Bestwina, dn. 07 października 2010r.

P r o t o k ó ł Nr XLV/10
z sesji Rady Gminy Bestwina odbytej w dniu 07 października 2010 roku
w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bestwina.
Protokół obejmuje uchwały Rady Gminy Bestwina od Nr XLV/311/10 do
Nr XLV/317/10.
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. Wręczenie nagród Wójta z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz wręczenie
aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Zatwierdzenie protokołu z sesji Rady Gminy Bestwina z dnia 22 września
2010r.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmiany Uchwały Nr XXXVI/268/10 Rady Gminy Bestwina w sprawie
budŜetu gminy na 2010r.
2) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od
tego podatku obowiązujących w Gminie Bestwina w 2011 roku,
3) określenia na 2011 rok stawek podatku od środków transportowych.
4) określenia dziennych stawek opłaty targowej, zasad jej ustalania oraz
określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso obowiązujących w gminie
Bestwina,
5) zatwierdzenia zmiany do „Planu Odnowy Miejscowości Bestwina na lata
2009-2016”.
6) zamiaru przystąpienia do realizacji inwestycji w ramach programu „Moje
Boisko Orlik 2012” w roku 2011.
7) nabycia nieruchomości.
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, nauczycieli placówek oświatowych, którzy otrzymali
nagrodę Wójta Gminy z okazji Edukacji Narodowej oraz nauczycieli, którym
zostaną nadane akty nauczyciela mianowanego. Otworzył XLV sesję Rady
Gminy Bestwina w dniu 07 października 2010 roku. Na podstawie posiadanej
listy obecności stwierdził prawomocność obrad. Na ustawową liczbę 15 radnych
w sesji uczestniczyło 15 radnych.
Ad.2
Wręczenia nagród Wójta z okazji Dnia Edukacji Narodowej za szczególne
osiągnięcia w pracy zawodowej oraz wręczenia aktów nadania stopnia
nauczyciela mianowanego dokonał Wójt Gminy Stefan Wodniak wraz z
Dyrektorem GZOSiP Arkadiuszem Majem. Wręczając nagrody Wójt
uzasadniał kaŜdą swoją decyzję.
Nagrody otrzymali:
Pani Agata Rak – Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bestwinie - za
wzorową pracę dydaktyczną, prawidłową realizację budŜetu placówki oraz
tworzenie odpowiednich warunków nauki i pracy dla uczniów i nauczycieli.
Pani Urszula Kal – Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowicach –
za wzorową pracę dydaktyczną, prawidłową realizację budŜetu placówki oraz
tworzenie odpowiednich warunków nauki i pracy dla uczniów i nauczycieli.
Pani Maria Drewniak nauczyciel Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w
Bestwinie – za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej, a w
szczególności za opracowanie i wdroŜenie programu edukacyjnego „Natura w
praktyce – edukacja młodzieŜy w terenie”. Kształtowanie proekologicznej
postawy uczniów oraz wysokie lokaty podopiecznych w konkursach
plastycznych i ekologicznych.
Pani Dorota Międzybrodzka – nauczyciel Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w
Bestwinie - za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej, a w
szczególności za pracę z dziećmi wymagającymi wczesnego wspomagania,
rozwoju, za osiąganie przez wychowanków sukcesów w konkursach o zasięgu
ogólnopolskim oraz wdraŜanie nowatorskich metod nauczania.
Pani Krystyna Biłko - nauczyciel Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bestwince
- za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej, a w
szczególności za umiejętne wykorzystanie zdobytej wiedzy, aktywne działania
na rzecz rodzin potrzebujących wsparcia finansowego, doskonalenie warsztatu
pracy i wzbogacenie oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej w Bestwince.
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Pani Marlena Niemczyk-Handzlik – nauczyciel Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Janowicach - za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznowychowawczej, a w szczególności za efektywne koordynowanie realizacji
projektu eTwinning skutkujące zdobyciem krajowej i europejskiej odznaki
eTwinning dla szkoły, skuteczne przygotowanie uczniów do konkursów
przedmiotowych oraz wdraŜanie nowatorskich metod nauczania.
Pani Teresa Maroszek – nauczyciel Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w
Kaniowie - za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej, a w
szczególności za zapewnienie opieki dzieciom pokrzywdzonym w powodzi
podczas wyjazdu na Zieloną szkołę do Gołdapi, wdraŜanie nowatorskich metod
nauczania oraz doskonalenie warsztatu pracy i wzbogacenie oferty edukacji
Przedszkola w Kaniowie.
Pani Urszula Kraus – nauczyciel Gimnazjum w Bestwinie - za wybitne
osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej, a w szczególności za
opracowanie i realizację projektu edukacyjnego „Sokrates Comenius” oraz
wdraŜanie nowatorskich metod nauczania.
Pani Izabela Krzysztowska - nauczyciel Gimnazjum w Bestwince – za wybitne
osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej, a w szczególności za
skuteczne przygotowanie uczniów do konkursów przedmiotowych oraz
wdraŜanie nowatorskich metod nauczania.
Awans stopnia nauczyciela mianowanego otrzymali:
Pani Patrycja Broda
Pani Celina Gonet
Pani Małgorzata Grabowska-Fluder
Wójt Stefan Wodniak wszystkim nauczycielom nagrodzonym, jak i
mianowanym, złoŜył serdeczne gratulacje i Ŝyczenia dalszych sukcesów w pracy
zawodowej. Z okazji Święta Edukacji Narodowej przekazał równieŜ Ŝyczenia
nauczycielom i pracownikom szkół i przedszkoli znajdujących się na terenie
gminy.
RównieŜ Przewodniczący Rady Gminy Jerzy ZuŜałek złoŜył gratulacje i
Ŝyczenia nauczycielom nagrodzonym i mianowanym oraz złoŜył Ŝyczenia z
okazji Święta Edukacji Narodowej wszystkim pracownikom placówek
oświatowych na terenie naszej gminy.
Przewodniczący Jerzy ZuŜałek w imieniu swoim oraz całej Rady Gminy złoŜył
takŜe Ŝyczenia imieninowe Zastępcy Wójta Arturowi Beniowskiemu, wręczając
bukiet kwiatów.
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Ad.3
Sekretarzem obrad zgodnie z harmonogramem jednogłośnie wybrany został
radny Łukasz Furczyk.
Ad.4
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy ZuŜałek przedstawił porządek obrad, który
został zatwierdzony 15 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Ad.5
Przewodniczący Jerzy ZuŜałek stwierdził, Ŝe protokół z sesji Rady Gminy
Bestwina z dnia 22 września 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.6
Rada Gminy w liczbie 15 radnych przystąpiła do podjęcia uchwał. Opinie do
poszczególnych projektów uchwał, wypracowane na wspólnym posiedzeniu
komisji stałych w dniu 04 października 2010r. przedstawiał Przewodniczący
Rady Gminy Jerzy ZuŜałek.
Podejmowane uchwały dotyczyły:
1) zmiany Uchwały Nr XXXVI/268/10 Rady Gminy Bestwina w sprawie
budŜetu gminy na 2010r.
• Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Skarbnik Gminy Stanisława
Grzywa informując, Ŝe dokonuje się przeniesień wydatków pomiędzy
działami i rozdziałami:
Zmniejsza się wydatki:
1) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę
7 320,00zł,
a) Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami o kwotę 7 320,00 - wydatki
majątkowe o kwotę 7 320,00 z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne - z
zadania: Zamknięcie składowiska odpadów komunalnych i przemysłowych
w Kaniowie
Zwiększa się wydatki:
1) Dział 926 – Kultura fizyczna i sport o kwotę 7 320,00 zł,
a) Rozdział 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 7 320,00 - wydatki
majątkowe o kwotę 7 320,00 z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne
o kwotę 7 320,00 - na zadanie: Przekształcenie obszarów zdegradowanych
i rozbudowa infrastruktury technicznej na potrzeby Ośrodka Rekreacji
i Sportów Wodnych w Kaniowie
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Dokonuje się równieŜ zmian w załącznikach uchwały budŜetowej Nr 2, Nr 11,
Nr 12
Po wprowadzeniu zmian objętych niniejszą uchwałą budŜet gminy Bestwina
wynosi:
- po stronie dochodów kwotę 30 679 741,88zł,
- po stronie wydatków kwotę 35 383 526,01zł,
1. Planowany deficyt budŜetu w kwocie 4 703 784,13 zł zostanie pokryty z:
1) planowanych do zaciągnięcia poŜyczek i kredytów na rynku krajowym § 952
4 647 042,00
2) wolnych środków na rachunku bieŜącym budŜetu, wynikających z rozliczeń
kredytów i poŜyczek z lat ubiegłych § 955 56 742,13
• Komisje stałe na wspólnym posiedzeniu komisji zaopiniowały projekt
uchwały pozytywnie.
• Brak głosów w dyskusji.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XLV/311/10 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 4 do nin. protokołu.
Wyjaśnień do projektów uchwał dotyczących stawek podatkowych (projekt
nr 2, 3 i 4) udzielił Wójt Stefan Wodniak informując, Ŝe do wysokości
stawek zostały zastosowane regulacje inflacyjne tzn. zostały podwyŜszone o
wskaźnik inflacyjny, podobnie jak w roku ubiegłym. Procentowo wynosi to
do 3%. Wójt przypomniał, Ŝe w oparciu o te stawki będzie konstruowany
budŜet na rok przyszły.
2) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od
tego podatku obowiązujących w Gminie Bestwina w 2011 roku,
• Komisje stałe na wspólnym posiedzeniu komisji zaopiniowały projekt
uchwały pozytywnie.
• Brak głosów w dyskusji.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XLV/312/10 w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od
tego podatku obowiązujących w Gminie Bestwina w 2011 roku – została
przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do
nin. protokołu.
3) określenia na 2011 rok stawek podatku od środków transportowych.
• Komisje stałe na wspólnym posiedzeniu komisji zaopiniowały projekt
uchwały pozytywnie.
• Brak głosów w dyskusji.
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W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XLV/313/10 w sprawie
określenia na 2011 rok stawek podatku od środków transportowych –
została przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr
6 do nin. protokołu.
4) określenia dziennych stawek opłaty targowej, zasad jej ustalania oraz
określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso obowiązujących w gminie
Bestwina,
• Komisje stałe na wspólnym posiedzeniu komisji zaopiniowały projekt
uchwały pozytywnie.
• Brak głosów w dyskusji.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XLV/314/10 w sprawie
określenia dziennych stawek opłaty targowej, zasad jej ustalania oraz
określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso obowiązujących w gminie
Bestwina – została przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi
załącznik nr 7 do nin. protokołu.
5) zatwierdzenia zmiany do „Planu Odnowy Miejscowości Bestwina na lata
2009-2016”.
• Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Wójt Stefan Wodniak informując, Ŝe
pozyskiwanie środków unijnych ciągle napotyka na róŜne bariery. W tym
przypadku ukazało się nowe rozporządzenie ministra zmieniające procedury.
W związku z powyŜszym zaistniała potrzeba dostosowania zmiany „Planu
Odnowy Miejscowości Bestwina” do nowych wymogów technicznych, a
głównie dotyczy to procedury budowy chodnika na „Magówkę”. W tej
kwestii odbyło się Zebranie Wiejskie i stosowna uchwała Zebrania została w
tej kwestii podjęta. Wójt równieŜ prosił Radę o podjęcie tej uchwały.
• Komisje stałe na wspólnym posiedzeniu komisji zaopiniowały projekt
uchwały pozytywnie wnioskując o usunięcie drobnych błędów oraz
uzupełnienie części dotyczącej opisu i charakterystyki obszaru o
szczególnym znaczeniu, wpisując Muzeum regionalne im. ks. Zygmunta
Bubaka oraz Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w
Bestwinie. Zgłoszone wnioski zostały przyjęte.
• Brak głosów w dyskusji.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XLV/315/10 w sprawie
zatwierdzenia zmiany do „Planu Odnowy Miejscowości Bestwina na lata
2009-2016”- została przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała
stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu.
6) zamiaru przystąpienia do realizacji inwestycji w ramach programu „Moje
Boisko Orlik 2012” w roku 2011,
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• Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Wójt Stefan Wodniak informując, Ŝe
wykonawca wyłoniony w przetargu zrezygnował z wykonania „Orlika”
i sprawa się skomplikowała. Obecnie został ogłoszony nowy przetarg na
wyłonienie innego wykonawcy. Wyraził jednak obawy, Ŝe w związku ze
zbliŜającą się zimą, zadanie to moŜe nie być wykonane w tym roku.
Wyjaśnił, Ŝe podjęcie tej uchwały jest zabezpieczeniem na wypadek, gdyby
środki przyznane na to zadanie, w tym roku przepadły. Na podstawie tej
uchwały będzie moŜna starać się o środki ponownie w roku przyszłym.
• Komisje stałe na wspólnym posiedzeniu komisji zaopiniowały projekt
uchwały pozytywnie.
• Brak głosów w dyskusji.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XLV/316/10 w sprawie
zamiaru przystąpienia do realizacji inwestycji w ramach programu „Moje
Boisko Orlik 2012” w roku 2011 - została przyjęta 15 głosami „za” tj.
jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu.
7) nabycia nieruchomości.
• Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Kierownik Referatu Alicja
Grygierzec informując, Ŝe dotyczy to nieruchomości w Bestwince przy ul.
Franciszka Gandora o powierzchni 0.0626ha zajętej pod drogę dojazdową
niezbędną do wykonania zadań własnych gminy
• Komisje stałe na wspólnym posiedzeniu komisji zaopiniowały projekt
uchwały pozytywnie.
• Brak głosów w dyskusji.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XLV/317/10 w sprawie
nabycia nieruchomości - została przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu.
Ad.7
Przewodniczący Rady Jerzy ZuŜałek zapoznał Radę Gminy z pismami, które
wpłynęły od:
- Starosty Bielskiego w sprawie dwunastej edycji Nagrody Starosty
Bielskiego im. Ks. Prałata Józefa Londzina za szczególne osiągnięcia w
działalności samorządowej, kulturalnej, społecznej i naukowej z prośbą o
wyłonienie kandydata z terenu gminy Bestwina w terminie do dnia
5 listopada br.
Rada Gminy zaproponowała zgłosić do nagrody Zespół Regionalny
„Bestwina”. Pismo stanowi załącznik nr11 do nin. protokołu.
- Firmy B&L CONSTRUCTION, która jak pisze, podczas budowy domów
jednorodzinnych przy ul. ks. Adamaszka w Bestwince w dbałości o
środowisko i stosunki dobrosąsiedzkie wykonała na własny koszt kolektor
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kanalizacji sanitarnej, aby umoŜliwić przyłączenie tych budynków do sieci i
odprowadzenie ścieków do oczyszczalni gminnej. W związku z tym Firma
zwróciła się z prośbą o zarezerwowanie w budŜecie Gminy środków na
wykup tego kolektora zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pismo stanowi
załącznik nr12 do nin. protokołu
- Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pszczynie, który w związku z kolejnymi
potrzebami szpitala, dotyczącymi m. in. sprzętu i wyposaŜenia zwrócił się z
prośbą o dotację na zakup aparatu do pomiaru rzutu serca metodą „ PICĆO"
w wysokości ok. 55 tys. zł. Pismo stanowi załącznik nr 13 do nin. protokołu.

Ad.8
W ramach wniosków i zapytań radnych oraz rad sołeckich Przewodniczący
Rady Jerzy ZuŜałek odczytał w pierwszej kolejności wnioski z rad sołeckich:
Wnioski z posiedzenia Rady Sołeckiej w Janowicach z dnia 09 września 2010r.
- załącznik nr 14 do nin. protokołu
- Wykonać zjazdy na ulicy Targanickiej ze względu na duŜy ruch - na wąskiej
drodze samochody nie mogą się minąć;
- Obciąć pobocze od strony rzeki Łękawki na ulicy Podlesie i zamontować
brakującą ochronną barierkę na jednym z mostów.
Inwestycje niezbędne do wykonania w sołectwie Janowice na lata 2011 i
następne.
1. Wykonanie chodnika wzdłuŜ ulicy Janowickiej od p. Ciszczoń do
p. Grzybowskich.
2. Remont ulicy Janowickiej drogi powiatowej od kościoła do piekarni w
Bestwinie.
3. Wykonanie parkingu przy Szkole w Janowicach przy ulicy Janowickiej.
4. Remont kapitalny lub wykonanie nowej nakładki chodnika od Szkoły
Podstawowej w Janowicach od ulicy Korczaka do kościoła.
5. Wyasfaltowanie na terenach rekreacyjnych pomiędzy punktem
gastronomicznym a boiskiem do siatkówki. Wykonać dojazd do estrady.
6. Zaprojektowanie i wykonania chodnika wzdłuŜ ulicy Janowickiej od ulicy
Tanganickiej do Leśniczówki.
7. Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na ulicy Podlesie oraz wykonanie
asfaltowania na pozostałej części tej ulicy.
8. Asfaltowanie i wykonanie podkładki pod asfalt na ulicy Pisarzowickiej ze
względu na to, Ŝe obecnie rozjeŜdŜają tą ulicę cięŜkie samochody (wanny).
Wyjaśnić kwestię prawną odnośnie ograniczenia transportu cięŜkiego na tej
ulicy.
9. Dokończenie asfaltowania na ulicy Borowej.
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10.Oświetlenie ulicy Janowickiej od granicy z Bestwiną w kierunku centrum
Janowic.
11. NałoŜenie nowej nawierzchni asfaltowej na ulicy Łąkowej.
12. NałoŜenie nowej nawierzchni asfaltowej na ulicy Targanickiej z
uwzględnieniem poszerzenia tej ulicy.
13. Remont ulicy Pszczelarskiej (nowa nawierzchnia asfaltowa.)
14. Zabezpieczenie środków finansowych na zakup gruntu pod boisko piłki
noŜnej w Janowicach lub znalezienie takiego miejsca.
15. Rozpatrzyć moŜliwość wykonania chodnika wzdłuŜ ulicy Janowickiej od
ulicy Pszczelarskiej do granicy z Bestwina a moŜe i dalej.
16. Wykonanie kanalizacji ściekowej na całym sołectwie w Janowicach.
17. Wymiana sieci wodociągowej w Janowicach, aby poprawić jakość wody.
18. Wykonanie oświetlenia na ulicy Górskiej od p. Kapałów do ulicy
Janowickiej.
Wnioski z posiedzenia Rady Sołeckiej w Kaniowie z dnia 04 października
2010r. - załącznik nr 15 do nin. protokołu
Propozycje Rady Sołeckiej do budŜetu gminy na 2011 rok:
1. asfaltowanie ulic: Parkowej, Torowej od ul. św. Floriana do połączenia z
istniejącą nawierzchnią asfaltową, ulicę Malinową oraz odcinek ul.
Myśliwskiej od skrzyŜowania z ul. Dębową w kierunku posesji pana Leszka
Tomaszczyka,
2. oświetlenie ulic: Mirowskiej, Kóski od posesji pani Hulbój w kierunku ul.
Czechowickiej oraz ul. Łabędziej, a takŜe dołoŜenie punktu świetlnego przy
ul. Batalionów Chłopskich na wysokości posesji pana Jerzego Kóski,
3. dalszą wymianę sieci wodociągowej,
4. przystąpienie do dalszej kanalizacji w sołectwie w szczególności połączenie
odcinka wzdłuŜ ul. Grobel Borowa od okolic posesji pana Jerzego ZuŜałka
do istniejącej juŜ kanalizacji przy ul. Dankowickiej oraz przysiółka
Ochmanowiec,
5. poszerzyć ulicę Łabędzią od posesji pana Stanoszka do wysokości śluzy na
wale ochronnym.
Wnioski bieŜące:
- Wniosek o ustawieniu na parkingu przy kościele znaku informującego o
parkingu tylko dla samochodów osobowych,
- Wniosek o ustawieniu przy ul. Batalionów Chłopskich przed skrzyŜowaniem
z ul. Grobel Borowa tablicy informującej o dojeździe transportu cięŜkiego od
firmy skupu złomu pana Gwoździa ul. Mirowską,
- Wniosek o zabudowaniu na ul. Batalionów Chłopskich podczas
wykonywania nowej nawierzchni spowalniaczy dla samochodów, aby
ograniczyć prędkość na wysokości szkoły i przedszkola,
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- Wniosek o naprawę punktu świetlnego przy ul. Batalionów Chłopskich na
wysokości skrzyŜowania z ulicami: Grobel Borowa i Koski,
- Wniosek przypominający o potrzebie zabudowania lustra przy ul.
Batalionów Chłopskich na wysokości skrzyŜowania z ul. Kóski dla
poprawienia bezpieczeństwa wyjeŜdŜających z ul. Grobel Borowa,
- Wniosek przypominający o naprawie schodów do budynku gromadzkiego
oraz zlikwidowaniu przecieku na klatce schodowej wewnątrz budynku,
- Wniosek o niezwłoczne wykonanie poboczy przy ul. Łabędziej na wysokości
posesji pana Kolano i pana Małysza, by zapobiec częstym wypadkom w tym
miejscu,
- Wniosek o poczynienie starań, by zapobiec podtapianiu posesji przy ul.
Dworskiej i ul. Kóski oraz posesji pana Czarneckiego przy ul. Mirowskiej.
Wniosek sołtysa i Rady Sołeckiej w Bestwinie z dnia 05 października 2010r. załącznik nr 16 do nin. protokołu.
Wniosek dotyczy rozeznania moŜliwości dostosowania rozkładu jazdy autobusu
PKS do Czechowic-Dziedzic, by młodzieŜ szkolna zdąŜyła na lekcje o
godz.8:00 oraz wyczyszczenie rowu przy ul. Starowiejskiej.
Ustne wnioski złoŜyli:
Radna Danuta Kubik prosiła o poprawienie chodnika naprzeciw sklepu przy
ul.Witosa w Bestwince.
Radny Łukasz Furczyk zapytał czy został juŜ rozstrzygnięty przetarg na
asfaltowanie ul. Batalionów Chłopskich i ul. Dworkowej i w związku z tym
jakie będą oszczędności naszej gminy w dofinansowaniu tej inwestycji?
Radny Jerzy Borutka w imieniu mieszkańców ul. Janowickiej prosił o
zainstalowanie lustra na wysokości posesji państwa Niemczyk i Wróbel. Lustro
poprawi widoczność i bezpieczeństwo na tym odcinku.
Radny Jan Wróbel ponowił zapytanie o przepust na ul. Plebańskiej, który od
dwóch lat był obiecywany.
Radny Jerzy ZuŜałek z uwagi na planowane remonty mostków na ul.
Jawiszowickiej i Dankowickiej wnioskował do radnego powiatowego, aby
równieŜ zaasfaltować odcinek drogi od Dankowic do mostka ,jak i od mostka do
skrzyŜowania z ul. Łabędzią. Ponadto prosił, aby poinformować mieszkańców
o dacie rozpoczęcia remontu mostków, gdyŜ będą to dla nich utrudnienia
związane z objazdami.
Radny Jacek Łuszczak zapytał Prezesa PK „Kombest” p.Waliczka czy brudna
woda w czasie weekendu była spowodowana awarią na co uzyskał twierdzącą
odpowiedź.
Stwierdził teŜ, Ŝe przeraŜa go jego bezsilność, władz gminnych, jak i bezsilność
radnych powiatowych na brak wpływu firmę, która remontowała ul. Witosa.
Minął juŜ rok od remontu, a pobocza nadal są nieuporządkowane i naprawione.
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śadne, zaś interwencje nie przynoszą rezultatu, a wykonawcy uchodzi to
bezkarnie.
Radny Stanisław Nycz prosił o załatanie dziur na ul. Pszczelarskiej, Miodowej,
Granicznej, Podleskiej, Targanickiej i Pisarzowickiej.
Radny Edward Jonkisz zapytał czy drzewa na ul. Krzywolaków będą wycięte
jeszcze w tym roku?
Radny Antoni Grygierzec stwierdził, Ŝe rów przy ul. Dankowickiej został
wyczyszczony, ale w związku z tym zapytał czy przepusty równieŜ zostaną
wyczyszczone, bo w przeciwnym razie nie będzie to miało Ŝadnego znaczenia.
Ponadto po raz kolejny zwrócił uwagę, Ŝe wyczyszczenie rowu przy ul.
Dankowickiej będzie miało sens, jak będzie wyczyszczony rów za torami, który
jest całkowicie zarośnięty. Zapytał, czy jest to ujęte w planie?
Nawiązując do remontu remizy OSP w Kaniowie, zasugerował aby zmienić
blachę na okuciach daszków, która całkowicie kolorystycznie nie pasuje do
pozostałej blachy na obiekcie.
Radny Edward Jonkisz w imieniu mieszkańców ul. Myśliwskiej i Malinowej w
obrębie ujęcia wody, zapytał czy będą podłączeni do kolektora i w jakiej
wysokości będą za to opłaty?
Po wyczerpaniu wniosków i zapytań przez radnych Przewodniczący Rady
udzielił głosu sołtysom.
Jako pierwszy głos zabrał sołtys sołectwa Janowice Jan Stanclik:
- wyraził swoje uwagi do wyremontowanej ul. Janowickiej oraz wizji, która
była przeprowadzona przez Zarząd Dróg Powiatowych oraz członka Zarządu
Powiatu p. Pięty,
- wyraził uwagi pod adresem radnego powiatowego w sprawie uszkodzonych
barier na moście ul. Kubika stwierdzając, Ŝe moŜe dojść do tragedii,
- wnioskował do Wójta o wykaz środków budŜetowych przeznaczonych na
poszczególne sołectwa,
- zarzucił radnym z sołectwa Janowice brak interwencji przy podziale
środków,
- wytknął radnemu Antoniemu Grygiercowi (radnemu z Kaniowa), Ŝe na
początku kadencji popierał budowę boiska sportowego w Janowicach,
którego nadal nie ma. W związku z tym zaprosił radnego Grygierca na
zebranie wiejskie do Janowic.
- stwierdził, Ŝe za te wszystkie uchybienia, zarówno wójt, jak i radni z Janowic
otrzymają „baty” na zebraniu wiejskim w Janowicach w dniu
17 października 2010r.
Po tym burzliwym wystąpieniu, Przewodniczący Rady Jerzy ZuŜałek
dyscyplinując sołtysa pouczył go, Ŝe w ten sposób nie naleŜy robić sobie
kampanii wyborczej.
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Kolejno głos zabrał sołtys sołectwa Kaniów Marek Pękala, który prosił Wójta,
aby ponaglać instytucje odpowiedzialne za remont stanu technicznego wału na
Białce.
Prosił równieŜ w imieniu mieszkańców o ponowne rozpatrzenie moŜliwości
utworzenia miejskiej pętli autobusowej z Czechowicami-Dziedzicami: Kaniów
– Bestwinka - Bestwina i w jedną i druga stronę.
Ad.9
Radny powiatowy Bogusław Stolarczyk odnosząc się do uwag sołtysa z Janowic
pod jego adresem stwierdził, Ŝe nie raz prosił sołtysa o współpracę, ale do tej
pory nigdy nie otrzymał od niego Ŝadnych wniosków, a dziś zarzuca mu, Ŝe
uszkodzone bariery na moście mogą doprowadzić do tragedii.
Radny Edward Jonkisz wyraził uwagi pod adresem sołtysa z Janowic i
zasugerował, aby sołtys na zebranie zaprosił wszystkich radnych i wówczas
kaŜdy przedstawi swoje „bolączki”, a nie tylko sołtys i przy tym robi sobie
kampanię wyborczą.
Radny powiatowy Józef Maziarz udzielając odpowiedzi poinformował:
- jeszcze w tym roku na ul. Krzywolaków będzie wyciętych pięć drzew,
- przetarg na remont ul. Batalionów Chłopskich i ul. Dworkową został
ogłoszony pierwszego października br.,
- nie posiada na dzień dzisiejszy wiedzy w sprawie remontu mostków,
o których mówił Przewodniczący Rady Gminy,
- przegląd, rowów, mostków na terenie Kaniowa jest planowany po
uzgodnieniach Zarządu Dróg Powiatowych z Urzędem Gminy w Bestwinie.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Jerzy ZuŜałek odczytał odpowiedzi Zastępcy
Wójta Artura Beniowskiego na tematy poruszane na sesji 22.09.2010, a na
które nie zostały udzielone odpowiedzi:
- wnioski dotyczące zadań Powiatu zostały przekazane zgodnie z kompetencją.
- wnioskowane lustra przy drogach powiatowych, a takŜe znak przy
„Leśniczówce" zostaną zamontowane najpóźniej do połowy października według informacji z ZDP w Bielsku - Białej ,
- na wykonanie przepustów (ul. Pszczelarska, Plebańska, Zacisze) jest juŜ
wybrany wykonawca, z którym jest podpisana umowa na wykonanie tych
zadań do końca października. Pismo stanowi załącznik nr 17 do nin.
protokołu.
Odczytał równieŜ pismo Zastępcy Wójta Artura Beniowskiego adresowane do
Zarządu Dróg Powiatowych z zawartymi wnioski z sesji w sprawie:
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- konieczności dokończenia zabezpieczenia skarpy przy ul. Kościelnej na
wysokości wjazdu na drogę do Pana Magi,
- konieczności wyczyszczenia rowu przy ul. Dankowickiej od torów
kolejowych do Łękawki,
- pilną konieczność naprawy ul. Ludowej. Szczególnie niebezpieczne są
poobrywane pobocza stwarzające niebezpieczeństwo dla ruchu pieszych i
pojazdów,
- realizację ustaleń z wizji w terenie z udziałem przedstawicieli Starostwa
Powiatowego i pracowników ZDP (na ul. Witosa - odwodnienie przy posesji
pp. Bierońskich, roboty odwodnieniowe przy ul. Witosa - posesja p.
Ślosarczyk oraz przy sklepie, odwonienie wskazanych miejsc przy ul.
Janowickiej) oraz podanie terminu realizacji tych inwestycji - zgodnie z
ustaleniami. Pismo stanowi załącznik nr 18 do nin. protokołu.
Wójt Gminy Stefan Wodniak zwrócił się do wszystkich, łącznie z sołtysami z
prośbą, aby nie uprawiać demagogii i przedwyborczego wykazywania się.
Zaznaczył, Ŝe minęły cztery lata dobrej współpracy dzięki, której udało się
ukierunkować gminę w stronę szybkiego rozwoju. MoŜliwe to było między
innymi dzięki środkom, które wspólnie udało się pozyskać.
Zwracając się do sołtysa z Janowic, stwierdził, Ŝe nie moŜna w gminie uprawiać
matematyki tabelarycznej, bo jest to nierealne. Podkreślił, Ŝe jest wójtem i zdaje
sobie sprawę, Ŝe są pod jego adresem zastrzeŜenia, ale teŜ zdaje sobie sprawę, Ŝe
w 100% nie ma moŜliwości zaspokojenia wszystkich oczekiwań i potrzeb
mieszkańców. Ze swej strony uwaŜa, Ŝe gmina powinna się rozwijać celami
zadaniowymi, co nie wyklucza, Ŝe w jakiejś proporcji, podstawowe warunki
bytu i Ŝycia powinny być zauwaŜalne w kaŜdym sołectwie.
Odpowiadając na wniosek Rady Sołeckiej w Janowicach, aby wykonać
kanalizację ściekową na całym sołectwie wyjaśnił, Ŝe jest to nierealne, bo
wówczas kolektor musiałby być zakorkowany na granicy z Bestwiną, gdyŜ nie
byłoby go do czego podłączyć. Podkreślił, Ŝe jest wybudowana oczyszczalnia w
Kaniowie i trzeba najpierw sukcesywnie podłączyć Bestwinkę, Bestwinę i
dopiero Janowice. Prosił więc wszystkich, aby w tym wszystkim uŜywać
mądrości i racjonalności, bo trudno zaspakajać wszystkie inne zachcianki skoro
do głównych zadań inwestycyjnych idą poŜyczki i kredyty wmontowane w
udział własnych środków budŜetowych. Przy tej okazji przypomniał trudną
drogę pozyskiwania środków unijnych. Stwierdził teŜ, Ŝe tylko wspólne i
prawidłowe myślenie zapewni gminie rozwój bez demagogii i uszczypliwych
uwag.
Wójt odpowiadając równieŜ radnemu Janowi Wróblowi prosił, aby się nie
upierać teraz w tych drobnych sprawach, gdyŜ jest o wiele więcej
potrzebniejszych spraw p/powodziowych, które trzeba wykonać, aby nie
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zagraŜały mieszkańcom zalaniem. Podkreślił, Ŝe takich drobniejszych spraw
jest zgłoszonych około 500 i to zadanie jest równieŜ zapisane. Naświetlił teŜ
trudną współpracę z powiatem, gdzie nawet radni powiatowi z naszej gminy
mają trudności „przepchnąć” zadania naleŜące do powiatu. Za przykład podał
remonty dróg powiatowych , które są wykonywane przez gminę, a nie są
zadaniem własnym gminy.
Zastępca Wójta Artur Beniowski odpowiadając na wnioski poinformował:
- 13 września br. została podpisana umowa z wykonawcą na wykonanie
przepustów na terenie całej gminy, w tym na ul. Plebańskiej. Termin
zakończenia robót planowany jest na 31 października br.
- powiat będzie remontował trzy mostki na terenie gminy tj. na ul.
Jawiszowickiej, ul. Dankowickiej i ul. Szkolnej. Został przedstawiony
proponowany projekt organizacji ruchu zamiennego na czas remontu i po
jego zatwierdzeniu, powiat podpisze umowę z wykonawcą. O terminie
rozpoczęcia remontu mieszkańcy zostaną powiadomieni,
- na chwilę obecną nie wie jakie będą opłaty za przyłącza kanalizacyjne w
rejonie ujęcia wody, ale przypuszczalnie będzie to opłata w okolicach 500zł.
Radny Antoni Grygierzec odnosząc się do uwag sołtysa z Janowic kierowanych
pod jego adresem, zapewnił, Ŝe chętnie skorzysta z zaproszenia na zebranie
wiejskie w Janowicach. Wyraził jednak zdziwienie, Ŝe jest utoŜsamiany jako
radny z Janowic. Poradził sołtysowi z Janowic, aby wziął przykład z
mieszkańców Kaniowa, którzy swego czasu dokonali darowizny 7ha pola
wartego ok. 4mln. zł oraz 300tyś.zł. gotówki. Na polu tym jest wybudowana
oczyszczalnia ścieków oraz 1ha jest przeznaczony na działalność gospodarczą.
Zaproponował więc, aby mieszkańcy Janowic chociaŜ wskazali teren pod
budowę boiska i zapewnił, Ŝe wówczas na pewno będzie głosował za jego
budową.
Sołtys sołectwa Bestwina Maria Maroszek zaprosiła obecnych na zebranie
wiejskie do Bestwiny, które odbędzie się 31 października br. o godz. 10:45 w
Domu StraŜaka w Bestwinie.
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy ZuŜałek odnosząc się do wypowiedzi
sołtysa z Janowic, to przypomniał historię powstawania klubów sportowych,
które powstały na tej zasadzie, Ŝe najpierw zawiązywało się stowarzyszenie
mieszkańców, a później starano się o boisko. Zaproponował więc, aby wziąć
przykład z pozostałych sołectw, które posiadają kluby sportowe. Zaznaczył teŜ,
Ŝe młodzieŜ w Janowicach jest bardzo dobra i dla niej to wspólnie z radnym
Andrzejem Wojtyłą organizował róŜne turnieje. Trzeba więc śladem innych
powołać klub, obojętnie czy LKS, czy UKS i rozpocząć starania o boisko.
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Radny Jan Wróbel prosił radnych powiatowych, aby dołoŜyli wszelkich starań
w powiecie o naprawę osuwiska na ul. Hallera w Bestwinie.
Ad.10
Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad, Przewodniczący Jerzy
ZuŜałek dziękując za udział w obradach, za dyskusję, zamknął XLV sesję Rady
Gminy Bestwina w dniu 07 października 2010r.
Sesja rozpoczęła się o godz. 14:30, a zakończyła o godz. : 15:55.
Protokolant:
Insp.Irena Glądys

Sekretarz obrad:
Radny Łukasz Furczyk
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