Bestwina, dn. 02 września 2010r.

P r o t o k ó ł Nr XLIII/10
z sesji Rady Gminy Bestwina w dniu 02 września 2010 roku odbytej w sali
posiedzeń Urzędu Gminy Bestwina.
Protokół obejmuje uchwały Rady Gminy Bestwina od Nr XLIII/302/10 do
Nr XLIII/305/10.
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.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
Wybór sekretarza obrad.
Zatwierdzenie porządku obrad.
Zatwierdzenie protokołu z sesji Rady Gminy Bestwina z dnia 15 lipca 2010r.
Rozpatrzenie informacji z wykonania budŜetu gminy za I półrocze 2010r.
- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach,
- opinie komisji stałych Rady Gminy Bestwina,
- dyskusja
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmiany Uchwały Nr XXXVI/268/10 Rady Gminy Bestwina w sprawie
budŜetu gminy na 2010r.
2) podwyŜszenie kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania
pomocy w zakresie doŜywiania dzieci w okresie odbywania rocznego
przygotowania przedszkolnego i młodzieŜy w okresie nauki w szkole,
3) zaopiniowania projektu Uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego w sprawie
przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pszczynie z siedzibą przy
ul. Antesa 11,
7. Informacje bieŜące.
8. Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich.
9. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania.
10. Zamknięcie sesji.
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Ad.1
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy ZuŜałek przywitał wszystkich radnych Rady
Gminy Bestwina, wójta gminy, zastępcę wójta, skarbnika gminy, kierowników
jednostek organizacyjnych, sołtysów, radnego powiatowego, redaktora
Magazynu Gminnego oraz mieszkańca sołectwa Bestwina. Otworzył XLIII sesję
Rady Gminy Bestwina w dniu 02 września 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 ZuŜałek w imieniu własnym oraz wszystkich radnych złoŜył serdeczne
Ŝyczenia oraz wręczył bukiet kwiatów Wójtowi Stefanowi Wodniakowi z okazji
przypadających w tym dniu imienin. ZłoŜył takŜe Ŝyczenia i wręczył bukiety
kwiatów radnym: Ludwikowi Mieszczakowi oraz Jerzemu Borutce z okazji
imienin, które miały miejsce w ostatnich dniach przed sesją.
Po tym miłym akcencie rozpoczęła się część robocza sesji.
Ad.2
Sekretarzem obrad zgodnie z harmonogramem jednogłośnie wybrany został
radny Jan Wróbel.
Ad.3
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy ZuŜałek przedstawił porządek obrad,
jednocześnie zgłaszając wniosek o rozszerzenie punktu szóstego – podjęcie
uchwał – o dodatkowy projekt uchwały w sprawie: odstąpienia od wykonania
przez Gminę Bestwina prawa pierwokupu nieruchomości.
W wyniku przeprowadzonego głosowania, wniosek o wprowadzenie
dodatkowego projektu w sprawie odstąpienia od wykonania przez Gminę
Bestwina prawa pierwokupu nieruchomości, został przyjęty 15 głosami „za” tj.
jednogłośnie.
Porządek obrad z przegłosowaną poprawką równieŜ został przyjęty 15 głosami
„za” tj. jednogłośnie.
Porządek obrad po zmianach:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołu z sesji Rady Gminy Bestwina z dnia 15 lipca 2010r.
5. Rozpatrzenie informacji z wykonania budŜetu gminy za I półrocze 2010r.
- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach,
- opinie komisji stałych Rady Gminy Bestwina,
- dyskusja
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
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1) zmiany Uchwały Nr XXXVI/268/10 Rady Gminy Bestwina w sprawie
budŜetu gminy na 2010r.
2) podwyŜszenie kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania
pomocy w zakresie doŜywiania dzieci w okresie odbywania rocznego
przygotowania przedszkolnego i młodzieŜy w okresie nauki w szkole,
3) zaopiniowania projektu Uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego w sprawie
przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pszczynie z siedzibą przy
ul. Antesa 11,
4) odstąpienia od wykonania przez Gminę Bestwina prawa pierwokupu
nieruchomości.
7. Informacje bieŜące.
8. Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich.
9. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania.
10. Zamknięcie sesji.
Ad.4
Przewodniczący Jerzy ZuŜałek stwierdził, Ŝe protokół z sesji Rady Gminy
Bestwina z dnia 15 lipca 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.
Ad.5
Informacja z wykonania budŜetu gminy za I półrocze 2010r.
Informacja stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.
• Przewodniczący Rady Gminy Jerzy ZuŜałek udzielił głosu Wójtowi Stefanowi
Wodniakowi, który przypomniał, Ŝe informację z wykonania budŜetu gminy za
I półrocze omówił na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 27 sierpnia
20210r. W związku z powyŜszym przybliŜył tylko krótko tezy z wykonania
budŜetu. Na wstępie zaznaczył, Ŝe budŜet w I półroczu przewaŜnie nie jest
wykonywany procentowo matematycznie dlatego, Ŝe planowane roboty
inwestycyjne najczęściej związane są z pogodą. Tak więc prace te realizowane
są w II półroczu.
BudŜet po stronie dochodów zrealizowany został w 45,5%, zaś po stronie
wydatków w 35,5% (wykonanie to zbliŜone jest do roku biegłego). Zadania
biegną prawidłowo i te zaplanowane w budŜecie są realizowane. Nie ma
niebezpieczeństwa zagroŜenia wykonania rzeczowego. Wskaźniki finansowe
budŜetu są porządkowane na bieŜąco i korekty budŜetu dzięki Radzie Gminy są
na bieŜąco wprowadzane. Przypomniał, Ŝe do końca kadencji odbędą się jeszcze
co najmniej dwie sesje i do tych zadań jeszcze się odniesie. Wyraził nadzieję,
Ŝe wszystko będzie w terminach wykonane, bo generalnie 100% tych zadań to
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są kofinansowania. Głównie środki z Regionalnego Programu Operacyjnego,
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, jak i z Urzędu Marszałkowskiego
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Z tego to właśnie względu
trzeba dbać aby zadania były wykonane w terminie i zgodnie z
harmonogramem.
• Przewodniczący Rady Gminy Jerzy ZuŜałek odczytał Uchwałę
Nr 4100/158/2010 z dnia 24 sierpnia 2010 roku I Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o
przedłoŜonej przez Wójta Gminy Bestwina informacji o przebiegu wykonania
budŜetu za I półrocze 2010r. I Skład Orzekający Regionalnej Izby
Obrachunkowej dokonał oceny informacji Wójta Gminy Bestwina i wydał
pozytywną opinię. Kopia uchwały stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.
• Opinię komisji do informacji z wykonania budŜetu gminy za I półrocze 2010r.
przedstawił Przewodniczący Rady Jerzy ZuŜałek informując, Ŝe komisje odbyły
jedno wspólne posiedzenie w dniu 27 sierpnia 2010r. i po dogłębnym jego
przeanalizowaniu oraz wysłuchaniu wyjaśnień, wydały opinię pozytywną.
• Komisja Rewizyjna odbyła oddzielne swoje posiedzenie w sprawie
wypracowania opinii do informacji z wykonania budŜetu gminy za I półrocze
2010r. Opinię przedstawił Przewodniczący Komisji Jerzy Kijas:
„Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 30 sierpnia 2010r.
przeanalizowała informację z wykonania gminy za I półrocze 2010r. w celu
wypracowania opinii do dotyczącej przedstawionej informacji. Po analizie
informacji oraz w oparciu o wyjaśnienia Wójta Gminy oraz Zastępcy Wójta
Gminy, Komisja stwierdziła, Ŝe po zmianach wprowadzonych w trakcie I
półrocza uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta, budŜet zamykał się
kwotą:
- dochody
30 180 196,26 zł
- przychody
5 719 952,91zł
- wydatki
34 510 806,17zł
- rozchody
1 389 344,00zł
Za I półrocze wykonanie wynosiło:
- dochody 13 726 974,80zł tj. 45,48% planu
- wydatki 12 241 579,12zł tj. 35,47% planu
W rozbiciu na rodzaj dochodów za I półrocze:
- dochody własne zostały wykonane w 42,18%
- subwencja ogólna została wykonana w 61,53%
- dotacje celowe zostały wykonane w 47,71%
W rozbiciu na rodzaj wydatków za I półrocze:
- wydatki bieŜące zostały wykonane w 47,65%
- wydatki majątkowe zostały wykonane w 14,00%
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Łączna kwota zobowiązań gminy na dzień 30 czerwca 2010r. wyniosła
6 081 726,20zł co stanowi 20,2% planowanych dochodów gminy na 2010r.
Komisja Rewizyjna stwierdziła, Ŝe :
- po stronie dochodów naleŜy zwrócić uwagę na mniejsze, tak, jak w
poprzednim roku wpływy w dochodach własnych, które są udziałem gminy
w podatkach stanowiących dochód budŜetu państwa -wykonanie 40,23% (
mniejsze od planowanego ponad 700tyś.zł.),
- po stronie wydatków naleŜy zwrócić uwagę na to, Ŝe systematycznie
realizowano
wydatki
bieŜące.
Natomiast
wydatki
majątkowe
w I półroczu zostały wykonane w 14%, co uwzględniając cykle przetargowe
jest dobrym wynikiem
Z wyjaśnień Wójta wynika, Ŝe w I półroczu podjął działania zmierzające do
szybkiego uruchomienia zadań inwestycyjnych, a szczególnie tych, które
wymagają długiego czasu realizacji. W I półroczu wykonano:
- konserwację i utrzymanie urządzeń melioracji wodnej oraz odbudowę i
konserwację istniejących rowów i przepustów na kwotę 56 134,45zł
- oświetlenie uliczne: Bestwina – ul. Spokojna, Bestwinka – ul.
Ślosarczyka,
- modernizację pomieszczeń z sali do ćwiczeń sportowo-rekreacyjnych w
Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bestwince,
- modernizację Ośrodka Zdrowia w Bestwinie - dokończenie prac i oddanie
do uŜytku,
- prowadzono remont budynku OSP Kaniów w ramach programu Kaniów –
oŜywienie społeczno-kulturalne w Gminie Bestwina,
rozpoczęto:
- budowę kanalizacji sanitarnej – etap I Bestwinka – docelowo 28km
kanalizacji, 12 przepompowni, podłączenie 300 budynków,
- budowę kanalizacji w rejonie ujęcia wody (1km), 2 przepompownie,
podłączenie 14 budynków,
- wymianę sieci wodociągowej: ul. Krakowska i ul. Janowicka (ponad
2km),
- roboty drogowe: asfaltowanie ulicy Myśliwskiej, wykonanie nawierzchni
na ulicy Famułkowej, budowę chodnika przy ul. Krakowskiej,
Natomiast na usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych – powódź w I półroczu
br. – wydano 148 412,87zł. GOPS w Bestwinie wypłacił poszkodowanym
72 500zł.
Pomimo, Ŝe wykonanie po stronie dochodów jest niepełne, Wójt kontroluje
finanse i jednocześnie zapewnia, Ŝe zadania zapisane w budŜecie 2010r. nie
są zagroŜone. Biorąc pod uwagę całościową ocenę wykonania budŜetu
w I półroczu 2010r. oraz wyjaśnienia Wójta Gminy, Komisja Rewizyjna
wyraŜa pozytywną opinię o przedłoŜonym sprawozdaniu. Opinia została
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przyjęta jednogłośnie przez członków Komisji Rewizyjnej.” Opinia stanowi
załącznik nr 6 do nin. protokołu.
• Dyskusja – Przewodniczący Rady Jerzy ZuŜałek otworzył dyskusję nad
informacją z wykonania budŜetu za I półrocze 2010r. Z uwagi jednak na fakt, Ŝe
informacja ta została dogłębnie przedyskutowana na wspólnym posiedzeniu
komisji oraz posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, brak było głosów w dyskusji.
Wobec braku uwag i głosów w dyskusji, Przewodniczący Jerzy ZuŜałek
poddał informację z wykonania budŜetu gminy za I półrocze 2010r. pod
głosowanie, w wyniku którego powyŜsza informacja została przyjęta
15 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Ad.6
Rada Gminy w liczbie 15 radnych przystąpiła do podjęcia uchwał. Opinie do
poszczególnych projektów uchwał, wypracowane na wspólnym posiedzeniu
komisji stałych w dniu 27 sierpnia 2010r. przedstawiał Przewodniczący Rady
Gminy Jerzy ZuŜałek.
Podejmowane uchwały dotyczyły:
1) zmiany Uchwały Nr XXXVI/268/10 Rady Gminy Bestwina z dnia 7 stycznia
2010r.w sprawie budŜetu gminy na 2010r.
• Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Skarbnik Gminy Stanisława Grzywa
informując, Ŝe zwiększa się dochody budŜetu gminy o kwotę 33 797,13zł,
w działach:
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa - dochody
pochodzą z Kompani Węglowej KWK Silesia na usuwanie skutków szkód
górniczych z przeznaczeniem na OSP Kaniów – 30 797,13zł,
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem – są to zwiększenia planu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat – 3 000,00zł. z przeznaczeniem na :
- uzupełnienie środków na modernizację pomieszczeń sali ćwiczeń sportowo
rekreacyjnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bestwince – 1 031,80zł.
- realizację zadania remont budynku Przedszkola w Kaniowie – 1 968,20zł.
W projekcie tej uchwały dokonuje się przeniesień wydatków między
działami:
W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa –
zmniejsza się wydatki o kwotę 87 500,00zł do Działu 600 – Transport i
łączność z przeznaczeniem na remont dróg: wykonanie nawierzchni
asfaltowej na ul. Nad Łękawką w Kaniowie.
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RównieŜ dokonuje się przeniesień między grupami wydatków w ramach
działu w związku z tym, Ŝe OSP w Bestwinie zrezygnowało z wydatków
kwoty 32 000,00zł na bieŜące utrzymanie przeznaczając tą kwotę na
inwestycje i zakupy tj. zakup samochodu bojowego dla OSP Bestwina. Jest to
dotacja celowa z budŜetu gminy na finansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych.
Ponadto dokonuje się zmiany nazwy źródła finansowania zadania
inwestycyjnego w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport – kwota 298 009,49zł
Rozdziale 92601 – Obiekty sportowe – kwota 298 009,49zł na realizację
zadania pn.: Przekształcenie obszarów zdegradowanych i rozbudowa
infrastruktury technicznej na potrzeby Ośrodka Rekreacji i Sportów Wodnych
w Kaniowie,
jest zapis:
zwiększenie planu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1
pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 lub płatności w ramach budŜetu środków
europejskich
ma być:
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów,
województw pozyskane z innych źródeł z końcówką 7 – pozostałe.
Wszystkie zmiany ujęte w projekcie uchwały mają odzwierciedlenie w
załącznikach: nr 1,2,2a,2b,3,11,12.
BudŜet po wprowadzonych zmianach zamknie się kwotą:
Po stronie dochodów kwotą 30 846 045,88zł,
Po stronie wydatków kwotą 35 171 655,79zł,
• Komisje stałe na wspólnym posiedzeniu komisji zaopiniowały projekt
uchwały pozytywnie.
• Brak głosów w dyskusji.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XLIlI 302/10 w
sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/268/10 Rady Gminy Bestwina z dnia
7 stycznia 2010r.w sprawie budŜetu gminy na 2010r. – została przyjęta 15
głosami „za” tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu.
2) podwyŜszenie kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania
pomocy w zakresie doŜywiania dzieci w okresie odbywania rocznego
przygotowania przedszkolnego i młodzieŜy w okresie nauki w szkole,
• Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej Beata Szypka informując, Ŝe zgodnie z ustawą
podwyŜsza się kryterium dochodowe do 200%, uprawniające do przyznania
bezpłatnej pomocy w formie doŜywiania dzieci odbywających obowiązkowe
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roczne przygotowanie przedszkolne oraz uczniów uczęszczających do szkoły
podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej dziennej.
• Komisje stałe zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.
• Brak głosów w dyskusji.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XLIlI/303/10 w
sprawie podwyŜszenia kryterium dochodowego uprawniającego do
przyznania pomocy w zakresie doŜywiania dzieci w okresie odbywania
rocznego przygotowania przedszkolnego i młodzieŜy w okresie nauki w
szkole – została przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu.
3) zaopiniowania projektu Uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego w sprawie
przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pszczynie z siedzibą przy ul.
Antesa 11,
• Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił
Wójt Stefan Wodniak
przypominając, Ŝe Starosta Pszczyński zwrócił się z prośbą o opinię w
sprawie podjętego procesu przekształcenia Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pszczynie. Problem ten był omawiany na
wspólnym posiedzeniu komisji stałych i stanowisko komisji jest za
wyraŜeniem negatywnej opinii. RównieŜ Czechowice-Dziedzice będą
wyraŜały opinię negatywną na najbliŜszej swojej sesji. Wielu mieszkańców
gminy Bestwina korzystało i korzysta z tego szpitala i jest zaniepokojonych
taką formą zagospodarowania szpitala, tj. na zasadach wydzierŜawienia go na
20 lat. Według Starosty Pszczyńskiego, wszystkie zalecenia dotyczące
zagospodarowania obiektu szpitala, które muszą być do 2012 roku
dostosowane do wymogów unijnych, nie rokują Ŝadnych moŜliwości ze
względu na znaczne zadłuŜenie szpitala. Starosta zapewnia jednak, Ŝe w tym
procesie przekształcenia będą zachowane te same poradnie i te same oddziały
oprócz Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy, które pozostaną na dotychczasowych
zasadach. Problem moŜe jednak nastąpić w ograniczeniu łóŜek. Ma to duŜe
znaczenie, bo moŜe dojść do ograniczenia przyjęć pacjentów. Mieszkańcy
naszej gminy z tego względu obawiają się, Ŝe nie będą przyjmowani. Wójt
poinformował, Ŝe Rada Powiatu Bielskiego równieŜ opiniowała planowany
proces przekształcenia szpitala w Pszczynie i zaopiniowała go pozytywnie.
Pismo Starosty Pszczyńskiego stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu.
• Przewodniczący Rady Gminy Jerzy ZuŜałek poinformował, Ŝe na wspólnym
posiedzeniu komisji poddawany był pod głosowanie projekt uchwały w
którym Rada miała pozytywnie zaopiniować projekt uchwały wówczas w
głosowaniu tą propozycję poparło sześciu radnych, a pozostali byli przeciwni.
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• W dyskusji głos zabrali:
Radny powiatowy Józef Maziarz zwrócił uwagę, Ŝe jeŜeli Rada Gminy
zaopiniuje negatywnie projekt Starosty Pszczyńskiego, to czy de facto nie
będzie to głosowanie za tym, aby szpital zlikwidować? Zaznaczył Ŝe Starosta
Pszczyński uzasadnił swój wniosek.
Radny Antoni Grygierzec poinformował, Ŝe na wspólnym posiedzeniu
komisji uzasadniał, aby pozytywnie
zaopiniować wniosek Starosty
Pszczyńskiego. Po usłyszeniu jednak informacji, Ŝe liczba łóŜek w szpitalu
ulegnie zmniejszeniu, nasuwa mu się refleksja i obawa. Z drugiej jednak
strony stwierdził, Ŝe jeŜeli powiat bielski wydał opinię pozytywną, to
oznacza, Ŝe nie obawia się „szturmu” mieszkańców naszej gminy na szpitale
bielskie.
Radny Łukasz Furczyk skierował wypowiedź do wszystkich tych, którzy są
przeciwni zmianie tej formy działania stwierdzając, Ŝe jeŜeli teraz szpital nie
zostanie udostępniony prywatnemu dzierŜawcy w ten sposób, to zostanie
ogłoszona jego upadłość i tak, czy inaczej ten budynek zostanie wystawiony
na sprzedaŜ juŜ za niŜszą cenę prywatnemu przedsiębiorcy, który zrobi sobie
prywatny szpital bez usług NFZ-etu. Wówczas będzie oburzenie, Ŝe szpital
upadł i został sprzedany za przysłowiową złotówkę, a tak jest szansa, Ŝe
będzie wydzierŜawiony przez Starostwo wraz z usługami NFZ.
Przewodniczący Rady Jerzy ZuŜałek stwierdził, Ŝe w związku z tym, Ŝe na
wspólnym posiedzeniu komisji było więcej głosów, aby nie wydawać
pozytywnej opinii, w pierwszej więc kolejności poddał pod głosowanie projekt
uchwały, w którym Rada Gminy uchwala zaopiniować negatywnie projekt
uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego w sprawie przekształcenia Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Pszczynie. W wyniku przeprowadzonego głosowania
Uchwała Nr XLIlI/304/10 w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Rady
Powiatu Pszczyńskiego w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Pszczynie z siedzibą przy ul. Antesa 11 (opinia negatywna) –
została przyjęta 8 głosami „za” przy 7 głosach „przeciw” i 0 głosach
„wstrzymujących się”.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu.
4) odstąpienia od wykonania przez Gminę Bestwina prawa pierwokupu
nieruchomości.
• Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Wójt Stefan Wodniak informując, Ŝe
dotyczy to działki OSP Bestwina, którą to działkę gmina w poprzednich
kadencjach przekazała straŜy. Obecnie OSP chce tą działkę sprzedać.
Zaznaczył, Ŝe zgodnie z procedurami w takich przypadkach przysługuje
gminie pierwokup. Zwrócił jednak uwagę, Ŝe byłoby to działanie
bezsensowne, aby odkupywać darowaną kiedyś działkę. W związku z tym
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taka formuła musi prawnie być podjęta, aby OSP mogło sfinalizować umowę
notarialną.
• Komisje stałe zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.
• Brak głosów w dyskusji.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XLIlI/305/10 w
sprawie odstąpienia od wykonania przez Gminę Bestwina prawa
pierwokupu nieruchomości – została przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do nin. protokołu.
Ad.7
Przewodniczący Rady Jerzy ZuŜałek poinformował, Ŝe Wojewoda Śląski
przysłał pismo, w którym przypomina o złoŜeniu przez radnych oświadczeń
majątkowych na dwa miesiące przed upływem kadencji. Ten dzień przypada na
12 września 2010r. i na ten dzień naleŜy określić stan swojego posiadania. Ze
względu jednak, Ŝe 12 września przypada w niedzielę, oświadczenia naleŜy
złoŜyć w Biurze Rady Gminy dniu 13 września br. Pismo stanowi załącznik nr
12 do nin. protokołu.
Wójt Stefan Wodniak poinformował, Ŝe uczestniczył w spotkaniu z Dyrektorem
Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej odnośnie odwodnienia ul.
Bestwińskiej leŜącej po stronie bielskiej a łączącej się z ul. Bialską od strony
Bestwiny. Przypomniał, Ŝe osobiście w 2007 roku był inicjatorem tego, aby te
drogi objąć wspólnym remontem przy udziale Powiatu Bielskiego i Miasta
Bielsko-Biała. Podkreślił, Ŝe był to najprostszy sposób rozwiązania problemu
obu tych dróg, który jednak się nie powiódł z tego względu, Ŝe Starostwo nie
przygotowało projektu na remont ul. Bialskiej. Miasto Bielsko-Biała
przygotowało projekt na remont ul. Bestwińskiej i wystąpiło o pozyskanie
środków unijnych. Środki te otrzymano i remont ulicy trwa. Wobec zaistniałej
sytuacji, gmina Bestwina przejęła od Starostwa w ubiegłym roku ul. Bialską pod
swój zarząd i obecnie na ukończeniu jest projekt jej remontu. Będą teŜ czynione
starania o środki na finansowanie tego zadania z tzw. „schetynówek”. Brak tego
wspólnego zadania, tj. remontu obu ulic, stworzył problem dla Zarządu Dróg
Miejskich w zakresie odwodnienia remontowanej ul. Bestwińskiej. Jej remont
kończy się na styku z ul. Bialską, która nie będąc aktualnie remontowana, nie
jest przystosowana do odbioru wody z odwodnienia tamtej ulicy Wody tej
będzie o wiele więcej niŜ jak dotąd, spływała naturalnym rowem, a nie kanałem.
RównieŜ ciek wzdłuŜ ul. Leśnej, który z kolei miałby przejąć wodę z ul.
Bialskiej, nie odpowiada wymaganym parametrom (średnica rur to fi. 400, a
potrzeba fi. 600). Wobec powyŜszego, Wójt poinformował, Ŝe po prawie
trzygodzinnej, burzliwej wymianie zdań, kto zaniedbał sprawę, ustalono, Ŝe
gmina Bestwina podejmie się wyłącznie wykonania projektu dokumentacji
odwadniającej, jako właściciel terenu. Absolutnie zaś, nie wyraził zgody na
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partycypację gminy Bestwina w kosztach wykonania rurociągu odwadniającego,
który szacuje się na ok. 400tyś.zł. Koszt ten w całości poniesie Miasto BielskoBiała. Na okoliczność tych ustaleń została spisana stosowna notatka.
Przewodniczący Rady Jerzy ZuŜałek udzielił głosu Dyrektorowi Gminnego
Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli Arkadiuszowi Majowi, który przedstawił
informację na temat rozpoczęcia roku szkolnego oraz przygotowania placówek
oświatowych.
Dyrektor Arkadiusz Maj poinformował, Ŝe rozpoczął się rok szkolny 2010/2011,
który zakończy się 22 czerwca 2011r. Ferie zimowe rozpoczną się od
17 stycznia 2010r. Przedstawił teŜ statystyczne dane dotyczące ilości uczniów w
szkołach na terenie gminy:
Gimnazjum w Bestwinie
- 177 uczniów
Gimnazjum w Bestwince
- 169 uczniów
Szkoła Podstawowa w Bestwinie - 239 uczniów
Szkoła Podstawowa w Bestwince - 156 uczniów
Szkoła Podstawowa w Janowicach - 94 uczniów
Szkoła Podstawowa w Kaniowie - 162 uczniów
Do przedszkoli zostało przyjętych 349 dzieci. W okresie od czerwca br. do
września br. zostały stworzone dwa dodatkowe oddziały, tj. w Kaniowie i w
Bestwinie z uwagi na bardzo duŜe zainteresowanie rodziców. Sale
przystosowano zgodnie z wszelkimi wymaganymi normami i posiadają bardzo
dobre warunki.
W okresie wakacji dokonano szereg napraw, konserwacji aby wszystkie warunki
były na najwyŜszym poziomie. W okresie wakacji przeprowadzono takŜe
egzaminy dla nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje. W naszej gminie
odbyły się 4 egzaminy na nauczycieli mianowanych, zaś w kuratorium na
nauczycieli dyplomowanych. Osobiście uczestniczył w pracach tych komisji i
stwierdził, Ŝe przygotowanie zawodowe naszych nauczycieli ocenianych przez
ekspertów z danych przedmiotów, czasami wykraczało poza skalę.
Dane statystyczne dotyczące ubiegłego roku szkolnego juŜ przekazał
redaktorowi Magazynu Gminnego i zostaną one opublikowane. W tzw.
międzyczasie otrzymał wyniki egzaminów gimnazjalnych i sprawdzianów po
szóstej klasie, które na tle wyników średnich krajowych, powiatowych i
wojewódzkich są na poziomie przewyŜszającym te średnie.
Informacja statystyczna stanowi załącznik nr 13 do nin. protokołu.
Radny Benedykt Kohut zapytał czy wszystkie dzieci zapisane do przedszkoli,
zostały przyjęte?
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Dyrektor Arkadiusz Maj, odpowiadając poinformował, Ŝe ogółem 12 dzieci
znajdowało się na liście rezerwowej, która aktualnie z dnia na dzień jest
mniejsza z uwagi na to, Ŝe niektórzy rodzice sami rezygnują z miejsc
przydzielonych ich dzieciom, a w miejsce to automatycznie wchodzą dzieci z
listy rezerwowej.
Radny Łukasz Furczyk zapytał, czy wszystkie dzieci w naszych szkołach są
objęte programem „szklanka mleka i owoce w szkole”?
Odpowiedzi udzielił Dyrektor Maj informując, Ŝe aktualnie są zbierane
deklaracje od rodziców, którzy chcą Ŝeby ich dzieci uczestniczyły w tym
programie. Jest to bezpłatna akcja, gdzie dzieci zamiast chipsów, coca coli,
otrzymują warzywa lub owoce oraz kartonik mleka.
Wójt Stefan Wodniak z kolei poinformował, Ŝe w sali gimnastycznej w
Bestwinie jest wycyklinowany parkiet. Obecnie planuje się zawrzeć w budŜecie
środki na wymalowanie ścian, bo lamperia jest juŜ wymalowana. Wymagane
jest teŜ ocieplenie ścian i poprawienie elewacji.
Ad.8
W ramach wniosków i zapytań radnych oraz rad sołeckich ustne wnioski
złoŜyli:
Radny Łukasz Furczyk
- zapytał w imieniu mieszkańca Kaniowa p. Fajfra (z Kaniówka), jak wygląda
realizacja wniosków dotyczących wału i na jakim etapie realizacji są te
wnioski?
- Czy jest szansa na to, aby Starostwo Powiatowe, w tym roku lub na wiosnę,
wyczyściło rów po drugiej stronie ulicy Dankowickiej?
Radny Jacek Łuszczak
- z uwagi na otrzymane sygnały od niektórych mieszkańców, zapytał czy jest
prawdą, Ŝe Magazynie Gminnym” działa cenzura i czy listy mieszkańców,
które wpływają do „Magazynu”, nie są drukowane z takich czy innych
powodów. JeŜeli tak, to dlaczego?
- w imieniu mieszkańców Św.Floriana, zapytał, czy przepust, który jest
rozkopany obok sklepu GS-u będzie miał finał zakończenia?
- poinformował, Ŝe chodnik przy ul. Witosa od posesji radnej Danuty Kubik w
dół jest juŜ prawie zniszczony przez wodę, która od środka wyrywa podłoŜe.
Radny Jan Wróbel
- zapytał radnych powiatowych, czy prace przy zabezpieczeniu osuwiska na
ul. Kościelnej w Bestwinie są zakończone. Jego zdaniem nie jest
uregulowana sprawa wody deszczowej (brak kratek ściekowych). Zapytał
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teŜ, czy planuje się naprawić osuwisko na ul. Hallera, które stwarza
zagroŜenie dla ruchu na drodze,
- zgłosił, Ŝe gałęzie drzew na skrzyŜowaniu ulicy Dworkowej z ul. Witosa w
Bestwince zasłaniają widoczność,
Radny Stanisław Nycz
- zgłosił, Ŝe na ul. Łanowej, ul. Pszczelarskiej i ul. Targanickiej w Janowicach
wypadły ponownie dziury,
Radny Andrzej Wojtyła
- ponowił wniosek odnośnie
„Leśniczówce” w Janowicach,

wymiany

znaku

„ostre

zakręty”

na

Radna Danuta Kubik
- potwierdziła wypowiedź radnego Jacka Łuszczaka w sprawie zapadającego
się chodnika na ul. Witosa,
- zwróciła się z prośbą o interwencję w Zarządzie Dróg Powiatowych w
sprawie odwodnienia na ul. Witosa w rejonie radnego Jacka Łuszczaka (jest
to powodem ciągłego zalewania trzech kolejnych budynków),
Radny Antoni Grygierzec
- przypomniał, Ŝe juŜ zgłaszał konieczność wyczyszczenia dolnego odcinka
rowu od torów kolejowych. Stwierdził, Ŝe czyszczenie rowu przy ul.
Dankowickiej ma uzasadnienie pod warunkiem, Ŝe końcowy odcinek, gdzie
woda przechodzi do Łękawki, będzie wykonany w pierwszej kolejności.
Przewodniczący Rady Jerzy ZuŜałek
- przypomniał wniosek o poprawę bezpieczeństwa poprzez ustawienie lustra
na skrzyŜowaniu ulic: Grobel Borowa, Kóski i Batalionów Chłopskich,
- prosił o nakładkę na ul. Nad Łękawką, załatanie dziur na ul. świrowej oraz
naprawę ul. Ludowej, na której są miejsca gdzie pobocze jest duŜo niŜej od
nawierzchni asfaltowej (nawet o 20cm),
Kolejno Przewodniczący Rady Gminy Jerzy ZuŜałek odczytał wnioski
z posiedzeń rad sołeckich:
Wnioski z posiedzenia Rady Sołeckiej w Janowicach z dnia 20 lipca 2010r. –
załącznik nr 14 do nin. protokołu
 Sołtys, na wnioski kierowane przez mieszkańców, proponuje przejęcie pod
administrowanie przez Gminę Bestwina ulicy Łąkowej obecnie będącej
własnością lasów Państwowych oraz Ulicy Gajowej (przynajmniej do
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kapliczki) będącej własnością mieszkańców, którzy deklarują, Ŝe zrzekną się
jej na rzecz Gminy Bestwina,
 Remont i poszerzenie ulicy tanganickiej,
 Remont ulicy Łanowej – nowa nakładka asfaltowa,
 Przygotowanie planu inwestycji niezbędnych w sołectwie Janowice w 2011r.
– termin 30.09.2010r.
Wnioski z posiedzenia Rady Sołeckiej w Kaniowie z dnia 14 czerwca 2010r.
(data wpł. do UG.23.08.2010r.) – załącznik nr 15 do nin. protokołu
 Wniosek o ponagleniach przebudowy pompowni oraz zobowiązań
zapewnionych przez Kompanię Węglową odnośnie rowów,
 Wniosek o zwrócenie się do Urzędu Powiatowego w sprawie
przeprowadzenia kontroli rowów i cieków wodnych wraz z przepustami
dojazdowymi do posesji odnośnie ich droŜności i wykonania zgodnie z
prawem budowlanym przy ulicach Dankowickiej, Krzywolaków, Ludowej i
Młyńskiej,
 Wniosek o przebudowę „Kanału Ulgi” w naleŜyty sposób, aby mógł spełniać
swoje zadanie wraz z zabezpieczeniem zasuwy rozdziału wód w taki sposób,
aby uniemoŜliwić jej uŜywanie przez osoby nieupowaŜnione,
 Wniosek
o
doprowadzenie
do
wyrównania
korony
wału
przeciwpowodziowego w rejonie ul. Jawiszowickiej, celem zabezpieczenia
przed przelewaniem się wody w stronę Kaniowa.
Z uwagi na usprawiedliwioną nieobecność sołtysa z Kaniowa Pana Marka
Pękali, Przewodniczący Rady Gminy Jerzy ZuŜałek odczytał wnioski sołtysa, a
które to wnioski sołtys przekazał na jego ręce celem odczytania na sesji:
 Prośba o przeprowadzenie wycinki zarośli i zwisających gałęzi drzewostanu
przy drogach gminnych i powiatowych, między innymi ulic: Gawlików,
Rybackiej, Modrej, Łabędziej i innych.
 Czyszczenie rowów na terenach szkód górniczych powinno być
przeprowadzone całościowo , a nie powierzchniowo i wszystkie a nie tylko
część (chodzi o wycinkę samosiejek wraz z korzeniami i pogłębienie).
 Po ostatniej powodzi, która pokazała gdzie są najsłabsze punkty, nie są
wykonywane prace na kanale Ulgi z przepustem włącznie. W dalszym ciągu
dochodzi tam do złośliwych działań mających na celu puszczanie wody na
Kaniów (przykład ostatnie dni). Prośba o przyspieszenie prac.
 Prośba o zlecenie udroŜnienia rowu przy ul. Mirowskiej ( w rejonie Pani
Czarneckiej Jadwigi) oraz wykonania przepustu pod drogą w celu
odprowadzenia wody do rowu po drugiej stronie.
 Prośba o interwencję, poniewaŜ w dalszym ciągu nie jest przeprowadzane
uszczelnianie wałów na Wiśle, co było deklarowane przez przedstawicieli
Kopalni.
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Wnioski Sołtysa stanowią załącznik nr 16 do nin. protokołu.
Sołtys sołectwa Janowice Jan Stanclik
- zapytał, czy będzie wykonany przekop, uchwalony na zebraniu wiejskim, na
wysokości p. Czanów do potoku Pasieckiego?
- podziękował za wyasfaltowanie ul. Famułkowej, ale jednocześnie zapytał o
rów z prawej strony drogi na wysokości Pana Kubery i o rów z jej lewej
strony,
- sugerował rozwaŜenie powrotu funkcji dróŜnika w gminie, który zajmowałby
się stanem poboczy, rowów, przepustów.
Ad.9
Przewodniczący Jerzy ZuŜałek odczytał odpowiedzi złoŜone na piśmie:
 Pismo Zastępcy Wójta Artura Beniowskiego skierowane do PKP Polskie
Linie Kolejowa S.A. Zakład Linii Kolejowych w Katowicach wyraŜające
obawę czy rzeczywiście do końca roku zostanie przeprowadzona
modernizacja przejazdu kolejowego w ciągu ul. Witosa w Kaniowie,
pomimo informacji PKP, iŜ remont przejazdu kolejowego został zgłoszony
do planu zadań inwestycyjnych w bieŜącym roku. Pismo stanowi załącznik
nr 17 do nin. protokołu.
 Pismo Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej skierowane do Urzędu
Gminy Bestwina informujące, Ŝe po przeprowadzonym przeglądzie
oznakowania poziomego ul. Witosa w Bestwinie stwierdzono uszkodzenie –
zamazanie linii środkowej poprzez wypłynięcie emulsji zabezpieczającej
szew jezdni. Przedmiotowe uszkodzenie jest wynikiem wysokich temperatur
jakie miały miejsce po wykonaniu oznakowania poziomego. Zarząd Dróg
równocześnie informuje, Ŝe oznakowanie poziome będzie sukcesywnie
odnawiane. Pismo stanowi załącznik nr 18 do nin. protokołu.
 Pismo Zastępcy Wójta Artura Beniowskiego – odpowiedzi na zapytania
radnych na sesji w dniu 15 lipca 2010r.:
- Zagospodarowanie przystanków na ul. Łabędziej i Witosa zostanie
wykonane do końca miesiąca września.
- Słupek przystankowy PKS zostanie przeniesiony po zatwierdzeniu zgody
lokalizacji przez przewoźnika.
- Daszek na tablicy ogłoszeniowej na „kominkowicach” został
pomalowany.
- Wnioskowane dziury do załatania zostały zlecone i na bieŜąco są
prowadzone remonty cząstkowe i remonty dróg gruntowych.
- Wykopnie rowu od ul. Zgody do ul. Grobel Borowa najprawdopodobniej
wykonane zostanie w roku przyszłym. Jeśli jednak w roku bieŜącym
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zostaną wykonane prace przewidziane na ten rok i będziemy dysponowali
koniecznymi finansami, zadanie zostanie wykonane.
- Słupki przy ul. Gandora są wykopane poza pasem drogowym ul. Magi –
drogi gminnej. Pismo stanowi załącznik nr 19 do nin. protokołu.
Odpowiedzi, na niektóre wnioski i zapytania z obecnej sesji, udzielił Wójt
Stefan Wodniak oraz Zastępca Wójta Artur Beniowski:
Wójt Gminy Stefan Wodniak nawiązał do sprawy listów, które są nadsyłane do
„Magazynu Gminnego” i zapytania czy są one cenzurowane. Wyjaśnił, Ŝe
gazeta generalnie słuŜy do przekazywania mieszkańcom gminy informacji, co
się w gminie dzieje i słuŜy jako informator. Osobiście wspólnie z Zastępcą
Wójta, który równieŜ jest członkiem kolegium redakcyjnego ma wpływ jedynie
na to, co chcą przekazać i co faktycznie zaistniało w gminie. Natomiast
Redaktor Naczelny ma pełną autonomię konstrukcji pisma i absolutnie nie ma
takiej tendencji, aby ktoś wnikał, co się w tym piśmie znajdzie. Dlatego prosił,
aby ostroŜnie podchodzić do określeń, Ŝe gazeta jest cenzurowana. Ponadto
zaznaczył, Ŝe „Magazyn Gminny” ma określoną pojemność i redakcja decyduje
o ewentualnym wykorzystaniu materiałów napływających z zewnątrz. RównieŜ
określonych kwot umownych z wydawcami raczej stara się nie przekraczać.
Zastępca Wójta Artur Beniowski
- wał za Panem Fajfrem – wał jest monitorowany i na bieŜąco naprawiany
przez WZIR. Niemniej nowo usypany wał u naszych sąsiadów juŜ przecieka
na całej długości,
- czyszczenie rowu na ul. Dankowickiej – zadanie powiatu – jest deklaracja
Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych Pana Kubisia, Ŝe rowy na ul.
Dankowickiej, łącznie z rowem za torami w kierunku rzeki, będą
wyczyszczone w tym roku,
- chodnik przy ul. Witosa – w tym roku był juŜ dwa razy naprawiany i dla
bezpieczeństwa wymaga naprawy po raz trzeci. Uszkodzenia powstają na
skutek nieszczelnej kanalizacji deszczowej, która znajduje się pod
chodnikiem. Inwestycję tą naleŜałoby wpisać do przyszłorocznego budŜetu,
jako zadanie wspólnie z powiatem.
- skrzyŜowanie ul. Dworkowej i ul. Witosa – rosnące brzózki zasłaniające
widoczność rosną na terenie prywatnym. Dlatego teŜ ich wycinkę naleŜy
uzgodnić z właścicielem,
- dziury na ulicy: Łanowej, Targanickiej, Pszczelarskiej, Nad Łękawką,
świrowej, Ludowej - będą łatane na bieŜąco,
- wymiana znaku drogowego na „Leśniczówce w Janowicach” – zostanie
ponowione pismo do powiatu,
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- ustawienie lustra na skrzyŜowaniu ul. Grobel Borowa i ul. Batalionów
Chłopskich – wniosek był wcześniej przekazany do powiatu i zostanie
ponowiony,
- rów wzdłuŜ ul. Famułkowej i ul. Pszczelarskiej na chwilę obecną jest
wykonywany przez firmę „Kombest” (umocnienie aŜurami). Rów po wyŜej
Pana Kubery teoretycznie jest moŜliwy do wykonania, ale jest to juŜ wejście
na teren prywatny,
- przepust do cieku Pasieckiego będzie wykonany,
Przewodniczący Rady Jerzy ZuŜałek zapytał dodatkowo o moŜliwość usunięcia
słupków na ul. Gandora w Bestwince, które stanowią niebezpieczeństwo.
Odpowiedź Zastępcy Wójta – słupki znajdują się na terenie prywatnym i nie
wchodzą w pas drogowy ul. Magi.
Przewodniczący prosił, aby zatem wystąpić do właściciela o ich usunięcie.
Radny powiatowy Józef Maziarz poinformował, Ŝe wszystkie uwagi i wnioski
dotyczące zadań powiatowych są sukcesywnie przekazywane do Zarządu
Powiatu lub właściwych Komisji i Zarządu Dróg Powiatowych. Wyraził
nadzieję, Ŝe część tych wniosków Powiat zrealizuje jeszcze w tym roku
pomimo brakujących środków finansowych.
Dyrektor Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji Grzegorz Boboń przykrością
poinformował, Ŝe ze względów pogodowych „Janowicki Piknik Rodzinny”
zostaje odwołany. Decyzja została podjęta po uzgodnieniach ze straŜą i radnymi
z Janowic. Zapewnił, Ŝe dołoŜy starań, aby w jakiś inny sposób stratę tej
imprezy, Janowicom zrekompensować.
Radny Antoni Grygierzec zapytał czy CKSiR ma odrębny program dla
młodzieŜy lub dorosłych na okres jesienno-zimowy?
Przewodniczący Rady Jerzy ZuŜałek zaproponował, aby ze względu na
pagórkowate ukształtowanie Janowic, zorganizować „Saneczkowy Piknik
Rodzinny”, jak tylko spadnie śnieg.
Dyrektor CKSiR Grzegorz Boboń dodatkowo poinformował, Ŝe oprócz imprez
plenerowych jest organizowanych wiele innych zajęć.
Przewodniczący Jerzy ZuŜałek uzupełnił wypowiedź informując, Ŝe są
zaproszenia na aerobik, gimnastykę rehabilitacyjną, naukę na instrumentach
klawiszowych, kółko modelarskie, i inne.
Radny Antoni Grygierzec poinformował, Ŝe miał na myśli raczej imprezy dla
dorosłych z wykorzystaniem sal, które były budowane w naszej gminie.
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Radny Jerzy Stanclik zaproponował, aby w zamian za utraconą imprezę w
Janowicach, zorganizować tam imprezę ludową na okoliczność Święta
Niepodległości 11 Listopada.
Wójt Stefan Wodniak stwierdził, Ŝe jest to słuszna uwaga i prosił Dyrektora
CKSiR o rozwaŜenie zgłoszonej propozycji i poszerzenie Święta 11 Listopada o
imprezę na rzecz tych kosztów, które miały być poniesione na „Piknik
Rodzinny”. Poddał teŜ pod rozwagę zgłoszone propozycje na okres zimowy.
Radny Edward Jonkisz stwierdził, Ŝe moŜna wiele imprez zorganizować, ale
brak na ich organizację środków finansowych, a dochody z imprezy nie zawsze
udaje się osiągnąć. Zwrócił uwagę, Ŝe społeczeństwo nie jest zbyt zamoŜne i
nieraz przynosi na imprezy własne napoje, a nawet zakąski. Wystarczy jeszcze,
Ŝe nie dopisze pogoda i wówczas jest się na „minusie”.
Ad.10
Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad, Przewodniczący Jerzy
ZuŜałek dziękując za udział w obradach, za dyskusję, zamknął XLIII sesję Rady
Gminy Bestwina w dniu 02 września 2010r.
Sesja rozpoczęła się o godz. 14:30, a zakończyła o godz. : 16:15
Protokolant:
Insp.Irena Glądys

Sekretarz obrad:
Radny Jan Wróbel
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