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Bestwina, dn.  15 lipca 2010r. 

 

P r o t o k ó ł  Nr XLII/10 

 

z sesji Rady Gminy Bestwina w dniu 15 lipca 2010 roku odbytej w sali 

posiedzeń Urzędu Gminy Bestwina. 

 

Protokół obejmuje uchwały Rady Gminy Bestwina od Nr XLII/300/10 do              
Nr XLII/301/10. 
Lista obecności radnych oraz gości stanowi załącznik nr 1, 2 i 3 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 09 czerwca 
2010r. 

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

2) trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Bestwina. 
6. Informacje bieżące. 
7. Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich. 
8. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania. 
9. Zamknięcie sesji. 
 
Ad.1       
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek przywitał wszystkich radnych Rady 
Gminy Bestwina, wójta gminy, zastępcę wójta, skarbnika gminy, sekretarza 
gminy, kierowników jednostek organizacyjnych, sołtysów, zaproszonego gościa 
Gminnego Komendanta OSP oraz mieszkańców przybyłych na obrady. 
Otworzył XLII sesję Rady Gminy Bestwina w dniu 15 lipca 2010 roku. Na 
podstawie posiadanej listy obecności stwierdził prawomocność obrad. Na 
ustawową liczbę 15 radnych w sesji uczestniczyło 15 radnych. 
Przewodniczący poinformował, że zanim rozpocznie obrady, chciałby powrócić 
do wydarzenia, które miało miejsce w ubiegłym tygodniu. Wydarzenia, które 
ma znaczenie nie tylko dla naszej gminy, ale i dla państwa polskiego. Dotyczy 
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to powrotu z Niemiec dzwonu z 1504 roku, należącego do parafii w Bestwinie, a 
który został zrabowany podczas drugiej wojny światowej. Stąd zaznaczył, że 
jest to niezwykle cenna pamiątka, nie tylko dla parafii bestwińskiej, ale dla nas 
wszystkich. Poprosił radnego Andrzeja Wojtyłę, aby dokonał prezentacji tego 
wydarzenia w formie krótkiego filmiku, przez siebie opracowanego. Po 
zakończeniu projekcji, przebiegającej w chwili zadumy, powrócono do dalszej 
części obrad. 
 

Ad.2  
Sekretarzem obrad zgodnie z harmonogramem jednogłośnie wybrany został 
radny Andrzej Wojtyła. 
 

Ad.3 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek przedstawił porządek obrad, 
jednocześnie proponując, aby zaraz po zatwierdzeniu protokołu z poprzedniej 
sesji, wręczyć Podziękowanie p. Komendantowi Gminnemu OSP za udział w 
ostatniej akcji powodziowej. Radni nie wnieśli uwag i jednogłośnie tj. 15 
głosami „za” przyjęli porządek obrad wraz z propozycją Przewodniczącego 
Rady Gminy.  
 
Ad.4 

Przewodniczący Jerzy Zużałek stwierdził, że protokół z  sesji Rady Gminy 
Bestwina z dnia 09 czerwca  2010 sporządzony został 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. 
 
Zgodnie z przyjętą propozycją Przewodniczącego Rady Gminy, Wójt Gminy 
Stefan Wodniak podkreślił, że wobec wszystkich zgromadzonych na sali obrad, 
chciałby podziękować Strażakom, a przede wszystkim Strażakom ochotnikom, 
którzy uczestniczyli w czerwcowej akcji p/powodziowej, za ich wysiłek, za ich 
dyspozycyjność. Przypomniał, że podobny, tak poważny egzamin, przeszliśmy 
w ubiegłym roku.  
Wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy Jerzym Zużałkiem,  wręczyli 
Komendantowi Gminnemu OSP Panu Grzegorzowi Owczarzowi, 
Podziękowanie  o treści:  
 
„ Na ręce Pana składamy serdeczne podziękowania dla Druhów OSP Gminy 
Bestwina za aktywny udział w czerwcowej akcji przeciwpowodziowej. 
Dzięki Waszemu wszechstronnemu zaangażowaniu w sposób znaczący 
ograniczone zostały skutki żywiołu. 
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Determinacja strażaków pokazała realną możliwość przeciwstawienia się siłom 
natury. To w Was w chwilach zagrożenia możemy pokładać nadzieję na 
bezinteresowną pomoc. 
Udowodniliście, że w pełni zasługujecie na zaufanie, jakim obdarza Was 
społeczeństwo. 
Serdecznie dziękujemy za wykazywanie pełnej gotowości i zdecydowanej 
postawy w tych trudnych do pokonania zadaniach chroniąc życie, zdrowie i 
ludzkie mienie. 
Życzymy by trud, który podejmujecie był zawsze źródłem Waszej osobistej 
satysfakcji i społecznego uznania. 
 
Przewodniczący Rady Gminy                                      Wójt Gminy Bestwina 
             Jerzy Zużałek                                                      Stefan Wodniak 
 
Wszyscy obecni na Sali, to podziękowanie poparli gromkimi brawami. 
Komendant Gminny OSP Pan Grzegorz Owczarz z kolei podziękował w imieniu 
120 strażaków z terenu gminy Bestwina, którzy przez cztery tygodnie brali 
udział w akcji powodziowej: 
• Wójtowi Gminy Stefanowi Wodniakowi za mądre, rozważne i przemyślane 
decyzje, które pomagały, a nie przeszkadzały. 

• Zastępcy Wójta Arturowi Beniowskiemu, który podczas akcji wspólnie z nim 
przejechał ok. 1000km,  

• Sekretarzowi Gminy Stanisławowi Wojtczakowi za pomoc w podjęciu 
decyzji administracyjnych i niepozostawienie żadnego telefonu bez odzewu,  

• Pełnomocnikowi Wójta ds. OC Pani Halinie Grygierzec za pomoc w 
prowadzeniu akcji i wydobycie pomp z Katowickiego WZIR-u, 

• Prezesowi „Kombest” Wacławowi Waliczkowi za użyczenie sprzętu, 
• Sołtysowi z Kaniowa Markowi Pękala, który pomagając poświęcił wiele 
godzin a także dysponował swoim samochodem, 

• Panu Leszkowi Kosmatemu za dużą pomoc w prowadzonej akcji. 
Dziękując podkreślił układającą się współpracę i życzył takiej współpracy w 
dalszych latach. 
  
Ad.5 

Rada Gminy w liczbie 15 radnych przystąpiła do podjęcia uchwał. Opinie do 
poszczególnych projektów uchwał, wypracowane na wspólnym posiedzeniu 
komisji stałych w dniu 12 lipca 2010r., przedstawiał Przewodniczący Rady 
Gminy Jerzy Zużałek. 
 
Podejmowane uchwały dotyczyły: 
1) zmiany Uchwały Nr XXXVI/268/10 Rady Gminy Bestwina z dnia 7 stycznia 
2010r.w sprawie  budżetu gminy na 2010r. 
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• Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Skarbnik Gminy Stanisława 
Grzywa informując, że zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 
313 021,49zł,: 

– kwota 10tyś.zł – zwiększenie planu dotacji celowych na podstawie 
porozumienia ze Starostwem na zadania bieżącego utrzymania dróg 
powiatowych,  

– kwota 5012,00zł  - zwiększenie planu odsetek od nieterminowych wpłat z 
tytułu podatków i opłat (kwota ta potrzebna jest na zwiększenie 
wydatków na budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Malinowej i 
Myśliwskiej (po podliczeniu kosztów zadanie to będzie kosztować 
565tyś.zł., a nie jak było 560tyś.zł w pierwszej wersji).  

– kwota 298 009,49zł. – zwiększenie planu dotacji celowej z udziałem 
środków europejskich  na Ośrodek Sportu i Rekreacji „SET”- w 
Kaniowie.  
Zwiększenie dochodów wiąże się ze zwiększeniem wydatków:  

– 10tyś.zł. na utrzymanie zieleni niskiej wzdłuż dróg powiatowych. 
– kwotę 298 021,49zł przeznacza się na obiekty sportowe „SET” z tym, że 
o 12tyś.zł. jest zwiększenie własnego udziału w tym zadaniu. 

– dokonuje się również przeniesień między działami i rozdziałami po 
stronie wydatków o kwotę 52 500zł. Kwota ta pochodzi z wydatków 
majątkowych w transporcie i łączności a przeznacza się ja na 
bezpieczeństwo publiczne i ochronę p/pożarową.  

– na usuwanie skutków klęsk żywiołowych otrzymaliśmy kwotę 350tyś.zł. 
z tym, że środki te nie mogą przekraczać 80%. Tak więc 20% na te 
zadania trzeba dołożyć z własnego budżetu. 

Dokonuje się również zmiany nazwy zadania inwestycyjnego – „budowa 
chodnika – Bestwina ul. Krakowska” na pełną nazwę  tj. „budowa chodnika 
dla pieszych w Bestwinie przy ul. Krakowskiej w ciągu drogi powiatowej nr 
4444S/na odcinku od skrzyżowania z ul. Janowicką do przystanku 
autobusowego Magówka”.  
Zmniejsza się również przychody – pożyczkę – na wymianę sieci 
wodociągowej przy ul. Janowickiej i Krakowskiej o kwotę 5000zł. 
Automatycznie zmiany ujęte w projekcie po stronie dochodów i wydatków 
powodują zmiany w załącznikach do uchwały budżetowej: nr 1,2,2a,3,11 i 12 

• Komisje stałe zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.  
• W dyskusji głos zabrał radny Antoni Grygierzec pytając, jak będzie 
wyglądała realizacja zadania na obiekcie sportowym w Kaniowie (kwota 
zabezpieczona w tym projekcie ok.300tyś.zł.) i jak to będzie w tym czasie z  
udostępnieniem kąpieliska? 
Odpowiedzi udzielił Zastępca Wójta Artur Beniowski informując, że 
przetarg na to zadanie został rozstrzygnięty w dniu dzisiejszym. Brała udział 
jedna firma Chemobudowa S.A Kraków Oddział Oświęcimski. Po 
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weryfikacji dokumentów, odbędzie się spotkanie z wykonawcą, inspektorem 
nadzoru tej inwestycji i zostanie opracowany harmonogram prac, zarówno 
finansowy, jak i rzeczowy. Wówczas będzie można udzielić precyzyjnej 
odpowiedzi, jakimi etapami dane elementy na zadaniu będą wykonywane. 
Kąpielisko na chwilę obecną jest nieformalne i nie chciałby w tej kwestii 
ingerować. 
Wójt Stefan Wodniak uzupełnił wypowiedź, informując, że są 
zakontraktowane środki, zgodnie z wnioskiem, do maja 2012 i do tego czasu 
zadanie musi być zakończone i rozliczone. W roku bieżącym planowane są 
prace powierzchniowe, zaś gro robót będzie skoncentrowanych w 2011 roku. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XLIl/300/10 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 4 do nin. protokołu. 
 
2) trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Bestwina. 
Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Skarbnik Gminy Stanisława Grzywa 
informując, że projekt ten mówi o zadaniach, które trzeba wykonać przed 
sporządzeniem projektu uchwały budżetowej, a związane jest to z nową ustawą 
o finansach publicznych. Szczególnie art. 234 tej ustawy, który brzmi: 
„Uchwała organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego w sprawie 
trybu prac nad projektem uchwały budżetowej określa w szczególności: 
 1)wymaganą szczegółowość projektu budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego; 

 2)terminy obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały budżetowej 
jednostki samorządu terytorialnego; 

 3)wymogi dotyczące uzasadnienia i materiały informacyjne, które zarząd 
przedłoży organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego wraz z 
projektem uchwały budżetowej. 

Art. 236 ustawy mówi: o wydatkach bieżących, wydatkach inwestycyjnych, 
wieloletnim planie finansowym, o wieloletnim planie inwestycyjnym.  
Wyjaśniła, że w związku z tym, będzie więcej załączników i będą bardziej 
szczegółowe. W środę przyszłego tygodnia, odbędzie się narada organizowana 
przez Regionalną Izbę Obrachunkową, przy udziale wójtów i skarbników w 
sprawie nowego projektu uchwały budżetowej na 2011 rok. 
• Komisje stałe zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.  
• Brak głosów w dyskusji. 
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XLIl/301/10 w sprawie 

trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Bestwina – została 
przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu. 
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Ad.6 

Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek odczytał pisma, które wpłynęły do Rady 
Gminy od: 
� Dyrektora Biblioteki Śląskiej w Katowicach – pismo przedstawiające 
statystyczne dane działalności samorządowych bibliotek publicznych w 2009 
roku w województwie śląskim oraz gratulacje i podziękowania  dla Wójta 
Gminy za opiekę nad Gminną Biblioteką Publiczną w Bestwinie, która po raz 
kolejny, dzięki swej wspaniałej działalności, zajęła pierwsze miejsce, w 
indeksie aktywności, pośród bibliotek powiatu bielskiego. Z fragmentu pisma 
wynika, że Gminna Biblioteka Publiczna bardzo aktywnie wspiera rozwój 
osób społecznie wykluczonych. Formy pracy, jakie podejmuje z młodzieżą 
niepełnosprawną umysłowo oraz osobami w podeszłym wieku, oferując im 
przede wszystkim zajęcia z Internetem, mają bardzo duże znaczenie 
społeczne. Uwagę przykuwa również organizowany cyklicznie konkurs 
poezji religijnej O Palmę Wielkanocną. Walory artystyczne, wysoki poziom 
merytoryczny oraz dbałość o edytorską stronę wydawanego rokrocznie 
tomiku z nagrodzonymi utworami, to niewątpliwie przykład wysokiej jakości 
pracy bestwińskich bibliotekarzy.  
Pismo stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu. 
 

� Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego – pismo 
informujące, iż na terenach najbardziej dotkniętych skutkami powodzi od                
9 lipca br. zostanie uruchomiona akcja zmniejszenia ilości populacji 
muchówek krwiopijnych. W dniach od 9 do 11 lipca po godzinie 2100 odbędą 
się zabiegi na terenie gminy: Bojszowy, Bierunia, Chełmu Śląskiego, 
Imielina i Lędzin. W pierwszym etapie akcji przewidziano również 
odkomarzanie na terenie: Bestwiny, Pszczyny, Porąbki, Wilamowic, 
Czechowic-Dziedzic i Kobióra. W piśmie podana jest również informacja, że 
Polskie Stowarzyszenie Pracowników DDiD będzie informowało pszczelarzy 
o planowanej akcji dezynsekcyjnej oraz o sposobach zabezpieczenia pasiek 
przed niepożądanym działaniem środków dezynsekcyjnych. 
Pismo stanowi załącznik nr 7do nin. protokołu. 
 

� Pana Dariusza Piecucha Prezesa Zarządu Bielskiego Parku technologicznego 
Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji w Kaniowie, który poinformował, 
że z dniem 1 lipca br. złożył rezygnację z funkcji Prezesa powyższego 
Zarządu. 
Pismo stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu. 
 

� Mieszkańców ulicy Sportowej w Bestwince – pismo dotyczy sprzeciwu 
mieszkańców Bestwinki zamieszkujących przy ul. Sportowej, Zagrodniej, 
Podpolec, Ładnej – odnośnie wydania zezwolenia na założenie rur 
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betonowych na rowie przydrożnym przy ul. Sportowej „fi” 40cm, oraz cieku 
wodnym powierzchniowym Młynówka przy ul. Podpolec „fi” 80cm.  
Przewodniczący Jerzy Zużałek zaproponował, aby Komisja Rozwoju Gminy, 
Ochrony i Kształtowania Środowiska wraz z Zastępcą Wójta udała się na 
wizję lokalną. 
Pismo wraz z podpisami mieszkańców stanowi załącznik nr 9 do nin. 
protokołu 
 

Ponadto Przewodniczący odczytał pismo Wójta skierowane do Komendanta 
Komisariatu Policji w Czechowicach-Dziedzicach z wnioskiem o podjęcie 
stosownych działań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osobom 
korzystającym z obiektu sportowego w związku z pismem UKS „SET” Kaniów 
z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie incydentów, które zaistniały w ostatnim okresie 
na terenie klubu. 
Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że w dniu wczorajszym                    
tj. 14 lipca br. jeden z zawodników UKS „SET” Kaniów został dotkliwie pobity 
i odwieziony do kliniki. Ma złamane kości twarzo-szczękowe. Zaznaczył, że 
zawodnik ten jest członkiem kadry Polski mający brać udział w Mistrzostwach 
Świata, które się zbliżają. Zaznaczył, że osoby pod wpływem alkoholu 
nagminnie przeszkadzają w prowadzeniu zajęć, a na zwracane uwagi reagują 
bezczelnie, ordynarnie i w tym przypadku skopaniu zawodnika. Stąd klub 
zwrócił się do Urzędu Gminy z prośbą o wsparcie ich pisma o zapewnienie 
bezpieczeństwa. 
Pismo stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu. 
 
Kolejno informacje bieżące przedstawił Wójt Stefan Wodniak: 
– Odbył się przetarg na tereny UKS „SET”. Kosztorys opiewał na kwotę ok. 
4mln.zł., po rozstrzygnięciu 3,1mln.brutto. 

– Rozstrzygnięty został przetarg na budowę chodnika przy ul. Krakowskiej od 
skrzyżowania z ul. Janowicką w kierunku na „Magówkę”. Wygrała firma 
„Rezbud” i wykona to zadanie za 1.2mln.zł. tzn. zmieściła się  w kwocie 
zadysponowanej w budżecie. Kwota 500tyś.zł. będzie refundowana po 
wykonaniu zadania  z Lokalnej Grupy Działania. 

– Inicjatywa Społeczna uzyskała dość znaczące finansowanie na przedszkole w 
Janowicach (były budynek przedszkola). W przyszły wtorek br. w  tej 
sprawie odbędzie się spotkanie. 

– Rozstrzygnięty został przetarg na budowę „Orlika” w kwocie 930zł. Firma, 
która będzie wykonywała to zadanie, wybudowała „Orlika” w Jasienicy i 
również będzie budowała w Czechowicach-Dziedzicach. Pojawiły się jednak 
problemy od mieszkańców naszej gminy, którzy wnieśli protest w sprawie 
miejsca ulokowania tego boiska. Protest uzasadniają ewentualnym hałasem i 
zaciemnieniem okien.  Protest ten sparaliżował cały program, ponieważ 



8 

 

termin jego realizacji jest ograniczony przez ministerstwo sportu i po 
rozstrzygnięciu przetargu oraz podpisaniu umowy w ciągu 14 tygodni obiekt 
musi być zakończony i rozliczony. Stąd to zawirowanie. Jedna z osób 
wskazała inne ulokowanie tego boiska, niemniej nie jest to możliwe, bowiem 
pozwolenie budowlane i przeprojektowanie w tym krótkim czasie jest 
niemożliwe. Całe finansowanie w kwocie 660tyś.zł. mogłoby przepaść. W 
planie zagospodarowania przestrzennego gminy jest zgodność i odstępstwa 
od granic też są zachowane. Wójt wyraził ubolewanie, że tak trudno 
pozyskane środki trafiają na takie przeszkody, 

– Budowa kanalizacji, zarówno ta, ze środków PROW-u, jak i ta z RPO, 
napotyka na problemy. Mieszkańcy, z którymi były dokonane wszelkie 
uzgodnienia, aktualnie wnoszą sprzeciwy w niektórych przypadkach. 
Komplikuje to wykonanie zadania, bo nie ma możliwości, poza sądową, 
wejścia na teren, jeżeli jest sprzeciw danej osoby. Odbyło się spotkanie  z 
inspektorem nadzoru, inwestorem zastępczym oraz pracownikami Urzędu 
Gminy w celu ustalenia kolejnych rozmów z mieszkańcami prowadzącymi 
do konkretnych i pozytywnych uzgodnień. Cała procedura pozyskanych 
pozwoleń napotyka na takie trudności, że w rzeczywistości może dojść do 
zaprzepaszczenia środków i w efekcie nie wykonania zadania. Tym bardziej, 
że są to środki unijne, objęte rygorystyczną dyscypliną. Wójt prosił, aby nie 
stwarzać problemów, bo jest to przecież  zadanie ekologiczne dla wszystkich 
mieszkańców. Zaznaczył, że w naszej gminie ekologia postawiona jest na 
pierwszym miejscu: wody, oczyszczalnia, kanalizacja, a także powietrze – 
niska emisja (niewiele gmin to zadanie realizowało).  Stąd prosił również 
radnych, aby starali się mieszkańców o tym przekonywać. 

 
Radny Jacek Łuszczak nawiązując do problemu, zaznaczył, że firma 
wykonująca wykopy pozostawia wiele do życzenia. Mieszkańcy skarżą się, bo 
sami muszą uprzątać bałagan i poprawiać nieestetycznie zakończone prace. Stąd 
też niechęć mieszkańców. Sugerował, aby porozmawiać z wykonawcą na ten 
temat i zobowiązać go do usunięcia pozostawionych przez siebie niedoróbek. 
 
Wójt Stefan Wodniak stwierdził, że tego typu sygnałów nikt nie zgłaszał. 
Zaznaczył jednak, że uporządkowanie terenu należy w całej rozciągłości do 
obowiązków wykonawcy. Podkreślił, że problem, o którym wcześniej mówił 
tkwi w tym, że np. mieszkaniec już w trakcie wykonywania robót nie zgadza się 
na wykonanie studzienki w miejscu, które jest w dokumentacji i jest objęte 
pozwoleniem budowlanym. Tego typu sprzeciwy mieszkańców utrudniają 
opóźnienie harmonogramu wykonania robót. 
 
Prezes PK „Kombest” Wacław Waliczek zaznaczył, że na dzień dzisiejszy żaden 
odcinek nie został jeszcze odebrany przez inspektora nadzoru. Firma musi 
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naprawić wszystkie zgłoszone uwagi mieszkańców, w przeciwnym razie nie 
zostanie podpisany odbiór. Problem, o którym wspominał Wójt, dotyczy między 
innymi jednej z działek, której zmienił się właściciel, a na której miała być 
ulokowana przepompownia. Jej przeprojektowanie napotkało na trudności, gdyż 
jej zmiana lokalizacji powoduje z kolei zmianę i przebiegu i spadku kanalizacji. 
 

Ad.7 i 8 

W ramach wniosków i zapytań radnych oraz rad sołeckich, Przewodniczący 
Rady Gminy Jerzy Zużałek w pierwszej kolejności odczytał wnioski                      
z zebrania Rady Sołeckiej w Janowicach z dnia 22 czerwca 2010r: 
� Wykonać rów odwadniający pomiędzy terenami rekreacyjnymi                        
a p. Pindlami. 

� Nierzetelne obkaszanie ulicy Targanickiej i ulicy Janowickiej w centrum. 
� Przeprowadzić kontrolę natężenia ruchu transportu ciężkiego, wanny oraz 
prędkość, z jaką się poruszają samochody ciężarowe po ulicy Janowickiej. 

� Wymienić znak przy Leśniczówce wskazujący kierunek Pisarzowice w 
stronę ulicy Pisarzowickiej. 

� Poprawić znak na styku ulic: Korczaka z Janowicką. 
� Wykonać rów przy ulicy Prusa oraz naprawić asfalt na tej ulicy. 
� Wykosić ogród przy starym przedszkolu. 
� W trybie pilnym załatać dziury w asfalcie na ulicy Pisarzowickiej (na 
wysokości p.Sierków) i ulicy Podlesie (w połowie stawu p.Chmielniaka od 
strony rzeki) – niewykonanie w trybie pilnym może skutkować groźnym 
wypadkiem. 

Wnioski stanowią załącznik nr 11 do nin. protokołu. 
 
Ustne wnioski złożyli: 
 
Radny Antoni Grygierzec   
– nawiązał do problemu kanalizacji, informując, że do niego również dotarły 
sygnały o nierzetelności firmy pod kątem poszanowania prywatnej własności 
(pozostawiony bałagan). Ponadto uważa, że przy lokalizacji studzienek został 
popełniony błąd. Jego zdaniem, teren pod studzienkę powinien być 
wykupiony  lub związany z właścicielem umową przedwstępną. Wówczas 
nie byłoby problemu nawet przy zmianie właściciela. Zwrócił też uwagę, że 
większość mieszkańców nie traktuje tego jako dobrodziejstwa, ale „coś”, za 
co będzie trzeba płacić. 

– przypomniał, że na rogu ul. Łabędziej nadal przystanek autobusowy nie 
został ukończony. Również znak drogowy w tym miejscu, określający tonaż 
jest postawiony w złym miejscu, przez co ciągle jest uszkadzany przez 
samochody. Przypomniał też, że obiecane było przeniesienie słupka PKS-u 
na ul. Nad Łękawką. 
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Radna Danuta Kubik  
– podziękowała za wykonanie ul. Olchowej, 
– prosiła o naprawę ul. Dworkowej, która jest w bardzo złym stanie i zagraża 
bezpieczeństwu, 

– prosiła o interwencję w ZDP o wykonanie odwodnienia  przy ul. Witosa w 
sąsiedztwie jej posesji. Podczas remontu tej ulicy, odwodnienie to nie zostało 
wykonane i podczas ulewnych deszczy okoliczni mieszkańcy są zalewani.  
  

Radny Jacek Łuszczak  
– poruszył problem ogromnego zaśmiecania terenów na żwirowni. Prosił, aby 
redaktor Magazynu Gminnego umieścił kilka zdjęć wykonanych na tych 
akwenach, gdzie nie wolno się kąpać i robić dzikich wysypisk. Jest zdania, 
aby w tych miejscach odbywały się patrole Policji. 

 
Radny Ludwik Mieszczak  
– przedstawił roszczenia dwóch mieszkańców ul. Bialskiej , którzy dopytują,  
czym kieruje się Urząd Gminy, wykonując lokalizacyjne utrzymanie zieleni 
(wykaszanie poboczy). Zarzucali, że w tej kwestii mieszkańcy są dzieleni na 
równych i równiejszych. Wobec powyższego zapytał, skąd się bierze 
lokalizacja wykaszania poboczy? Zapytał również, dlaczego Miejski Zarząd 
Dróg w Bielsku-Białej może ul. Bestwińską wykaszać i zbierać trawę w 
ramach całego pasa drogowego? 
 

� Odpowiedzi udzielił Wójt Stefan Wodniak, informując, że wszystkie 
pobocza wykaszane są na 1mb. Na zarzuty mieszkańców wyjaśnił, że skarpa 
wraz z poboczem przy „Zielonym Krzyżu” została cała wykoszona , bowiem 
przylega do gruntu gminnego. Przypomniał, że do obowiązku tego należy 
wykoszenie, do którego przylega jego grunt, zaś, by nie było przeszkód w 
transporcie drogowym, trawa na poboczach wykaszana jest przez gminę na 
szerokość 1mb. Wykaszane są także przystanki, bo również jest to 
obowiązkiem gminy. Zgodził się, że przy ul. Bestwińskiej rowy zostały 
wykoszone i została pozbierana trawa, bo teren jest przygotowywany pod 
prowadzoną tam inwestycję. Podkreślił, że gdyby w naszej gminie poszerzyć 
te usługi, o których mówił radny Ludwik Mieszczak, to kosztowałoby to 
budżet gminy ok.200tyś.zł., nie biorąc pod uwagę faktu, że niejednokrotnie 
tereny wzdłuż dróg są terenami prywatnymi. Przykładem jest fakt, że jedna z 
osób wnosząca roszczenia, nie zgodziła się na wybudowanie wysepki 
autobusowej na ul. Bialskiej.   
Wskazywanie palcem, że gmina nie wyczyściła rowu, nie wykosiła trawy, to 
jest to brnięcie w wątpliwe wydatkowanie pieniędzy. Zwrócił uwagę, że 
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dotąd nigdy takich koszeń nie było czynionych ani przez gminę ani przez 
powiat.  

 
Radny Łukasz Furczyk 
– wyraził radość, że Urząd Gminy zauważył potrzebę oszczędzania wody i 
zamieścił na stronach internetowych apel do mieszkańców gminy o 
racjonalne korzystanie z wody z uwagi na wysokie temperatury i brak 
deszczu. Prosił jednak, aby informację tą wywiesić na tablicach ogłoszeń, a 
także ogłosić przez księży w parafiach, 

 
– w imieniu rodziców zapytał, czy woda na żwirowni, na nielegalnym 
kąpielisku, jest przydatna do kąpieli? Dotyczy to również zawodników UKS 
„SET”. 

– prosił o zamalowanie przekleństw na tablicy znajdującej się na skrzyżowaniu 
tzw. „Kominkowice”, 
  

Odpowiedź – Zastępca Wójta Artur Beniowski  
� informacja o oszczędzaniu wody ukaże się również na tablicach i będzie 
rozwieziona do kościołów,  

� kąpielisko jest nielegalne i obowiązuje tam zakaz kąpieli. Niemniej woda jest 
badana  jest badana przez Sanepid, lecz wyniki badań nie są podawane do 
publicznej wiadomości, jak to jest czynione na kąpieliskach 
zalegalizowanych.  Przytoczył, że też nie są znane wyniki badań wody w np. 
w Sole, w  Jeziorze Żywieckim, w miejscowości Łąka, itd.   
 

Radny Antoni Grygierzec 
– prosił o wystąpienie do Starostwa o wycięcie suchego dębu na ul. 
Krzywolaków, 

– wyraził swoje zbulwersowanie postawą niektórych mieszkańców gminy, 
którzy oczekują na całkowite wykoszenie poboczy. Zwrócił uwagę, że w 
gminie jest 100km dróg i koszty, jakie musiałaby ponieść gmina z tego 
tytułu, byłyby ogromne. Jest zdania, że należy wykaszać pas szerokości 1m i 
to jest tyle, na co gminę stać. 

 
Radny Edward Jonkisz 
– nawiązał do wandalizmu na żwirowni i poparł wypowiedź przedmówców, 
aby odbywały się tam patrole Policji, 

 
Radny Andrzej Wojtyła 
– na prośbę mieszkańców ul. Podlesie w Janowicach zgłosił problem jakości 
wody pitnej, 
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Radny Stanisław Nycz 
– stwierdził,  że prosił o patrole Policji na terenach rekreacyjnych                            
w Janowicach, a tymczasem policja dokonuje kontroli pojazdów, 

 
Radny Edward Jonkisz 
– prosił, aby z urzędu gminy prowadzona była wizja lokalna pod kątem 
niewykoszonych działek. Zwrócił uwagę, że wiele działek zostało 
zakupionych w celach handlowych, a teraz zarastają chwastami i nikt ich nie 
kosi. 
 

� Odpowiedź Wójta Stefana Wodniaka – są prowadzone kontrole. 
 
Przewodniczący rad Jerzy Zużałek 
– ul. Nad Łękawką, ul.Modra – zostały dziury do załatania, 
– prosił o wystąpienie przypominające o przeciekających wałach w Kaniowie, 
bo od czasów powodzi nic nie zostało zrobione, 

– przypomniał, że odbyło się spotkanie z członkiem Zarządu Powiatu 
Bielskiego Stanisławem Piętą i prosił o dopisanie do protokołu uwag 
dotyczących ul. Witosa, Dworkowa, Batalionów Chłopskich, most na ul. 
Jawiszowickiej, ul. Jawiszowicka.  

– prosił w imieniu mieszkańców ul. Grobli Borowej o wykonanie rowu między 
ul. Zgody a ul. Grobel Borowa. Przypomniał o rowie od ul. Łabędziej w 
stronę Łękawki obok płotu p.Paszek, 

– na prośbę p. Kóski zgłosił, że na skrzyżowaniu ul. Gandora i ul. Magi są 
wykopane słupki betonowe, które zagrażają bezpieczeństwu. 
 

� Odpowiedzi udzielił Wójt Stefan Wodniak 
– po rozmowie z członkiem Zarządu Powiatu Bielskiego Stanisławem Piętą, 
ustalono, że w tym roku planowane są do asfaltowania kolejne drogi we 
współfinansowaniu ze Starostwem.  

– gmina otrzymała z MSWiA 150tyś.zł oraz kolejne 100tyś.zł. Z tych to 
środków będą wykonane sprawy p/powodziowe, w tym przepusty i będą 
czynione starania o wykonanie rowu na ul. Grobel Borowa.  
 

� Zastępca Wójta Artur Beniowski dodał, że dokumentacja, zarówno kanału 
Ulgi, jak i przepustu w rejonie p. Brosza pod ul. Kóski,  do końca lipca br. 
będzie gotowa. Wykonane zostały podkłady geodezyjne, rzędne spadku 
terenów i po otrzymaniu tej dokumentacji będą uruchamiane środki, o 
których mówił p. Wójt. 
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Sołtys sołectwa Janowice Jan Stanclik 
– poruszył problem szkód powodziowych w Janowicach, a szczególnie 
osuwiska w rejonie p.Pasierbka, p.Słowików. Stwierdził, że wizja na 
Łękawce się odbyła, ale firma nic nie zrobiła, bo jak stwierdziła nie 
otrzymała żadnych środków. Prosił Radę Gminy, aby dopisała sołectwo 
Janowice do sołectw, w których występują skutki powodziowe aby również 
przystąpić do ich usunięcia. 

 
� Wójt Stefan Wodniak wyjaśnił, że doszło do nieporozumienia, bo środki o 
których mówił są przeznaczone wyłącznie na infrastrukturę gminną. 
Osuwiska oraz problemy związane  z Łękawką i potokiem Pasieckim należą 
do WZIR-u i są finansowane oddzielnie z uwagi na to, że jest to inna 
instytucja. Każde otrzymane środki są bardzo mocno naznaczone na co mogą 
być użyte i nie ma znaczenia czy sołectwo jest uznane przez Radę za 
powodziowe czy nie.  WZIR winien stwierdzić fakt osuwiska i starać się o 
pozyskanie środków bezpośrednio u Marszałka Województwa. 

 
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek poinformował, że na dzisiejszą 
sesję przybyli mieszkańcy gminy z prośbą, która być może będzie trudna do 
realizacji a dotyczy, ich zdaniem, ewidentnej pomyłki w planie 
zagospodarowania przestrzennego gminy.  
Przewodniczący udzielił głosu mieszkance p. Ewie Gancewskiej, która 
poinformowała, że chciała złożyć wniosek o przyspieszenie zmian w planie 
zagospodarowania przestrzennego gminy, ze względu na to, że po powrocie ze 
studiów za granicą, zamierzała przystąpić do budowy domu. Okazało się jednak, 
że trzeba czekać. Osobiście czekała już dwa lata, po dwóch latach okazało się, 
że nie ma takiej możliwości i trzeba czekać kolejne pięć lat, a może więcej. 
Przywołała Katowice, gdzie, jak stwierdziła, zmiana planu odbywa się co dwa 
lata i sugerowała, aby gmina Bestwina również zmian dokonywała co dwa lata. 
Stwierdziła, że działka, na której od ponad 30 lat stoi dom jej ojca, została w 
planie zagospodarowania przestrzennego gminy określona, jako działa 
przeznaczona pod działalność użyteczności publicznej. Wynika z tego, że 
można na niej wybudować przedszkole, ośrodek zdrowia, itp. ale nie można 
wybudować domu. Zaznaczyła, że działka ta wcześniej była budowlana, bo 
inaczej jej ojciec nie uzyskałby pozwolenia na budowę domu. W związku z tym 
stwierdziła, że jest to pomyłka osób sporządzających ten plan i chcąc się 
wybudować na tej działce, musi na zmianę czekać pięć lub siedem lat.  
 
Odpowiedzi udzielił Wójt Stefan Wodniak informując, że zmiana planu 
przestrzennego, generalnie w samorządach jest czyniona co pięć lat, a w 
niektórych nawet co siedem lat. Jest to bardzo droga procedura. Wyjaśnił, że 
sama procedura zmiany planu przestrzennego trwa około 1 rok i 2 miesiące. Nie 
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da się tego terminu skrócić, dlatego, że muszą być dokonane uzgodnienia z 
wszystkimi instytucjami. Uzgodnienia te dokonują urbaniści wybrani w drodze 
przetargu. W poprzedniej kadencji był plan zmieniany w 2005 roku, w obecnej 
kadencji był  zmieniany segmentami. Poinformował też, że w naszej gminie jest 
jeszcze problem poważniejszy, bo Studium, które jest dokumentem 
wyprzedzającym plan przestrzenny, ogranicza te możliwości, które zdaniem 
mieszkańców są możliwe do wprowadzenia. Do tej pory na 160 złożonych 
wniosków w I etapie,  tylko niespełna 70 zostało zakwalifikowanych zgodnie z 
obecnym Studium. Inne nie mogły być załatwione, bo zapisy tego Studium nie 
pozwalały na zmianę. Studium, to też jak gdyby plan przestrzenny o ogólnych 
zapisach, który generuje równie wysokie koszty. Zmiana całej gminy, to kwota 
rzędu 1,5mln.zł. Zaznaczył, że przy trwających obecnych inwestycjach, gminy 
nie jest stać na tak wysoki wydatek. W związku z tym, zmiany dokonywane są 
w segmentach, tzn. wnioski są kwalifikowane, i te, które wpisują się  w 
Studium, w tym segmencie są  zmieniane. Koszty są prawie takie same, czy 
zmienianych się 10 wniosków w danym segmencie, czy 100, bo i tak cały 
obszar dokumentacyjnie trzeba uzgadniać. 
Nawiązując do problemu, o którym mówiła p.Gancewska i działki jej ojca, 
wyjaśnił, iż informował ojca, że należy złożyć wniosek na wiosnę 2008r. 
Wniosek ten został złożony, jednak po terminie, kiedy uchwała Rady Gminy już 
została podjęta. Wyjaśnił też, że jeżeli plany zagospodarowania przestrzennego 
są zmieniane, to informacja jest przekazywana mieszkańcom. Każdy powinien 
sprawdzić, czy  nie zaistniała jakaś zmiana lub nie wkradł się jakiś błąd. Ze swej 
strony jeszcze raz  podkreślił, że zmiana planu co 2 lata jest niemożliwa ze 
względu na duże koszty i żaden wójt tego nie robi. Poinformował jednak, że 
będzie proponował Radzie Gminy, aby na przyszły rok wysegregować segment, 
gdzie tych wniosków jest najwięcej (już złożonych jest ok. 150) i dokonać w 
tym segmencie zmian. Będzie to jednak zależało od finansów. Zaznaczył, że 
chciałby to zrobić kompleksowo, ale jeszcze długo gminy na to nie będzie stać.  
 
W tym temacie rozwiązała się dyskusja, w której głos zabrali: Przewodniczący 
Rady Jerzy Zużałek, radny Jerzy Stanclik, radny Łukasz Furczyk, radny Jan 
Wróbel. W dyskusji rozważano, jak pomóc w rozwiązaniu zaistniałego 
problemu. 
 
Wójt jeszcze raz podkreślił, że nie ma takiej możliwości, która by tą jedną 
pomyłkę sprostowała. Nawet gdyby sprawa trafiła do sądu, to i tak musiałaby 
cała procedura zmiany planu być rozpoczęta od nowa. 
Wójt  zaprosił zainteresowanych do siebie i przy udziale kierownika 
odpowiedniego referatu zostaną im udzielone wszystkie wyjaśnienia w tej 
kwestii. 
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W tym punkcie mieszkaniec gminy p. Franciszek Owczarz  zgłosił, że od 
dłuższego czasu na ul. Gospodarskiej jest wyrwa na wysokości p. Pawełków. 
Oznakowanie, które tam było od kilku dni zniknęło. Prosił, aby to miejsce 
zabezpieczyć, bo może dojść do nieszczęścia. 
 
Ad.9 

Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad, Przewodniczący Jerzy 
Zużałek dziękując za udział w obradach, za dyskusję, zamknął XLII sesję Rady 
Gminy Bestwina w dniu 15 lipca 2010r. 
 
Sesja rozpoczęła się o godz. 14:30, a zakończyła o godz. : 16:35 
 
    Protokolant:                     Sekretarz obrad: 
Insp.Irena Glądys            Radny Andrzej Wojtyła 

 

 
 

 


