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Bestwina, dn. 28 lutego 2008r. 

 

P r o t o k ó ł  Nr XVI/2008 

 

z sesji Rady Gminy Bestwina odbytej w dniu 28 lutego 2008 roku                         

w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bestwina. 

 

Protokół obejmuje uchwały Rady Gminy Bestwina od Nr XVI/136/2008 do                      
Nr XVI/146/2008. 
Lista obecności radnych oraz gości stanowi załącznik nr 1 i 2 do nin. protokołu.  
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 uchwał w sprawie:  
1) zmiany Uchwały Nr XII/109/2007 Rady Gminy Bestwina z dnia                     
12 listopada 2007 roku w sprawie utworzenia Stowarzyszenia Lokalna 
Grupa Działania Ziemia Bielska, 

2) przyjęcia Statutu Związku Międzygminnego Powiatu Bielskiego, 
3) utworzenia rachunku dochodów własnych dla jednostki oświatowej, 
której organem prowadzącym jest Gmina Bestwina, 

4) ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości punktu 
przyjętego do obliczania wynagrodzenia zasadniczego pracowników 
Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Bestwinie, 

5) ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości punktu 
przyjętego do obliczania wynagrodzenia zasadniczego pracowników 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bestwinie. 

6) zrzeczenia się służebności gruntowej, 
7) wyrażenia zgody na dalszą dzierżawę nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Bestwina, 

8) zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Gminie Bestwina na 2008 rok, 

9) zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy                        
w Rodzinie dla Gminy Bestwina na lata 2008-2010, 
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10) zatwierdzenia ramowego planu pracy  Rady Gminy Bestwina oraz komisji 
stałych na 2008 rok. 

6. Informacje bieżące. 
7. Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich. 
8. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania. 
9. Zamknięcie sesji. 
 

Ad.1 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek przywitał wszystkich radnych Rady 
Gminy Bestwina, zaproszonych gości tj.  radnego Powiatu Bielskiego 
Bogusława Stolarczyka, sołtysów, kierownictwo Urzędu Gminy z Wójtem 
Gminy Stefanem Wodniakiem oraz wszystkich pozostałych przybyłych na 
obrady. Otworzył XVI sesję Rady Gminy Bestwina w dniu 28 lutego 2008r. Na 
podstawie posiadanej listy obecności stwierdził prawomocność obrad.  

Ad.2 

Sekretarzem obrad zgodnie z harmonogramem jednogłośnie tj. 14 głosami „za” 
wybrany został radny Jerzy Borutka. 
 
Ad.3 

Przewodniczący Jerzy Zużałek odczytał porządek obrad jednocześnie 
proponując, aby rozszerzyć  punkt 5 – Podjęcie uchwał -  o dodatkowy projekt 
uchwały dot. wyrażenia protestu dotyczącego zniesienia w Sądzie Rejonowym 
w Pszczynie Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych w Czechowicach-
Dziedzicach. Radni nie wnieśli uwag i jednogłośnie przyjęli propozycję 
wprowadzenia dodatkowego projektu uchwały. Jednogłośnie też przyjęli 
porządek obrad z tą zatwierdzoną zmianą.  

Ad.4  
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek stwierdził, że protokół z sesji 
nadzwyczajnej z dnia 16 lutego 2008r. 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.                    
Projekty uchwał omawiane były na posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy. 
Opinie komisji do przedstawionych projektów przedstawiali przewodniczący 
poszczególnych komisji: 

– Komisji Budżetu i Finansów – Przewodniczący Antoni Grygierzec, 
– Komisji Rozwoju Gminy, Ochrony I kształtowania Środowiska – 
Przewodniczący Andrzej Wojtyła, 
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– Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego – 
Przewodniczący Benedykt Kohut,  

 
Rada Gminy podejmowała uchwały w sprawie: 
 
1) zmiany Uchwały Nr XII/109/2007 Rady Gminy Bestwina z dnia                     
12 listopada 2007 roku w sprawie utworzenia Stowarzyszenia Lokalna Grupa 
Działania Ziemia Bielska, 

• Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Wójt Stefan Wodniak informując, że 
zmiana ta wynika z braku woli przystąpienia do Lokalnej Grupy Działania 
przez Gminę Buczkowice. Wójt podał też, że skład z naszej gminy do 
przedstawicielstwa w Lokalnej Grupie Działania przedstawia się 
następująco: Wójt Gminy Stefan Wodniak, przedstawiciele organizacji 
społecznych: p. Jadwiga Ozimina – KGW, p. Anna Puczka – Towarzystwo 
Miłośników Ziemi Bestwińskiej, p. Halina Błaszkiewicz – UKS „SET” 
Kaniów. Poinformował też, że na wstępie zakładano, iż Zgromadzenie 
Lokalnej Grupy Działania winno liczyć  50 osób. Z tego jednak względu, że 
wypadła gmina Buczkowice, a wcześniej Jaworze, to założono na konwencie 
wójtów, że przedstawicielstwo gmin zostanie zwiększone do 6                     
osób ( 7 gmin + powiat x 6 osób = 48 osób). Brakujące dwie osoby, to będą 
osoby prowadzące Lokalną Grupę Działania w sensie administracyjnym i jest 
to Firma Techmaster z Żywca. Zarząd Stowarzyszenia LGD zostanie 
wyłoniony w liczbie 7 osób, spośród 50 osobowej grupy przedstawicielstwa  
( po jednej osobie z gminy). Będzie też z każdej gminy, wskazana przez 
wójta, jedna osoba do rady konsultacyjnej, która będzie opracowywała 
lokalną strategię dla Grupy Działania. Z gminy Bestwina został wskazany p. 
Tadeusz Wróbel. 

• Projekt otrzymał pozytywną opinię komisji stałych. 
• Brak głosów w dyskusji. 
Uchwała Nr XVI/136/2008 w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/109/2007 

Rady Gminy Bestwina z dnia 12 listopada 2007 roku w sprawie utworzenia 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska – została przyjęta 
14 głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 3 do nin. 
protokołu.    

2) przyjęcia Statutu Związku Międzygminnego Powiatu Bielskiego, 
• Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Wójt Stefan Wodniak 
przypominając, że statut Związku Międzygminnego zgodnie z otrzymanym 
wzorem został przyjęty  na sesji w dniu 14 maja 2007 roku. Z uwagi jednak 
na prawne wady w nim zawarte, został uchylony. Ponadto w statucie tym 
musi być zawarty kierunek na przejęcie taboru PKS-u i pod tym kątem jest  
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też ta uchwała ustanowiona. Poinformował też, że z zapewnień Starosty 
Bielskiego wynika, że na dzień dzisiejszy sprawa się  normalizuje i w 90% 
Ministerstwo Skarbu jest przychylne przekazać nieodpłatnie udziały PKS-u 
tym samorządom, które wystąpiły o to przejęcie. 

• Projekt otrzymał pozytywną opinię komisji stałych. 
• Brak głosów w dyskusji. 
Uchwała Nr XVI/137/2008 w sprawie przyjęcia Statutu Związku 

Międzygminnego Powiatu Bielskiego – została przyjęta 13 głosami „za” przy 0 
głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się”. Uchwała stanowi załącznik 
nr 4 do nin. protokołu.    

3) utworzenia rachunku dochodów własnych dla jednostki oświatowej, której 
organem prowadzącym jest Gmina Bestwina, 

• Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Dyrektor Gminnego Zespołu 
Obsługi Szkół i Przedszkoli - Arkadiusz Maj informując, że uchwała ta 
dotyczy Gimnazjum w Bestwince. Sprawa wynika ze zmiany w ustawie o 
systemie oświaty. Od 1 stycznia każda placówka oświatowa, w której żywią 
się dzieci, powinna posiadać stołówkę i równocześnie rachunek bankowy, na 
którym gromadzone są środki pochodzące od uczniów na żywienie. 

• Projekt otrzymał pozytywną opinię komisji stałych. 
• W dyskusji głos zabrał radny Antoni Grygierzec pytając, dlaczego ten 
rachunek tworzy tylko Gimnazjum w Bestwince, czy inne szkoły taki 
rachunek mają utworzony, a jeśli mają, to dlaczego Gimnazjum w Bestwince 
dopiero teraz taki rachunek tworzy? Zapytał też, czy stołówki w Bestwinie i 
Bestwince obsługują wszystkie szkoły, czy też tylko swoje własne                        
a Janowice i Kaniów korzystają z cateringu? 
Odpowiedzi udzielił Dyrektor GZOSiP Arkadiusz Maj informując, że tylko 
Gimnazjum w Bestwince nie posiadało takiego rachunku z uwagi na to, że do 
tej pory korzystali ze stołówki Szkoły Podstawowej w Bestwince. Z mocy 
ustawy „ na papierze” te stołówki muszą być rozdzielone i każda musi mieć 
odrębny rachunek bankowy. 
Odpowiadając na drugie pytanie wyjaśnił, że dwie stołówki przygotowują 
posiłki dla wszystkich naszych placówek tj. kuchnia w Bestwince 
przygotowuje posiłki dla Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum w 
Bestwince, a kuchnia w Bestwinie przygotowuje posiłki dla Szkoły 
Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum w Bestwinie oraz szkoły 
Podstawowej i Przedszkola w Janowicach i Kaniowie. 
Wójt Stefan Wodniak dopowiedział, że posiłki w odpowiednich warunkach 
sanitarnych są dowożone do szkół przez Firmę p. Roja. 

• Brak dalszych głosów w dyskusji. 
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Uchwała Nr XVI/138/2008 w sprawie utworzenia rachunku dochodów 

własnych dla jednostki oświatowej, której organem prowadzącym jest 

Gmina Bestwina – została przyjęta 14 głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała 
stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.    

4) ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości punktu 
przyjętego do obliczania wynagrodzenia zasadniczego pracowników 
Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Bestwinie, 

• Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił p.Arkadiusz Maj – Dyrektor 
GZOSiP informując, że sprawa dotyczy pracowników Zespołu Obsługi Szkół 
i Przedszkoli. Zaznaczył, że jest to zmiana techniczna.  Cztery lata temu była 
ostatni raz ustalana wartość punktu i minimalna stawka zasadnicza. 

• Projekt otrzymał pozytywną opinię komisji stałych. 
• Brak głosów w dyskusji. 
Uchwała Nr XVI/139/2008 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia 

zasadniczego oraz wartości punktu przyjętego do obliczania wynagrodzenia 

zasadniczego pracowników Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli 

w Bestwinie – została przyjęta 14 głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała 
stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu.    

 
5) ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości punktu 
przyjętego do obliczania wynagrodzenia zasadniczego pracowników 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bestwinie. 

• Projekt otrzymał pozytywną opinię komisji stałych. 
• Brak głosów w dyskusji. 
Uchwała Nr XVI/140/2008 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia 

zasadniczego oraz wartości punktu przyjętego do obliczania wynagrodzenia 

zasadniczego pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                   

w Bestwinie – została przyjęta 14 głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała 
stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu.    

 
6) zrzeczenia się służebności gruntowej, 
• Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Alicja Grygierzec – Kierownik 
Referatu tut. Urzędu informując, że sprawa dotyczy wyrażenia zgody na 
zrzeczenie się przez gminę Bestwina służebności gruntowej ustanowionej po 
nieruchomości, która jest wymieniona w paragrafie 1 i była ustanowiona 
aktem notarialnym z 2006 roku a aktualnie jest zbędna, ponieważ 
ustanowiono nową służebność po nieruchomości sąsiedniej, która 
zabezpiecza dostęp do nieruchomości stanowiącej własność gminy Bestwina, 
a przeznaczonej w przyszłości na  przepompownię. 

• Projekt otrzymał pozytywną opinię komisji stałych. 
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• Brak głosów w dyskusji. 
Uchwała Nr XVI/141/2008 w sprawie zrzeczenia się służebności gruntowej – 
została przyjęta 14 głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 
8 do nin. protokołu.    

 
7) wyrażenia zgody na dalszą dzierżawę nieruchomości stanowiących własność 
Gminy Bestwina, 

• Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła j/w. Kierownik Alicja Grygierzec 
informując, że projekt ten dotyczy wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych 
umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami na okres trzech lat 
nieruchomości położonych na terenie gminy Bestwina. Związane jest to ze 
zmianą ustawy o samorządzie gminnym, gdzie  do wyłącznej właściwości 
Rady Gminy należy wyrażenie zgody na dzierżawy z tymi samymi 
dzierżawcami na dalszy okres.  

• Projekt otrzymał pozytywną opinię komisji stałych. 
• Brak głosów w dyskusji. 
Uchwała Nr XVI/142/2008 w sprawie wyrażenia zgody na dalszą dzierżawę 

nieruchomości stanowiących własność Gminy Bestwina – została przyjęta 14 
głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr  9 do nin. 
protokołu.    

 
8) zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Gminie Bestwina na 2008 rok, 

• Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Bożena Jaromin – Pełnomocnik 
Wójta ds. P/A informując, że Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych stanowi podstawę do praktycznej realizacji zadań 
i priorytetów ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Zadania własne gminy w 
zakresie działań profilaktycznych również realizuje wspomniana ustawa. 
Nakazuje ona corocznie uchwalanie takiego programu. Niemniej zwróciła 
uwagę, że proponowany projekt programu nie uległ zmianie poza tym, że 
punkty programu dostosowane zostały do standardów europejskich.  

• Projekt otrzymał pozytywną opinię komisji stałych. 
• Brak głosów w dyskusji. 
Uchwała Nr XVI/143/2008 w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie 

Bestwina na 2008 rok – została przyjęta 14 głosami „za” tj. jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu.    

 
9) zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
dla Gminy Bestwina na lata 2008-2010, 
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• Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Kazimierz Adamaszek – 
Przewodniczący Komisji ds. P/A informując, że  ustawa z dnia 29 lipca 
2005r. nakłada na gminy obowiązek tworzenia, jako zadanie własne gminy, 
gminnych programów i gminnych systemów p/przemocy w rodzinie. 
Zaznaczył, że jest to wymóg formalny związany również z tym, że przemoc 
w rodzinie jest przestępstwem wynikającym z Kodeksu Karnego i podlega 
karze. Stąd to działanie obligatoryjne zmierzające do angażowania całego 
społeczeństwa do przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Proponowany 
program przewidywany jest na okres trzech lat i jest programem bazującym 
na dotychczasowych doświadczeniach, ale równocześnie ujmującym pewne 
działania, a  przede wszystkim w zakresie informowania, czym jest przemoc 
i próbach stworzenia podjęcia działań w celu utworzenia punktów 
konsultacyjnych o standardzie odpowiadającym wymogom określonym przez 
Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dotyczącym 
świadczenia pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, jak i sprawcom tejże 
przemocy. 

• Projekt otrzymał pozytywną opinię komisji stałych. 
• Brak głosów w dyskusji. 
Uchwała Nr XVI/144/2008 w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Bestwina na lata 2008-

2010 – została przyjęta 14 głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi 
załącznik nr 11 do nin. protokołu.    

 
10) zatwierdzenia ramowego planu pracy  Rady Gminy Bestwina oraz komisji 

stałych na 2008 rok. 
• Projekt otrzymał pozytywną opinię komisji stałych. 
• Brak głosów w dyskusji. Jedynie Przewodniczący Komisji Benedykt Kohut 
poinformował, że Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa 
Publicznego w swoim planie pracy na 2008 r. ujęła punkt - Informacja o 
realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  dla 
Gminy Bestwina – z uwagi na to, że jest to program nowy. 

Uchwała Nr XVI/145/2008 w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy  

Rady Gminy Bestwina oraz komisji stałych na 2008 rok – została przyjęta 14 
głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 12 do nin. 
protokołu.    

 
11) wyrażenia protestu dotyczącego zniesienia w Sądzie Rejonowym w 
Pszczynie Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych w Czechowicach –
Dziedzicach 

• Wyjaśnień udzielił Wójt przypominając, że 28 grudnia ubiegłego roku, Rada 
Gminy podjęła uchwałę, aby zmienić właściwość Sądu, który do tej pory jest 
niespójny z podziałem administracyjnym kraju, który w latach 
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dziewięćdziesiątych był zrealizowany. W tym samym czasie podobne 
uchwały podjęły: gmina Czechowice-Dziedzice oraz Starostwo Powiatowe w  
Bielsku-Białej. Obecnie te same gminy występują z podobnym protestem 
dotyczącym zniesienia Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych w 
Czechowicach-Dziedzicach. Do projektu uchwały zostało dołączone dość 
obszerne uzasadnienie obrazujące utrudnienia mieszkańców gminy Bestwina 
spowodowane koniecznością dojazdu do Pszczyny, z którą jedynym 
powszechnym połączeniem komunikacyjnym jest linia kolejowa z 
Czechowic-Dziedzic, do których najpierw  mieszkańcy gminy Bestwina 
muszą dojechać. Likwidacja Wydziału Zamiejscowego spowoduje również 
znaczne utrudnienie funkcjonowania firmom funkcjonującym na terenie 
gminy. 

• Projekt otrzymał pozytywną opinię komisji stałych. 
• Brak głosów w dyskusji. 
Uchwała Nr XVI/146/2008 w sprawie wyrażenia protestu dotyczącego 
zniesienia w Sądzie Rejonowym w Pszczynie Zamiejscowego Wydziału 

Ksiąg Wieczystych w Czechowicach –Dziedzicach – została przyjęta 14 
głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 13 do nin. 
protokołu.    
 
Ad.6 

� W informacjach bieżących Przewodniczący Jerzy Zużałek przypomniał, że              
w dniu 18 lutego br. zebrała się Kapituła Nagrody Rady Gminy Bestwina                                
i protokół z zawartym postanowieniem Kapituły  otrzymali wszyscy radni.              
W związku z powyższym Przewodniczący Jerzy Zużałek zapytał, czy radni 
akceptują, to co Kapituła postanowiła, czy też są jakieś uwagi. Radni nie 
wnieśli uwag i 14 głosami „za”, tj. jednogłośnie przyjęli rozstrzygnięcie 
Kapituły dot. podziału nagród za promocję gminy w 2007 roku. 
Przewodniczący Rady zaprosił wszystkich na uroczystość wręczania nagród 
osobom nominowanym. Uroczystość odbędzie się w dniu 13 marca 2008 
roku o godz. 17-tej w Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie. 
Protokół z posiedzenia Kapituły stanowi załącznik nr 14 do nin. protokołu. 

 

� Kolejno Przewodniczący Jerzy Zużałek zaprosił radnych i pracowników 
samorządowych, wszystkich obecnych na Sali, a także i ich rodziny do 
udziału w IX Powiatowym  Halowym Turnieju Piłki Nożnej Radnych i 
Pracowników Samorządowych. Turniej odbędzie się w dniu 1 marca 2008r. 
w Kozach. 

� Przewodniczący poddał także pod rozwagę podniesiony  na posiedzeniu 
Komisji Budżetu i Finansów temat. dot. ewentualnej zmiany godzin komisji 
stałych i obrad sesji Rady Gminy Bestwina z godzin popołudniowych na 
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godziny dopołudniowe lub popołudniowe ale w czasie godzin pracy Urzędu 
Gminy tak, aby był lepszy kontakt z pracownikami, z kierownikami                    

jednostek organizacyjnych, osobami które odpowiadają za przygotowanie 
projektów uchwał. Nad tym problemem rozwiązała się dyskusja, z uwagi 
jednak na podzielone głosy w tej kwestii, jednogłośnie postanowiono, aby 
ten problem przedyskutować na posiedzeniach komisji. 

Ponadto Przewodniczący Jerzy Zużałek zapoznał Radę Gminy                                  
z bieżącymi informacjami: 

� Do Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad Oddział w Katowicach został 
przesłany protest mieszkańców gminy Bestwina wraz z 685 podpisami z 
okolic projektowanego wariantu I lokalizacji drogi ekspresowej S-1 na 
terenie Janowic. 

� Z prośbą o pomoc w przesiedleniu się do Polski na prawach repatriantów 
zwróciła się Wójta i Rady Gminy Bestwina p. Walentina Drowosiekowa                     
z Kazachstanu. Rada nie podjęła tematu ze względu na brak możliwości 
zapewnienia mieszkania na terenie gminy. 

� Wójt pismem zwrócił się do Komendanta Komisariatu Policji w 
Czechowicach-Dziedzicach  z prośbą o zwiększenie częstotliwości patroli 
policji na terenie gminy Bestwina, szczególnie w godzinach nocnych z piątku 
na sobotę i z soboty na niedzielę. Również z podobnym pismem zwrócił się 
do Solid Security, aby ich patrole informowały Komisariat Policji o 
wszelkich zauważonych „podejrzanych” osobach i zachowaniach. 

� Pan Jan Ślosarczyk – mieszkaniec Bestwiny zwrócił się z obszernym 
pismem, a dotyczącym rozwiązania problemu drogi, która jest drogą 
prywatną. Z uwagi na obszerność pisma, postanowiono nie podejmować 
dyskusji i pozostawiono pismo do zapoznania się w Biurze Rady Gminy. 

Kolejno głos zabrał Wójt Stefan Wodniak nawiązując do uchwały Rady Gminy 
z 2001 roku, a dot. opłaty adiacenckiej. Przybliżając problem zaznaczył, że w 
pewnym sensie jest ona nieaktualna, bo zmieniła się ustawowa regulacja, 
zmieniły się wskaźniki procentowe. Poprosił p. Alicję Grygierzec – Kierownika 
Referatu o bardziej szczegółowe przybliżenie problemu. 

Kierownik Alicja Grygierzec poinformowała, że zostały zlecone analizy 
transakcji na rynku lokalnym, z których to analiz miało wynikać jakie 
ewentualnie stosować stawki tych procentowych opłat. Analiza rynku nie jest 
jednak taka czytelna, ponieważ opłaty adiacenckie wynikają z dwóch przyczyn: 
jedna ze stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do 
poszczególnych urządzeń infrastruktury, a druga opłata adiacencka z wyniku 
podziału nieruchomości. Ustawodawca zakładał, że przy stworzeniu warunków 
do podłączenia nieruchomości do infrastruktury, zwiększa się wartość 
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nieruchomości, która tą możliwość uzyskała.  Z analizy przeprowadzonej przez 
biegłego rzeczoznawcę wynika, że na naszym rynku lokalnym, tak czytelnego  

wzrostu nie ma. Wzrost wartości nieruchomości jest niewyczuwalny. Dopiero 
przy stosowaniu maksymalnej stawki adiacenckiej, przy powierzchniach pow. 
17 arów, gmina może czerpać ewentualne skutki ekonomiczne na plus. 
Podkreśliła, że poniżej tej powierzchni będzie to koszt  po stronie gminy bez 
żadnego efektu ekonomicznego. Wyjaśniła też, że nieco inaczej przedstawia się 
sytuacja przy podziałach nieruchomości, gdzie analiza rynku wykazała, że 
najlepiej sprzedawane nieruchomości, to w okolicach 17 arów i podział dużych 
nieruchomości na mniejsze powoduje  wzrost wartości, ponieważ te 
nieruchomości mają lepsze zbycie na naszym rynku lokalnym. Rzeczoznawcy 
wyliczyli na podstawie analizy, że 15% opłata adiacencka, jak gdyby 
rekompensowała nakłady ponoszone przez gminę na operaty szacunkowe i 
ewentualne ustanawianie hipoteki przy wniosku właścicieli nieruchomości na 
rozłożenie na raty tej opłaty adiacenckiej. Jak stwierdziła, w tej kwestii 
wątpliwości są duże, czy zmieniać i kiedy zmieniać tą opłatę adiacencką. 
Uchwała była podjęta w 2001 roku, ale nie była wykonywana, bo już wtedy 
stwierdzono, że nie będzie przynosiła efektu ekonomicznego dla gminy. 
Obecnie przedstawia się to inaczej przy podziałach nieruchomości i niemniej 
trzeba tą uchwałę dostosować do aktualnych przepisów prawa, gdzie 
maksymalna opłata przy podziałach wynosi 30%, a nie jak było 50%. 

Wójt Stefan Wodniak podzielił się następującymi informacjami: 

– Projekt I etapu budowy kanalizacji został złożony i promesę na udział własny 
gmina ma zatwierdzony w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska na 
kwotę 2,7mln.zł. Gmina uczestniczyłaby tylko w 7% w tym projekcie. 

– Subregion – pozakonkursowe  środki unijne -  zgłoszone dwa projekty: 
tereny rekreacyjne w Kaniowie (SET Kaniów), Muzeum w Bestwinie. 
Ogółem gmina Bestwina ma 5mln.zł. udziału w środkach pozakonkursowych 
tj. SET – 2.2mln.zł, wspólne działanie informatyczne 2razy po 250tyś.zł 
(dostęp do szerokopasmowego internetu), ul. Witosa – 2,31mln.zł + środki z 
powiatu ok.350tyś.zł. 

– Droga Janowicka – powiat wchodzi w remonty jeżeli gmina partycypuje w 
środkach  50% / 50%. W związku z powyższym wstępnie zadeklarował w 
Starostwie współudział gminy w remoncie tej ulicy w kwocie 500tyś.zł. w 
przyszłorocznym budżecie. Dlatego też na sesji zwrócił się do Rady o jego 
wsparcie w tej kwestii podkreślając, że całkowity remont wynosi 1mln.zł, 
którego powiat sam nie wyda ,a tym samym nie podejmie się remontu. 
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– Oczyszczalnia ścieków – próby uruchomienia przewidziane są na miesiąc 
sierpień, wrzesień br. Ostateczne oddanie oczyszczalni, zgodnie z 
harmonogramem, przewidziane jest na I kwartał 2009 roku. Poinformował 
również o wielkości zadłużenia gminy, głównie na oczyszczalnię,  w kwocie 
7,240mln zł. i jednocześnie o przysługujących umorzeniach, jak i o 
możliwościach pozyskiwania przez gminę środków pozabudżetowych.  
Prosił radnych, aby w tej kwestii rzetelnie informowali wyborców, bo z jego 
zasłyszanych wiadomości wynika, że mieszkańcy są zdezorientowani i 
przerażeni krążącymi wieściami o wyolbrzymionym zadłużeniu gminy. 

– Oświetlenie gminy – w celu szukania oszczędności za energię, ustalono z 
Energetyką wprowadzenie nocnej taryfy. Wszelkie inne rozwiązania 
związane z wyłączaniem oświetlenia w godzinach nocnych wiążą się z 
dużymi kosztami związanymi z przeróbkami, które umożliwiłyby zastosować 
taki mechanizm. 

– Na sesji Rady Powiatu Bielskiego osobiście prosił, aby Starostwo rzetelnie 
podawało w swoich informacjach, że Park Techniki Lotniczej budowany jest 
w Kaniowie w gminie Bestwina, a nie jak dotąd podawane jest, że w 
Czechowicach-Dziedzicach.  

– Program niskiej emisji – w I selekcji zostało wyselekcjonowanych 200 
pieców i pierwsze 40 pieców zostało wymienionych i rozliczonych. Problem 
pojawił się jednak po tym pierwszym etapie, gdzie Wojewódzki Fundusz 
Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zwrócił uwagę, że 
nie może być dofinansowanie w kwocie 6 300zł do danego mieszkańca, a 
jedynie musi być określone dofinansowanie procentowe w wysokości 63%. 
Wójt zadeklarował przeprowadzenie rozmowy z Prezesem WFOŚiGW w 
Katowicach, aby pozostałe 160 pieców zostało rozliczone w taki sam sposób, 
jak te 40 pieców z tego względu, że program obejmujący w/w 200 pieców 
był uzgodniony z WFOŚiGW i zaakceptowany. 

– Odbyły się przetargi na sprzedaż działek będących własnością gminy. Na ul. 
Plebańskiej zostało sprzedanych 5 działek, pozostało jeszcze 8 działek, zaś w 
Bestwince przy ul. Dworkowej został ogłoszony przetarg i nie było chętnych 
na nabycie. Przetargi na sprzedaż działek zostaną ponowione, jednak cena 
pozostanie bez zmian. 

– Prezes UKS „SET” Kaniów p. Halina Błaszkiewicz zwróciła się do wójta z 
pismem o wsparcie klubu, a dokładniej trzech zawodników, którzy 
zakwalifikowali się na Mistrzostwa Świata w Kanadzie. Koszt udziału 
jednego zawodnika wynosi 7,5tyś.zł.Polski Związek Kajakowy odmówił 
udzielenia wsparcia finansowego ze względu na Olimpiadę, która odbędzie 
się w Pekinie i wszystkie środki podporządkował tej Olimpiadzie. Wójt ze 
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swej strony zadeklarował drobne wsparcie z działu promocja, niemniej prosił 
Radę, aby zajęła stanowisko w tej sprawie. 

� Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek jako W-ce Prezes UKS 
„SET” również prosił Radę o wsparcie z funduszy przeznaczonych na 
Radę Gminy. Zwrócił się  również z prośbą do przedsiębiorców 
poprzez radnego powiatowego Bogusława Stolarczyka. 

� Radny Łukasz Furczyk zapytał, jaki udział finansowy ma w tym Polski 
Związek Kajakowy, który przede wszystkim, jego zdaniem, powinien 
wspomóc wyjazd całej kadry. 

� Przewodniczący udzielając odpowiedzi wyjaśnił, że Związek wspiera 
tylko kajakarstwo klasyczne, a nie kajak-polo,  bo nie jest to 
dyscyplina olimpijska. 

� Radny Antoni Grygierzec zaproponował, aby Wójt wspólnie z 
prezesem UKS „SET” weszli w kontakt i spróbowali przeanalizować 
na ile są w stanie znaleźć sponsorów i ewentualnie dofinansować z 
budżetu. Rada może jedynie zaakceptować kwotę, zaś Wójt musi 
wiedzieć skąd je przesunąć. Rada jednogłośnie przystała na propozycję 
radnego Antoniego Grygierca. 

Ad.7 

W ramach wniosków i zapytań radnych oraz rad sołeckich głos zabrali: 
Radna Danuta Kubik  zwróciła się do radnego powiatowego Bogusława 
Stolarczyka w sprawie potrzeby budowy chodnika na ul. W.Witosa od ul. 
Gospodarskiej w Bestwinie do ul. Dworkowej w Bestwince w celu 
bezpiecznego przejścia dzieci do szkoły. 
 
Radny Andrzej Wojtyła zaprosił Wójta, Zastępcę Wójta na posiedzenie Rady 
Sołeckiej w Janowicach, które odbędzie się w dniu 4 marca br. w sprawie 
remontu ul. Janowickiej, 
 
Radny Łukasz Furczyk zapytał: 
- kiedy będzie można uzyskać informacje co do ostatecznego przebiegu 
drogi ekspresowej S1, 

- kiedy jest możliwe rozpoczęcie ul. Witosa, 
- poparł remont ul. Janowickiej i wyraził zadowolenie, że gmina będzie 
kooperować z powiatem w jego wykonaniu i wyraził nadzieję, że 
przeznaczenie kwoty 500tyś.zł. nie odbędzie się kosztem i tak skromnego 
budżetu na remont pozostałych dróg gminnych, 

 
Radny Antoni Grygierzec, jak stwierdził,  na marginesie nawiązał do problemu 
zadłużenia gminy, o którym wspomniał Wójt i stwierdził, że w tej kwestii rodzi 



13 

 

się pytanie, czy Wójt zadłuża gminę, czy Rada Gminy. Jeśli nawet  jakieś 
dyskusje się pojawią, to dotyczą one nas samych, bo ostatecznie my sami 
podejmujemy decyzję co do zadłużenia. Trzeba przy okazji uświadamiać, że 
zadłużenie gminy powoduje, że co roku musimy spłacać wysoką ratę i to są 
pieniądze, których zabraknie na inne cele np. drogi. Podkreślił, że nie tylko 
najważniejsza jest kanalizacja, ale również inne cele i trzeba sobie z tym  
 
poradzić. I podstawą jest, jak stwierdził,  żeby wiedzieć na ile się zadłużać, a na 
ile nie. 
Wyraził również swoje zdanie co do słuszności decyzji, aby gmina wspólnie z 
powiatem wykonywała remont tego najgorszego odcinka ul. Janowickiej. 
Jednocześnie przypomniał Wójtowi, że i w Kaniowie jest droga powiatowa, 
zdecydowanie gorsza niż ul. Janowicka i w tym przypadku chodzi o kwotę 
100tyś.zł. Prosił, aby przy rozpatrywaniu takich wniosków myśleć też o innych 
również. Zapytał też, czy Urząd Gminy z nastaniem wiosny planuje likwidację 
dzikich wysypisk, czy też obcinkę drzew przy drogach gminnych, a przede 
wszystkim  zaapelował o uporządkowanie gminnych zagajników leśnych ( teren 
wokół ujęcia wody, 4ha lasu nad Wisłą w obrębie krzyża w Kaniowie), a także 
dokonać nowych nasadzeń. 
 
Radny Jacek Łuszczak zapytał o ul. Starowiejską, czy została naprawiona przez 
organizatorów rajdu samochodowego, a także prosił o przegląd dróg i 
udostępnienie tłucznia. 
Sugerował również  wystąpienie do Nadleśnictwa o polepszenie gospodarki 
leśnej, a szczególnie uporządkowanie obrzeży lasu (ul. Szkolna, przez las w 
kierunku Hałcnowa, i inn.), 
 
Radny Jerzy Stanclik zapytał, czy w związku z zapowiedzią Wójta, że będą 
środki unijne na zagospodarowanie terenów pożwirowych w Kaniowie 
przewiduje się powstanie kąpieliska, aby można się tam bezpiecznie kąpać. 
 
Jan Wróbel zapytał, co dzieje się z wnioskiem o zmianę ruchu na ul. 
Plebańskiej? 
 
Radny Wiesław Szypuła nawiązał do czystości gminy, a szczególnie zwrócił 
uwagę na jej zaśmiecanie  różnego rodzaju plakatami, ulotkami, reklamami, 
naklejanymi na drewniane słupy,  przez firmy lub osoby prywatne. Zaznaczył, 
że kwestię utrzymania porządku w gminie reguluje ustawa i trzeba z urzędu się 
tym problemem zająć. Przypomniał, że ustawa dopuszcza nawet możliwość 
wystąpienia na drogę sądową przeciw osobom zaśmiecającym gminę. 
Do radnego powiatowego Bogusława Stolarczyka o zgłoszenie w powiecie 
konieczności wycinki krzaków przy ul. Krakowskiej w Bestwinie  na odcinku 
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od Tartaku do graniczy Czechowic-Dziedzic (między stawami). Zaznaczył, że 
brak jest tam widoczności, a bardzo dużo osób dojeżdża rowerami do pracy w 
Czechowicach-Dziedzicach. Zwrócił też uwagę na tworzące się tam rozlewiska 
podczas deszczu. 
 
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek zapytał, czy Urząd Gminy uzyskał juz 
odpowiedź w sprawie podatku od dofinansowania pieców ekologicznych. 
W imieniu mieszkańców ul. Gawlików i nie tylko tej ulicy, którzy podpisali się 
pod pismem o asfaltowanie tej ulicy, prosił o wzięcie pod uwagę możliwości 
wyasfaltowania tej ulicy. Prosił też o obcięcie gałęzi dębów przy tej ulicy, które 
w znacznym stopniu tą ulicę przysłoniły. 
 
Radny Rady Powiatu Bielskiego Bogusław Stolarczyk udzielił odpowiedzi, na 
niektóre wnioski, które padły podczas sesji pod adresem Powiatu: 
- remont ul. Janowickiej – osobiście na posiedzeniach komisji, których jest 
członkiem porusza ten problem. Generalnie powiat boryka się z brakiem 
pieniędzy, stąd prośba o współudział gminy w tym przedsięwzięciu, 

- ul. Witosa – będzie remontowana, ale bez chodników. Powiat generalnie 
nigdzie nie robi chodników. 

- konieczność wycięcia wzdłuż ulic krzaków zasłaniających widoczność, 
zgłosi członkowi Zarządu Powiatu p. Pięcie, 

- poinformował również, że Powiat jest za utrzymaniem Zamiejscowego 
Wydziału Ksiąg Wieczystych w Czechowicach-Dziedzicach, 

 

Wnioski Rady Sołeckiej w Bestwinie  z dnia 15.01.2008r.  (zał. nr 15 do nin. 
protokołu) 

- ustawić lustro naprzeciw Pana Janusza Szlósarczyka przy ul. Hallera 18 
Na wniosek Pana Jana Ślosarczyka: 

- wykonać oświetlenie na ul.Krakowskiej od Pani Kubicowej do piekarni, 
- wykonać oświetlenie od tartaku do mostu na rzece Białej, 
- poprawić drogę gminną pomiędzy cegielnią a stawami. 
 

Wnioski Rady Sołeckiej w Bestwinie  z dnia 28.02.2008r.  (zał. nr 16 do nin. 
protokołu) 

- założyć kilka punktów świetlnych na ulicy: Ludowej (ostry zakręt w 
wąwozie), ul. Okrężnej (połączenie z ul. Pszczelarską obok lasu przy 
skrzyżowaniu ul. Okrężnej z ul. Krakowską), ul. Podzamcze ( szczególnie na 
łukach drogi), 

- zająć stanowisko w sprawie rozwieszania plakatów poza tablicami ogłoszeń 
na słupach i drzewach (np. ostatnie targi ślubne). 
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- Sprawa uciążliwa, na którą skarżą się mieszkańcy, to wałęsające się psy, 
które są zagrożeniem głównie dla dzieci uczęszczających do szkoły. 

- Mieszkańcy ul. Lipowej proszą o ustawienie znaku informacyjnego 
oznakowania pionowego D-4a (ulica ślepa). 

- Sołtys i Rada Sołecka zwraca się również do GOPS o udzielenie pomocy 
mieszkańcom sołectwa (nazwiska skierowane do GOPS). 

Wnioski Rady Sołeckiej w Bestwince  z dnia 08.01.2008r.   (zał. nr17 do nin. 
protokołu) 

- zaprosić na Zebranie Wiejskie w dniu 20.04.2008r. przedstawiciela 
nowopowstałej firmy zajmującej się skupem złomu, 

- skontrolować stan dróg w sołectwie i jednocześnie wyremontować 
uszkodzone nawierzchnie, 

- przenieść kosz na śmieci przy ul. Dworkowej na teren Szkoły Podstawowej, 
 
Wnioski Rady Sołeckiej w Kaniowie  z dnia 14.01.2008r.   (zał. nr 18 do nin. 
protokołu) 

- dot. zakupienia i rozprowadzenia sadzonek drzew, 
- dot. przeprowadzenie przecinki wierzchołków drzew dla bezpieczeństwa 
budynków, 

- dot. wystosowania pisma do Zarządu Dróg Powiatowych w sprawie: 
zamontowania barierek ochronnych na ul. Czechowickiej, 

- dot. pozytywnego ustosunkowania się do problemów mieszkańców ul. 
Myśliwskiej, 
 

Wnioski Rady Sołeckiej w Kaniowie  z dnia 11.02.2008r.   (zał. nr19 do nin. 
protokołu) 

- wniosek dot. utworzenia nagrody na szczeblu gminy za wybitną i długoletnią 
działalność społeczną na terenie sołectw naszej gminy. 
 

Wnioski Rady Sołeckiej w Janowicach  z dnia 04.02.2008r.   (zał. nr 20 do 
nin. protokołu) 

Wnioski dotyczyły: 
- poprawy nawierzchni asfaltowej na: ul. Borowej (pomiędzy stawami), ul. 
Granicznej, ul. Pszczelarskiej, ul. Łanowej, ul. Targanickiej, ul. Podlesie,         
ul. Pisarzowickiej. 

- ponowienie prośby o przegląd lamp oświetleniowych i dostosowanie czasu 
ich świecenia do pory dnia, 

- prośba o zakup lustra zabezpieczonego siatką na skrzyżowaniu przy p. 
Gajdzie. 
 

Ponadto głos zabrali: 
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- Radny Wiesław Szypuła dodatkowo prosił o uporządkowanie pokruszonego 
chodnika na ul. Godynia w Bestwinie, 
 

- Sołtys sołectwa Bestwina Maria Maroszek zaprosiła wszystkich obecnych na 
zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 2 marca br. 
 

- Sołtys sołectwa Janowice Jan Stanclik zapytał, czy ma ponawiać wnioski 
niezrealizowane z tamtego roku. Między innymi chodziło mu o ul. Podlesie,  
która zaczyna być nieprzejezdna ze względu na dziury. 
Podziękował też Wójtowi za zorganizowanie wyjazdu sołtysom naszej gminy 
na zjazd sołtysów, który odbył się w Krakowie. Pokrótce podzielił się 
informacjami z tego zjazdu, a  między innymi o możliwościach przekazania 
środków do dyspozycji Rad Sołeckich. 
Podniósł problem walącego się płotu wokół byłego przedszkola w 
Janowicach. 
Również zaprosił wszystkich chętnych na zebranie wiejskie w Janowicach, 
które odbędzie się w dniu 9 marca br. 
 

Ad.8 
Przewodniczący Jerzy Zużałek odczytał pisemne odpowiedzi  Zastępcy Wójta 
Artura Beniowskiego na wnioski złożone na ostatniej sesji Rady Gminy: 
 

• do Rady Sołeckiej w Bestwinie – pismo z dnia 21.01.2008 (zał. nr 21do nin. 
protokołu) 

- wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Krakowskiej w Bestwinie tj. od 
Pani Kubicowej do piekarni oraz od tartaku do rzeki Białej wymaga 
pozwolenia na budowę, jak również dużych nakładów finansowych, które 
należy wcześniej zabezpieczyć w planie budżetu, 
 

- droga gruntowa pomiędzy cegielnią a stawami w Bestwinie stanowi 
własność prywatną i jej naprawa leży w kompetencji właściciela gruntu, 
 

- ustawienie lustra naprzeciw posesji Pana Janusza Śzlósarczyk w 
Bestwinie na ul. Hallera – sprawa została skierowana do Zarządu Dróg 
Powiatowych w Bielsku-Białej 

 
• do Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej  - pismo stanowi 
załącznik nr 22 do nin. protokołu. 
- W związku z brakiem widoczności spowodowanej niebezpiecznym 
zakrętem na drodze powiatowej w Bestwinie przy budynkach nr 14, 16, 
18 – zwrócił się z prośbą o montaż znaku drogowego lustra U-18a. 

 



17 

 

      -  W związku z interwencją mieszkańców, zwrócił się z prośbą o przegląd 
oznakowania pionowego na drogach powiatowych na terenie Gminy 
Bestwina. 

 
Kolejno ustnych odpowiedzi udzielali: 
 
Zastępca Wójta Artur Beniowski: 
� w sprawie porządków przedświątecznych na terenie gminy -  przez okres           
10 dni były wykonywane porządki na terenie gminy przez 2 osoby 
bezrobotne desygnowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Bestwinie. Porządki były robione wzdłuż głównych dróg powiatowych i 
niektórych dróg gminnych. Zostało wywiezionych 1,7t śmieci (tj. 154 
worki). Porządki te będą w dalszym ciągu robione. Od 5 marca br. będzie do 
dyspozycji 3 bezrobotnych desygnowanych z Urzędu Pracy i też tego typu 
rzeczami będą się zajmowali. 
 

� w sprawie  nowych nasadzeń drzew – w zeszłym roku było posadzonych w 
gminie ok. 10 tysięcy sadzonek drzew. Z tego w Kaniowie tylko przy 
oczyszczalni było posadzone 2 tysiące sadzonek drzew, 

 

� wykaszanie traw i wycinka gałęzi wzdłuż dróg – drobne prace, których nie 
wykona powiat będą wykonane przez osoby bezrobotne, 

 

� ul. Starowiejska – osoby odpowiedzialne za rajd, zgodnie z umową zostali 
powiadomieni o konieczności naprawy tej drogi. Zapewnił, że zgody na 
organizowanie kolejnego rajdu już te osoby nie otrzymają. Niemniej droga 
musi być naprawiona i wyegzekwowanie leży po stronie Urzędu Gminy, 

 

� remonty dróg – został rozstrzygnięty przetarg na naprawę dróg gruntowych, 
zaś za dwa tygodnie będzie rozstrzygnięty przetarg na remonty cząstkowe na 
drogach asfaltowych,  

 

� zmiana ruchu na ul. Plebańskiej i przegląd znaków – do Zarządu Dróg 
Powiatowych w Bielsku-Białej już zostało wystosowane pismo w tej kwestii. 
W najbliższym czasie będzie z naszej strony dokonana komisja objazdowa 
dróg, 

� naklejanie reklam na słupy – wystąpi do Energetyki o to, aby dopilnowali, 
aby reklamy nie były naklejane na słupy. Przepis jest jednoznaczny, że kto 
nakleja na słupy reklamy, ogłoszenia, musi mieć zgodę energetyki, 

 

� podatek dot. pieców – wystąpiono do Urzędu Skarbowego w Czechowicach 
– Dziedzicach i do Warszawy. Aktualnie trwa oczekiwanie na odpowiedź w 
sprawie interpretacji przepisów, 
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Kolejno głos zabrał Wójt Gminy Stefan Wodniak: 
� w sprawie remontu ul. Witosa- uzupełnił, że ulica ta będzie o parametrach 
unijnych. Koszt 1km wyniesie 900tyś.zł. bez chodników jedynie z 
odwodnieniami. Zamiast chodnika będzie szerokie pobocze wysypane 
kamieniem 
 

� droga ekspresowa S1 – jak będzie decyzja środowiskowa podejmowana 
przez wojewodę, to wcześniej Wójt będzie o tym powiadomiony, 

 

� ekipa remontowa – jest już zatrudniona jedna osoba, która zajęła się 
remontem mieszkania po p. Pławeckich. W najbliższym czasie tj. od 
poniedziałku będzie zatrudniona druga osoba. Poinformował też o 
oszczędnościach wynikających z utworzenia takiej brygady remontowej, 

 

� lustro postawione w Janowicach – lustro w całości było 3 dni i zostało 
zniszczone, 

 

� tereny rekreacyjne w Kaniowie – jest opracowana koncepcja, podpisanie 
umowy ma nastąpić w okresie  maj – czerwiec br. Jeżeli wniosek zostanie 
podpisany przez Marszałka Województwa Śląskiego, to wówczas trzeba 
będzie przedyskutować, co jeszcze tam ma ewentualnie być i po 
uzgodnieniach zostanie zlecone to projektantowi do wykonania jeszcze w 
tym roku. Odczytał też fragment złożonego w tej kwestii wniosku na to 
zadanie, które brzmi: „wielofunkcyjne wykorzystanie obszarów 
zdegradowanych poprzez zrewitalizowanie obszarów zdegradowanych oraz 
nadanie im szerokorozumianych funkcji turystyczno-rekreacyjnych”. 
Zadanie to obejmuje również basen z pływającym dnem,  

 

� podzielił się też informacjami związanymi z gruntami Spółki Pastwiskowej 
w Kaniowie, które to grunty po uporządkowaniu Spółka chce przekazać 
gminie, 

� w sprawie remontu ul. Janowickiej wyjaśnił, że koszt remontu wynosić 
będzie ogółem 1mln.zł. Powiat żąda od gminy 500tyś.zł. 
 

Radny Antoni Grygierzec nawiązał jeszcze do tematu zadrzewienia terenów 
wzdłuż Wisły proponując, aby opracować taki program całościowy nasadzeń 
drzew. Jest też zdania, aby w przyszłorocznym budżecie wyasygnować kwoty 
do dyspozycji Rad Sołeckich. 
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Ad.10 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Jerzy Zużałek dziękując za 
udział w obradach, za dyskusję, zamknął XVI sesję Rady Gminy Bestwina w 
dniu 28 lutego 2008 roku. 
Sesja rozpoczęła się o godz. 15-tej a zakończyła o godz.1855. 
 
Protokolant:                             Sekretarz obrad: 
Insp.Irena Glądys                     Radny Jerzy Borutka 
 

 
 
 
 

 


