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Bestwina, dn.  04 listopada 2010r. 

P r o t o k ó ł  Nr XLVII/10 
 

z sesji Rady Gminy Bestwina odbytej w dniu 04 listopada 2010 roku, która 
odbyła się Bestwince na ulicy Dworkowej 11. 
 
Protokół obejmuje uchwały Rady Gminy Bestwina od Nr XLVII/319/10 do              
Nr XLVII/322/10. 
Lista obecności radnych oraz gości stanowi załącznik nr 1, 2 i 3 do nin. 
protokołu.  
Na ustawową liczbę 15 radnych w sesji uczestniczyło 14  radnych,  co stanowi 
93%. Nieobecnym usprawiedliwionym był radny Wiesław Szypuła. 
 
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                               

07 października i z 27 października 2010r. 
5. Podjęcie uchwał w sprawie: 

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

2) sprzedaży nieruchomości, 
3) wyrażenia zgody na dalszą dzierżawę nieruchomości stanowiących własność 

gminy Bestwina. 
6. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych za 2009r. 
7. Sprawozdanie z działalności w okresie kadencji 2006-2010: 

1) komisji stałych Rady Gminy Bestwina, 
2) Rady Gminy Bestwina, 
3) Wójta Gminy Bestwina. 

8. Informacje bieżące. 
9. Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich. 
10. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania. 
11. 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, radnych 
powiatowych, redaktora Magazynu Gminnego. Otworzył XLVII sesję Rady 
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Gminy Bestwina w dniu 04 listopada 2010 roku. Na podstawie posiadanej listy 
obecności stwierdził prawomocność obrad. Na ustawową liczbę 15 radnych w 
sesji uczestniczyło 14 radnych. 
 
Ad.2  
Sekretarzem obrad zgodnie z harmonogramem jednogłośnie wybrany został 
radny Edward Jonkisz. 
 

Ad.3 
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek przedstawił porządek obrad, 
jednocześnie zgłaszając wniosek o rozszerzenie punktu piątego – podjęcie 
uchwał –  o dodatkowy projekt uchwały w sprawie: utworzenia wydzielonego 
rachunku bankowego jednostki budżetowej przy placówkach oświatowych, 
dla których organem prowadzącym jest Gmina Bestwina. 
W wyniku przeprowadzonego głosowania, wniosek o wprowadzenie 
dodatkowego projektu w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku 
bankowego jednostki budżetowej przy placówkach oświatowych, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Bestwina - , został przyjęty 13 głosami „za” 
przy 1 głosie „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących”. 
Porządek obrad z przegłosowaną poprawką został przyjęty 14 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                               

07 października i z 27 października 2010r. 
5. Podjęcie uchwał w sprawie: 

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

2) sprzedaży nieruchomości, 
3) wyrażenia zgody na dalszą dzierżawę nieruchomości stanowiących 

własność gminy Bestwina. 
4) utworzenia wydzielonego rachunku bankowego jednostki budżetowej 

przy placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Bestwina 

6. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych za 2009r. 
7. Sprawozdanie z działalności w okresie kadencji 2006-2010: 

1) komisji stałych Rady Gminy Bestwina, 
2) Rady Gminy Bestwina, 
3) Wójta Gminy Bestwina. 
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8.Informacje bieżące. 
9. Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich. 
10. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania. 
11. Zamknięcie sesji. 

 

Ad.4 
Przewodniczący Jerzy Zużałek stwierdził, że protokoły z  sesji Rady Gminy 
Bestwina z dnia 07 października oraz 27 października  2010 sporządzone 
zostały prawidłowo  i znajdują się do wglądu na sali obrad, na co dzień znajdują 
się do wglądu w Biurze Rady Gminy. Zapytał, czy radni wnoszą jakieś uwagi do 
protokołów? 
Radny Jacek Łuszczak ponownie zgłosił uwagi do trybu zwołania sesji, która 
odbyła się w dniu 27 października 2010r. stwierdzając, że dla niego takie 
działanie jest niestosowne, aby sesja była zwoływana z dnia na dzień. 
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek przyjął uwagę, jednocześnie 
zwracając uwagę radnemu Jackowi Łuszczakowi, że te uwagi nie odnoszą się do 
protokołu. Wyjaśnił, że poprzednia sesja zwołana była w trybie art.20 ust.3 
ustawy o samorządzie gminnym, a nie jak zwykle w trybie art. 20 ust.1 tejże 
ustawy.  
Radny Jacek Łuszczak poprosił o wyjaśnienia na piśmie. 
Wobec braku uwag do protokołów, Przewodniczący Jerzy Zużałek  poddał pod 
głosowanie: 
• protokół z sesji Rady Gminy z dnia 07 października 2010r. 

W wyniku głosowania powyższy protokół  został przyjęty 14 głosami „za”                      
tj. jednogłośnie. 

• protokół z sesji Rady Gminy z dnia 27 października 2010r. 
W wyniku głosowania powyższy protokół został przyjęty 13 głosami „za”, 
przy 1 głosie „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących”.   

 
Przed rozpoczęciem punktu piątego, Przewodniczący Rady Gminy Jerzy 
Zużałek oraz Wójt Gminy Stefan Wodniak, w imieniu własnym oraz radnych i 
pracowników Urzędu Gminy złożyli radnemu Antoniemu Grygiercowi 
serdeczne życzenia oraz wręczyli bukiety kwiatów z okazji okrągłych urodzin. 
 
Ad.5 
Rada Gminy w liczbie 14 radnych przystąpiła do podjęcia uchwał. Opinie do 
poszczególnych projektów uchwał, wypracowane na wspólnym posiedzeniu 
komisji stałych w dniu 27 października 2010r. przedstawiał Przewodniczący 
Rady Gminy Jerzy Zużałek. 
 
Podejmowane uchwały dotyczyły: 
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1) zmiany Uchwały Nr XXXVI/268/10 Rady Gminy Bestwina z dnia 7 stycznia 
2010r.w sprawie  budżetu gminy na 2010r. 

• Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Skarbnik Gminy Stanisława 
Grzywa informując, że: 

Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2010 o kwotę 64 485,65                      
w działach:  
1) Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 38 455,65 (melioracje wodne) z 
tytułu: - zwiększenia planu wpływów z różnych dochodów,  
2) Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 
poborem o kwotę 26 030,00  (wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 
podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób 
prawnych i innych jednostek organizacyjnych) - z tytułu zwiększenia planu 
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.  
Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2010 o kwotę 64 485,65                         
w działach:  
1) Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 38 455,65 (melioracje wodne) z 
tego: - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych 
zadań z przeznaczeniem na regulację rowów melioracyjnych,  
2) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 6 030,00 
(pozostała działalność) z tego: - wydatki jednostek budżetowych związane z 
realizacją ich statutowych zadań  
3) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 20 000,00 
(domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) z tego: - dotacje na zadania bieżące - 
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  
Dokonuje się przeniesień wydatków pomiędzy działami:  
 Zmniejsza się wydatki:  
Dział 750 – Administracja publiczna o kwotę 23 000,00 – Urzędy Gmin z tego: 
wynagrodzenia i składki od nich naliczane , 
Dział 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 2 184,00 - dowożenie uczniów do 
szkół z tego: - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich 
statutowych zadań,  
Dział 851 - Ochrona zdrowia o kwotę 95 000,00 - lecznictwo ambulatoryjne z 
tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne,  
 Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 28 680,00  - 
gospodarka odpadami z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne z realizacji 
zadania: "Zamknięcie składowiska odpadów przemysłowych i komunalnych w 
Kaniowie"  
Zwiększa się wydatki:  
Dział 600 – Transport i łączność o kwotę 123 680,00  
– Drogi publiczne powiatowe o kwotę 20 500,00 z tego: inwestycje i zakupy 
inwestycyjne - na zadanie: Budowa chodnika dla pieszych w Bestwinie przy ul. 
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Krakowskiej w ciągu drogi powiatowej nr 4444 S (na odcinku od skrzyżowania 
z ul. Janowicką do przystanku autobusowego Magówka), 
- Drogi publiczne gminne o kwotę 103 180,00 z tego: - wydatki jednostek 
budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań  
 Dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 10 000,00 – przedszkola o kwotę 
10 000,00 z tego: dotacje na zadania bieżące,  
 Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 2 184,00 - pomoc 
materialna dla uczniów o kwotę 2 184,00 z tego - świadczenia na rzecz osób 
fizycznych  
 Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 13 000,00  z 
tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  
Dokonuje się przeniesienia wydatków między grupami wydatków w ramach 
działu:  
Dział 600 - Transport i łączność - Lokalny transport zbiorowy - zmniejsza się 
plan wydatków bieżących z tego: wydatki jednostek budżetowych związanych z 
realizacją ich statutowych zadań o kwotę 6 500,00 - zwiększa się plan 
wydatków bieżących z tego: dotacje na zadania bieżące o kwotę 6 500,00  
 Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Gospodarka 
odpadami - zmniejsza sie wydatki majątkowe o kwotę 24 000,00 z tego: 
inwestycje i zakupy inwestycyjne z realizacji zadania : "Zamknięcie 
składowiska odpadów przemysłowych i komunalnych w Kaniowie". 
Gospodarka odpadami - zwiększa sie plan wydatków bieżących z tego: wydatki 
jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 
17 000,00  
 Pozostała działalność - zwiększa sie plan wydatków bieżących z tego: wydatki 
jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 
7 000,00  
Dokonuje się zmian w załącznikach Nr 1, 2, 2a, 3, 8, 11, 12  
Po wprowadzeniu zmian objętych niniejszą uchwałą budżet Gminy Bestwina 
wynosi: - po stronie dochodów kwotę 30 958 242,53 - po stronie wydatków 
kwotę 35 662 026,66 1. Planowany deficyt budżetu w kwocie 4 703 784,13 zł 
zostanie pokryty z:  
- przychodów z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych 

z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  
- planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym  
-  wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń 

kredytów i pożyczek z lat ubiegłych  
• Do projektu uchwał nie wniesiono uwag. 
• Komisje zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. 
W wyniku głosowania Uchwała Nr XLVII/319/10 Rady Gminy Bestwina              
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/268/10 Rady Gminy Bestwina z dnia          
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7 stycznia 2010r.w sprawie  budżetu gminy na 2010r. - została przyjęta 14 
głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu. 

 
2) sprzedaży nieruchomości 
• Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Wójt Gminy Stefan Wodniak 

informując, że ta nieruchomość gminna o pow. 0,0672ha, to ścieżka 
położona w zwartej zabudowie Cegielni, nie mająca  już obecnie żadnej 
funkcjonalności, stąd propozycja jej sprzedaży w drodze bezprzetargowej, 
właścicielowi przylegających do niej gruntów. 

• Do projektu uchwał nie wniesiono uwag. 
• Komisje zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. 
W wyniku głosowania Uchwała Nr XLVII/320/10 Rady Gminy Bestwina              
w sprawie sprzedaży nieruchomości - została przyjęta 14 głosami „za” tj. 
jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu. 

 
3) wyrażenia zgody na dalszą dzierżawę nieruchomości stanowiących własność 

gminy Bestwina, 
• Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Wójt Gminy Stefan Wodniak 

informując, że projekt tej uchwały dotyczy wyrażenia zgody dla rolników na 
dalszą dzierżawę 11 działek gminnych. 

• Do projektu uchwał nie wniesiono uwag. 
• Komisje zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. 
W wyniku głosowania Uchwała Nr XLVII/321/10 Rady Gminy Bestwina              
w sprawie wyrażenia zgody na dalszą dzierżawę nieruchomości 
stanowiących własność gminy Bestwina - została przyjęta 14 głosami „za” tj. 
jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu. 

 
4) utworzenia wydzielonego rachunku bankowego jednostki budżetowej przy 

placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina 
Bestwina. 

• Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Dyrektor Gminnego Zespołu 
Obsługi Szkół i Przedszkoli, Arkadiusz Maj, informując, że jest to sprawa 
techniczna polegająca na dostosowaniu istniejącej dotąd uchwały do nowej 
ustawy  o finansach publicznych. 

• Do projektu uchwały nie wniesiono uwag. 
W wyniku głosowania Uchwała Nr XLVII/322/10 w sprawie utworzenia 
wydzielonego rachunku bankowego jednostki budżetowej przy placówkach 
oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bestwina – 
została przyjęta 14 głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 
7 do nin. protokołu. 
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Ad.6 
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek odczytał informację dotyczącą 
oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych Rady Gminy Bestwina za 
rok 2009 oraz oświadczeń złożonych na koniec kadencji 2006-2010. 
Przedmiotowe oświadczenia zostały złożone w terminie ustawowym. W wyniku 
analizy oświadczeń majątkowych przez Urząd Skarbowy w Czechowicach-
dziedzicach  stwierdzono nieprawidłowości w oświadczeniach ośmiu radnych. 
Przypomniał, że ustnie tą informację przedstawiał już na ostatniej sesji w dniu 
27 października 2010r. i wówczas to przekazał ośmiu radnym wyciągi z pisma 
Urzędu Skarbowego w Czechowicach-Dziedzicach dotyczące uwag do 
złożonych oświadczeń. Informacja stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu. 
 
Kolejno odczytał informację dotyczącą oświadczeń majątkowych złożonych 
Wojewodzie Śląskiemu przez Przewodniczącego Rady Gminy Bestwina i Wójta 
Gminy Bestwina za 2009 rok oraz na koniec kadencji. 
Z informacji Wojewody Śląskiego wynika, że przedmiotowe oświadczenia  
zostały złożone w terminie ustawowym, zaś w wyniku analizy oświadczeń 
majątkowych nie stwierdzono nieprawidłowości. Informacja stanowi załącznik 
nr 9 do nin. protokołu. 
 
Ad. 7 
Sprawozdanie z działalności w okresie kadencji 2006-2010 przedstawiali: 
• Sprawozdanie z działalności Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia                          

i Bezpieczeństwa Publicznego przedstawił Przewodniczący Komisji 
Benedykt Kohut. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu. 
 

• Sprawozdanie z działalności Komisji Rozwoju Gminy, Ochrony                              
i Kształtowania Środowiska przedstawił Przewodniczący Komisji Andrzej 
Wojtyła. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 11 do nin. protokołu. 

 
• Sprawozdanie z działalności Komisji  Budżetu i Finansów przedstawił 

Przewodniczący Antoni Grygierzec. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 12 
do nin. protokołu. 

 
• Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej przedstawił 

Przewodniczący Jerzy Kijas. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 13 do nin. 
protokołu. 

 
• Sprawozdanie z działalności Rady Gminy przedstawił Przewodniczący Rady 

Gminy Jerzy Zużałek. Podkreślił, że jest to sprawozdanie nie tylko z 
działalności Rady Gminy ale i poniekąd z działalności Wójta, gdyż zawiera 
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wszystko to, co zostało w gminie wykonane w czasie tej kadencji. 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 14 do nin. protokołu.  

 
O uzupełnienie przedstawionych sprawozdań Przewodniczący Rady Jerzy 
Zużałek poprosił Wójta Gminy Stefana Wodniaka. 
Wójt w swoim wystąpieniu rozpoczął od podziękowań Przewodniczącemu i 
całej Radzie Gminy za zrozumienie i akceptację jego działań, bo dzięki temu, 
jak zaznaczył, osiągnęliśmy w gminie dużo. Podkreślił, że to co zostało 
przedstawione, to nie jest chwalenie się, ale to jest obowiązek  złożenia 
informacji wszystkim mieszkańcom. Nawiązał do początków jego kadencji i 
trudności z jakimi borykał się z zastaną sytuacją wodno-ściekową w gminie. 
Zaznaczył, gdyby nie to co zastał, nie rozpocząłby budowy oczyszczalni 
ścieków lecz skupiłby się na kanalizacji, którą poprowadziłby do oczyszczalni w 
AQUA, która jest zakładem na to przygotowanym. Wówczas też byłoby mu 
łatwiej uzyskać  środki na tą kanalizację, którą szacuje się na ok.100mln.zł. 
Stwierdził, że pomimo tych trudności udało się wybudować piękną 
oczyszczalnię i udało się uzyskać efekt ekologiczny. Zwrócił jednak uwagę, że 
trzeba zdać sobie sprawę z tego, iż koszty utrzymania tej oczyszczalni będą 
duże. Pokrótce też przybliżył sytuację finansową w okresie trwania kadencji, 
zadania inwestycyjne (wymienione w sprawozdaniu) oraz starania o pozyskanie 
środków unijnych, a także wizję na następne lata, podkreślając, iż zdaje sobie 
sprawę ile jest jeszcze innych oczekiwań mieszkańców i ile jest jeszcze potrzeb 
do wykonania. Kończąc, podziękował sołtysom za współpracę, za udział w 
posiedzeniach rad sołeckich, na których mógł przekazywać informacje o tym co 
robi i co chce zrobić. Również zaznaczył, że przy każdym konstruowaniu 
budżetu zapraszał straże pożarne, prezesów LKS, inne organizacje pozarządowe, 
aby wiadomo było ile środków i na co planuje się przeznaczyć. Nawiązując do 
kredytów i pożyczek, poinformował, że zadłużenie gminy w odniesieniu do 
ubiegłego roku zmalało z 43% do 23% , chociaż dochody własne gminy są  
coraz mniejsze z uwagi na sytuację kryzysową w kraju. Taki wynik udało się 
osiągnąć dzięki zdyscyplinowanej gospodarce finansowej. Za to wszystko 
podziękował Zastępcy Wójta, Skarbnikowi Gminy, Sekretarzowi Gminy, 
Radnym, Radnym powiatowym, Sołtysom oraz wszystkim tym, którzy 
przyczynili się do rozwoju gminy. Kończąc swoje wystąpienie życzył dużo 
zdrowia i satysfakcji z tego co wspólnie udało się osiągnąć. 
 
Ad. 8 
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek odczytał pismo Prezesa Sądu Rejonowego 
w Pszczynie w sprawie potrzeb Sądu w zakresie wykonywania pracy społecznie 
użytecznej przez skazanych. W okresie od 1.01.2010r. do 30.09.2010r. Sąd 
Rejonowy w Pszczynie skierował 8 skazanych do podmiotów wskazanych przez 
gminę. Zapotrzebowanie jednak Sądu w 2011r. dotyczące liczby osób, które 
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mogłyby być skierowane do nieodpłatnej pracy społecznie użytecznej na rzecz 
społeczności lokalnej określone zostało na co najmniej 10 osób. Pismo stanowi 
załącznik nr 15 do nin. protokołu. 
Wójt odpowiadając na powyższe pismo wyjaśnił, że przyjęcie osób skazanych, 
zamieszkujących na terenie gminy Bestwina, w celu wykonywania nieodpłatnej 
pracy na cele społeczne, wiąże się ze sporymi trudnościami organizacyjnymi, 
chociażby w zakresie samego nadzoru. W związku z powyższym Wójt w piśmie 
zadeklarował, że w 2011r. Urząd Gminy, jak i jednostki podległe przyjmą do 
prac porządkowych skazanych w granicach od 4 do 8osób, zapewniając im 
stosowny nadzór, odzież ochronną i inne wymogi przewidziane prawem. Pismo 
stanowi załącznik nr 16 do nin. protokołu. 
 
Kolejno Przewodniczący odczytał dwa pisma mieszkanki Bestwinki, która prosi 
o podanie do publicznej wiadomości na stronach internetowych oraz w 
Magazynie Gminnym informacji dotyczących działalności obecnej kadencji, a 
także informacji dotyczącej szkód powodziowych powstałych w wyniku 
powodzi, która wystąpiła w naszej gminie w tym roku. Pisma stanowią 
załączniki nr 17 i 18 do nin. protokołu. 
Przewodniczący Rady Gminy nawiązując do tych pism wyjaśnił, że informacje, 
o które prosi mieszkanka Bestwinki znajdują się na stronach internetowych 
urzędu gminy, a sprawozdanie z działalności Rady Gminy w kadencji 2006 – 
2010 zostanie umieszczone na stronie internetowej wraz z protokołem z sesji. 
 
Z okazji Święta Niepodległości Przewodniczący Jerzy Zużałek zaprosił 
wszystkich obecnych na uroczyste obchody, które odbędą się w dniu                       
11 Listopada. Zaprosił również na XI Przegląd Pieśni Patriotycznej, który 
odbędzie się w ramach Święta, w dniu  10 listopada br. w Centrum Kultury, 
Sportu  i Rekreacji. 
Ponadto Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował o terminach kolejnych 
zebrań wiejskich tj. w Kaniowie w dniu 7 listopada br. i w Janowicach w dniu 
14 listopada br. 
Podzielił się również informacjami w sprawie KWK Silesia, która 
prawdopodobnie jeszcze w tym roku będzie przejęta przez Czechów, 
prawdopodobnie na przełomie listopada i grudnia, po 15 listopada ma być 
ustalona dokładna data przejęcia. Przyszły właściciel zapowiedział, że aby ta 
inwestycja była ekonomicznie uzasadniona, kopalnia musi pracować 7 dni w 
tygodniu, 24 godziny na dobę, a załoga prawdopodobnie w systemie 4-ro 
brygadowym.  
Radny Antoni Grygierzec zapytał, w którym kierunku prowadzona będzie 
eksploatacja? 
Przewodniczący odpowiadając, poinformował, że pierwszą uruchomioną ścianą 
będzie ściana 160, która jest za Wisłą, a więc w gminie Miedźna, a w planach 
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ruchu przewiduje się eksploatację dosyć znacznych pokładów zalegających pod 
Kaniowem i na pewno w przyszłości nastąpi kolejne obniżenie terenów od linii 
centrum Kaniowa w stronę Wisły. 
 Poinformował też o rozpoczęciu remontu drogi dojazdowej do Bielskiego Parku 
Techniki Lotniczej  w Kaniowie, a także o planowanej budowie nowej drogi za 
tzw. żużloblokami. 
 
Wójt Stefan Wodniak poinformował, że: 
- otrzymał potwierdzenie na środki finansowe z „Schetynówek”                                

z przeznaczeniem na remont ul. Bialskiej, 
- będzie wykonywana wymiana rur na cieku Podleśnym w Bestwinie, 
- ul. Dworkowa będzie remontowana i na okres 2 dni będzie zamknięta o czym 

mieszkańcy zostaną powiadomieni. 
 
Ad. 9 i 10 
W ramach wniosków i zapytań radnych oraz rad sołeckich Przewodniczący 
Jerzy Zużałek odczytał wnioski z posiedzeń rad sołeckich oraz zebrań wiejskich: 
Wnioski z posiedzenia Rady Sołeckiej w Kaniowie do budżetu gminy na 2011 
rok:  ( załącznik nr 19 do nin. protokołu) 
1. Położenie nawierzchni asfaltowej na ulicach: Parkowej, Torowej od ul. Św. 

Floriana do połączenia z istniejącą nawierzchnią asfaltową, Malinowej, 
odcinek Myśliwskiej od skrzyżowania z ul. Dębową w kierunku posesji pana  
Leszka Tomaszczyka,  Żwirowej. 

2. Oświetlenie ulic: Mirowskiej,  Kóski od posesji pani Hulbój w kierunku ul. 
Czechowickiej,  Łabędziej, dołożenie punktu świetlnego przy ul. Batalionów 
Chłopskich na odcinku od kościoła w kierunku ul. Witosa. 

3. Dalsza wymiana sieci wodociągowej. 
4. Przystąpienie do dalszej kanalizacji w sołectwie: 

• Połączenie odcinka wzdłuż ul. Grobel Borowa od okolic posesji pana 
Jerzego  Zużałka do istniejącej już kanalizacji przy ul. Dankowickiej,  

• Przysiółka Ochmanowiec, 
5. Poszerzenie ulicy Łabędziej od posesji pana Stanoszka do wysokości śluzy 

na wale ochronnym. 
Wnioski z Zebrania Wiejskiego w Bestwince: (załącznik nr 20 do nin. 
protokołu) 
1. Ująć w planie budowę miejsc parkingowych w okolicach szkoły lub 

rozważyć możliwość wykorzystania terenu przyszkolnego na ten cel. 
2. Sprawę termomodernizacji budynku szkolnego potraktować jako 

priorytetową, ze względu na przeciekający dach. 
3. Podczas wykonywania projektu na termoizolację budynku uwzględnić 

możliwość rozdzielenia segmentowo ogrzewania w budynku. 
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4. Wybudować chodnik wzdłuż ul. Św. Floriana po prawej stronie od ul. 
Jarzębinowej do granicy z Bestwiną. Grunt udostępni Pan Jan Ślosarczyk. 

5. Nie zezwolić firmie SKRAB na prowadzenie skupu złomu na terenie Kółka 
Rolniczego w Bestwince. 

6. Udrożnić studzienkę przy ul. Św. Floriana —posesja nr 23.  
7. Wykonać progi zwalniające na ul. Dworkowej przy szkole. 
8. Rozwiązać problem zbyt głębokich korytek odprowadzających wodę przy 

dojazdach do posesji wzdłuż ulicy Witosa. 
9. Opracować plany cieków wodnych, wraz z umieszczeniem na mapie 

studzienek odpływowych.  
Wnioski z Zebrania Wiejskiego w Bestwinie : (załącznik nr 21 do nin. 
protokołu) 
1. Wyremontować dojazd do gospodarstwa Pana Krzyżanowskiego. 
2. Przedłużyć chodnik w Bestwinie na ul. Witosa ( od ul. Gospodarskiej do 

Państwa Firganków. 
3. Wyrównać pobocze w tzw.,, granicach" wzdłuż ulicy Krakowskiej w okolicy 

od Państwa Danków (do granicy ze Starą Wsią). 
4. Dokonać regulacji rzeki Łękawki i wycięcia drzew na Podzamczu. 
5. Wyremontować chodnik - zejście od szkoły do ul. Podzamcze (teren 

prywatny). 
6. Powołać społeczny zespół doradczy doradztwa technicznego przy Radzie 

Gminy lub Wójcie Gminy. 
7. Powrócić do starań o przekształcenie ul. Krakowskiej z drogi powiatowej w 

wojewódzką. 
8. Zamontować punkt świetlny przy moście na ul. Godynia. 
9. Zabezpieczyć mapę gminy obok pawilonu w centrum Bestwiny. 
10. Rozwiązać problem dojazdów do posesji na ulicy Witosa (dotyczy korytek 

odwadniających). 
Wnioski z posiedzenia Rady Sołeckiej w Janowicach: (załącznik nr 22do nin. 
protokołu) 
1. Prośba do władz gminy o wystąpienie z wnioskiem do Zarządu Dróg 

Powiatowych o wyrównanie różnicy asfaltu starego z nowym na wysokości 
p. Heleny Łukoś. 

2. Wykonać tabliczkę na ul. Kubika informującą o nazwie ulicy. 
3. Wykonać punkty świetlne na ulicy Korczaka w stronę p.Pasierbek. 
4. Zlikwidować osuwisko na ulicy Targanickiej na wysokości p. Andrzeja 

Nycza. 
Odczytał również sprawozdanie z wizji na drogach powiatowych i odpowiedź 
Starostwa Powiatowego – załącznik nr 23,24do nin. protokołu. 
Radny Edward Jonkisz zapytał w imieniu mieszkańców, gdzie można składować 
zużytą papę np. z dachu? Zastępca Wójta Artur Beniowski zobowiązał się, że 
rozpozna problem. 
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Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek odczytał wnioski Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Kaniowie: (załącznik nr 25 do nin. protokołu) 
1. Wykonanie nowego oświetlenia wokół budynku. 
2. Ułożenie nowych chodników wzdłuż ul. Malinowej i wokół budynku. 
3. Wykonanie nowych podjazdów do bram garażowych wraz z odwodnieniem 

placu przy bramach garażowych i głównym wejściu do budynku. 
4. Remont placu gospodarczego po wykonaniu nowych odprowadzeń 

kanalizacji i wody deszczowej. 
5. Dokończenie remontu schodów awaryjnych z sali widowiskowej. 
 
 Przewodniczący Rady osobiście prosił o przegląd dróg gminnych i 
powiatowych ze względu na dużą ilość wypadniętych dziur. 
 
Wobec braku innych wniosków i zapytań, jako, że była to ostatnia sesja Rady 
Gminy w kadencji 2006-2010, podziękowania za współpracę dla całej Rady 
Gminy i Wójta Gminy złożyli: sołtysi, oraz radni powiatowi. Ponadto sołtys 
sołectwa Janowice zaprosił obecnych na zebranie wiejskie, które odbędzie się w 
dniu 14 listopada br. i wyraził nadzieję, że Janowice w przyszłej kadencji nie 
będą „dzieckiem niechcianym”, bo jak stwierdził,  w obecnej były pomijane .  
 
Ad.11 
Przed zamknięciem sesji, Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek w 
imieniu Rady Gminy złożył podziękowanie pracownikowi Biura Rady Gminy 
wręczając bukiet kwiatów oraz pamiątkowy prezent, a następnie wspólnie z 
Wójtem wręczył podziękowania wszystkim radnym wraz z książką „Polska 
Samorządna”. 
 
Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad, Przewodniczący Jerzy 
Zużałek dziękując za udział w obradach, za dyskusję, zamknął XLVII sesję 
Rady Gminy Bestwina w dniu 04 listopada 2010r. 
 
Sesja rozpoczęła się o godz. 12:00, a zakończyła o godz. 14:30 
 
    Protokolant:                     Sekretarz obrad: 
Insp.Irena Glądys                Radny Edward Jonkisz 
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Sprawozdanie – informacja z działalności stałej Komisji Edukacji, Kultury, 
Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego w okresie kadencji 2006 – 2010 

 
Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego działała w 
składzie: 
1. Benedykt  Kohut   - Przewodniczący Komisji 
2. Danuta   Kubik   - Członek 
3. Stanisław  Nycz   - Członek 
4. Jerzy   Stanclik  - Członek 
5. Ludwik   Mieszczak  - Członek 
6. Jan   Wróbel  - Członek 
7. Wiesław  Szypuła  - Członek 
8. Edward  Jonkisz  - Członek 
9. Andrzej  Wojtyła  - Członek 
 
         W ciągu kadencji 20016 – 2010 Komisja odbyła 29 protokołowanych 
posiedzeń przy zdecydowanej większości 100% frekwencji. 
Tematyka posiedzeń zgodna była z tematyką przyjętą na dany rok oraz związana 
z tematyką sesji Rady Gminy. 
Niektóre posiedzenia, szczególnie w obecnym roku, miały charakter wspólnych 
posiedzeń, głównie o charakterze projektów uchwał. Komisja miała czasami 
charakter wyjazdowy, np. do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bestwince, 
celem zapoznania się z wykorzystaniem niezagospodarowanej części 
planowanego basenu kąpielowego i zaplanowania jego przebudowy na inne 
cele. Braliśmy udział w uroczystościach szkolnych, głównie na rozpoczęcie i 
zakończenie roku szkolnego oraz innych okazjach np. Święto Patrona Szkoły, 
akademiach okolicznościowych itp. 
Często braliśmy udział w spotkaniach z wybitnymi ludźmi zaproszonymi do 
Gminnej  Biblioteki i jej filii w sołectwach. Krótka ocena osiągnięć naszej 
biblioteki nie jest możliwa, bo jej działalność jest tak obszerna, różnorodna i 
pomysłowa a jej ocena znajduje odbicie na szczeblu powiatowym i 
wojewódzkim w postaci wysokich a nieraz najwyższych lokat. 
Na bieżąco przeżywaliśmy wzloty i słabsze okresy osiągnięć naszych klubów 
sportowych i cieszymy się nadal z osiągnięć SET-a na szczeblu krajowym a 
nawet europejskim. 
Ścisłą współpracą z różnymi formami możliwej pomocy, angażowaliśmy się w 
organizację imprez Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji. Biorąc pod uwagę 
ilość jednostek, ilość form różnorodnych sekcji stałych (19)), różnorodnych 
imprez a także wspomaganie przez Centrum Kultury Klubów Sportowych, 
uważamy, że fundusze wydawane przez tą jednostkę są potrzebne, wydawane są 
celowo, oszczędnie i przemyślanie. Nawet wyjazd Zespołu Tanecznego 
„Bestwina” organizowany w ramach współpracy z zespołem tanecznym w 
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Hiszpanii, ograniczył się finansowo tylko do pokrycia kosztów przejazdu 
autobusem i to przy współfinansowaniu Starostwa Powiatowego. Utrzymanie i 
noclegi były w rodzinach członków tamtejszego zespołu, jako rewizyta za ich 
pobyt u nas. Udział w tej rewizycie naszej delegacji, a głównie mojej osoby nie 
przyczynił się więc do dodatkowych kosztów dla budżetu gminy.  
Mówiąc o budżecie CKSiR przyświecało nam zawsze przekonanie, że kulturę 
trzeba głównie organizować i dawać, a nie patrzeć tylko i wyłącznie na zysk, bo 
prawdziwa kultura w naszych warunkach wiejskich, w naszym położeniu w 
pobliżu dużych środowisk miejskich, nigdy nie będzie samofinansująca się. 
      Służba Zdrowia na naszym terenie jest nadal zarówno publiczna jak i 
niepubliczna, a przepływ pacjentów jest zarówno w jedną i drugą stronę. 
O efektach starań w zakresie wizualnego wizerunku Ośrodka Zdrowia w 
Bestwinie przekonujemy się wszyscy. Należy tylko życzyć, aby w następnej 
kadencji Rady Gminy zrealizowano zaplanowane poszerzenie zakresu 
gabinetów lekarskich w postaci specjalistów, bo lokale i wyposażenie już jest. 
Należy tylko życzyć także uporządkowania otoczenia w postaci parkingów i 
zaplecza wizualnego. Sprawy finansowe i cała działalność ochrony zdrowia 
prowadzona jest w oparciu o ustawę o Zakładach Opieki Zdrowotnej.      
        Bezpieczeństwo Publiczne to Straże Pożarne, Ruch Drogowy. Straże 
Pożarne są zadaniami własnymi gminy w zakresie gotowości bojowej, z czego 
wywiązujemy się poprzez współfinansowanie zakupów nowych samochodów i 
sprzętu. 
Stan dróg jest taki, na jaki nas finansowo stać i ciągle ich ulepszamy, 
modernizujemy a także pomagamy w tym zakresie Starostwu Powiatowemu. 
        Gminy Ośrodek Pomocy społecznej także działa wg odpowiednich ustaw i 
przepisów, co także było jednym z tematów posiedzeń naszej Komisji. Na tzw. 
„zdrowy rozsądek” wydawać by się mogło, że niektóre formy, a szczególnie 
sposób działania, są nieprzystosowane do naszych warunków i odczuć 
społecznych. Może w następnej kadencji Rady Gminy i tej Komisji uda się 
wypracować przejrzystsze i bardziej akceptowane społecznie formy i zakresy 
pomocy naprawdę potrzebującym. 
       Działalność Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Narkomanii opiera się o odrębne przepisy i ma do dyspozycji 
finanse z opłaty za sprzedaż alkoholu, czyli tzw. „kapslówka”. W naszych 
warunkach wspomaga się głównie dzieci i młodzież poprzez świetlice 
środowiskowe, wyposażenie placyków zabaw dla dzieci, wspomaganie 
organizacji i stowarzyszeń a także szeroką działalność profilaktyczną i 
szkoleniową. 
         Reasumując należy stwierdzić, że tematyka i charakter posiedzeń, a 
głównie działanie członków naszej Komisji były zgodne z nazwą Komisji i 
miały charakter bezpośredniego kontaktu, szczerych rozmów, wymiany 
doświadczeń i poglądów. 
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Dotyczy to zarówno ludzi kierujących jednostkami, pracującymi w szkołach i 
placówkach oświatowych, kulturalnych, klubach sportowych, itp.  
Może jest to chociaż drobna zasługa członków naszej Komisji w osiągnięciach 
szkół i młodzieży z terenu naszej gminy, ponieważ życzliwa atmosfera pracy, 
wzajemne zaufanie do drugiej osoby jest ważna w każdym zawodzie i 
wykonywanej funkcji. 
          Dziękuję serdecznie członkom naszej Komisji za całokadencyjną aktywną 
pracę i odpowiedni pozytywny twórczy jej charakter.  
Dziękuję także wszystkim pozostałym kolegom radnym za całość współpracy. 
Dziękuję Wójtowi Gminy, jego zastępcy, skarbnikowi i sekretarzowi gminy, 
kierownictwu jednostek organizacyjnych i wszystkim pracownikom Urzędu 
Gminy za życzliwą szczerą i wydajną współpracę. 
Dziękuję pani Irenie Glądys, która głównie naszą pracę organizowała i służyła 
radą w jej organizacji. 
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Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Finansów 
w kadencji 2006 - 2010 

 
Komisja Budżetu i Finansów pracowała w składzie 6-cio osobowym :  

- radny Antoni Grygierzec – Przewodniczący Komisji,  
- radny Jerzy Zużałek    - członek 
- radna Danuta Kubik   - członek 
- radny Jerzy Kijas        - członek   
- radny Jerzy Borutka   - członek 
- radny Stanisław Nycz - członek 

Komisja w ciągu kadencji odbyła 30 protokołowanych posiedzeń, na których 
zajmowała się realizacją zadań ujętych w planie pracy komisji, a także 
zleconych przez Radę Gminy. Komisja głównie zajmowała się tematyką 
finansów gminnych, polegająca na opiniowaniu projektów budżetu gminy na 
poszczególne lata, opiniowanie wszelkich projektów uchwał dotyczących zmian 
budżetowych, a także wszelkich innych projektów uchwał przedstawianych 
przez Wójta gminy. Ponadto komisja wyjeżdżała w teren w celu sprawdzenia 
stanu realizacji poszczególnych inwestycji, a także w celu rozpoznania terenu 
gminy pod względem potrzeb finansowych. Stała na straży gospodarki 
finansowej prowadzonej przez Wójta Gminy, a szczególnie bacznie przyglądała 
się prowadzonym inwestycjom rozpoczynając od początku kadencji, kiedy 
gmina stała przed trudnym problemem rozpoczęcia największej inwestycji 
budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji do chwili obecnej, kiedy gmina 
znalazła się w szeregach gmin najlepiej rozwijających się w Polsce. Stało się to 
dzięki morderczym staraniom Wójta  o środki unijne, nie tylko na budowę 
oczyszczalni ścieków i kanalizacji, ale również na inne zadania(między innymi: 
remont Ośrodka Zdrowia w Bestwinie, budowę chodnika na „Magówkę”). Już 
zostały też rozstrzygnięte przetargi na kolejne zadania, jak kąpielisko i budowa 
sali gimnastycznej w Kaniowie.  Dzięki bardzo zdyscyplinowanej gospodarce 
finansowej i pozyskanym środkom unijnym, że gmina osiągnęła tak duże 
sukcesy. Za ten wysiłek i te sukcesy chcę podziękować Wójtowi Gminy 
Stefanowi Wodniakowi, Skarbnikowi Gminy Stanisławie Grzywie, Radzie 
Gminy na czele z Przewodniczącym Rady Gminy Jerzym Zużałkiem. Również 
za pomoc Komisji i współpracę podziękował pracownikowi Biura Rady Gminy. 
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Sprawozdanie 

z działalności Komisji Rewizyjnej  

w kadencji 2006-2010 

 

 

 

W V kadencji Rady Gminy Bestwina Komisja Rewizyjna pracowała w 5-osobowym składzie: 

Przewodniczący   Jerzy Kijas 

Członkowie      Łukasz Furczyk, 

  Jacek Łuszczak, 

  Benedykt Kohut, 

  Ludwik Mieszczak. 

 

 Działanie Komisji opierało się na zatwierdzonych, co roku przez Radę Gminy planach pracy 

Komisji Rewizyjnej. 

 W okresie kadencji Komisja spotkała się na 24 posiedzeniach, podczas których realizowała 

zadania planowe i zlecone przez Radę Gminy. 

Posiedzenia dotyczyły kontroli i analizy ważnych dla działania gminy obszarów, m.in.: 

− oceny wykonania uchwał Rady Gminy, 

− spraw inwestycyjnych i zamówień publicznych, 

− sprzedaży majątku gminnego, 

− działalności brygady remontowej, 

− wydatków gminnych (dotacji ) na stowarzyszenia działające na terenie gminy, 

− gospodarki zasobami mieszkaniowymi gminy – gospodarka komunalna, 

− kontroli jednostek organizacyjnych gminy – GOPS, 

− wykonania budżetu Gminy za rok budżetowy i I półrocze oraz wnioskowanie o 
absolutorium dla Wójta, 

− realizacji programu ograniczenia niskiej emisji, 

− wykonywanie zadań zleconych – skargi na działanie organów gminy – Wójta Gminy 
Bestwina. 

W czasie kadencji Komisja Rewizyjna czterokrotnie analizowała wykonanie budżetu gminy za 

kolejne lata budżetowe i czterokrotnie wydała pozytywne opinie dotyczące udzielenia 

absolutorium Wójtowi Gminy Bestwina, podejmując odpowiednią uchwałę. Na bieżąco 

kontrolowała wykonywanie budżetu i analizowała sprawozdania półroczne, opiniując je. 
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Komisja sformułowała 15 wniosków dotyczących rozwiązania spraw gminnych lub poprawy 

działania Urzędu Gminy. 

 Z zadań zleconych przez Radę Gminy rozpatrzyła skargi mieszkańców na dzialanie Wójta – 4 

przypadki, w tym 2 przypadki to kontynuacja spraw z poprzedniej kadencji. W sprawach skarg 

Komisja Rewizyjna stwierdziła właściwe działanie Wójta Gminy, jednocześnie  szukano rozwiązań 

konfliktowych sytuacji i dotyczących poprawy obsługi mieszkańców. 

 

 Podsumowując, zaznaczyć należy, że prace Komisji Rewizyjnej nie napotykały na trudności 

w realizowaniu statutowych i planowanych działań, natomiast opinie Komisji często oceniały 

doraźne i długofalowe działania – bez uwag i zastrzeżeń; doceniając tym samym prawidłową pracę 

organu kierującego – Wójta Gminy Pana Stefana Wodniaka oraz pracowników referatów Urzędu 

Gminy i jednostek organizacyjnych gminy. 

 Pragnę również podziękować wszystkim członkom Komisji Rewizyjnej za aktywny udział w 

jej pracach i prawie 100% frekwencję na posiedzeniach Komisji. 

 

 

   Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
 
    Jerzy Kijas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 

 

Sprawozdanie z działalności Rady Gminy w kadencji 2006-2010 
 
Wysoka Rado !  
Panie i Panowie! 
 
Wybory do Rady Gminy Bestwina odbyły się 12 listopada 2006 roku a pierwsza sesja nowo 
wybranej Rady odbyła się w dniu 24 listopada. Od tego dnia przypadł mi w udziale zaszczyt 
przewodniczenia Radzie Gminy Bestwina w jej V kadencji 2006 – 2010. Funkcję zastępcy 
przewodniczącego powierzono Stanisławowi Nyczowi. 
W trakcie kadencji odbyło się 46 sesji i podjętych zostało 318 uchwał. Dzisiejsza sesja jest 
więc w kolejności 47 a liczba uchwał zostanie zwiększona o 4 
Oprócz uczestnictwa w sesjach radni pracowali w powołanych uchwałami Rady Gminy 
komisjach stałych i tak: 
KOMISJA REWIZYJNA - Kijas Jerzy – Przewodniczący, członkowie: Furczyk Łukasz, Kohut 
Benedykt, Łuszczak Jacek, Mieszczak Ludwik. 
KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW - Grygierzec Antoni – Przewodniczący, członkowie: Borutka 
Jerzy, Kijas Jerzy, Kubik Danuta, Nycz Stanisław, Zużałek Jerzy. 
KOMISJA EDUKACJI, KULTURY, ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO: Kohut 
Benedykt – Przewodniczący, Jonkisz Edward, Kubik Danuta, Mieszczak Ludwik, Nycz 
Stanisław, Stanclik Jerzy, Szypuła Wiesław, Wojtyła Andrzej, Wróbel Jan – członkowie, 
KOMISJA ROZWOJU GMINY, OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA: Wojtyła Andrzej 
– Przewodniczący, Borutka Jerzy, Furczyk Łukasz, Grygierzec Antoni, Jonkisz Edward, 
Łuszczak Jacek, Stanclik Jerzy, Szypuła Wiesław, Wróbel Jan – członkowie. 
Komisje stałe Rady Gminy pracowały zgodnie z przyjętymi własnymi harmonogramami a 
także odbywały się wspólne posiedzenia dwóch komisji a najczęściej wspólne posiedzenia 
wszystkich komisji, na których omawiano najistotniejsze dla naszego samorządu sprawy. 
Obecność wszystkich radnych, a także udział zaproszonych gości pozwalały łatwiej 
podejmować decyzje, wypracować wspólne stanowisko, czy też wskazać wójtowi kierunek 
działania. 
W trakcie pełnionych przez mnie w poniedziałki dyżurów odbywały się także w razie 
potrzeby spotkania z przewodniczącymi komisji oraz wójtem i jego zastępcą. 
Z prawdziwą satysfakcją muszę przyznać, że radni V kadencji byli bardzo zdyscyplinowani i z 
ogromną odpowiedzialnością i powagą podchodzili do powierzonych im obowiązków 
radnego. Świadczy o tym obecność na sesjach, posiedzeniach komisji i w innych spotkaniach, 
gdzie należało reprezentować wyborców. 
100 % obecność na sesjach Rady Gminy zanotowało 5 radnych: Antoni Grygierzec, Jerzy Kijas, 
Jerzy Stanclik, Wiesław Szypuła i Andrzej Wojtyła. 
Po jednej nieobecności mieli: Jerzy Borutka, Benedykt Kohut, Danuta Kubik, Jacek Łuszczak, 
Ludwik Mieszczak, Jan Wróbel, Jerzy Zużałek. 
3 razy nieobecni byli: Łukasz Furczyk i Stanisław Nycz, a 6 nieobecności zaliczył Edward 
Jonkisz. Większość nieobecności spowodowana była chorobami lub wyjazdami poza miejsce 
zamieszkania. 
Radni : Andrzej Wojtyła, Benedykt Kohut, Wiesław Szypuła pełnili dyżury w biurze Rady 
Gminy oczekując na wyborców i pomagając im w rozwiązywaniu ich problemów. Radni 
sołectwa Janowice Andrzej Wojtyła, Jerzy Borutka, Stanisław Nycz pełnili dyżury w swoim 
okręgu wyborczym. 
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Danuta Kubik, Stanisław Nycz, Antoni Grygierzec, Jerzy Stanclik byli i są nadal członkami Rady 

Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bestwinie, jako 

przedstawiciele Rady Gminy. 

Wszyscy radni w trakcie kadencji składali oświadczenia majątkowe, nie było więc potrzeby 
stosowania sankcji w postaci zablokowania wypłaty diet. 
 
 
Wysoka Rado, 
do ważniejszych działań upływającej kadencji należy zaliczyć: 
- przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia przedsiębiorcom pomocy regionalnej na wspieranie nowych 

inwestycji lub tworzenia nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją w formie zwolnienia z 

podatku od nieruchomości, 

- zatwierdzanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 

Gminie Bestwina oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

- Zwolniono z opłat od zgłoszenia o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej osoby 

bezrobotne oraz absolwentów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych, osoby uprawnione do korzystania z pomocy społecznej w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, 

- utworzono rachunek dochodów własnych dla jednostek oświatowych dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Bestwina, 

- przyjęcie uchwały w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego Powiatu Bielskiego z siedzibą w 

Bielsku-Białej i przyjęcie jego statutu, 

- przystąpienie do sporządzenia i uchwalenie zmian miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego we wszystkich sołectwach naszej gminy, 

- zatwierdzenie tekstu jednolitego statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 

Bestwinie, 

- wystąpiono z wnioskiem o rozwiązanie Związku Międzygminnego „Wspólnota Gmin Ziemi Bielskiej 

”. 

- współpraca z podmiotami nie zaliczanymi do sektora finansów publicznych – przyjęcie Programu 

współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego, 

- przekazanie drogi powiatowej ul. Podleskiej w Bestwinie i zaliczenia jej do drogi gminnej 

- poparliśmy działania podejmowane przez Samorząd Województwa Śląskiego na rzecz przyznania 

organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2012 roku w Województwie Śląskim - EURO 2012, 
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- przyjęcie uchwały w sprawie rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń pomocy 

zdrowotnej dla nauczycieli, 

- przyjęcie "Strategii Rozwoju Gminy Bestwina na lata 2006 – 2013, 

- przyjęcie "Lokalnego programu rewitalizacji terenów zdegradowanych w Gminie Bestwina na lata 

2007-2013" 

-  przyjęcie "Planu Odnowy Miejscowości Kaniów na lata 2007-2013"  

- przyjęcie uchwały w sprawie utworzenia Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska, 

- wnioskowaliśmy do Ministra Sprawiedliwości o 1. zmianę obszaru właściwości Sadu Okręgowego w 

Bielsku – Białej poprzez włączenie Gminy Bestwina do jego obszaru właściwości, 

2.o zmianę obszaru właściwości Prokuratury Okręgowej w Bielsku - Białej poprzez włączenie Gminy 

Bestwina do jej obszaru właściwości, 

3. o utworzenie w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Bielsku - Białej Sadu Rejonowego w 

Czechowicach – Dziedzicach oraz ustalenie jego obszaru właściwości, 

4. o utworzenie w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Bielsku – Białej Prokuratury 

Rejonowej w Czechowicach-Dziedzicach oraz ustalenie jej obszaru właściwości. 

- wyraziliśmy protest wobec zamiaru zniesienia w Sądzie Rejonowym w Pszczynie Zamiejscowego 

Wydziału Ksiąg Wieczystych w Czechowicach - Dziedzicach i zmianę właściwości Wydziału Ksiąg 

Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Pszczynie poprzez jego poszerzenie o prowadzenie Ksiąg 

Wieczystych dla gmin Bestwina i Czechowice-Dziedzice z dniem 1 lipca 2008 r. 

- udzieliliśmy pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Bielskiego z przeznaczeniem 

na wykonanie remontów dróg powiatowych na naszym terenie, 

- uczestniczyliśmy w realizacji projektu o nazwie Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie 

Bestwina współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  

- dokonaliśmy oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Bestwina i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 

- przekazaliśmy środki finansowe, stanowiące dochody własne gminy dla Komendy Miejskiej Policji w 

Bielsku – Białej na rekompensatę pieniężną za czas służby ponad normę, 

- udzieliliśmy pomocy finansowej Gminie Bielsko-Biała z przeznaczeniem na realizacje zadania 

inwestycyjnego p.n. „Ściana pamięci  poświęcona więźniom i ofiarom niemieckich obozów 

koncentracyjnych pochodzącym z regionu Podbeskidzia”, 

- zawarliśmy porozumienie z Zarządem Powiatu w Bielsku – Białej w sprawie wykonania chodników 

dla pieszych wzdłuż dróg powiatowych, 
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- wyraziliśmy zgodę na zawieranie przez gminę Bestwina porozumień z innymi jednostkami 

samorządu terytorialnego w sprawie zasad prowadzenia punktów katechetycznych nauczania religii 

kościołów i wyznań innych niż katolickie, 

- ustaliliśmy ekwiwalent pieniężny dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Bestwina, którzy 

uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową 

Straż Pożarną lub gminę, 

- udzieliliśmy pomocy finansowej miastu Bielsko-Biała z przeznaczeniem na realizacje zadania „II etap 

budowy strażnicy PSP wraz z siedzibą Komendy Miejskiej w Bielsku – Białej 

- wystąpiliśmy  z wnioskiem do Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o zmianę 

zasięgu terytorialnego działania placówki terenowej KRUS w Pszczynie poprzez włączenie 

Gminy Bestwina do zasięgu terytorialnego działania placówki terenowej KRUS w Bielsku – Białej 

- przyjęliśmy do realizacji kontynuację (etap III) kompleksowego programu obniżenia niskiej emisji 

zanieczyszczeń do atmosfery z budynków mieszkalnych i innych obiektów na terenie Gminy Bestwina  

- wyraziliśmy zgodę na zawieranie porozumień pomiędzy gminą  Bestwina,  a innymi  gminami, 

dotyczących zwrotu kosztów dotacji udzielanej  przez inne gminy na każdego ucznia  będącego 

mieszkańcem gminy Bestwina, uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez 

organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego i przedszkola niepublicznego na terenie innych 

gmin. 

- przekazaliśmy środki finansowe z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu  samochodu dla 

Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej 

- podjęliśmy uchwałę w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z 

Gminą Bielsko-Biała dotyczącego powierzenia przez Gminę Bestwina Gminie Bielsko-Biała realizacji 

niektórych zadań własnych z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. 

- pojęliśmy uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy do tworzonego Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Rybacka pod nazwą Bielska Kraina 

- przystąpiliśmy do realizacji inwestycji w ramach programu "Moje Boisko Orlik 2012" w roku 2010  

- podjęliśmy uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji od Powiatu Bielskiego zadania w zakresie 

przebudowy drogi powiatowej 4465 S Bestwina - Komorowice, ul. Bialska 

- zatwierdziliśmy "Planu Odnowy Miejscowości Bestwina na lata  2009 – 2016 

- poparliśmy stanowisko Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce, zawarte w piśmie z  

dnia 28 września 2009r. nr SGGP/X/160/2009 do Premiera RP Donalda Tuska, w sprawie projektu 

nowej ustawy – Prawo Geologiczne i Górnicze. 
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-  poparliśmy rezolucję Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie ogłoszenia obszaru  

Województwa Śląskiego strefą wolną od dopuszczenia  do upraw organizmów zmodyfikowanych 

genetycznie. 

- przyjęliśmy strategię integracji i rozwiązywania problemów społecznych Gminy Bestwina na lata 

2010 -2015.  

- wyraziliśmy wolę współdziałania przy realizacji wspólnego projektu pn.: "Szerokopasmowy dostęp 

do Internetu - kluczem rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Powiecie Bielskim".  

- zatwierdziliśmy "Planu Odnowy Miejscowości Janowice na lata 2010-2016"  

- podjęliśmy uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia na przejęcie zadań dotyczących zarządzania 

publicznymi drogami powiatowymi 

- przyjęliśmy Aktualizację  Programu  ochrony  środowiska  gminy Bestwina  na  lata  2009-2012  z 

perspektywą  do roku 2016 

- negatywnie zaopiniowaliśmy projekt uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego w sprawie 

przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pszczynie  

- nie wymaga to przypominania, ale jednak zaznaczę, że co roku ustalaliśmy podatki i opłaty, 

przyjmowaliśmy i rozpatrywaliśmy sprawozdania z wykonania wcześniej uchwalonego budżetu, 

udzielaliśmy absolutorium wójtowi gminy. 

 

Wysoka Rado, 
dzięki  ogromnym wysiłkom, zwłaszcza wójta Stefana Wodniaka i jego współpracowników 
udało sie rozwiązać, poprzez realizację znaczących inwestycji, wiele problemów nurtujących 
mieszkańców naszej gminy. 
Najistotniejszymi były zadania ekologiczne, głównie budowa oczyszczalni ścieków i nowej 
sieci 
kanalizacji  ( 18 mln zł na I etap kanalizacji – sołectwo Bestwinka  plus 600 tys – rejon ujęcia 
wody pitnej w Kaniowie) oraz wymiana rur azbestowych istniejącej sieci wodociągowej (26 
km – koszt 2 400 000 zł ), na które pozyskano środki z Regionalnego Programu Operacyjnego 
i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przy uzupełnieniu środków własnych pożyczkami z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Pomimo wielu trudności  udało się pozyskać dla naszej gminy ok. 31 mln zł, które 
przeznaczono, oprócz wymienionych zadań ekologicznych, na poprawę jakości nawierzchni 
dróg, remont Ośrodka Zdrowia w Bestwinie i budynku OSP w Kaniowie, rozbudowę bazy 
sportowo-rekreacyjnej – Ośrodek Sportów Wodnych i Rekreacji w Kaniowie i Orlik 2012 w 
Bestwinie oraz wiele innych przedsięwzięć. Priorytetem obecnej kadencji było wykorzystanie 
tych środków w możliwie najefektywniejszy sposób.  
Ogólnie na te inwestycje w całej kadencji zostało wydanych prawie 45 000 000 zł.  

Ostatnie dwa lata, w których naszą Gminę nawiedziły powodzie, pokazały jak dużo jest do zrobienia 

w zakresie robót melioracyjnych i poprawy funkcjonowania cieków wodnych. W ostatniej kadencji na 
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roboty melioracyjne wydaliśmy około 600 000 zł. Z funduszy, które uzyskaliśmy po powodzi, zostały 

wykonane prace zabezpieczające najbardziej newralgiczne 

miejsca, opracowana dokumentacja i rozpoczęte zadania przebudowy i modernizacji kluczowych 

obszarów dla bezpieczeństwa wodnego całej Gminy. 

Corocznie organizowane były zbiórki odpadów wielkogabarytowych, zbiórki odpadów elektrycznych i 

elektronicznych. Odbywały sie akcje „sprzątania świata” we współpracy ze szkołami, sekcją 

wędkarską, myśliwymi. Likwidowane były dzikie wysypiska śmieci. 

W latach 2007 – 2009 realizowaliśmy kompleksowy Program Obniżenia Niskiej Emisji Zanieczyszczeń 

do Atmosfery z Budynków na  Terenie Gminy Bestwina. Jego ideą było obniżenie emisji 

zanieczyszczeń do atmosfery z indywidualnych kotłowni w budynkach mieszkalnych. Pomocą dla 

domowego budżetu w finansowaniu inwestycji było dofinansowanie do każdej modernizacji ok. 60% 

kosztów kwalifikowanych modernizacji kotłowni. Zmodernizowano w ten sposób 271 kotłowni. 

Koszt programu to 3 100 000 zł, w tym środki zewnętrzne 1 650 000 zł. 

Przez ostatnie cztery lata zostało wymienionych 15 wiat przystankowych, prawie ze wszystkich miejsc 

przystankowych zniknęły straszące „blaszaki”, a pojawiły się nowe, estetyczne wiaty. 

Poprawa bezpieczeństwa naszych mieszkańców to kolejny ważny cel  równolegle z inwestycjami 

drogowymi dla wójta i Rady Gminy w mijającej kadencji. W tym czasie zostało wykonanych ponad 

dwa kilometry chodników i dojść do przystanków. Największą inwestycją w tym zakresie była budowa 

chodnika wzdłuż ul. Krakowskiej na tzw. „Magówkę”. Koszt jego budowy to 1 200 000 zł, z tego 

500 000 zł to środki zewnętrzne. W Kaniowie za 180 000 zł wybudowany został chodnik wzdłuż ul. 

Batalionów Chłopskich – od skrzyżowania do kościoła, w Janowicach wzdłuż ul. Janowickiej – od 

szkoły w kierunku ul. Targanickiej, za kwotę prawie 90 000 zł. Jest przygotowana dokumentacja na 

kolejny chodnik w Janowicach, tj. wzdłuż ul. Janowickiej, od starego przedszkola w kierunku 

Bestwiny. 

Kosztem 1 300 000 zł wykonaliśmy w naszej Gminie nakładki na następujących drogach: 

• ul. Godynia – wraz remontem mostka i parkingiem, ul. Podzamcze, ul. Chabrowa, ul. Tulipanów, ul. 

Sportowa, ul. Famułkowa, ul. Borowa, ul. Podlesie, parking przy kościele w centrum Janowic, ul. 

Myśliwska, ul. Jagodowa, ul. Gawlików, ul. Zgody, ul. Młyńska, ul. Nad Łękawką, wjazd do apteki przy 

Domu Gromadzkim w Kaniowie, ul. Jaworowa – budowa drogi gruntowej, ul. Akacjowa – budowa 

drogi gruntowej, ul. Plebańska (boczna) – budowa drogi gruntowej. Na bieżące utrzymanie dróg – 

remonty gruntowe i łatanie dziur na drogach asfaltowych zostało wydanych 940 000 zł. 

W mijającej kadencji poprawnie przebiegała współpraca ze Starostwem Powiatowym w Bielsku – 

Białej. Jej efektem są inwestycje drogowe na terenie naszej Gminy. Modernizacji wielu dróg 

powiatowych udało się dokonać dzięki skutecznym zabiegom wójta i pozyskaniu 2 800 000 zł 

środków unijnych, przy ogólnej kwocie tych inwestycji w wysokości 7 400 000 zł. 

Dzięki współfinansowaniu tych zadań kwotą 1 250 000 zł z naszego budżetu zrealizowane zostały 

przez Powiat: 
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• Remont wraz z odwodnieniem ul. Janowickiej w Janowicach 

• Remont wraz z odwodnieniem ul. Witosa na całej długości (Bestwina, Bestwinka, Kaniów) 

• Nowa nakładka asfaltowa na ul. Dankowickiej,  

- ogłoszony jest przetarg na asfaltowanie ul. Batalionów Chłopskich i Dworkowej, złożony został 

wniosek do tzw. „schetynówki” na przebudowę ul. Bialskiej w Bestwinie. Na czas realizacji i w okresie 

gwarancyjnym przejęliśmy od Powiatu administrowanie tą drogą. 

 

Wójt i Rada Gminy dostrzegając i doceniając służbę strażaków w miarę możliwości pomagali w 

realizacji ich zadań bojowych, gospodarczych i szeroko pojętej działalności dla dobra całego 

społeczeństwa. Na remont Domu Strażaka w Kaniowie przeznaczono 1 mln zł, w tym 450 tys zł z 

funduszy zewnętrznych.  

Z budżetu Gminy dofinansowano zakup pojazdu bojowego dla OSP w Janowicach oraz pojazdu 

bojowego dla OSP w Bestwinie. Bestwiński samochód strażacki jest jednym z najbardziej 

nowoczesnych w Powiecie Bielskim. Z budżetu Gminy zostało również częściowo dofinansowane 

wykonanie placu do ćwiczeń przy OSP Bestwinka, a także dofinansowana wymiana ogrzewania w 

budynku OSP Bestwina i wymiana okien w siedzibie OSP Janowice. 

Największą inwestycją obejmującą remont obiektu użyteczności publicznej była modernizacja i 

doposażenie Ośrodka Zdrowia w Bestwinie. Koszt remontu, wraz z termomodernizacją i zakupem 

nowego sprzętu wyniósł 3 000 000 zł, z tego 1 700 000 zł to środki zewnętrzne. 

W Kaniowie zostało wyremontowane przedszkole oraz w późniejszym czasie wyremontowano 

dodatkową salę dydaktyczna i salkę do ćwiczeń rehabilitacyjnych. Remont przedszkola kosztował 960 

000 zł, w tym 95 000 zł to pozyskane środki na termomodernizację, a remont salek do ćwiczeń to 

koszt 91 000 zł. 

Na dużej sali gimnastycznej w Bestwinie została poprawiona konstrukcja dachu wraz z nowym 

pokryciem oraz odnowiono parkiet. Kwota tych inwestycji to 116 000 zł. 

W szkole w Bestwince została oddana do użytku salka do ćwiczeń, wraz z remontem dachu oraz 

wykonane zostało nagłośnienie w kosztach którego partycypował Urząd Gminy. 

Koszt wykonania salki i remontu dachu to 60 000 zł  

W Janowicach rozpoczął się remont pomieszczeń po starym przedszkolu, w których już w następnym 

roku zajęcia będą miały dzieci z Janowic i pozostałych miejscowości naszej Gminy. 

W każdym ze sołectw zostały rozbudowane place zabaw zarówno przy obiektach przedszkolnych oraz 

na terenach rekreacyjnych. Ciągłej modernizacji i rozbudowie 

podlegają także same tereny rekreacyjne. Rozbudowa i doposażenie placów zabaw kosztowało 86 

000 zł, w tym 31 000 zł to środki pozyskane z zewnątrz. Ponadto na zagospodarowanie terenów 
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rekreacyjnych w Janowicach wydano 30 000 zł. Jest już gotowa dokumentacja pozwalająca 

przystępować do prac związanych z budową na tych terenach boiska sportowego. 

W Bestwinie również  30 000 zł kosztowało położenie asfaltu i wykonanie chodniczków na terenach 

rekreacyjnych, co pozwala na organizacje imprez nawet przy niesprzyjającej pogodzie. 

Mając na uwadze bezpieczeństwo naszych mieszkańców oraz ich komfort wykonywaliśmy w 

miejscach zasadnych oświetlenie ulic oraz poszczególne punkty świetlne. Za całe cztery lata 

zaświeciło 155 nowych lamp, za kwotę 381 000 zł. 

Mając na uwadze prawidłowy rozwój fizyczny naszych najmłodszych dokładaliśmy starań, by obiekty 

sportowe wraz z zapleczem były dla nich jak najbardziej funkcjonalne. 

W Bestwince został rozbudowany budynek klubu sportowego wraz z zapleczem szatniowym i 

sanitarnym. Budowane jest ogrodzenie boiska, które dofinansowuje Urząd Gminy. 

Na rozbudowę klubowego budynku i dofinansowanie budowy ogrodzenia wydaliśmy 159 000 zł. 

W Bestwinie pozyskaliśmy fundusze na budowę boiska wielofunkcyjnego w ramach programu ORLIK 

2012. Powstaje ono przy zespole szkolnym. Kwota inwestycji to 1 100 000 zł, a pozyskane 

dofinansowanie to 660 000 zł. 

Także w Bestwinie na budynku Sportowca wymieniane jest pokrycie dachowe. Na ten cel 

przeznaczyliśmy 60 000 zl. W następnym roku budynek będzie dalej modernizowany. 

Dla Klubu w Kaniowie została zakupiona profesjonalna kosiarka, a także przeprowadzone niezbędne, 

bieżące remonty w budynku klubu i na terenach sportowych. 

Corocznie Urząd Gminy w formie dotacji konkursowych przekazuje dofinansowanie na szkolenie 

dzieci i młodzieży. Z budżetu Gminy poprzez Centrum Kultury finansowani są trenerzy drużyn i grup 

młodzieżowych (dotyczy to również trenerów kajak – polo i tenisa stołowego). Także poprzez 

Centrum Kultury kluby corocznie mogą zaopatrywać się w  niezbędny sprzęt sportowy. 

Podjęliśmy starania o przekształcenie obszarów zdegradowanych i rozbudowę infrastruktury 

technicznej na potrzeby Ośrodka Rekreacji i Sportów Wodnych w Kaniowie na obiektach UKS „Set”. 

Po wielu zabiegach wójta udało sie uzyskać 2 200 000 zł z RPO na realizacje modernizacji tych 

terenów. Całość pierwszego etapu inwestycji to 3 100 000 zł.  W ramach już rozpoczętej inwestycji 

wykonane będą baseny pływające z podwieszanym dnem, boiska do kajak polo, trybuny, zaplecze 

sanitarne, ogrodzenie terenu sportowego, zagospodarowanie całości terenu. 

Każdego roku dotowaliśmy działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Bestwinie wraz z Filiami w 

Bestwince, Janowicach i Kaniowie. Były to bardzo dobrze lokowane pieniądze, Gminna Biblioteka 

Publiczna i jej filie zdobywała wiele nagród,  wyróżnień i pochwał, a dyrektor placówki Pani Teresa 

Lewczak uhonorowana została Odznaką Honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej. 

Trudno wyliczać tutaj wszystkie imprezy organizowane przez Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji. Do 

sztandarowych należały -  Święto Gminy Bestwina, Rewia Orkiestr Dętych, Bestwińskie Spotkania 
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Folklorystyczne, Janowicki Piknik Rodzinny, Święto Karpia Polskiego, Bestwińskie Targi Pracy, Bestw 

ińskie Spotkania Socjologiczne.  

Centrum Kultury organizuje i współorganizuje wiele uroczystości o charakterze patriotycznym, 

państwowym, kościelnym, branżowym, samorządowym, a także oferuje mieszkańcom uczestnictwo i 

aktywny wypoczynek poprzez organizację imprez sportowo – rekreacyjnych – turnieje dzikich drużyn 

w piłkę nożną, siatkówkę, siatkówkę plażową, koszykówkę, tenisa stołowego, rajdy rowerowe, 

konkursy literackie, plastyczne, fotograficzne, hafciarskie i inne, prowadzi wiele sekcji skierowanych 

dla najmłodszych i starszych mieszkańców gminy. W wielu konkursach, zawodach, turniejach 

aktywny udział brali radni naszej rady, zarówno jako uczestnicy, jak i współorganizatorzy, dotyczy to 

zwłaszcza Janowickiego Turnieju Siatkówki, Turnieju Koszykówki Ulicznej. Turnieju Siatkówki 

Plażowej, Gminnej Ligi Siatkówki, Turnieju Dzikich Drużyn w Piłkę Nożną. 

W Muzeum Regionalnym odbywa się wiele lekcji, w których uczestniczą dzieci, młodzież i poznają nie 

tylko naszą historię, ale i stare zwyczaje, obrządki, legendy. Organizowane są tam liczne spotkania 

tematyczne, benefisy, uroczystości związane z postaciami i obchodami ważnych wydarzeń z życia wsi. 

Wszystkie imprezy organizowane w naszej gminie cieszyły się dużą frekwencją i zostały dobrze 

przyjmowane przez mieszkańców oraz gości spoza gminy. Dobrym odbiorem cieszy się także 

organizowanie spotkania, na którym wręczane są nagrody i wyróżnienia Rady Gminy osobom, 

instytucjom, organizacjom szczególnie przyczyniającym się promocji gminy Bestwina w kraju i na 

świecie. Takie podziękowania i gratulacje wręczane były również na sesji Rady Gminy, m.in. 

zawodnikowi UKS Set Kaniów Łukaszowi Pilarzowi, który wraz z reprezentacją Polski U – 21 zdobył 

brązowy medal na Mistrzostwach Europy, uczestniczył także w Mistrzostwach Świata. A skoro mowa 

o UKS Set Kaniów należy przypomnieć, że ten Klub co roku był gospodarzem Mistrzostw Polski, 

zdobywając każdego roku miejsca medalowe, a także organizatorem międzynarodowych zawodów. 

Aktualnie juniorzy są złotymi medalistami a seniorzy brązowymi medalistami Mistrzostw Polski. Klub 

ten promował naszą gminę uczestnicząc z powodzeniem w wielu turniejach poza granicami Polski. 

Jeśli  mowa o promocji poza granicami naszej Ojczyzny to należy wymienić również Zespół Regionalny 

Bestwina, chór Allegro i Orkiestrę Dętą Gminy Bestwina z siedzibą w Kaniowie. 

Warto również zaznaczyć, że na jubileuszowym, dziesiątym spotkaniu środowiska sportowego 

powiatu bielskiego wyróżnieni przez starostę bielskiego zostali reprezentanci UKS Set Kaniów: Łukasz 

Pilarz - brązowy medalista Mistrzostw Europy, Marzena Wala - IV miejsce na Mistrzostwach Europy i 

Arkadiusz Pilarz - kapitan złotej drużyny juniorów młodszych Mistrzostw Polski. Wyróżnienia trafiły 

również do rąk trenerów i działaczy - Dariusza Pilarza - trenera koordynatora kadry Polski i UKS Set 

Kaniów oraz Edwarda Jonkisza - prezesa LKS Przełom Kaniów.  

Z innych wydarzeń przypomnieć należy, że na terenie naszej gminy został wybudowany Bielski Park 

Techniki Lotniczej i lądowisko, dzięki czemu również było głośno o naszej gminie. Dzięki staraniom 

honorowych krwiodawców przy Urzędzie Gminy powołany został Gminny Klub Honorowych Dawców 

Krwi, który organizuje w każdym sołectwie akcje honorowego krwiodawstwa i propaguje 

czerwonokrzyskie idee wśród dzieci i młodzieży organizując konkursy. 

Bardzo ważnym wydarzeniem było sprowadzenie do bestw ińskiej parafii zrabowanego przez 

hitlerowców zabytkowego dzwonu. 
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Wysoka Rado,  

obowiązkiem radnego jest również uczestniczyć w życiu społeczności, która powierzyła mu mandat. 

Wielu radnych było animatorami różnych działań w poszczególnych sołectwach, również jako Rada 

Gminy patronowaliśmy wielu konkursom i zawodom sportowym. Znane są mi przypadki, kiedy radni 

dzielili się swoją dietą z potrzebującymi, np. dofinansowując obiady w szkołach dla dzieci, 

wspomagając szkoły, przedszkola, organizacje społeczne, kluby sportowe, sponsorując nagrody w 

różnego rodzaju konkursach i zawodach. Serdecznie za to dziękuję. 

Jako samorządowcy utrzymywaliśmy również więzi z innymi samorządami, na przykład biorąc udział 

w różnego rodzaju zawodach sportowych. W ostatnim czasie były to także kontakty 

międzynarodowe. Nie przynosiliśmy wstydu naszej gminie, czego dowodem są stojące w sali sesyjnej 

liczne puchary i statuetki. 

Braliśmy  udział w VIII Powiatowy Halowy Turniej Piłki Nożnej Radnych i Pracowników 
Samorządowych - Kozy, 24.02.2007r. 
Rozegraliśmy mecz Piłki Nożnej z okazji „Dni Powiatu Bielskiego” – Gmina Bestwina – Gmina 
Porąbka - Bestwina, 16.06.2007r. 
Zajęliśmy II miejsce w Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Przewodniczącego Prezydium 
Euroregionu „Beskidy” - Bielsko-Biała, 22.06.2007r. 
Zdobyliśmy III miejsce w IX Powiatowym Halowym Turnieju Piłki Nożnej Radnych i 
Pracowników Samorządowych - Kozy, 1.03.2008r. 
II miejsce w Turnieju Piłki Nożnej Radnych i Pracowników Samorządowych Gmin Powiatu 
Bielskiego z okazji „Dni Porąbki”  - Porąbka, 31.05 2008r. 
III miejsce w X Powiatowym Halowym Turnieju Piłki Nożnej Radnych i Pracowników 
Samorządowych - Czaniec, 04.04.2009r. 
I Międzynarodowy Sportowy Turniej Starostw Euroregionu „Beskidy” 2009 
I miejsce w XI Powiatowym Halowym Turnieju Radnych i Pracowników Samorządowych oraz 
I Międzynarodowym Halowym Turnieju Radnych i Pracowników Samorządowych o Puchar 
Starosty Bielskiego 
III miejsce w I Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej Samorządowców o Puchar Starosty 
Bielskiego - Kozy 29.05.2010r 
 

Wysoka Rado, 
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wiele w ciągu tej kadencji zostało zrobione, ale jeszcze więcej pozostało do zrobienia. Takie jest życie, 

świat ciągle biegnie do przodu, zmienia się, wymusza również zmiany u nas i w nas. W tym składzie 

spotykamy się na sesji Rady Gminy Bestwina po raz ostatni, ale nie oznacza to, że wielu z obecnych 

radnych nie będzie kontynuować rozpoczętych prac, z tego co jest mi wiadomo, każdy z nas ubiega 

się o ponowny wybór. Ze swej strony życzę więc, aby Wasza dotychczasowa praca spotkała się  z 

życzliwym odbiorem i żeby ponownie obdarzono Was i mandatem zaufania i mandatem radnego. 

Dziękuję jednocześnie za te 4 lata naszej współpracy.  

Dziękuję zarówno każdemu radnemu z osobna, jak i przewodniczącym komisji i całej Radzie Gminy, 

bo dzięki dobrej współpracy, wzajemnemu zrozumieniu, dzięki wspólnemu wypracowaniu zasad i 

sposobów przygotowania sesji rady gminy przebiegały one sprawnie, a dyskusje nad uchwałami 

odbywały się spokojnie, były rzeczowe i merytoryczne. 

Dziękuję za współpracę Panu wójtowi Stefanowi Wodniakowi, jego zastępcy Arturowi Beniowskiemu, 

sekretarzowi Stanisławowi Wojtczakowi, Pani skarbnik Stanisławie Grzywa.  

Dziękuję za lata współpracy i pomoc w rozwiązywaniu problemów wszystkim dyrektorom i 

kierownikom jednostek organizacyjnych, pracownikom urzędu oraz radnym powiatowym. 

 

Osobne i bardzo gorące podziękowania kieruję do Pani Ireny Glądys. To w biurze rady gminy każdy z 

radnych mógł uzyskać rzetelne, wyczerpujące informacje oraz liczyć na każdą pomoc w sprawowaniu 

mandatu radnego.  

Pragnę również dzisiaj podziękować paniom dyrektorkom zespołów szkolno - przedszkolnych, 

prezesom jednostek OSP, Orkiestrze Dętej i Zespołowi Regionalnemu, chórowi Allegro i chórom 

parafialnym z Bestwiny, Kaniowa i Janowic, Kołom Gospodyń Wiejskich, Towarzystwu Miłośników 

Ziemi Bestw ińskiej, prezesom klubów sportowych, sołtysom i radom sołeckim, bo to oni wszyscy są 

w znacznej mierze animatorami różnych działań służących mieszkańcom naszej gminy. Dziękuję 

również tym wszystkim, nie wymienionym tutaj z imienia i nazwiska, którzy swoja pracą, dobrymi 

radami przyczyniali się do rozwoju naszej małej Ojczyzny – Gminy Bestwina. 

Dziękuję serdecznie za uwagę i życzę raz jeszcze tym wszystkim, którzy kandydują w najbliższych 

wyborach aby znaleźli akceptację wśród wyborców i ponownie zyskali mandat. 

 
 
 


