomość, że są w naszej gminie ludzie, na których można 
polegać nawet w dramatycznych sytuacjach. 
Tak właśnie było 21 kwietnia 2010 roku na ul.  Świtezianki w Bielsku-Białej gdy 
udzielił pan pomocy osobom potrzebującym, ratując im życie. Wykazując się 
przy tym wiedzą i zdecydowaniem. Dumni jesteśmy z faktu działania w 
szeregach służ odpowiedzialnych za ludzkie bezpieczeństwo, ludzi takich jak 
Pan, profesjonalnie przygotowanych, szlachetnych, którzy nie wahają się służyć 
pomocą tym, którzy jej potrzebują. 
Dziękujemy Panu za ten wspaniały akt ludzkiej solidarności. 
 
Przewodniczący Rady                                                       Wójt 
     Jerzy Zużałek                                                      Stefan Wodniak 
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Druh Mateusz Kubik za ten bohaterski czyn został także odznaczony medalem 
przez komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej. 
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek podkreślił, że na uwagę zasługuje 
również to, że Mateusz Kubik jest członkiem Gminnego Klubu Honorowych 
Dawców Krwi. 
 
Kolejno złożono życzenia radnemu Jackowi Łuszczakowi z okazji 50-tych 
urodzin oraz życzenia imieninowe dla Skarbnika Gminy Stanisławy Grzywy i 
Sekretarza Gminy Stanisława Wojtczaka z okazji imienin. 
 
Przewodniczący Jerzy Zużałek złożył również kondolencje sołtysowi z Janowic 
Janowi Stanclikowi z powodu śmierci syna. 
 
Ad.2 

Sekretarzem obrad zgodnie z harmonogramem jednogłośnie wybrany został 
radny Jerzy Stanclik. 
 

Ad.3 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek przedstawił porządek obrad, który 
został przyjęty jednogłośnie tj. 15 głosami „za”. 
 
Ad.4 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek stwierdził, że protokół z  sesji Rady 
Gminy Bestwina z dnia 22 kwietnia 2010 sporządzony został prawidłowo                  
i znajduje się do wglądu na sali obrad, zaś 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 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek przypomniał, że w dniu 10 maja 
2010r. odbyło się jedno wspólne posiedzenie wszystkich komisji stałych Rady 
Gminy, na którym omawiane i opiniowane były projekty uchwał na obecną 
sesję.  Zadeklarował, że  wypracowane opinie  będzie przedstawiał przy 
podejmowaniu poszczególnych uchwał. 
 
Rada Gminy w liczbie 15 radnych przystąpiła do podjęcia uchwał : 
 
1) zmiany Uchwały Nr XXXVI/268/10 Rady Gminy Bestwina w sprawie  
budżetu gminy na 2010r. 

• Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Skarbnik Gminy Stanisława 
Grzywa informując, że projekt uchwały, który był przedstawiany na 
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posiedzeniu komisji uległ znacznej zmianie, dlatego, że w tzw. międzyczasie 
doszły środki na realizację zadania przez Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej – Kapitał ludzki. Zaznaczyła, że są to środki unijne i nie można 
zwlekać z wprowadzeniem ich do budżetu. Ostateczna kwota na to zadanie 
wynosi 125 955,66zł. Wszyscy radni otrzymali autopoprawkę do projektu 
uchwały. 

• Opinia komisji pozytywna. 
• Brak głosów w dyskusji. 
W wyniku przeprowadzonego głosowania autopoprawka do projektu uchwały 
została przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie. Również Uchwała Nr 
Xl/289/10 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/268/10 Rady Gminy 

Bestwina w sprawie  budżetu gminy na 2010r.  – została przyjęta 15 głosami 
„za” tj. jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik nr 3 do nin. protokołu. 
 
Przed podjęciem uchwał dotyczących zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w poszczególnych sołectwach, wyjaśnień 
udzielił Wójt Stefan Wodniak informując, że prace nad zmianą planu trwały 
prawie półtora roku. Aktualnie następuje finalizacja. Zmiany te były 
szczegółowo omawiane i wyjaśniane. Zaznaczył też, że nie wszystkie wnioski 
zakwalifikowały się do rozpoznania pozytywnego. Wyjaśnił też, że sołectwo 
Bestwina objęte jest dwoma projektami zmiany miejscowego planu.  
Wypowiedź Wójta uzupełniła Kierownik Referatu Alicja Grygierzec informując 
o wielkościach areału w poszczególnych sołectwach objętych zmianą. 
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek przedstawił opinię komisji do 
wszystkich pięciu projektów uchwał, informując, że wszystkie projekty 
uzyskały pozytywną opinię komisji. 
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek poddał 
pod głosowanie kolejno poszczególne projekty uchwał w sprawie: 
 

2) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa 
Bestwina w gminie Bestwina, 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr Xl/290/10 w sprawie 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa 

Bestwina w gminie Bestwina – została przyjęta 15 głosami „za” tj. 
jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu. 
 

3) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa 
Bestwinka w gminie Bestwina, 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr Xl/291/10 w sprawie 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa 
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Bestwinka w gminie Bestwina – została przyjęta 15 głosami „za” tj. 
jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu. 
 

4) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa 
Janowice w gminie Bestwina, 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr Xl/292/10 w sprawie 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa 

Janowice w gminie Bestwina – została przyjęta 15 głosami „za” tj. 
jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 6  do nin. protokołu. 
 

5) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa 
Kaniów w gminie Bestwina, 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr Xl/293/10 w sprawie 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa 

Kaniów w gminie Bestwina – została przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu. 
 

6) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa 
Bestwina w gminie Bestwina, 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr Xl/294/10 w sprawie 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa 

Bestwina w gminie Bestwina – została przyjęta 15 głosami „za” tj. 
jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu. 
 

7) zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Bestwinie. 

• Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Zastępca Wójta Artur Beniowski. 
Zmiana dotyczy wykazu komórek organizacyjnych Ośrodka Zdrowia w 
Bestwinie tj. Gabinet Fizykoterapii zmienia się na Gabinet Fizjoterapii oraz 
dopisuje się Poradnię Rehabilitacyjną. Pozostała treść Statutu SP ZOZ 
pozostaje bez zmian. Zmiany spowodowane są koniecznością wystąpienia do  
Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie otwarcia tychże gabinetów           
w nowo wyremontowanym Ośrodku Zdrowia w Bestwinie i doposażenie ich 
w sprzęt potrzebny do prawidłowego i na wysokim poziomie 
funkcjonowania.   

• Opinia komisji pozytywna. 
• Brak głosów w dyskusji. 
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr Xl/295/10 w sprawie 
zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Bestwinie – została przyjęta 15 głosami „za” tj. 
jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu. 
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Ad.6 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek  poinformował, że w Kaniowie w 
dniu 25 kwietnia br. odbyła się akcja krwiodawstwa. Krew oddało 37 osób i 
uzyskano  16 650ml. krwi. 
W szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie gminy organizowany jest 
konkurs krwiodawstwa. Chęć udziału w konkursie wyraziło 70 uczniów. Od 21 
maja br. odbywają się eliminacje szkolne. Przewodniczący prosił obecnych na 
sali o ewentualne sponsorowanie nagród. 
 
Poinformował również, że , wraz  z radnym Jackiem Łuszczakiem i jego synem 
Michałem wzięli udział w Międzynarodowym Turnieju Siatkówki 
organizowanym przez Euroregion Beskidy. Turniej odbył się w dniu 29 
kwietnia br. w Stręczynie. Reprezentacja powiatu bielskiego, składająca się z 
zawodników z Czechowic-Dziedzic i gminy Bestwina, zajęła I miejsce. 
 
W imieniu własnym, Wójta Gminy oraz organizatorów zaprosił na Majowy 
Dzień Radości – Piknik Trzeźwościowy, który odbędzie się 22 maja br. w 
Kaniowie na terenach rekreacyjnych. Będzie wiele atrakcji, zaś cała impreza 
odbędzie się bez alkoholu. 
 
Wójt Gminy Stefan Wodniak zwrócił się do Rady Gminy z prośbą, aby kolejna 
sesja odbyła się w dniu 9 czerwca 2010r. tj. w środę, a nie 10 czerwca br. w 
czwartek, gdyż w tym czasie Euroregion zwołuje walne zebranie. Przyspieszony 
termin sesji wiąże się z koniecznością rozstrzygnięcia spraw inwestycyjnych.  
  
Wójt poinformował także, że termin odbioru Ośrodka Zdrowia w Bestwinie po 
przeprowadzonym remoncie planuje się na dzień 15 czerwca br. , zaś w dniach             
19 – 20 czerwca br. Zespół Regionalny „Bestwina” obchodzi jubileusz 40-lecia. 
 
Zastępca Wójta Artur Beniowski podał terminy zbiorki odpadów 
wielkogabarytowych dla poszczególnych sołectw: Kaniów i Bestwinka – 27 i 28 
maja br., Bestwina i Janowice – 1 i 2 czerwca br. Firma, która wygrała przetarg 
na odbiór odpadów to Firma „Sita” z Bielska-Białęj. 
 
Ad.7 

W ramach wniosków i  zapytań radnych oraz rad sołeckich Przewodniczący 
Jerzy Zużałek odczytał: 
 
wnioski z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Bestwinka w dniu 25 kwietnia 2010r.: 
– rozważyć możliwość przebudowy skrzyżowania ul. Dworkowej z ulicami 
Św. Floriana i Św. Sebastiana, 
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– dokończyć wymianę sieci wodociągowej w sołectwie ul. Młyńska, ul. 
Witosa, 

– ująć w planach na lata 2011-14 zagospodarowanie pomieszczeń szkolnych, 
będących w stanie surowym, z przeznaczeniem na rozszerzenie bazy 
kulturalno-oświatowej, 

– zamontować lampy oświetleniowe na ul. Ślosarczyka, pomiędzy posesją p. 
Fułat a p.Bieroński, 

– dokończyć wymianę rur azbestowych i przyłączy na ul. Braci Dudów, 
– zwrócić uwagę na jakość wykonanych napraw szkód pozimowych na 
drogach, 

– zlecić geodezyjny pomiar i oznaczenie wielkości działki, stanowiącej 
własność gminy a sąsiadującej z działką Kółka Rolniczego, 

– ująć w planie budowę chodnika po prawej stronie od ul. Jarzębinowej do 
granicy z Bestwiną, wzdłuż posesji p. Jana Ślosarczyka, 

– dokończyć prace modernizacyjne obok przejazdu kolejowego na ul. Św. 
Floriana w stronę Kaniowa, 

– rozważyć możliwość dowiezienia dodatkowego kamienia na drogę przy 
posesji pp.Kubik ul. Gandora. 

Wnioski z Zebrania Wiejskiego stanowią załącznik nr 11 do nin. protokołu. 
 
wnioski z zebrania Rady Sołeckiej w Janowicach z dnia 16 kwietnia 2010r.: 
– podjąć decyzję co do przedszkola w Janowicach (czy przedszkole społeczne, 
czy prywatne), 

– podjąć pilne rozmowy władz Gminy Bestwina ze Starostwem Powiatowym i 
Zarządem Dróg Powiatowych o dalszy remont ulicy Janowickiej od kościoła 
w Janowicach do piekarni w Bestwinie oraz remont kapitalny ulicy Szkolnej, 

– wykonać ofosowanie drogi powiatowej ulicy Kubika od ulicy Janowickiej w 
Janowicach do rzeki oraz remont mostku na rzece Łękawka na tej drodze, 

– załatać dziury na ulicy Górskiej – drodze powiatowej – od ulicy Janowickiej, 
– wysypać kamieniem ulicę Podlesie wzdłuż lasu, 
– ofosować tereny rekreacyjne od strony p.Pindlów, 
– naprawić odpływ kanalizacyjny poniżej estrady na terenie rekreacyjnym w 
Janowicach, podmywa rury odpływowe w lesie. Zakupić 3 pokrywy na 
studzienki kanalizacyjne na terenach rekreacyjnych. 

Protokół z zebrania Rady Sołeckiej stanowi załącznik nr 12 do nin. protokołu. 
 
Ustne wnioski złożyli: 
 
Radna Danuta Kubik 
– prosiła o naprawę ul. Olchowej, która jest w bardzo złym stanie (dziury 
szerokości 90cm), 

– prosiła o załatanie dziur na ul. Magi (odcinek graniczący z Dankowicami), 
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– w imieniu p. Staniaka prosiła o wyrównanie pobocza przed jego 
ogrodzeniem, gdyż przy remoncie ul. Witosa pobocze to zostało zniszczone, 

– w imieniu mieszkańców ul. Witosa, zgłosiła problem zbyt głębokich korytek 
wzdłuż ulicy, co utrudnia wjazd do ich posesji, 

– w imieniu mieszkańców ul.Pastwiskowej i ul. Braci Dudów prosiła o pilną 
potrzebę czyszczenia rowu melioracyjnego odprowadzającego wodę z byłego 
pastwiska do Łękawki. Mieszkańcy proszą również o wyczyszczenie rowu 
odprowadzający wodę z pól z tzw. Jastrzębca (ok. 8ha) do powyższego rowu 
melioracyjnego. Niedrożny jest również przepust na ul. Braci Dudów obok         
p. Wróbla Antoniego, co powoduje zastój wody na długości całego rowu, 

– zapytała o dalsze losy działki gminnej przy ul. Dworkowej, bo aktualnie jest 
zarośnięta paprocią i pokrzywami, a także ktoś postawił barakowóz, 

Radny Jerzy Stanclik 
– podziękował za zamontowanie nowego planu gminy Bestwina obok 
pawilonu GS-u. Zapytał, czy mapa ta zostanie osłoniona pleksi lub szkłem, 
bo w przeciwnym razie wyraził obawę, że szybko zostanie zniszczona przez 
wandali. 

Radny Łukasz Furczyk 
– zapytał, jak wygląda sprawa przepustu na ul. Kóski w okolicach p. Brosza.  
– zapytał radnych powiatowych, kiedy zostaną załatane dziury na ul. 
Krzywolaków. 

Radny Stanisław Nycz 
– w imieniu mieszkańców ul. Janowickiej prosił o obniżenie 6 studzienek na 
chodniku przy ul. Janowickiej, które wystają ponad 10cm ponad chodnik 
(odcinek od przedszkola do szkoły), 

– zapytał o możliwość przywiezienia dwóch samochodów kamienia na tereny 
rekreacyjne. 

Radny Edward Jonkisz 
– wnosił, aby zwrócić się do PKP o naprawę przejazdu kolejowego. 
Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że takie pismo było wystosowane i 
w odpowiedzi na nie PKP poinformowało o zamiarze remontu przejazdu. 
Radny Antoni Grygierzec 
– zapytał o skrzyżowanie „Kominkowice” i czy po wizycie Dyrektora ZDP              
p. Kubisia w Bielsku-Białej dojdzie do poprawy sytuacji pieszych. Poruszył 
również sprawę przepustu na ul. Krzywolaków (największe załamanie na 
przepuście koło ul.Furczyka, 

– zwrócił uwagę na niefachowo wykonany rów melioracyjny przy ul. 
Dankowickiej, który po wiosennych roztopach obsunął się na pewnych 
odcinkach. Apelował do powiatu, aby zostało to poprawione. Zwrócił uwagę 
na pilną konieczność wyczyszczenia odcinka rowu od torów do Łękawki. 
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Radny Andrzej Wojtyła  
– poparł wniosek Rady Sołeckiej w Janowicach o wysypanie kamieniem ulicy 
Podlesie wzdłuż lasu, 

– prosił o zrewidowanie ul. Borowej, gdyż wypadły duże dziury i jest problem 
z przejazdem. 

Radny Wiesław Szypuła 
– zwrócił uwagę, że na ul. Witosa po przeprowadzonym remoncie zbiera się 
woda naprzeciw bramy do GS-u. Ponadto na zjazdach do posesji                        
p. Ślosarczyka i p. Kędziora można zawisnąć samochodem. 

Radny Jan Wróbel 
– ponowił wniosek o wykonanie przepustu na ul. Plebańskiej, gdyż podczas 
deszczu woda  z osiedla wpływa do stawu  

Radny Jerzy Borutka 
– w imieniu Koła Pszczelarzy podziękował za zakup sadzonek drzew 
miododajnych. 

Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek 
– również nawiązał do wspomnianego przepustu na ul. Krzywolaków na 
wysokości ul. Furczyka, jak również zwrócił uwagę, że na wysokości                 
p. Cupriaka droga jest zapadnięta i na całej szerokości zniszczona, 

– zwrócił uwagę, że od oddania ul. Witosa nie minął jeszcze rok, a już widać 
wyraźne uszkodzenia (zapadnięty asfalt przy zatoczce autobusowej w rejonie 
ul. Malinowej, oberwany asfalt przed posesją p. Sasa), 

– potwierdził brak przejść dla pieszych  w rejonie skrzyżowania, o których 
mówił radny Grygierzec. Zwrócił się do radnych powiatowych, aby 
interweniowali w Starostwie w tych sprawach, 

– w imieniu mieszkańców ul. Czechowickiej zgłosił pilną potrzebę załątania 
dużej dziury w drodze w obrębie ul. Dworskiej, 

– ponowił konieczność remontu ul. Jawiszowickiej, 
– zapytał radnych powiatowych, jak ma się sprawa przedłużenia asfaltu na ul. 
Batalionów Chłopskich w stronę centrum Kaniowa. 

Radny Łukasz Furczyk 
– zwrócił uwagę, że na ul. Witosa w Kaniowie wykonano nową zatoczkę 
autobusową, zaś przystanek nadal jest stary i zniszczony. Zapytał więc, czy 
nie należałoby go rozebrać i postawić nowej wiaty? 

Radny Edward Jonkisz 
– w imieniu mieszkańców Kaniowa prosił o obcięcie drzew na ulicy Dębowej, 
Myśliwskiej i Żwirowej, gdyż gałęzie utrudniają przejazd, szczególnie 
dużym pojazdom podczas żniw. 

Sołtys sołectwa Kaniów Marek Pękala 
– zgłosił konieczność remontu przepustu na ul. Floriana w rejonie przejazdu 
kolejowego. Przypomniał, że sprawa ciągnie się już od zeszłego roku, a 
obecnie jest tam duże osuwisko i stwarza duże zagrożenie, 
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– zapytał, kiedy rozpocznie się remont rowów na terenach szkód górniczych? 
– W imieniu rodziców małych dzieci prosił, aby plac zabaw przy przedszkolu 
był otwarty na czas weekendów,  

Radny Jan Wróbel 
– zapytał radnych powiatowych o przepust na ul. Gospodarskiej. Aktualnie jest 
tam wyrwa w asfalcie i jego zdaniem ustawienie w tym miejscu  
„pachołków” nie rozwiąże problemu. 

Sołtys sołectwa Janowice 
– zapytał, czy są czynione starania na przekop pod drogą ul. Pszczelarskiej. 
Proponował też, aby fosę od strony p.Sadloka zarurować bądź wykorytować 
celem odprowadzenia wody do Potoku Pasieckiego, 

– zgłosił, że w starym przedszkolu jest otwarty właz i woda wlewa się po 
ścianach do środka.  

 

Ad.8 

Przewodniczący Jerzy Zużałek  odczytał odpowiedzi Zastępcy Wójta Artura 
Beniowskiego na wnioski z sesji Rady Gminy z dnia 22kwietnia 2010r., które 
nie zostały omówione podczas posiedzenia: 
• zjazdy – mijanki na ul. Targanickiej będą wykonywane wraz z obkoszeniem i 
wyczyszczeniem rowów, 

• wnioskowane, konieczne przycinki drzew przy drogach gminnych są 
wykonywane na bieżąco, 

• w tym roku nie przewiduje się odkomarzania. Zadanie to nie zostało ujęte w 
budżecie. Z przeprowadzonego rozeznania, ościenne samorządy również nie 
będą wykonywały tego typu akcji. 

Odpowiedzi stanowią załącznik nr 13 do nin. protokołu. 
 
Kolejno Przewodniczący Jerzy Zużałek odczytał pismo p.Barbary Zaczek-
Kubica prowadzącej Praktykę Stomatologiczną w Bestwinie przy ul. Szkolnej 6  
nawiązujące do skargi złożonej na ostatniej sesji przez radnego Stanisława 
Nycza. Pismo stanowi załącznik nr 14 do nin. protokołu. 
Radny Stanisław Nycz stwierdził, że  tylko złożył zapytanie w imieniu 
mieszkańców. 
 
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek zaproponował radnemu Stanisławowi 
Nycz, aby porozmawiał z p. Stomatolog celem wyjaśnienia sprawy. 
 
Radny Jacek Łuszczak stwierdził, że radny Stanisław Nycz zwrócił uwagę na 
ogólnie szeroki problem, który ogólnie dotyczy służby zdrowia, a szczególnie 
stomatologii, bo prawie ¾ pacjentów korzysta z gabinetów prywatnych. W 
związku z powyższym problem jest w tym, że p. Doktor,  jak wynika z pisma, 
już wyrobiła limit, który został jej przyznany przez NFOZ. Jest to więc problem 
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nie związany z bytnością p. Doktor, ale  problem jest w tym, jak mało godzin 
ma na to, aby móc rzetelnie wykonać swoją pracę. Według jego opinii, radny 
Stanisław Nycz swoją wypowiedzią chciał właśnie podkreślić w czym tkwi 
problem. I to zostało źle zinterpretowane. 
Ze swej strony zaproponował spotkanie z redaktorem Magazynu Gminnego, aby 
omówić możliwość autoryzowania przez radnych swoich wypowiedzi. 
 
Wójt Gminy Stefan Wodniak nawiązując do powyższego problemu, ogólnie 
zwrócił się do wszystkich, aby zgłaszając skargi mieszkańców unikać słów, 
które wywołują niedomówienia. Poparł propozycję Przewodniczącego Rady, 
aby radny Stanisław Nycz spotkał się  z p. Doktor i wyjaśnił, że nie było jego 
intencją Jej „atakowanie”, a przekazał jedynie uwagi zgłaszane przez 
mieszkańców. 
 
Radny Wiesław Szypuła również potwierdził, że wypowiedź radnego Nycza nie 
był atakiem personalnym, ale zwróceniem uwagi na główne problemy, które są 
w służbie zdrowia w szczególności stomatologii w naszej gminie. Zwrócił też 
uwagę, że w artykule, który umieszczony był w Magazynie Gminnym wkradł 
się w tej sprawie chochlik drukarski. 
 
Radny Antoni Grygierzec również poparł propozycję spotkania radnego Nycza             
z p. Doktor, ale zwrócił też uwagę, że radni są od tego, aby zgłaszać wnioski, 
uwagi, czy zapytania mieszkańców. 
 
Zastępca Wójta Artur Beniowski odpowiadając na niektóre wnioski 
poinformował, że: 
•••• prawie 70-80% zgłoszonych na tej sesji wniosków kierowanych było do 
radnych powiatowych, 

•••• remont ul. Witosa – prosił, aby z uwagami poczekać do ukończenia tego 
remontu, 

•••• wjazdy do posesji przy tej ulicy będą wykonane. Aktualnie zostały  
wykonane tymczasowe wjazdy do czasu wylania asfaltu, aby mieszkańcy 
mieli możliwość wyjeżdżania, 

•••• skrzyżowanie  „Kominkowice” – odbyło się spotkanie w obecności sołtysa z 
dyrektorem ZDP, służb Zarządu Powiatu oraz radnego Antoniego Grygierca. 
Ustalono, że do końca miesiąca br. pojawią się tam przejścia dla pieszych, a 
także chodniczki w kierunku parkingu przy sklepie, 

•••• na pozostałe wnioski i zapytania udzieli odpowiedzi na następnej sesji, 
łącznie z tymi, które dotyczą powiatu. 

 
Radny Wiesław Szypuła ponowił prośbę o zwrócenie uwagi na rozlewisko na 
drodze, o którym mówił wcześniej. 
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Radny Edward Jonkisz prosił, aby utwardzić i zalać asfaltem łuk na ul. Witosa 
w kierunku Bestwiny, za torami na przeciw p. Adamca. Odcinek ten jest bardzo 
zwężony i rozjeżdżony przez ciężki transport. 
 
Radny Rady Powiatu Bielskiego Bogusław Stolarczyk stwierdził, że bardzo 
trudno przekazywać cokolwiek do Powiatu, jeżeli w trakcie wykonywania danej 
pracy nikt nie przyszedł do niego, aby zgłaszać awarie, czy niedociągnięcia. 
Zaznaczył, że jako radni powiatowi mogą reagować w Powiecie,  ale w trakcie 
wykonywania prac. Po odbiorze jest to trudne. Niemniej apelował do Zastępcy 
Wójta, aby być przy odbiorach dróg i zgłaszać te uwagi, bo on osobiście nie 
wie, kiedy te odbiory są.  
 
Zastępca Wójta Artur Beniowski prostując wypowiedź radnego powiatowego 
wyjaśnił, że to jest kompetencja radnego powiatowego, a nie na odwrót. To 
Powiat zaprasza, bądź nie, na odbiór dróg. 
 
Przewodniczący Jerzy Zużałek zaproponował radnemu Bogusławowi 
Stolarczykowi, aby na sesji Rady Powiatu złożył swój wniosek                                 
o powiadamianiu radnych powiatowych o terminach odbioru dróg. 
 
 W temacie dróg powiatowych wywiązała się dość burzliwa dyskusja, w której 
głos zabrali: radny Edward Jonkisz, radna Danuta Kubik, radny Antoni 
Grygierzec, radny Jacek Łuszczak, radny Jerzy Stanclik, sołtys sołectwa Kaniów 
Marek Pękala. W dyskusji tej zwracano uwagę na brak reakcji Powiatu na 
niedociągnięcia przy wykonywaniu remontu dróg, a także na brak współpracy 
ze strony radnych powiatowych. 
 
Z zarzutami nie zgodził się radny powiatowy Józef Maziarz stwierdzając, że 
średnio jest w kontakcie z Zarządem Dróg Powiatowych co drugi dzień. 
Ostatnio tj. w ostatni poniedziałek rozmawiał z Dyrektorem ZDP p. Kubisiem               
o wszystkich problemach, o których wie i o których radni sygnalizują. Na ulicy 
Krzywolaków  był robiony obmiar drzew, była robiona inwentaryzacja.  
Podkreślił też, że podczas remontu ul. Witosa nie było dnia, aby nie 
interweniował u kierownika budowy lub inspektora nadzoru, w zarządzie dróg 
powiatowych, czy też w zarządzie powiatu. Zaznaczył, że może nie wszystkie 
problemy udało mu się załatwić, ale wiele spraw „przepchnął” , czy też może 
lepiej zostały wykonane.  Zwrócił też uwagę, że rola radnego polega na 
interwencji, bo niczego nie może urzędnikowi nakazać. 
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Radny Jerzy Stanclik i radny Antoni Grygierzec zwrócili uwagę na fakt, że na 
terenie gminy w tej kadencji Powiat zrobił najwięcej, co nie oznacza, że jakość 
wykonanych prac była dobra, a wręcz wykonana po fuszersku. 
Wójt Stefan Wodniak podsumowując dyskusję stwierdził, że na pewno trzeba 
dyskutować i wszystkie spostrzeżenia zgłaszać. Zaznaczył jednak, że dużo się 
robi, a pieniędzy jest mało. Mało środków jest przede wszystkim w Starostwie, a 
tam wszyscy wójtowie, burmistrzowie szarpią je różnymi metodami. Mimo to 
dość znacząca ilość dróg została wykonana. Inną rzeczą jest, aby jak najtaniej  
wykonać zadania i za te marne pieniądze zrobić więcej. Osobiście cieszy się z 
tego co zostało wykonane w tej kadencji, chociaż też chciałby, aby było lepiej. 
Podkreślił jednak, że mimo wszystko wiele udało się załatwić w relacjach z 
Powiatem, a współpraca ze Starostą Bielskim układa się bardzo dobrze. 
 
Prezes PK „KOMBEST” Wacław Waliczek poinformował, że brak jest skarg 
mieszkańców na jakość wody. Sieć została przepłukana i jedynie na 
końcówkach jeszcze może się zdarzyć brudna woda. Aktualne badania 
SANEPID-u są pozytywne. Prosił, aby zgłaszać mu uwagi jeśli gdzieś jest coś 
nie porządku. 
 
Ad.9 

Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Jerzy 
Zużałek dziękując za udział w obradach, za dyskusję, zamknął XL sesję Rady 
Gminy Bestwina w dniu 13 maja 2010r. 
 
Sesja rozpoczęła się o godz. 14:30, a zakończyła o godz. 16:15. 
 
    Protokolant:                     Sekretarz obrad: 
Insp.Irena Glądys            Radny Jerzy Stanclik 

 

 

 
 
 


