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Bestwina, dn.  27 października  2010r. 

 

P r o t o k ó ł  Nr XLVI/10 

 

z sesji Rady Gminy Bestwina zwołanej w trybie art. 20 ust. 3 ustawy                    

o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. Nr 142, poz.1919 ze zm.) w dniu                        

27 października 2010 roku, która odbyła się w sali posiedzeń Urzędu Gminy 

Bestwina. 

 

Protokół obejmuje uchwałę Rady Gminy Bestwina Nr XLVI/318/10. 
Lista obecności radnych oraz gości stanowi załącznik nr 1i 2 do nin. protokołu.  
Na ustawową liczbę 15 radnych w sesji uczestniczyło 13  radnych,  co stanowi 
86.6%. Nieobecnymi usprawiedliwionymi byli: radny Jacek Łuszczak oraz 
radny Stanisław Nycz. 
 
Porządek obrad:  

 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji. 
2. Wybór sekretarza obrad. 
3. Zatwierdzenie porządku obrad. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie: 

1) zmiany Uchwały Nr XXXVI/268/10 Rady Gminy Bestwina w sprawie 
budŜetu gminy na 2010r. 

5. Zamknięcie sesji. 
 
Ad.1  Przewodniczący Rady Gminy Jerzy ZuŜałek przywitał wszystkich 
radnych Rady Gminy Bestwina, wójta gminy, zastępcę wójta, skarbnika gminy i 
sekretarza gminy. Otworzył XLVI sesję Rady Gminy Bestwina  w dniu 27 
października 2010 roku. Na podstawie posiadanej listy obecności stwierdził 
prawomocność obrad. Na ustawową liczbę 15 radnych w sesji uczestniczyło 13 
radnych. 
 

Ad.2 Sekretarzem obrad zgodnie z harmonogramem jednogłośnie wybrany 
został radny Antoni Grygierzec. 
 

Ad.3 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy ZuŜałek przedstawił porządek obrad, 
który został przyjęty 13 głosami „za” tj. jednogłośnie. 
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Ad.4 W liczbie 13 radnych, Rada Gminy przystąpiła do podjęcia uchwały w 
sprawie:     

1) zmiany Uchwały Nr XXXVI/268/10 Rady Gminy Bestwina w sprawie 
budŜetu gminy na 2010r. 

• Przewodniczący Jerzy ZuŜałek przed udzieleniem głosu wnioskodawcom 
prosił radnych o naniesienie autopoprawki na otrzymanym projekcie 
uchwały w następujący sposób: 
W § 1 zwiększa się dochody budŜetu gminy na rok 2010 o kwotę 
213 950,00zł, a nie jak było o kwotę 167 000,00zł. 
W § 2 zwiększa się wydatki budŜetu gminy na rok 2010 o kwotę 
213 950,00, a nie jak było o kwotę 167 000,00zł. 
Przewodniczący zaznaczył równieŜ, Ŝe w związku z tymi zmianami 
kwoty w pozostałych paragrafach równieŜ ulegają zmianie czego 
odzwierciedleniem jest nowy projekt uchwały, który będzie poddany pod 
głosowanie. 

• Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Skarbnik Gminy Stanisława 
Grzywa informując, Ŝe zwiększa się dochody budŜetu gminy na rok 2010 
o kwotę 213 950,00 
Zwiększeń dokonuje się: 
- w Dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 167 000,00zł -  Szkoły 

podstawowe - z tytułu zwiększenia planu dochodów z wpływów z 
tytułu dotacji celowych otrzymanych z budŜetu państwa na realizację 
inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, 

- w Dziale 801 - Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe o kwotę              
46 950,00zł - z tytułu zwiększenia planu grzywien i kar pienięŜnych 
od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 

Zwiększa się równieŜ wydatki budŜetu gminy na rok 2010 o kwotę               
213 950,00zł w Dziale  801 – Oświata i wychowanie o kwotę 213 950,00  
– Szkoły podstawowe z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 
213 950,00 na realizację zadania: budowa kompleksu boisk sportowych w 
ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" (boisko piłkarskie oraz 
boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym) w 
Gminie Bestwina. 
Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach uchwały budŜetowej Nr 1,  
Nr 2, Nr 2a, 
Po wprowadzeniu zmian objętych niniejszą uchwałą budŜet Gminy 
Bestwina wynosi: 
- po stronie dochodów kwotę 30 893 756,88 
- po stronie wydatków kwotę 35 597 541,01 
1. Planowany deficyt budŜetu w kwocie 4 703 784,13 zł zostanie pokryty 
z:  
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- przychodów z zaciągniętych poŜyczek na finansowanie zadań 
realizowanych z udziałem środków pochodzących z budŜetu Unii 
Europejskiej  

- planowanych do zaciągnięcia poŜyczek i kredytów na rynku krajowym  
- wolnych środków na rachunku bieŜącym budŜetu, wynikających z 

rozliczeń kredytów i poŜyczek z lat ubiegłych.  
 

Po udzielonych wyjaśnieniach przez Skarbnika Gminy, Przewodniczący Rady 
przekazał uwagi nieobecnego radnego Jacka Łuszczaka w sprawie sposobu 
zwołania sesji. tj. z dnia na dzień. Wójt Stefan Wodniak odpowiadając na te 
uwagi, wyjaśnił, Ŝe do wniosku o zwołanie w takim trybie skłoniła go pilna 
potrzeba podjęcia przez Radę Gminy uchwały, gdyŜ pojawiła się szansa na 
wykonanie „Orlika” jeszcze w tym roku. Przypomniał, Ŝe na ostatniej sesji 
przedstawiał juŜ perypetie związane z firmą, która to zadanie miała wykonać, a 
która z tego zadania zrezygnowała. W budŜecie jest zapisana kwota 1125tyś.zł. 
a ponadto Ministerstwa Sportu przychylnie ustosunkowało się do złoŜonego 
przez gminę wniosku w oparciu o powódź, która nawiedziła naszą gminę i 
przyznało dodatkową kwotę 500tyś.zł. W związku z zaistniałą sytuacją w trybie 
pilnym przygotowano nowy przetarg, w wyniku którego została wyłoniona 
nowa firma i jest nadzieja, Ŝe pomimo krótkiego okresu czasu, zdąŜy to zadanie 
wykonać przed zimą. Poinformował teŜ, Ŝe poprzednia firma, która nie 
wywiązała się z umowy ponosi karę w wysokości 46 950,00zł. Środki te, tak jak 
to zostało ujęte w projekcie uchwały, zostaną przeznaczone na to zadanie.  
Jeszcze raz podkreślił, Ŝe sprawa ta jest bardzo pilna, stąd  sesja została zwołana 
w trybie art.20 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym. Prosił Radę Gminy o 
wyrozumiałość i o podjęcie tej waŜnej uchwały. 
 
Radni do przedstawionego projektu uchwały nie wnieśli uwag, a jedynie 
rozwaŜali czy warunki pogodowe pozwolą na realizację tego zadania. 
 
Wobec braku uwag, Przewodniczący Rady Gminy w pierwszej kolejności 
poddał pod głosowanie zgłoszoną do projektu uchwały autopoprawkę. W 
wyniku głosowania autopoprawka została przyjęta 13 głosami „za” tj. 
jednogłośnie. 
Uchwała Nr XLVI/318/10 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/268/10 

Rady Gminy Bestwina w sprawie budŜetu gminy na 2010r. wraz z 

przegłosowana autopoprawką – została przyjęta 13 głosami „za” tj. 
jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 3 do nin. protokołu. 

 

Ad.5 Przed zamknięciem sesji, Przewodniczący Rady Gminy Jerzy ZuŜałek, 
przekazał niektórym radnym pisma, w których zawarł nieprawidłowości w 
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oświadczeniach majątkowych, stwierdzone przez Urząd Skarbowy w 
Czechowicach-Dziedzicach .  
Przypomniał równieŜ o zebraniu wiejskim w Bestwinie, które odbędzie się w 
dniu 31 października 2010r. o godz. 10:45. 
Prosił teŜ, aby w zawiadomieniu na sesję, która odbędzie się w dniu 4 listopada 
2010r. w punkcie czwartym -  zatwierdzenie protokołu z dnia 07października 
2010r. - dopisać „ i z dnia  27 października 2010r.”. 
 
Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad, Przewodniczący Jerzy 
ZuŜałek dziękując za udział w obradach, zamknął XLVI sesję Rady Gminy 
Bestwina w dniu 27 października 2010r. zwołanej w trybie art.20 ust.3 ustawy o 
samorządzie gminnym. 
 
Sesja rozpoczęła się o godz. 10:00, a zakończyła o godz. : 10:30. 
 
    Protokolant:                     Sekretarz obrad: 
Insp.Irena Glądys                Radny Antoni Grygierzec 

 

 

 

 

 

 

 

 


