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Bestwina, dn. 16 stycznia  2008r. 
 

P r o t o k ó ł  Nr XV/2008 
 

z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Bestwina odbytej w dniu 16 stycznia 
2008 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bestwina. 
 
Protokół obejmuje uchwały Rady Gminy Bestwina od Nr XV/134/2008 do                      
Nr XV/135/2008. 
Lista obecności radnych oraz gości stanowi załącznik nr 1 i 2 do nin. protokołu. 
Nieobecnym usprawiedliwionym był radny Edward Jonkisz. 
Na ustawową liczbę 15 radnych w sesji uczestniczyło 14 radnych,  co stanowi 
93%.  
 
Porządek obrad: 
 
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji. 
2. Wybór sekretarza obrad. 
3. Zatwierdzenie projektu porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.   
5. Podjęcie uchwały w sprawie: 
- zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na 
dofinansowanie zadania pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej                    
w Gminie Bestwina – etap I – Bestwinka, 

6. Zamknięcie sesji. 
 
Ad.1  
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek przywitał wszystkich radnych Rady 
Gminy Bestwina, sołtysów oraz  Wójta Gminy Stefana Wodniaka, Zastępcę 
Wójta, Skarbnika i Sekretarza Gminy. Otworzył XV sesję Rady Gminy 
Bestwina w dniu 16 stycznia 2008r. zwołanej na wniosek Wójta gminy Stefana 
Wodniaka.  Na podstawie posiadanej listy obecności stwierdził prawomocność 
obrad.  

Ad.2 
Sekretarzem obrad zgodnie z harmonogramem jednogłośnie tj. 14 głosami „za” 
wybrany został radny Jan Wróbel. 

Ad.3 
Przewodniczący Jerzy Zużałek odczytał porządek obrad jednocześnie 
informując, że po przeprowadzonych konsultacjach z Regionalną Izbą 
Obrachunkową przed podjęciem uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki 
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długoterminowej zachodzi potrzeba podjęcia uchwały w sprawie zmiany 
Uchwały Nr XIII/128/2007 Rady Gminy Bestwina z dnia 13 grudnia 2007 roku                 
w sprawie budżetu gminy na 2008 rok.  
W związku z powyższym w imieniu wnioskodawcy poprosił  o wprowadzenie 
dodatkowej uchwały, która nierozerwalnie łączy się z uchwałą o zaciągnięciu 
pożyczki. 
Radni nie wnieśli uwag i jednogłośnie przyjęli wniosek o wprowadzeniu 
dodatkowej uchwały. Również jednogłośnie został przyjęty porządek obrad 
uzupełniony o tą dodatkową uchwałę. 
 
Ad.4 
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek stwierdził, że protokół z ostatniej 
sesji z dnia 28 grudnia 2007r. został sporządzony 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 14 głosami „za” tj. jednogłośnie. 
 
Ad.5 
W liczbie 14 radnych Rada Gminy przystąpiła do podejmowania uchwał                  
w sprawie:                     
- zmiany Uchwały Nr XIII/128/2007 Rady Gminy Bestwina z dnia                          
13 grudnia2007 roku w sprawie budżetu gminy na 2008 rok, 

 
- zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania 
pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina – etap I – 
Bestwinka, 

 
Szczegółowych wyjaśnień do tych projektów uchwał udzielił Wójt Stefan 
Wodniak informując, że pojawiła się możliwość zaciągnięcia pożyczki z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na sfinansowanie udziału 
własnego gminy, która również jest umarzalna bez łączenia z tym, co można 
otrzymać w 85% z RPO. Poinformował, że zadanie, o którym mowa, zostało 
przekosztorysowane (wartości zostały zaktualizowane) i wynosi ponad 
23mln.zł. Tak więc udział własny tj.15% wynosiłby 3,2ml.zł., zaś po 
umorzeniach można uzyskać oszczędności 1,6mln.zł. W związku z powyższym 
zaproponował wykreślenie z uchwały budżetowej zapisane na ten cel 2mln.zł 
kredytu z uwagi na to, że nie będzie się korzystało z tego źródła finansowania. 
Zaznaczył, że sprawa jest bardzo pilna i z tego względu zwrócił się z wnioskiem 
o zwołanie sesji w takim trybie. Doprecyzował też, że pożyczka ta 
wykorzystywana będzie w roku 2009-2010 z uwagi na to, że zakończenie 
konkursu, ocena  wniosków i podjęcie decyzji o przyznaniu środków będzie  
wiadoma dopiero końcem września br. Procedury przetargowe i ewentualne 
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podpisanie umowy z wykonawcą, to dalsze dwa miesiące. Zadanie rozpoczęte 
może być najwcześniej w grudniu br. 
 
Radny Antoni Grygierzec zadał pytanie pod kątem ograniczenia wydatków na 
ten rok, bo jego zdaniem o 2mln.zł. mniej  zostanie wykonane na kanalizacji w 
Bestwince. Zwrócił uwagę, że kanalizacja musi być połączona z oczyszczalnią, 
która z kolei musi być uruchomiona jeszcze w tym roku. Wyraził obawy, czy 
takie działanie nie przeszkodzi, że nie będzie wykonana kanalizacja w takim 
zakresie jak została zaplanowana. 
 
Wójt udzielił odpowiedzi wyjaśniając, że gdyby pozostawić kredyt bankowy              
i dodatkowo wystąpić o pożyczkę, to wówczas zostałby przekroczony wskaźnik 
75% co jest rzeczą nierealną, aby obydwa te cele pozostawić w budżecie.  
Regionalna Izba Obrachunkowa nie wydałaby pozytywnej opinii. 
 
Wypowiedź Wójta uzupełnił Zastępca Wójta Artur Beniowski informując, że 
poprzez podjęcie tej uchwały nie zostanie opóźnione zadanie. Do początku 
marca składane są wnioski, zaś ich rozpatrywanie, to połowa września br. Tak 
więc procedury przetargowe odbędą się dopiero we wrześniu br. i najwcześniej 
w grudniu może być rozpoczęte zadanie. Podjęcie uchwały o zaciągnięciu 
pożyczki nie ma z tym nic wspólnego a jedynie daje możliwość lepszego 
sfinansowania tego zadania. 
 
Radny Antoni Grygierzec stwierdził, że boi się tylko, że to zadanie przedłuży się 
w czasie i przez niedotrzymanie terminów nie otrzymamy umorzeń. 
 
Radny Łukasz Furczyk zapytał, czy budżet województwa śląskiego został już 
uchwalony? Zapytał też, czy w związku z tym, że jest „mała awantura” z listą 
projektów kluczowych w ramach programu RPO, które mają być mocno ścinane 
przez Izbę Rozwoju Regionalnego, czy nas to w jakiś sposób uderzy? 
 
Wójt wyjaśnił, że projekty kluczowe umieszczone na tzw. liście indykatywnej są 
weryfikowane. Nie ma to jednak żadnego związku z tym konkursem, do którego 
chcemy przystąpić. Zapewnił też, że efekt ekologiczny zostanie uzyskany 
zgodnie z planem. 
 
Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek 
poddał projekty uchwał pod głosowanie radnych.  
W wyniku głosowania: 
• Uchwała Nr XV/134/2008 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/128/2007 

Rady Gminy Bestwina z dnia 13 grudnia2007 roku w sprawie budżetu 
gminy na 2008 rok – została przyjęta 14 głosami „za” tj. jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik nr 3 do nin. protokołu. 
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• Uchwała Nr XV/135/2008 w sprawie zaciągnięcia pożyczki 

długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska                 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pn.: 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina – etap I – 
Bestwinka – została przyjęta 14 głosami „za” tj. jednogłośnie. 

    Uchwała stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu. 

 

Ad. 6 
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Jerzy Zużałek dziękując za 
udział w obradach i dyskusję  zamknął XV sesję Rady Gminy Bestwina w dniu 
16 stycznia 2006 r. 
Sesja rozpoczęła się o godz. 15-tej a zakończyła o godz.1540. 
 
Protokolant:                             Sekretarz obrad: 
Insp.Irena Glądys                     Radny Jan Wróbel 
 
 
 


