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Bestwina, dn. 17 kwietnia 2008r.

P r o t o k ó ł Nr XVII/2008
z sesji Rady Gminy Bestwina, która odbyła się w dniu 17 kwietnia 2008
roku w Urzędzie Gminy Bestwina.
Protokół obejmuje uchwały Rady Gminy Bestwina od Nr XVII/147/2008 do
Nr XVII/157/2008.
Lista obecności radnych oraz gości stanowi załącznik nr 1 i 2 do nin. protokołu.
Na ustawową liczbę 15 radnych w sesji uczestniczyło 15 radnych, co stanowi
100%.
Porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
Wybór sekretarza obrad.
Zatwierdzenie projektu porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
Rozpatrzenie sprawozdania Wójta Gminy Bestwina z wykonania budżetu za
2007r.:
a) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym
sprawozdaniu,
b) wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy
Bestwina,
c) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o wniosku
Komisji Rewizyjnej,
d) opinie komisji stałych Rady Gminy Bestwina,
e) dyskusja,
f) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania
budżetu gminy za 2007r. oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmiany Uchwały Nr XIII/128/2007 Rady Gminy Bestwina z dnia 13
grudnia 2007 roku w sprawie budżetu gminy na 2008 rok,
2) udzielenia przez Gminę Bestwina pomocy finansowej w formie dotacji
celowej dla Powiatu Bielskiego, przeznaczonej na wykonanie remontu
drogi powiatowej na terenie Gminy Bestwina,
3) w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę
lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i
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warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze
stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za
godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także
wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe
zasady jego przyznawania i wypłacania.
4) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz z rachunkiem
zysków i strat Centrum Kultury, sportu i Rekreacji w Bestwinie za 2007r.,
5) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz z rachunkiem
zysków i strat Gminnej Biblioteki Publicznej w Bestwinie za 2007r.,
6) wyrażenia zgody na realizację projektu o nazwie Aktywizacja społeczna
i zawodowa w Gminie Bestwina współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego,
7) przyjęcia darowizny nieruchomości,
8) przyjęcia darowizny nieruchomości,
9) przyjęcia darowizny nieruchomości,
7. Informacje bieżące.
8. Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich.
9. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania.
10. Zamknięcie sesji.
Ad.1
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek przywitał wszystkich radnych Rady
Gminy Bestwina, pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych na
czele z Wójtem Gminy, Zastępcą Wójta i Skarbnikiem Gminy, radnych
powiatowych, sołtysów oraz wszystkich pozostałych przybyłych na obrady.
Otworzył XVII sesję Rady Gminy Bestwina w dniu 17 kwietnia 2008r. Na
podstawie posiadanej listy obecności stwierdził prawomocność obrad.
Ad.2
Sekretarzem obrad zgodnie z harmonogramem jednogłośnie tj. 15 głosami „za”
wybrany został radny Łukasz Furczyk.
Ad.3
Przewodniczący Jerzy Zużałek odczytał porządek obrad jednocześnie
proponując, aby rozszerzyć punkt 6 – Podjęcie uchwał - o dodatkowy projekt
uchwały dot. oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Bestwina oraz miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego. Radni nie wnieśli uwag i jednogłośnie tj. 15
głosami „za” przyjęli propozycję wprowadzenia dodatkowego projektu uchwały.
Jednogłośnie też przyjęli porządek obrad z tą zatwierdzoną zmianą.
Porządek po wprowadzonych zmianach przedstawia się następująco:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Wybór sekretarza obrad.
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3. Zatwierdzenie projektu porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Wójta Gminy Bestwina z wykonania budżetu za
2007r.:
a) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym
sprawozdaniu,
b) wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy
Bestwina,
c) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o wniosku
Komisji Rewizyjnej,
d) opinie komisji stałych Rady Gminy Bestwina,
e) dyskusja,
f) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania
budżetu gminy za 2007r. oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmiany Uchwały Nr XIII/128/2007 Rady Gminy Bestwina z dnia
13 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu gminy na 2008 rok,
2) udzielenia przez Gminę Bestwina pomocy finansowej w formie dotacji
celowej dla Powiatu Bielskiego, przeznaczonej na wykonanie remontu
drogi powiatowej na terenie Gminy Bestwina,
3) w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę
lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i
warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze
stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za
godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także
wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe
zasady jego przyznawania i wypłacania.
4) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz z rachunkiem
zysków i strat Centrum Kultury, sportu i Rekreacji w Bestwinie za 2007r.,
5) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz z rachunkiem
zysków i strat Gminnej Biblioteki Publicznej w Bestwinie za 2007r.,
6) wyrażenia zgody na realizację projektu o nazwie Aktywizacja społeczna
i zawodowa w Gminie Bestwina współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego,
7) przyjęcia darowizny nieruchomości,
8) przyjęcia darowizny nieruchomości,
9) przyjęcia darowizny nieruchomości,
10) oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Bestwina oraz miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego.
11. Informacje bieżące.
12. Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich.
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13. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania.
14. Zamknięcie sesji.
Ad.4
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek stwierdził, że protokół z ostatniej
sesji z dnia 28 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 15 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Ad.5
Rozpatrzenie sprawozdania Wójta Gminy Bestwina z wykonania budżetu
za 2007r.
a) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym
sprawozdaniu.
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek odczytał Uchwałę
Nr 4100/I/15/2008 z dnia 19 marca 2008r. I Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Bestwina sprawozdaniu z wykonania
budżetu za 2007 rok. Uchwała stanowi załącznik nr 3 do nin. protokołu.
b) wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy
Bestwina.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jerzy Kijas odczytał Uchwałę
Nr 1/2008 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bestwina z dnia 26 marca
2008r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy
Bestwina za 2007 rok wraz z załączoną do uchwały opinią Komisji
Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Gminy Bestwina za 2007 rok. Uchwała
stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.
c) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o wniosku Komisji
Rewizyjnej.
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek odczytał Uchwałę
Nr 4100/I/40/2008 z dnia 3 kwietnia 2008r. I Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania
wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bestwina. Uchwała stanowi
załącznik nr 5 do nin. protokołu.
d) opinie komisji stałych Rady Gminy Bestwina do przedstawionego
sprawozdania Wójta Gminy Bestwina przedstawiali:
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Radny Antoni Grygierzec - Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów
„ Komisja dokonała oceny realizacji budżetu gminy za 2007 rok.
Analizowano wykonanie zarówno dochodów, jak i wydatków budżetowych.
Komisja wniosła szereg uwag na które odpowiedzi udzielił Wójt Gminy
oraz Skarbnik Gminy.
Uwagi jakie Komisja wniosła do wykonania budżetu to:
Dochody
Zrealizowano dochody w wysokości 20 283tyś.zł., co stanowi 96% planu.
W trakcie roku zwiększono dochody o 533tyś.zł. Rada Gminy zatwierdziła
ulgi w podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych
na kwotę ok.400tyś.zł. Pomimo udzielonych ulg, podatek od nieruchomości
został zrealizowany tylko w 84%. Wynika to z zaległości będących w stanie
upadłości firm ALWAS i WPBP Wodzisław. Nie zrealizowano także planu
dochodów z opłaty eksploatacyjnej KWK Silesia z uwagi na zaprzestanie
eksploatacji pod terenem gminy. Zbyt niskie dochody uzyskano ze sprzedaży
zbędnych składników majątkowych gminy.
Wydatki
Zrealizowano wydatki w wysokości 26 005tyś.zł., co stanowi 93,6% planu.
W trakcie roku zwiększono wydatki o 1 932tyś.zł. z uwagi na przyspieszenie
realizacji budowy oczyszczalni ścieków. Budżet zwiększono poprzez
zaciągnięcie na ten cel pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wydatki majątkowe zrealizowano w
wysokości 10 059tyś.zł., co stanowi 90,4% planu. Niskie wykonanie wynika
z wstrzymania realizacji takich zadań jak budowa kanalizacji – I etap oraz
remontu budynku Domu Strażaka w Kaniowie. Na te cele nie uzyskano
planowanych środków pomocowych z zewnątrz.
Komisja z dezaprobatą oceniła realizację wydatków w dziale Transport.
Pomimo niskich nakładów na drogi, plan został zrealizowany tylko w 82%.
Należy poszukać możliwości zwiększenia na ten cel środków finansowych
w roku 2008.
Niemniej po dyskusji i uzyskaniu szczegółowych wyjaśnień Komisja
jednogłośnie postanowiła przyjąć sprawozdanie z realizacji budżetu za 2007
rok oraz głosować za udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy Bestwina.”
Radny Andrzej Wojtyła – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy,
Ochrony i Kształtowania Środowiska:
„Członkowie Komisji Rozwoju Gminy, Ochrony i Kształtowania Środowiska
udzielili Wójtowi Gminy Bestwina absolutorium z wykonania budżetu gminy
za 2007 rok.
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Członkowie Komisji byli zgodni, iż wykonanie jest prawidłowe i nie budzi
żadnych wątpliwości, tym bardziej, iż procentowe rozłożenie planowanych
dochodów i wydatków prawie w stu procentach pokrywa się z
rzeczywistością.
Reasumując, jest to bardzo dobre wykonanie. Oczywiście z punktu widzenia
Komisji Rozwoju mogłoby być ono jeszcze lepsze, gdyby jeszcze więcej
pieniędzy mogło być przeznaczone na inwestycje, które są tak niezbędne w
naszej gminie, jednak w sytuacji w jakiej znajduje się gmina jest to raczej
niemożliwe - członkowie Komisji to rozumieją i gratulują wójtowi tak
dobrego wykonania”.
Radny Benedykt Kohut - Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury,
Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego
„Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego
sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007 rok rozpatrzyła na swym
posiedzeniu w dniu 11 kwietnia br. Komisja analizowała dane ogólne a
następnie szczegółowo te jego działy i rozdziały, które tematycznie dotyczą
zakresu działalności Komisji.
Podobnie jak w latach ubiegłych, Komisja przeanalizowała wysokość
otrzymanej subwencji oświatowej w stosunku do kosztów funkcjonowania
placówek oświatowych na terenie gminy. Łącznie szkoły podstawowe i
gimnazja tzn. te jednostki, na które otrzymywana jest subwencja,
zrealizowały budżet w wysokości 5 937 774,92 (szkoły podstawowe –
3 869 888,69zł, gimnazja 2 067 886,23zł). Subwencja oświatowa wyniosła
5 649 638zł, co oznacza, że do w/w jednostek z budżetu gminy zostało
dopłacone 288 136,92zł, co stanowi 2,4% dochodów własnych gminy.
Z takich obliczeń wynika, że praktycznie subwencja pokrywa koszty
oświatowe w naszej gminie. Szokująco wysokie nakłady, biorąc pod uwagę
„suche” liczby, wynikają stąd, że w jednym dziale 801- zatytułowanym
Oświata i Wychowanie, prowadzone są nakłady na przedszkola w wysokości
2 456 526,85zł (w tym 939 897,56zł - remont Przedszkola w Kaniowie), co
jest zadaniem własnym gminy, a także koszty funkcjonowania Gminnego
Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w wysokości 397 197zł i świetlic
szkolnych w wysokości 440 957zł.
Odliczając od kwoty 9 555 094zł, jako ogólnej kwoty oświatowej, koszty
przedszkoli i świetlic oraz kwotę subwencji, pozostaje kwota 1 007 973zł, tj.
kwota, która praktycznie jest dopłacana do oświaty z dochodów własnych
gminy, które wynoszą 12 035 542zł. Stanowi to 8,4% tych dochodów.
Odliczając jeszcze koszty GZOSiP – pozostaje kwota 610 776zł, co stanowi
5,1% dochodów własnych gminy. Różnica między kwotą 610 776zł.,
a kwotą 288 136zł wynika z nie uwzględnienia w tej ostatniej kwocie
dowozu uczniów do szkół, dokształcania nauczycieli, kolonii i obozów,
pomocy materialnej dla uczniów i tzw. pozostałej działalności. Na
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podkreślenie zasługuje fakt, że pod koniec 2007r. pracownicy
administracyjno-obsługowi otrzymali dodatkowo w formie jednorazowej
rekompensaty po 300zł. na tzw. rybkę. Była to między innymi realizacja
ustaleń ze spotkania Wójta z Zarządem i działaczami ZNP przed
zapowiadanymi różnego rodzaju formami protestów w Oświacie. Na
podkreślenie zasługuje również to, że gmina Bestwina była jedną z niewielu,
jeśli nawet nie jedyną, gdzie nie było żadnej formy protestu. Świadczy to
dobrze o wzajemnym zrozumieniu i współpracy środowiska Oświaty ze
swoimi pracodawcami (za jedno i drugie, obydwom zainteresowanym
stronom w imieniu Komisji serdecznie podziękował).
Informacje z działalności i rozliczenia przychodów i wydatków
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie oraz Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej, Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych są bardzo przejrzyste, wyraziste,
szczegółowe, wszechstronne i w pełni oddają charakter ich działalności.
Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego w pełni
przyjęła te dane akceptującej wiadomości, wyrażając słowa podziękowania
za ich realizację i za taką właśnie realizację.
Komisja zapoznała się również z bilansami na dzień 31.12.2007r. Centrum
Kultury, Sportu i Rekreacji, Gminnej Biblioteki Publicznej oraz
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej i stwierdziła, że
gospodarka finansowa tych jednostek prowadzona jest prawidłowo.
Środki na bieżące utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP
zrealizowano w wysokości 132 841,7zł. co stanowi 98,78% planowanego
budżetu.
Wydatki na kulturę fizyczną i sport wyniosły 208 038,27zł. na planowane
246 00zł., co stanowi 84,57%. W kwocie tej są głównie wydatki na szkolenie
dzieci i młodzieży w klubach sportowych oraz remont pawilonu sportowego
w Bestwince.
Reasumując, Komisja Edukacji Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa
Publicznego na swym posiedzeniu jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z
wykonania budżetu gminy za 2007 rok i wnioskuje o udzielenie absolutorium
dla Wójta Gminy Bestwina. Jednocześnie dziękuje wszystkim, którzy ten
budżet planowali, a głównie realizowali w tak wysokim procencie tzn.
Wójtowi Gminy i jego pracownikom i współpracownikom.”
e) Dyskusja
Po wysłuchaniu wszystkich opinii Przewodniczący Rady Gminy Jerzy
Zużałek otworzył dyskusję nad sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy
za 2007 rok.
Brak głosów w dyskusji.
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f) Wobec braków głosów w dyskusji nad sprawozdaniem z wykonania budżetu
za 2007r. Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek odczytał projekt
uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy
za 2007 rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. W wyniku
przeprowadzonego jawnego głosowania. Uchwała Nr XVII/147/2007 w
sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007
rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy – została przyjęta
15 głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 6 do nin.
protokołu.
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek złożył Wójtowi Gminy Stefanowi
Wodniakowi serdeczne gratulacje nie tyle z przyjęcia jednogłośnie uchwały, ale
przede wszystkim z realizacji przyjętego na 2007 rok budżetu. Życzył też, aby
budżet 2008 roku również był wykonany co najmniej w takim procencie jak
w 2007r.
Wójt Stefan Wodniak podziękował za przyjęcie sprawozdania z wykonania
budżetu i udzielenie mu absolutorium za 2007 rok. Podkreślił, że szczegółowo
udzielał informacji na posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy. Praca była ta
była bardzo rzetelna i treściwa. Zaznaczył też, że budżet ten był trudny, bo okres
roku 2007 nie był stabilny pod względem ogłaszania konkursów, terminów,
a więc planowania środków do współfinansowania wniosków. Ze swej strony
zapewnił, że dołoży wszelkich starań, aby gmina Bestwina rozwijała się, a te
trudności, które przed nim stoją z pomocą Rady Gminy były na koniec roku
czytelne i rozstrzygnięte.
Ad.6
W liczbie 15 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,
– Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego –
Przewodniczący Benedykt Kohut,
Rada Gminy podejmowała uchwały w sprawie:
1) zmiany Uchwały Nr XIII/128/2007 Rady Gminy Bestwina z dnia
13 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu gminy na 2008 rok,
• Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Skarbnik Gminy Stanisława
Grzywa informując, że projekt ten mówi o zwiększeniu dochodów i
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wydatków o kwotę 484 213,00zł., w tym kwota 160tyś.zł pochodzi z
darowizny z Kaniowa. Szczegółowo omówiła podział zwiększonych
środków na działy i rozdziały, które odzwierciedlone są treści projektu
uchwały.
• Projekt otrzymał pozytywną opinię komisji stałych.
• Brak głosów w dyskusji.
• Uchwała
Nr
XVII/148/2008
w
sprawie
zmiany
Uchwały
Nr XIII/128/2007 Rady Gminy Bestwina z dnia 13 grudnia 2007 roku w
sprawie budżetu gminy na 2008 rok – została przyjęta 15 głosami „za” tj.
jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu
2) udzielenia przez Gminę Bestwina pomocy finansowej w formie dotacji
celowej dla Powiatu Bielskiego, przeznaczonej na wykonanie remontu drogi
powiatowej na terenie Gminy Bestwina.
• Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Skarbki Gminy Stanisława Grzywa
informując, że uchwała ta wynika z uchwały podjętej powyżej, a dotyczy
dofinansowania zadania na drodze S4448 Kaniów, ul. Dankowicka na
odcinku 1240mb od drogi powiatowej S4403 do skrzyżowania z ul. Floriana.
• Projekt otrzymał pozytywną opinię komisji stałych.
• Brak głosów w dyskusji.
• Uchwała Nr XVII/149/2008 w sprawie udzielenia przez Gminę Bestwina
pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Bielskiego,
przeznaczonej na wykonanie remontu drogi powiatowej na terenie
Gminy Bestwina – została przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu
3) w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek
i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę
lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki
wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku
pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość
nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego
przyznawania i wypłacania.
• Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Arkadiusz Maj-Dyrektor Gminnego
Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli informując, że od czasu posiedzeń
komisji do projektu tej uchwały została wprowadzona autopoprawka.
Autopoprawkę każdy radny otrzymał w dniu sesji stąd kolejno omówił
poszczególne zmiany. Autopoprawka stanowi załącznik nr 9 do nin.
protokołu.
• Komisja Budżetu i Finansów stwierdziła, że zmiany wskazane w
autopoprawce są symboliczne i mimo, że dopiero mówi się o nich dopiero na
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sesji to uważa, że należy je zaakceptować. Podobnie stwierdziły pozostałe
komisje i projekt wraz z autopoprawką otrzymał pozytywną opinię komisji
stałych.
• Brak głosów w dyskusji.
• Przewodniczący poddał autopoprawkę pod głosowanie radnych. Została ona
przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie.
• Uchwała Nr XVII/150/2008 w sprawie w sprawie ustalenia Regulaminu
określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego,
za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych
składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy,
szczegółowy
sposób
obliczania
wynagrodzenia
za
godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość
nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego
przyznawania i wypłacania (wraz z przyjętą autopoprawką) - została
przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 10
do nin. protokołu.
4) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz z rachunkiem
zysków i strat Centrum Kultury, sportu i Rekreacji w Bestwinie za 2007r.,
• Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Wójt Stefan Wodniak informując, że
jest to wymóg proceduralny i prosił Radę Gminy o podjęcie uchwały.
• Projekt otrzymał pozytywną opinię komisji stałych.
• Brak głosów w dyskusji.
• Uchwała Nr XVII/151/2008 w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego wraz z rachunkiem zysków i strat Centrum
Kultury, sportu i Rekreacji w Bestwinie za 2007r. - została przyjęta 15
głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do nin.
protokołu.
5) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz z rachunkiem
zysków i strat Gminnej Biblioteki Publicznej w Bestwinie za 2007r.,
• Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Wójt jak wyżej.
• Projekt otrzymał pozytywną opinię komisji stałych.
• Brak głosów w dyskusji.
• Uchwała Nr XVII/152/2008 w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego wraz z rachunkiem zysków i strat Gminnej
Biblioteki Publicznej w Bestwinie za 2007r. - została przyjęta 15 głosami
„za” tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 12 do nin. protokołu.
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6) wyrażenia zgody na realizację projektu o nazwie Aktywizacja społeczna
i zawodowa w Gminie Bestwina współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego,
• Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Wójt Stefan Wodniak informując, że
zostało podjęte działanie z RPO naszego województwa śląskiego - Kapitał
Ludzki w Poddziałaniu 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
przez ośrodki pomocy społecznej, którego wnioskodawcą i realizatorem jest
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie. Udział finansowy Gminy
Bestwina w tym przedsięwzięciu wyniesie 4 703,99zł natomiast całe zadanie
zaplanowane jest na kwotę 48 246,00zł.
• Projekt otrzymał pozytywną opinię komisji stałych.
• Brak głosów w dyskusji.
• Uchwała Nr XVII/153/2008 w sprawie wyrażenia zgody na realizację
projektu o nazwie Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie
Bestwina współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego - została przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała
stanowi załącznik nr 12a do nin. protokołu.
7) przyjęcia darowizny nieruchomości (zajętej pod ul. Sarnią w Kaniowie
o pow. 0.0055ha)
• Wyjaśnień do wszystkich trzech projektów uchwał dot. przyjęcia
darowizny udzielił Wójt informując, że dotyczą one nieruchomości
zajętych pod ulicę Sarnią w Kaniowie. Regulacja ta sprawi, że ulica
Sarnia będzie już w całości własnością gminy.
• Projekt otrzymał pozytywną opinię komisji stałych.
• Brak głosów w dyskusji.
• Uchwała Nr XVII/154/2008 w sprawie przyjęcia darowizny
nieruchomości – została przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do nin. protokołu.
8) przyjęcia darowizny nieruchomości (zajętej pod ul. Sarnią w Kaniowie
o pow. 0.0076ha)
• Projekt otrzymał pozytywną opinię komisji stałych.
• Brak głosów w dyskusji.
• Uchwała Nr XVII/155/2008 w sprawie przyjęcia darowizny
nieruchomości - została przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do nin. protokołu.
9) przyjęcia darowizny nieruchomości (zajętej pod ul. Sarnią w Kaniowie
o pow. 0.0097ha)
• Projekt otrzymał pozytywną opinię komisji stałych.
• Brak głosów w dyskusji.
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• Uchwała Nr XVII/156/2008 w sprawie przyjęcia darowizny
nieruchomości - została przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do nin. protokołu.
10) oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego
Gminy
Bestwina
oraz
miejscowych
planów
zagospodarowania przestrzennego
• Wójt Stefan Wodniak przypomniał, że ta sprawa była szczegółowo
omawiana na wspólnym posiedzeniu komisji stałych z udziałem
przedstawicieli firmy URBIPLAN, zaś projekt uchwały nie był omawiany
na wszystkich komisjach, gdyż został dopiero wprowadzony na sesji
Rady Gminy. Niemniej prosił o podjęcie tej uchwały, ponieważ jest już
złożonych ok. 150 wniosków od mieszkańców o zmianę w planie i nadal
te wnioski wpływają, a głównie o zabudowę.
• Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów
Antoni Grygierzec
poinformował, że Komisja zapoznała się z założeniami w sprawie oceny
aktualności Studium uwarunkowań i pozytywnie zaopiniowała samą
decyzję, aby przystąpić do zmian w planie zagospodarowania
przestrzennego, bo jak stwierdził, wiadomo że głównie chodzi
o udostępnienie możliwości zabudowy. Komisja jednak przestrzegała
Wójta przed chaosem urbanistycznym, bo taka ilość wniosków wiąże się
z poszerzeniem ilości terenów pod zabudowę i zaczną powstawać osiedla.
Należałoby zatem przymierzyć plany szczegółowe z systemem
komunikacji i doprowadzeniem mediów. Komisja uważa, że jest to
zadanie bardzo pilne i w związku z tym opiniuje projekt uchwały
pozytywnie.
Pozostałe komisje nie analizowały tego zagadnienia na swoich
posiedzeniach.
• Brak głosów w dyskusji.
• Uchwała Nr XVII/157/2008 w sprawie oceny aktualności Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Bestwina
oraz
miejscowych
planów
zagospodarowania
przestrzennego - została przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 16 do nin. protokołu.
Przerwa w obradach od godz. 1605 do godz.1615.
Ad. 7
W informacjach bieżących Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek
przypomniał, że wpłynęło pismo od Związku Nauczycielstwa Polskiego
Zarządu Oddziału w Bestwinie. Pismo to otrzymali wcześniej wszyscy radni i
było ono szczegółowo odczytane i analizowane na posiedzeniach komisji. W
związku z powyższym Przewodniczący odstąpił od ponownego jego czytania.
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Pismo stanowi załącznik nr 17 do nin. protokołu i znajduje się do wglądu w
Biurze Rady Gminy.
Kolejno Przewodniczący przypomniał radnym o ustawowym terminie do 30 kwietnia każdego roku - składania oświadczeń majątkowych. Krótko też
poinstruował radnych jak należy wypełniać oświadczenie i co do niego należy
dołączyć.
Poinformował też o pismach, które wpłynęły do Rady Gminy od:
• Państwa Ewy i Adama Kolano z Kaniowa w sprawie zmiany przeznaczenia
działki z terenów upraw polowych na tereny przeznaczone pod zabudowę
jednorodzinną. Wniosek o zmianę został włączony do rejestru wniosków.
• Pana Jana Ślosarczyka dot. drogi prywatnej prowadzącej do kilku domostw
z prośbą o spowodowanie zrzeczenia się własności tej drogi na rzecz gminy
Bestwina przez osobę prywatną do której ta droga należy. Pisma stanowią
załączniki nr 18 i 19 do nin. protokołu.
• p.Heleny Kaplita Naczelnika Urzędu Skarbowego w CzechowicachDziedzicach – w związku z przejściem na emeryturę, podziękowanie za
dotychczasową, owocną współpracę i partnerskie współdziałanie dla dobra
mieszkańców Gminy Bestwina.
Poinformował też o koncercie pt. „ Jan Paweł II – Santo Subito” pod patronatem
NSZZ „Solidarność” Zarząd Regionu Podbeskidzie Bielsko-Biała, który
odbędzie się w dniu 20 kwietnia br. w Parafii P.W. Najświętszego Serca Pana
Jezusa ul. Traugutta 13 w Bielsku-Białej.
Wójt Stefan Wodniak z kolei złożył informacje dot.
• aktów wandalizmu jakie miały miejsce na terenie gminy Bestwina (połamane
znaki drogowe, poniszczone kosze na śmieci) po koncercie, który odbył się
w lokalu p. Grzywy w Coloseum. Podkreślił, że takie dewastacje powtarzają
się także po dyskotekach i stają się dla gminy coraz bardziej dotkliwe.
W związku powyższym poczynił starania, aby od miesiąca maja br. po
terenie gminy prowadzone były dwuosobowe patrole Prewencji Policji
Komendy Miejskiej w ciągu trzech miesięcy przez jeden dzień w tygodniu.
Koszt jednej osoby (8 godzin w ciągu dnia wyniesie 160zł). Patrole będą
skierowane także przeciwko nielegalnym „złomiarzom”, którzy kradną kratki
ściekowe. Wyraził nadzieję, że odniesie to pozytywny skutek i wandalizm
ten będzie ograniczony. Poinformował też, że rozważa
możliwość
zaproszenia do negocjacji w tej kwestii właściciela Coloseum, aby finansowo
włączył się w tą operację. Nad całością czuwać będzie Komisariat Policji w
Czechowicach-Dziedzicach.

14

Wójt poinformował również o wsparciu przez Posła RP Stanisława Szwed
i Posłankę RP Mirosławę Nykiel w sprawie pozostawienia Zamiejscowego
Wydziału Ksiąg Wieczystych w Czechowicach-Dziedzicach.
Zaprosił też wszystkich zebranych na „ Folklorystyczne Dni Bestwiny”
połączone z Okręgowym Świętem Ludowym , które odbędą się w dniu 24 maja
br.
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek zaprosił z kolei wszystkich na
uroczystość składania kwiatów pod obeliskiem obok Urzędu Gminy w dniu
3 maja br. o godz. 12-tej.
Ad. 8
Przewodniczący Jerzy Zużałek w ramach wniosków i zapytań radnych oraz rad
sołeckich w pierwszej kolejności odczytał wnioski z protokołów posiedzeń rad
sołeckich i zebrań wiejskich:
Wnioski Rady Sołeckiej w Janowicach z dnia 07.04.2008r. (zał. nr 20 do
nin. protokołu)
- Remont płotu przy dawnym przedszkolu,
- Załatwienia kamienia pod estradę celem jej podniesienia,
- Kamień pod ul. Borową p.Władysława Fejdycha, w miarę możliwości
kamień pod drogę tzw. Miodońskiego w bok ul. Janowickiej do p. Górów,
Kusiak, Gacek, ul. Gajowa do drogi p.Piotra i Adama Gajdów.
- Łatanie dziur w asfalcie na ul. Podlesie.
- Tabliczka informująca na ul. Podlesie od ul. Szkolnej oznaczająca, że to jest
ul. Podlesie.
- Remont barierek na ul. Kubika na rzece Łękawka – dzieci wracające ze
szkoły opierają się na nich, mogą powpadać do rzeki.
Wnioski Rady Sołeckiej w Bestwince
z dnia 05.02.2008r. (zał. nr 21 do nin. protokołu)
- Wyjaśnić sprawę własności ziemi, na której znajduje się obecnie Kółko
Rolnicze w Bestwince.
- Rozliczyć z działalności Zarząd i Radę Nadzorczą Kółka Rolniczego.
- Zlecić badania natężenia hałasu w okolicach firmy Nicromet i założyć ekrany
wygłuszające na ul. Sportowej i ul. Podpolec.
z marca 2008r. (zał. nr 22 do nin. protokołu)
- Niepokój Rady budzą akty wandalizmu na terenie sołectwa.
- Rada sołecka wnioskuje ponownie o wykonanie progów zwalniających na ul.
Dworkowej /przed szkołą/ i ul. Młyńskiej.
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z 03.04.2008r. (zał. nr 23 do nin. protokołu)
- Rada wnioskuje o utwardzenie drogi dojazdowej do posesji p. Musiał i
p.Distel.
- Rada wnioskuje o uzupełnienie tablic z nazwami ulic w tym m.in. na ul.
Magi i Braci Dudów.
- Rada przypomina o konieczności naprawy ul. Starowiejskiej.
Do protokołu dołączone jest zestawienie dróg w sołectwie Bestwinka do
remontu tj. ulice: Starowiejska, Gandora, Rzeczna, J. Magi, Pastwiskowa,
Ładna, Olchowa, Wiśniowa, Św. Floriana.
Uchwały i wnioski do realizacji z Zebrania Wiejskiego w Bestwince w dniu
13.04.2008r.(zał. nr 24 do nin. protokołu)
- Dokończyć budowę oczyszczalni ścieków i wybudować linię kanalizacyjną.
- Dokonać dalszej modernizacji sieci wodociągowej (wymiana rur
azbestowych).
- Poczynić starania w kierunku wykupu lub zamiany gruntów na poszerzenie
zatoki parkingowej w okolicy szkoły.
- Założyć w planach na najbliższe lata zagospodarowania nieuzywanej części
obiektu szkoły na cele sportowe.
- Zadbać o rzetelność prac wykonywanych przy koszeniu poboczy po
odśnieżaniu dróg.
- Rada Sołecka oraz Zebranie wiejskie negatywnie opiniuje możliwość
działalności firmy (skupu złomu) ze względu na konieczność zachowania
terenu na potrzeby infrastrukturalne związane z rozbudową skrzyżowania.
Lokalizacja sieci usługowej i estetyka Centrum.
- W związku z uciążliwościami środowiskowymi firmy ERGIS wystąpić do
Sanepidu o zbadanie przestrzegania przez firmę wymogów sanitarnych i jej
wpływu na środowisko.
- Wyremontować odcinek ul. Magi.
- Przekształcić Publiczną Służbę Zdrowia w Bestwinie w Niepubliczny
Ośrodek Zdrowia.
- Dostosować dojście do Urzędu Gminy dla starszych petentów.
- W celu ochrony środowiska w godz. 23.30 – 4.00 rozważyć wyłączenie
oświetlenia ulicznego na terenie gminy.
- Rozważyć możliwość przebudowy skrzyżowania na ul. Św. Floriana,
Dworkowej i Św. Sebastiana.
- W celu zlokalizowania parkingu lub strefy parkowania wzdłuż ul.
Dworkowej w okolicach szkoły, przeprowadzenie rozmowy z właścicielami
gruntów w celu wykupienia lub ich zamiany na inne.
- Wystąpić do Inspektora Ochrony Środowiska w celu dokonania możliwości
badania powietrza i gleby w okolicach firmy Nicromet tj. ul. Sportowa i ul.
Podpolec.
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Wnioski Rady Sołeckiej w Kaniowie
z dnia 10.03.2008r.(zawarte w piśmie skierowanym do Urzędu Gminy
Bestwina - zał. nr 25 do nin. protokołu)
- Utwardzić drogi gruntowe, aby umożliwić poprawny dojazd do posesji na
których jest planowana zabudowa (Na Borowym, Bociania, Modra obok
Pana Słychan Bronisław, Rybacka, Gawlików).
- Dokonać naprawy nawierzchni ul. Nad Łękawką z jednoczesnym
wykonaniem połączenia asfaltowego (od wielu lat monitowane), Myśliwska
doasfaltowanie w kierunku ul. Czechowickiej, naprawy dziur ul. Jemioły,
Mirowska, Głębokie, St. Kóski w kierunku starego wysypiska śmieci.
- Wykonać tabliczki nazw ulic z numerami posesji (ul. Myśliwska od strony
Krzywolaków, ul. Ludowa w kierunku posesji Pana Stwory).
- Zmobilizować Pana Sowę do wycięcia topoli na prywatnej posesji przy ul.
Myśliwskiej, które zagrażają innym mieszkańcom.
- Centrum Kaniowa na znaku przy ul. Mirowskiej ograniczającym
dopuszczalny tonaż dopisać „za wyjątkiem dojazdu do kółka rolniczego”.
- Wyciąć gałęzie drzew zagrażających bezpieczeństwu przy ul. Mirowskiej,
Grobel Borowa, Modra w kier. Kładki na Białce.
- Uaktualnić przystanki autobusowe na terenie Kaniowa oraz zatwierdzenia
nowego na terenie Kaniówka (kursy z Bielska do Dankowic i Starej Wsi).
- Ponowne rozpatrzenie sprawy (wcześniej już zgłaszanej) zamontowania
sygnalizacji świetlnej na przejeździe kolejowym ul. Św. Floriana.
- Wystąpienie do Komendy Policji w Czechowicach-Dziedzicach o
uruchomienie dyżurów Dzielnicowego w Kaniowie (zbyt często
powtarzające się akty wandalizmu jak i nieprzestrzeganie podstawowych
zasad prawa).
- Wystąpienie do Kopalni Brzeszcze-Silesia o wywiązywanie się z prac
wynikających z powstawania szkód górniczych po eksploatacji węgla
(dbałość o rowy – czyszczenie, udrażnianie oraz wykonanie spadków wód,
które zostały odwrócone i powodują zalewanie posesji).
z dnia 11.03.2008r. (zał. nr 26 do nin. protokołu)
- Pozytywne ustosunkowanie się w sprawie dyspozycji pieniędzmi
likwidowanej Spółki Pastwiskowej.
- Wniosek o przeprowadzenie częstszych dyżurów dzielnicowego.
- Ponaglenie wniosku o przeprowadzenie przecinki wierzchołków i konarów
drzew w związku z ich wiosennym „przebudzaniem”.
Uchwały i wnioski z Zebrania Wiejskiego w Kaniowie w dniu
06.04.2008r(zał. nr 27 do nin. protokołu)
- Wykonać oświetlenie ul. Łabędziej ze szczególnym uwzględnieniem okolic
posesji państwa Niemiec.
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- Zwrócić się z prośbą do firmy BUD-TOR o oświetlenie ul. Mirowskiej na
odcinku gdzie będzie prowadzona eksploatacja żwirowiska.
- Zwrócić się pisemnie do właścicieli obiektów w centrum Kaniowa
o zadbanie o estetyczny i schludny wygląd elewacji i okolic budynków.
- Doprowadzić do przejęcia rowu na ul. Dankowickiej przez Spółkę WodnoMelioracyjną.
- Wyremontować ul. Wielodroga od strony ul. Młyńskiej.
- Zwrócić się do przedsiębiorstw komunikacyjnych o kursy umożliwiające
dojazd oraz powrót z 3-ej zmiany, kurs w niedzielę dopasowany do godzin
mszy oraz o dodatkowy przystanek na Kaniówku.
- Przystąpić do prac projektowych i budowy hali sportowej w Kaniowie.
Uchwały i wnioski z Zebrania Wiejskiego w Bestwinie w dniu
02.03.2008r(zał. nr 28 do nin. protokołu)
- Zakazać oklejania słupów różnego rodzaju ogłoszeniami.
- Rozliczyć wykonawców Sali gimnastycznej, źle wykonanego dachu,
rozliczyć inspektora nadzoru.
- Sprawdzić podpisanie umów na wywóz śmieci, przeprowadzić referendum w
sprawie opłat za wywóz śmieci.
- Znieść opłatę gminną za psy.
- Oczyścić rów na ul. Krakowskiej od p.Danka do p. Głowiczków.
- Rozwiązać problem bezpańskich psów.
- Wykopać rów przy ul. Podzamcze koło posesji Żaczek Krystyny.
- Rozwiązać problem przewozu żwiru na ul. W.Witosa (odwołanie do
programu wyborczego).
- Zobowiązać Spółkę Wodną do wykonania odwodnienia całej ul. Podzamcze.
- Poprawić możliwość odbioru telefonicznego.
- Zapytanie – co robi Urząd Gminy w sprawie problemu dot. przeniesienia
Ksiąg wieczystych do Pszczyny.
- Wykonać pobocza na ul. Bialskiej, wykonać chodnik przy ul. Bialskiej,
wyregulować sygnalizację świetlną, przekop pod ul. Bialską koło państwa:
Kosmaty, Dudka i Maciocha.
- Przedłużyć barierki na moście na ul. Kościelnej nad potokiem Pasieczanka.
- Zlikwidować przerwy w kasie Urzędu Gminy.
- Do programu niskiej emisji włączyć kolektory słoneczne.
- Dopilnować wykonanie remontu na ul. W.Witosa.
- Uszorstnić zakręt na ul. Bialskiej w rejonie p. Jerzego Stasickiego,
- Zabudować znaki drogowe 40km/godz. na ul. Bialskiej.
- Wykonać oświetlenie na odcinku p. Kubica do piekarni na ul. Krakowskiej.
- Wykonać oświetlenie na ul. Sikorskiego od p. Jana Matyjasika do p. Rozner.
- Wyciąć chaszcze na ul. Krakowskiej od tartaku wzdłuż stawów do mostu na
rzece Białej.
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- Przełożenie nieuwzględnionego wniosku z poprzedniego zebrania sołeckiego
dotyczącego oświetlenia drogi od tartaku do mostu na rzece Białej z
uwzględnieniem wykonania na 2009 rok.
- Wykonanie wylewki betonowej przy moście na Łękawce, droga od kościoła
do sklepu p.Ślosarczyka, dot. chodników przy tymże moście.
Wnioski ustnie złożyli:
Radna Danuta Kubik wnioskowała o powołanie komisji w celu dokonania
oględzin pustostanu surowego, metrażu wykonanego w Szkole Podstawowej w
Bestwince. Dyrekcja szkoły zwróciła się bowiem z prośbą o zagospodarowanie
tych pomieszczeń na cele sportowe.
Radny Stanisław Nycz zgłosił dziury w drodze na ul. Miodowej, Korczaka,
Łanowej w Janowicach.
Radny Antoni Grygierzec powrócił do sprawy wykonania budżetu za 2007r.
i pogratulował Wójtowi szybkiego tempa przy budowie oczyszczalni ścieków i
determinacji wykazanej przy pozyskiwaniu środków zewnątrz. Jak stwierdził,
brak jeszcze efektów ale wiadomo jest ile wysiłku w to już Wójt włożył.
Ponadto prosił, gdyby pojawiły się dodatkowe środki w tegorocznym budżecie,
aby przeznaczyć ich na bezpieczeństwo: utrzymanie poboczy, wykaszanie,
obcinanie drzew, odpowiednie oznakowanie, nałożenie czerwonych natrysków
spowalniających przy szkołach ( kierowcy zwracają na to uwagę i zwalniają).
Apelował też, aby sprzedaż zbędnych składników majątkowych była większa
niż w poprzednim budżecie tj.17%.
Radny Jerzy Kijas w imieniu mieszkańców ul. Akacjowej w Bestwinie poruszył
problem rozgraniczenia nieruchomości celem udrożnienia przejścia z ul.
Akacjowej na ul. Groszkową. Na dzień dzisiejszy ul. Akacjowa jest ulicą ślepą.
Poruszył również problem ul. Górskiej w tym rejonie i ul. Samotnej. Jak
zaznaczył, jest to sprawa intencyjna. Ulica Górska jest ulicą szeroką i jej
szerokość kończy się na granicy gminy Bestwina i Bielska – Białej. W tym
miejscu rozwidla się w dwie odnogi tj. ulicę Groszkową i ul. Samotną, która jest
drogą o standardzie takim, że piechotą można przejść, a samochodem ostrożnie
przejechać. Poddał pod rozwagę, czy w przyszłości nie uwzględnić przebudowy
tej ulicy tak, aby ul. Górska poprzez tą ulicę stała się ulicą wylotową na ulicę
Bestwińską, która aktualnie przewidziana jest do przebudowy.
Podniósł także problem chodnika, który biegnie spod szkoły schodkami w dół w
stronę kładki. Fragment tego odcinka jest nieutwardzony i po opadach jest tam
samo błoto. Prosił, czy nie dałoby się tego fragmentu doraźnie poprawić.
Zapytał też o naprawę dachu na sali gimnastycznej.
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Radny Jacek Łuszczak apelował, aby prace społeczne, które dotychczas zostały
wykonane wokół ujęcia wody, nie zostały zmarnowane. Sugerował, aby do tego
celu wykorzystać patrole Policji (dot. również dzikich kąpieli).
Radny Andrzej Wojtyła prosił, aby informacja w sprawie lokalizacji drogi S-1
była przekazana mieszkańcom, jak tylko zapadnie w tej sprawie decyzja.
Zapytał też o rozstrzygnięcia dot. remontu ul. Janowickiej.
Radny Antoni Grygierzec zwrócił uwagę, że skoro gmina ma zatrudniać
dodatkowo Policjantów do ochrony mienia i pilnowania porządku, to powinna
podzielić się kosztami ze Starostwem Powiatowym, gdyż głównie akty
wandalizmu odbywają się przy drogach powiatowych. Również właściciel
lokalu winien się włączyć w te koszty skoro urządza takie masowe imprezy.
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek poruszył problem świecących się lamp
przydrożnych w porach kiedy jest już całkiem widno. Sugerował, aby
przestawić czujniki, aby lampy wyłączały się wcześniej.
Sołtys sołectwa Janowice w imieniu mieszkańców Janowic prosił o lustra na ul.
Janowickiej (rejon Leśniczówki). Te lustra, które były zostały zniszczone –
rozbite.
Ad. 9
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek w punkcie dot. udzielenia odpowiedzi na
wnioski i zapytania w pierwszej kolejności odczytał odpowiedzi udzielone na
piśmie przez Zastępcę Wójta, a dotyczące:
 naprawy ul. Gawlików- w piśmie do mieszkańców ulicy było, że brak
środków. Aktualnie środki są dzięki przekazaniu ich od Spółki Pastwiskowej
(zał. nr 29 do nin. protokołu).
 remontu dróg gruntowych w gminie – prace będą wykonywane tylko na
drogach gminnych. W uzasadnionych przypadkach, możliwe jest wykonanie
prac na drogach prywatnych, lecz jedynie w przypadku gdy nie zostaną
wyczerpane środki zaplanowane na drogi gminne ( pismo skierowane do
Rady Sołeckiej w Bestwinie – zał. nr 30 do nin. protokołu).
 czyszczenia rowów i poboczy, a także wycinki gałęzi i krzaków wzdłuż ulic
powiatowych – zostało skierowane pismo do Zarządu Dróg Powiatowych
(zał. nr 31 do nin. protokołu).
 Odpowiedzi na wnioski Rady Sołeckiej w Kaniowie (zał. nr 32 do nin.
protokołu):
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• Zadania dotyczące administracji Starostwa Powiatowego i Zarządu Dróg
Powiatowych, są na bieżąco przedstawiane odpowiednim służbom w
Starostwie,
• Do dnia dzisiejszego nie udało się doprowadzić do spotkania z
przedstawicielami kopalni (brak kontaktu z ich strony), w sprawie
utrzymywania rowów, a także w sprawie danych dotyczących szkód
górniczych,
• Dodatkowe punkty świetlne będą montowane po wykonaniu zadań
dotyczących oświetlenia zawartych w budżecie gminy i rozeznaniu
zasadności wniosku.
• Budowa placu zabaw przy przedszkolu – jest złożony wniosek w
Urzędzie Marszałkowskim na dofinansowanie tego zadania.
• Remonty cząstkowe, gruntowe i bieżące utrzymywanie czystości w
gminie, są wykonywane na bieżąco, a przecinka drzew – w pasie
drogowym – na interwencję. Są już rozstrzygnięte przetargi na te zadania.
• Rada Gminy rozpatrzy wniosek o zmianę charakteru przyznawania
nagród za Promocję Gminy oraz wniosek o utworzenie nagrody za
działalność społeczną.
• Wnioski dotyczące oznakowania również monitowane są na bieżąco i
realizowane, lecz znaki, tabliczki z numerami domów, nazwami ulic itp.
są zlecane do wykonania, w związku z czym nie opłacalnym jest zlecanie
niewielkich ilości zamówień.
 Interwencji Rady Sołeckiej i radnych z Kaniowa (pismo z wnioskami
skierowane do Zarządu Dróg Powiatowych – zał. nr 33 do nin. protokołu);
• O pilny przegląd i remont cząstkowy dróg powiatowych: Rybackiej,
Czechowickiej, Batalionów Chłopskich, Jawiszowickiej, Ludowej.
• Zrealizowanie ustaleń z wizji przeprowadzonej w zeszłym roku –
odnośnie organizacji ruchu.
• Wykonanie barierek ochronnych na ul. Czechowickiej – zakręt przy UKS
„SET”.
• Wyczyszczenie rowów i poboczy wzdłuż dróg powiatowych,
przynajmniej w najbardziej newralgicznych miejscach.
 Odpowiedzi na wnioski do Rady Sołeckiej w Bestwince (zał. nr 34 do nin.
protokołu):
• Zadania dotyczące administracji Starostwa Powiatowego (Zarządu Dróg
Powiatowych), są na bieżąco zgłaszane do odpowiednich jednostek.
• Wiele wniosków ze strony Rady Sołeckiej i Radnych Bestwinki jest
realizowanych na bieżąco.
• Rozpoczęły się już wiosenne remonty na drogach gruntowych oraz
remonty cząstkowe dróg asfaltowych.
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• Dokonano naprawy zniszczonych, powyrywanych znaków drogowych i
tabliczek z nazwami ulic.
• Wszystkie szczegółowe wnioski i wcześniej zgłaszane zadania, które
zostały już wykonane zostaną omówione na najbliższym Zebraniu
Wiejskim.
 Pismo skierowane do Komisariatu Policji (zał. nr 35 do nin. protokołu) z
prośbą o zabezpieczenie przez Policję nocy z piątków na soboty oraz z sobót
na niedzielę w związku aktami wandalizmu.
 Pismo skierowane do Enion S.A Beskidzka Energetyka (zał. nr 36 do nin.
protokołu)z prośbą o większą kontrolę procederu jakim jest wieszanie
różnego rodzaju ogłoszeń na słupach energetycznych. Dla mieszkańców
gminy jest to duży problem, bo afisze są zrywane bądź spadają co powoduje
zaśmiecanie naszej miejscowości.
 Pismo skierowane do Nadleśnictwa Bielsko (zał. nr 37 do nin. protokołu) z
prośbą o uporządkowanie obrzeży lasów należących do Nadleśnictwa
Bielsko, szczególnie przy drogach. Wystające na drogi gałęzie i krzaki
zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego, a nieuporządkowane skraje lasu
są miejscem dzikich wysypisk śmieci.
 Pismo skierowane do Przewodniczącego Rady Gminy Bestwina (zał. nr 38
do nin. protokołu) odnoszące się do pism Pana Jana Ślosarczyka, że wnioski,
które są w nich zawarte w większości nie mogą być zrealizowane przez
Urząd Gminy, bo są poza kompetencjami i możliwościami wykonawczymi
Wójta i służb jemu podległych. Niemniej czynione są starania, aby te
wskazania z pism Pana Ślosarczyka możliwe do realizacji były wykonywane
na bieżąco.
Kolejno głos zabrał Wójt Gminy Stefan udzielając dodatkowo odpowiedzi i
stwierdzając między innymi, że wiele wniosków się powtarza, a szczególnie
tych dotyczących zanieczyszczeń. Na bieżąco rowy są czyszczone, ale ciągle
znów są zaśmiecane. Wyraził nadzieję, że te patrole Policji, które dodatkowo
będą, a także firma SOLID, która także będzie zapewniała bezpieczeństwo,
uskutecznią działania Urzędu Gminy.
Ponadto Wójt poinformował, że:
• są rozstrzygnięte przetargi na wysypywanie dróg kruszywem i asfaltowania
cząstkowe,
• aktualnie wykonywane jest łatanie dziur w Bestwince,
• oświetlenie uliczne zostanie sprawdzone pod względem wyłączania się
(błędy fotokomórek), a także poinformował o planowanym przejściu
oświetlenia na taryfę nocną, co powinno przynieść oszczędności,
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• droga S-1 – protest mieszkańców został przez Wicewojewodę Stanisława
Dąbrowę wysłany do Ministra Ochrony Środowiska. Aktualnie trwa
oczekiwanie na reakcje i ocenę tego protestu. Po tej ocenie dopiero
Kierownik Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu
Wojewódzkiego określi rozprawę administracyjną, na której zapadnie
decyzja środowiskowa. Niezwłocznie o tym powiadomi mieszkańców
gminy.
• remont ul. Janowickiej – po ostatnich rozmowach ze Starostwem poczyniono
uzgodnienia, że Starostwo aktualnie czyni starania o pozyskanie kredytu ok.
1mln.zł., a gmina ze swej strony, te deklaratywne 500tyś.zł. o których była
mowa na współfinansowanie, musi wprowadzić do budżetu uchwałą Rady
Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek na zakończenie obrad
poinformował o incydentach, jakie wydarzyły się w gminie. W ostatnim
okresie na terenie Kaniowa zginął motocykl, następnie „maluch”, który
później został spalony, usiłowanie kradzieży innego „malucha” i zniszczenie
w nim przewodów. Grupa, która tego dokonała została złapana to: jedna
osoba z Bestwinki rocznik 1990, druga osoba z Dankowic rocznik 1991 oraz
trzecia osoba 18 letnia z Czechowic-Dziedzic. Ponadto w Kaniowie zostały
zniszczone skrzynki pocztowe, a korespondencja, która się w nich
znajdowała została rozrzucona. Przewodniczący prosił wszystkich obecnych
o interwencję jeżeli taki incydent zauważą, tym bardziej, że nie wszystkie te
zdarzenia odbyły się pod osłoną nocy.

Ad. 10
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Jerzy Zużałek dziękując za
udział w obradach, za dyskusję, zamknął XVII sesję Rady Gminy Bestwina w
dniu 17 kwietnia 2008 roku.
Sesja rozpoczęła się o godz. 15-tej a zakończyła o godz.1855.
Protokolant:
Insp.Irena Glądys

Sekretarz obrad:
Radny Łukasz Furczyk

