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Bestwina, dn. 29 maja 2008r. 

 

P r o t o k ó ł  Nr XVIII/2008 
 

z sesji Rady Gminy Bestwina, która odbyła się w dniu 29 maja 2008 roku w 
Urzędzie Gminy Bestwina. 
 
Protokół obejmuje uchwały Rady Gminy Bestwina od Nr XVIII/158/2008 do                      
Nr XVII/170/2008. 
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. 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) przekazania środków finansowych, stanowiących dochody własne gminy 
dla Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej, 

2) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW w Katowicach na 
dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej 
tłocznej w sołectwie Kaniów Gmina Bestwina”, 

3) zmiany Uchwały Nr XIII/128/2007 Rady Gminy Bestwina z dnia 13 
grudnia 2007 roku w sprawie budżetu gminy na 2008 rok, 

4) ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego 
punktu przyjętego do obliczania wynagrodzenia zasadniczego dla 
pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych, nie będących 
nauczycielami, 

5) darowizny nieruchomości, 
6) sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu, 
7) przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina, 

8) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego sołectwa Bestwina w gminie Bestwina, 

9) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego sołectwa Bestwinka w gminie 
Bestwina, 
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10) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego sołectwa Janowice w gminie Bestwina, 

11) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kaniów w gminie Bestwina, 

12) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego sołectwa Bestwina w gminie Bestwina, 

13) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego sołectwa Bestwinka w gminie 
Bestwina, 

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, pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych na 
czele z Wójtem Gminy, Zastępcą Wójta i Skarbnikiem Gminy, sołtysów oraz 
wszystkich pozostałych przybyłych na obrady. Otworzył XVIII sesję Rady 
Gminy Bestwina w dniu 29 maja 2008r. Na podstawie posiadanej listy 
obecności stwierdził prawomocność obrad.  

Ad.2 
Sekretarzem obrad zgodnie z harmonogramem jednogłośnie tj. 15 głosami „za” 
wybrany został radny Antoni Grygierzec.  
Ad.3 
Do porządku obrad  nie wniesiono uwag i został on przyjęty jednogłośnie.  
 
Ad.4  
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek stwierdził, że protokół z ostatniej 
sesji  z dnia 17 kwietnia 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 

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, 
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– 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) przekazania środków finansowych, stanowiących dochody własne gminy  dla 
Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej, 

• Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Wójt Gminy Stefan Wodniak 
informując, że już na komisjach ten projekt był omawiany, wcześniej 
sygnalizował na ostatniej sesji i Rada Gminy to zaakceptowała, że zleca się 
Policji dodatkowy nadzór nad naszą gminą tj. nocne zmiany z piątku na 
sobotę i z soboty na niedzielę przez okres trzech miesięcy. Kontrolowane 
będą głównie dyskoteki i miejsca, gdzie jest najwięcej wykroczeń. Koszt 
operacji ujęty w uchwale wynosi 10.000zł. Wójt prosił Radę                                  
o zaakceptowanie tej kwoty, której przesunięcie uwidocznione jest w 
kolejnym projekcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 
2008r. 

• Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji stałych.  
• Brak głosów w dyskusji. 
Uchwała Nr XVIII/158/2008 w sprawie przekazania środków finansowych, 
stanowiących dochody własne gminy  dla Komendy Miejskiej Policji w 
Bielsku-Białej – została przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała 

stanowi załącznik nr3 do nin. protokołu. 

 
2) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Katowicach na 
dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej 
tłocznej w sołectwie Kaniów Gmina Bestwina”, 

• Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Wójt Gminy Stefan Wodniak 
informując, że temat był omawiany na posiedzeniach komisji lecz 
przypomniał, że występuje się o sfinansowanie w 75% tej inwestycji, 
wycenionej wg kosztorysu na kwotę ok. 2 800 000zł.  Taką to kwotę trzeba 
zabezpieczyć do przetargu. Wyraził jednak nadzieję, że w wyniku przetargu 
kwota ta będzie o wiele niższa. Poinformował też, że po wczorajszych 
ustaleniach i wyjaśnieniach w WFOŚiGW w Katowicach uzyskał 
zapewnienie na otrzymanie tej pożyczki gdyż gmina Bestwina mieści się w 
procentowych zadłużeniach budżetowych. Zaznaczył, że jest to konieczność, 
która wiąże się z tym, że w tym roku planuje się uruchomić i oddać do 
użytku gminną oczyszczalnię ścieków.  

• Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji stałych. 
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• Brak głosów w dyskusji. 
Uchwała Nr XVIII/159/2008 w sprawie zaciągnięcia pożyczki 
długoterminowej z WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie zadania 
inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej tłocznej w sołectwie 
Kaniów Gmina Bestwina” – została przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu. 

 
3) 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 w pierwszej kolejności, że do projektu uchwały wkradł 
się błąd w § 3 i zamiast działu 851 – Ochrona Zdrowia, Rozdział 85121 – 
Lecznictwo ambulatoryjne był wpisany: Dział 801 – Oświata i wychowanie, 

Rozdział – Szkoły Podstawowe. Cały zaś projekt uchwały mówi o 
zwiększeniu dochodów o kwotę 15 850,00zł.- jest to dotacja na „zielone 
szkoły” dzieci klas trzecich i o tą samą kwotę zwiększa się wydatki w Dziale 
– Oświata i wychowanie w szkołach podstawowych. Zwiększa się również                
o 2 090 000,00zł. na zadanie inwestycyjne pn. : Budowa sieci kanalizacji 
tłocznej w sołectwie Kaniów Gmina Bestwina. Poinformowała też, że  
projekt złożony do Norweskiego Funduszu na modernizację Ośrodka 
Zdrowia w Bestwinie  nie został zaakceptowany i w związku z tym został 
przeniesiony do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego. Termin realizacji tego zadania przenosi się więc na lata 2009-
2010, a na rok bieżący potrzebna jest tylko kwota  4 416zł. Na zadanie to 
były zaplanowane wydatki w kwocie 520tyś.zł. więc część tych środków w 
kwocie 402 566,25zł. jest zabezpieczeniem na zmniejszenie deficytu z 2007 
roku. Pozostałą część  w kwocie 113 017,25 zł. przenosi się do Działu - 
Rolnictwo i łowiectwo na zadanie inwestycyjne „Budowa oczyszczalni 
ścieków” , bo tam pojawiają się dodatkowe zadania do realizacji. Z kolei na 
dopłaty do Policji, planuje się przenieść środki z Działu – Gospodarka 
komunalna i ochrona środowiska w kwocie 10 000zł. do Działu 754 - 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa do Rozdziału 75404 – 
Komendy wojewódzkie Policji (to będzie dotacja).  Poinformowała też, że 
dokonuje się zmian w załączniku  nr 1 tj. wieloletnim planie inwestycyjnym: 
w zadaniu 4 -  gdzie jest mowa o budowie sieci kanalizacji tłocznej w 
sołectwie Kaniów. Całość zadania będzie kosztowała 2 800 000zł. w tym 
2 090 000zł. będzie pochodziło z pożyczki, zaś środki własne to kwota 
710 000zł. Zmiana okresu realizacji tego zadania jest tylko na rok 2008.        
W planie wieloletnim pojawiło  się też nowe zadanie w punkcie 6               
Dział – 010 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Malinowej                       
i Myśliwskiej w Kaniowie. Termin realizacji tego zadania 2008-2009. 
Pozostałe środki, które były zabezpieczone na budowę kanalizacji w 
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sołectwie Kaniów w kwocie  87 315zł. przeznacza się na realizację  tego 
zadania w 2008 roku. Ponadto poinformowała, że w związku z zaleceniami 
RIO zachodzi potrzeba dokonania zmiany w treści § 1 Uchwały Nr 
XVII/148/2008 z dnia 17 kwietnia 2008r. dotyczącej zwiększenia wydatków 
w Dziale 600 – Transport i łączność Rozdziale 60014 – Drogi publiczne 
powiatowe przez zastąpienie zapisu – dotacje celowe przekazane dla powiatu 
na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami 
samorządu terytorialnego – ul. Dankowicka, zapisem – dotacja celowa na 
pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań 
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – ul. Dankowicka. Zmiana ta 
została odzwierciedlona w § 6 nin. projektu. 

• Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji stałych. 
• Brak głosów w dyskusji. 
• Wniesiona autopoprawka  w § 3 nin. została poddana pod głosowanie i  
przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie.  

• Uchwała Nr XVIII/160/2008 w sprawie zmiany Uchwały                                    
Nr XIII/128/2007 Rady Gminy Bestwina z dnia 13 grudnia 2007 roku w 
sprawie budżetu gminy na 2008 rok wraz z przegłosowaną poprawką – 
została przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik  

nr 5 do nin. protokołu 
 
4) ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego 
punktu przyjętego do obliczania wynagrodzenia zasadniczego dla 
pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych, nie będących 
nauczycielami, 

• Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Arkadiusz Maj, Dyrektor Gminnego 
Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Bestwinie. Na wstępie poinformował, 
że po prowadzonych konsultacjach i przeliczeniach do projektu uchwały 
została wprowadzona autopoprawka polegająca na zmianie w § 2 wysokości 
wartości 1 punktu z 4,00zł na 5,60zł. Pozostałe zapisy w projekcie uchwały 
pozostały bez zmian. Autopoprawka omawiana była tylko na posiedzeniu 
Komisji Budżetu   i Finansów, która jako ostatnia miała swoje posiedzenie. 
Zaznaczył, że po pierwsze projekt tej uchwały reguluje w sposób 
jednoznaczny wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi 
zatrudnionych w placówkach oświatowych, a po drugie jest to efekt 
spotkania z tymi pracownikami, a także związkami zawodowymi                         
i przedyskutowania zgłoszonych przez nich próśb o możliwość zwiększenia 
ich wynagrodzenia.  

• Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji stałych wraz z 
proponowaną autopoprawką, a Komisja Edukacji ponadto wyraziła nadzieję, 
że chociaż „małymi kroczkami” ci pracownicy w pewnym sensie będą 
zadowoleni. 
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• Brak głosów w dyskusji. 
• Wniesiona autopoprawka została poddana pod głosowanie i  przyjęta                   
15 głosami „za” tj. jednogłośnie  

Uchwała Nr XVIII/161/2008 w sprawie ustalenia najniższego 
wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu przyjętego do 
obliczania wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w 
placówkach oświatowych, nie będących nauczycielami wraz z przegłosowaną 
autopoprawką – została przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała 

stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu. 

 
5) darowizny nieruchomości, 
• Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Wójt Stefan Wodniak informując, że 
jest to sprawa porządkowa polegająca na przekazaniu darowizny na rzecz 
Skarbu Państwa nieruchomości zajętej pod wał przeciwpowodziowy w 
Kaniowie. 
Kierownik Referatu Alicja Grygierzec poinformowała, że do projektu 
uchwały wkradł się błąd i poprosiła radnych o naniesienie  poprawki w § 1 
poprzez skreślenie „obręb Bestwinka Kaniowska” i wpisanie obręb Kaniów. 

• Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji stałych. 
• Brak głosów w dyskusji. 
•  Wniesiona autopoprawka została poddana pod głosowanie i  przyjęta                   
15 głosami „za” tj. jednogłośnie . 

Uchwała Nr XVIII/162/2008 w sprawie darowizny nieruchomości wraz z 
przyjętą poprawką – została przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała 

stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu. 

 
6) sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu, 
• Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Wójt Stefan Wodniak informując, że 
jest to kolejna sprawa majątkowa, gdzie z terenów ok. 3ha przy ul. Grobel 
Borowa w Kaniowie zostało wydzielonych 7 działek z zagospodarowaniem i 
zabezpieczeniem drogi przejazdowej do następnego kompleksu planowanego 
do rozgraniczenia i przygotowania do sprzedaży (ok.21 działek). Byłby to 
pierwszy teren w gminie, gdzie taki zespół działek będzie w jednej zwartej 
zabudowie. Wielkość działek to ok. 010ha.  Będąc przy głosie Wójt 
przedstawił również relację z przebiegu sprzedaży przetargowej 
nieruchomości położonych przy ul. Plebańskiej w Bestwinie.  

• Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji stałych. 
• Brak głosów w dyskusji. 
Uchwała Nr XVIII/163/2008 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze 
przetargu – została przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi 

załącznik nr 8 do nin. protokołu. 
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7) przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina, 

• Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Wójt Stefan Wodniak informując, że 
Studium będzie tylko dotyczyło: 
1) zmiany kierunków zagospodarowania przestrzennego obszarów 
rezerwowanych pod obwodnicę centrum Bestwiny ze wskazaniem 
lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego tych terenów, 

2) wskazania dodatkowych obszarów pod tereny cmentarzy w sołectwie 
Bestwina w rejonie ul. Plebańskiej, 

3) wskazania dodatkowych obszarów pod tereny cmentarzy w sołectwie 
Bestwinka w rejonie ul. Gandora. 

• Projekt otrzymał pozytywną opinię komisji stałych. 
• Brak głosów w dyskusji. 
Uchwała Nr XVIII/164/2008 w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Bestwina – została przyjęta 15 głosami „za” tj. 
jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu. 

 

Kolejno Wójt poinformował krótko o kolejnych projektach uchwał zgodnie z 
porządkiem obrad, a dot. przystąpienia do zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy w poszczególnych sołectwach tj. 
czterech projektach uchwał dot. wniosków złożonych przez mieszkańców oraz 
dwóch projektach uchwał dot. Bestwiny i Bestwinki, które wiążą się ze zmianą 
Studium. 
Kierownik Referatu Alicja Grygierzec uzupełniła wypowiedź Wójta informując, 
że wniosków mieszkańców o zmianę w planie było ponad 100 z tego 
pozytywnie zostało załatwionych ok. 60 wniosków. Zasadność tych, które nie 
zostały objęte zmianą planu, to taka, że  nie są zgodne ze Studium. 
 
8) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego sołectwa Bestwina w gminie Bestwina, 

• Kierownik Alicja Grygierzec poprosiła radnych o naniesienie poprawki w § 1 
ust.1 pdpkt 2 przez skreślenie „bocznej ul. Ofiar Wojny” i wpisanie w to 
miejsce „ul. Pogodnej” . 

• Projekt otrzymał pozytywną opinię komisji stałych. 
• Brak głosów w dyskusji. 
• Wniesiona autopoprawka została poddana pod głosowanie i  przyjęta                   
15 głosami „za” tj. jednogłośnie. 

Uchwała Nr XVIII/165/2008 w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa 
Bestwina w gminie Bestwina wraz z naniesioną poprawką  – została przyjęta 
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15 głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do nin. 

protokołu. 

 
9) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego sołectwa Bestwinka w gminie Bestwina, 

• Projekt otrzymał pozytywną opinię komisji stałych. 
• Brak głosów w dyskusji. 
Uchwała Nr XVIII/166/2008 w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa 
Bestwinka w gminie Bestwina – została przyjęta 15 głosami „za” tj. 
jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do nin. protokołu. 

 
10) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego sołectwa Janowice w gminie Bestwina, 
• Projekt otrzymał pozytywną opinię komisji stałych. 
• Brak głosów w dyskusji. 
Uchwała Nr XVIII/167/2008 w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa 
Janowice w gminie Bestwina – została przyjęta 15 głosami „za” tj. 
jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 12 do nin. protokołu. 

 
11) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego sołectwa Kaniów w gminie Bestwina, 
• Projekt otrzymał pozytywną opinię komisji stałych. 
• Brak głosów w dyskusji. 
Uchwała Nr XVIII/168/2008 w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa 
Kaniów w gminie Bestwina – została przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do nin. protokołu. 

 
12) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego sołectwa Bestwina w gminie Bestwina, 
• Projekt otrzymał pozytywną opinię komisji stałych. 
• Brak głosów w dyskusji. 
Uchwała Nr XVIII/169/2008 w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa 
Bestwina w gminie Bestwina – została przyjęta 15 głosami „za” tj. 
jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 14 do nin. protokołu. 

 
13) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego sołectwa Bestwinka w gminie Bestwina, 
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• Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił  
• Projekt otrzymał pozytywną opinię komisji stałych. 
• Brak głosów w dyskusji. 
Uchwała Nr XVIII/170/2008 w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa 
Bestwinka w gminie Bestwina – została przyjęta 15 głosami „za” tj. 
jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 15 do nin. protokołu. 

 
Ad.6 
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek odczytał pisma adresowane na 
Wójta Gminy, a które Wójt skierował do Rady Gminy o wyrażenie opinii: 
 
- Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej – dot. likwidacji Przemysłowego 
Zespołu Opieki Zdrowotnej przy Fiat Auto Poland S.A w Bielsku-Białej. 
Pismo stanowi załącznik nr 16 do nin. protokołu. 

Pismo to było omawiane na posiedzeniach komisji i zarówno Wójt, jak i Rada 
Gminy stwierdziła, że nie jest konieczne aby taką opinię podejmować i 
odstąpiono od jej wyrażenia. 
 

- Urząd Miejski w Bielsku-Białej – dot. likwidacji oddziału zakaźnego                    
w Szpitalu Ogólnym im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej. 
Pismo stanowi załącznik nr 17 do nin. protokołu. 

Radny Antoni Grygierzec zapytał, jak powiat podszedł do tego tematu? 
Wójt Stefan Wodniak poinformował, że uczestniczył w obradach Rady 
Powiatu i temat ten też był dyskutowany.  Jest to problem ogólny i będzie 
coraz bardziej eksponowany ze względu na sytuację w służbie zdrowia. 
Osobiście rozmawiał z wójtami i burmistrzami i wymieniał poglądy w tej 
kwestii. Konkluzją tego jest fakt, że każde wyrażone stanowisko, czy 
deklaracja opowiedzenia się definitywnego, wiąże kolejno z tych deklaracji 
zobowiązania wsparcia finansowego. Wójt wyraził zdanie, że te problemy są 
natury wyższego rzędu tj.: NFOZ i Ministerstwa Zdrowia, a nie samorządów 
(generalnie gmin).  
Radny Rady Powiatu Bogusław Stolarczyk poinformował, że Rada Powiatu 
przyjęła podobne stanowisko dlatego, że ten szpital nie należy do 
kompetencji Powiatu. Poinformował też, że Rada Powiatu czyni starania do 
konsolidacji usług medycznych na terenie powiatu tzn. łącznie z miastem 
Bielsko-Biała. W chwili obecnej część szpitali należy pod powiat, a część 
pod miasto Bielsko-Biała. Największy problem są roszczenia płacowe 
lekarzy, które są tak wysokie, że nie wiadomo, czy w najbliższym czasie 
będzie można temu sprostać.   
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Będąc przy głosie podzielił się informacją, że zostało dokonane przesunięcie 
w wieloletnim planie inwestycyjnym powiatu w zakresie osuwisk                           
w Bestwinie. Zmiany polegają na podniesieniu kwot na wykonanie 
projektów, gdyż wyniknęła dodatkowa potrzeba wykonania pomiarów 
geologicznych i wysokościowych. Z informacji, jak stwierdził kuluarowych, 
Miasto Bielsko-Biała prawdopodobnie przystąpi do wykonania projektu drogi 
Bialskiej od strony Bielska. Powiat też posiada projekt na odcinek tej drogi w 
granicach gminy Bestwina, jednak jest on nieaktualny i dlatego na najbliższej 
Komisji Transportu będą wnioskować o weryfikację tego projektu, aby można 
było tą drogę wykonać w tym samym czasie co Bielsko. 
W sprawie remontu ul.Witosa poinformował, że pojawiają się różne 
nieprawdziwe pogłoski i jeszcze raz podkreślił, że droga będzie wykonana 
zgodnie z planem od skrzyżowania do skrzyżowania w Kaniowie. Zaznaczył 
też, że Powiat nie wykonuje chodników przy drogach. 
 
W dalszym ciągu dyskusji w temacie służby zdrowia głos zabrał radny 
Łukasz Furczyk wyrażając swoją opinię, że jedynym wyjściem poprawy 
funkcjonowania służby zdrowia jest częściowa prywatyzacja i przejście na 
zakłady niepubliczne. 

  
Po tej krótkiej dyskusji Rada Gminy postanowiła nie wyrażać opinii w 
sprawie likwidacji oddziału zakaźnego w Szpitalu Ogólnym w Bielsku-Białej. 
 

- Zespół Opieki Zdrowotnej w Pszczynie – dot. częściowego udziału gminy 
Bestwina w zabezpieczeniu wkładu własnego Szpitala w wysokości 
525 000zł., wymaganego do realizacji przedsięwzięcia finansowanego                     
w części ze środków UE pod nazwą „Sprzęt medyczny. W strukturze 
pacjentów wg miejsca zamieszkania, chorzy z gminy Bestwina stanowią 2%. 
Pismo stanowi załącznik nr 18 do nin. protokołu. 

W tej kwestii głos zabrał Wójt Stefan Wodniak informując, że nie chciałby 
się określać w tej kwestii przynajmniej do końca września br. kiedy to  
definitywnie rozstrzygną się sprawy finansowania zadań gminnych. 
Podkreślił jednak, że wielu mieszkańców gminy korzysta z tego szpitala i jest 
to jak gdyby część naszego przypisania terytorialnego. Na dzień dzisiejszy 
jednak proponował wstrzymać się z podjęciem decyzji, natomiast sugerował 
wrócić do tego pisma końcem roku, kiedy będzie znana sytuacja finansowa 
gminy. 
 
W dyskusji głos zabrał radny Łukasz Furczyk stwierdzając, że służba 
zdrowia jest finansowana z naszych składek, z naszych podatków i dlatego 
uważa takie coś za powtórne opodatkowanie mieszkańców gminy, gdyż te 
pieniądze, które ewentualnie zostaną przekazane odbędą się kosztem nie 
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wykonania czegoś na terenie gminy. W związku z powyższym wyraził 
zdecydowany sprzeciw. 
Radny Jacek Łuszczak poparł wypowiedź Wójta. Również cała Rada Gminy 
była tego samego zdania. 
 

- Przewodniczący Jerzy Zużałek odczytał również odpowiedź Komisariatu 
Policji w Czechowicach-Dziedzicach na pisma Wójta Gminy Bestwina z 
dnia 13 lutego 2008r. oraz z dnia 14 kwietnia 2008r. Pismo stanowi załącznik 

nr 19 do nin. protokołu. 

Wypowiedź uzupełnił Zastępca Wójta Artur Beniowski informując, że Policja 
powołuje się na dwa pisma wystosowane z Urzędu Gminy Bestwina, a dot. 
patroli i uczulenia policjantów na noce  z piątków na soboty i z soboty na 
niedzielę i dewastacje na terenie gminy. 
 
Kolejno w informacjach bieżących głos zabrał Wójt Stefan Wodniak: 
 

- przedstawił opinię dot. drogi ekspresowej S1 - przedłuża się procedura 
decyzji środowiskowych z tego względu, że finansowanie tej drogi jest ze 
środków unijnych i Unia stawia swoje przepisy ponad nasze prawo krajowe, 
a w dodatku  te wszystkie obostrzenia  Natury 2000 i jeszcze dodatkowe 
wymogi, stawiają nas ogólnie w trudnej sytuacji  w kraju. Na dzień dzisiejszy 
brak jest stanowiska co do wariantów. 
 

- na następnej sesji chciałby zaprezentować projekt zagospodarowania terenów 
rekreacyjnych „SET-a”. Marszałek Sejmiku ma podpisać w czerwcu br.  
pieniądze z Subregionu Południowego, gdzie 2 200 000,00zł nasza gmina ma 
zapisane.  
 

- zaznaczył też, że w naszej gminie nie było protestów w palcówkach 
oświatowych, pomimo protestów na szczeblu krajowym. Wyraził nadzieję, 
że jest to efekt rozmów i brak zaostrzonych konfliktów. 
 

- nawiązał do wyjazdu Radnych  do Parku Techniki Lotniczej, który nie odbył 
się z uwagi na złą pogodę. W związku z powyższym poddał pod rozwagę 
ustalenie kolejnego terminu. Po dyskusji ustalono dzień 12 czerwca br. o 
godz. 15-tej przy Szkole w Bestwince, aby w pierwszej kolejności 
zastanowić się co zrobić z tym obiektem, który był zarezerwowany pod 
budowę basenu. 
 

Ad.7  
W ramach wniosków i zapytań radnych oraz rad sołeckich Przewodniczący 
Jerzy Zużałek odczytał wnioski z posiedzeń rad sołeckich: 
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Wnioski Rady Sołeckiej w Janowicach 
  z dnia 05.05.2008r.  (zał. nr 20 do nin. protokołu) 

� remont przystanku „przy Gajdzie” 
� montaż drugiego lustra drogowego na Leśniczówce, 
� kontrola dróg i podjęcie remontów: ul. Łanowa, Targanicka, Pszczelarska, 
Graniczna, Podlesie, Borowa, Korczaka, 

� wyremontowanie ogrodzenia przy byłym przedszkolu, 
� wykonanie chodnika przy ul. Janowickiej (od ul. Korczaka do ul. 
Targanickiej) do września 2008r., 

� usunięcie pozostałości po budynku w okolicach zbiornika ppoż (własność 
Sławomira sztabińskiego), 

� wizja lokalna i wymiana w ramach gwarancji uszkodzonych krawężników, 
� wykonanie oświetlenia na ul. Miodowej, 
� uwzględnienie w planach budżetowych na rok 2009 pieniędzy na 
projektowanie i wykup terenów pod chodnik wzdłuż ulicy Janowickiej w 
kierunku Leśniczówki, 

� rozważenie możliwości wykonania tabliczek „do ulic i posesji” w  miejscach, 
których ich obecność byłaby wskazana, 

� pielęgnacja i koszenie trawników na terenach rekreacyjnych, 
� usunięcie warstwy ziemi na terenach rekreacyjnych przy stole do ping ponga 
(od strony domku gastronomicznego), 

� wykonanie prac konserwatorskich, malarskich w takich miejscach jak tablice 
ogłoszeń, słupki z nazwami ulic itp. 
 

Wnioski Rady Sołeckiej w Kaniowie 
  z dnia 11.04.2008r.  (zał. nr 21 do nin. protokołu) 

� prośba o sprawną realizację inwestycji sfinansowanych przez Spółkę 
Pastwiskową. 

  z dnia 21.05.2008r.  (zał. nr 22 do nin. protokołu) 

� pozytywne i szybkie ustosunkowanie się do propozycji odnośnie 
zabezpieczenia ujęcia wody pitnej, 

� należyte przeprowadzenie następnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, 
� o interwencję odnośnie bałaganu w centrum sołectwa skierowaną do 
odpowiednich instytucji, 

� wyremontowanie zniszczonej nawierzchni dróg oraz okresowe wykaszanie 
poboczy i terenu wokół przystanków autobusowych, 

� zajęcie stanowiska w sprawie przejęcia przez gminę tzw. „środkowej drogi 
na stawie Borowym”, 

� rozważenie założenia monitoringu. 
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Ustne wnioski złożyli: 
Radny Łukasz Furczyk prosił o przegląd i obcięcie drzew, a szczególnie na ul. 
Krzywolaków, gdzie ostatnio doszło do niebezpiecznego incydentu. Prosił też o 
uporządkowanie  terenów przy drogach ( pobocza, rowy), aby wszystko 
wyglądało schludnie i porządnie. 
 
Radny Jerzy Stanclik poruszył problem zaśmiecania w centrum Bestwiny, a 
szczególnie opróżniania koszy, które ciągle są pełne z uwagi na to, że 
mieszkańcy przynoszą do tych koszy swoje śmieci domowe.  
 
Radny Antoni Grygierzec zapytał, kiedy można spodziewać się prac przy 
chodniku w Kaniowie na ul. Batalionów Chłopskich? Zasugerował też, aby 
przyglądnąć się brygadom porządkowym i innym, które pracują na rzecz gminy, 
gdyż jak stwierdził, wydaje mu się, że prace te wykonywane są „kulawo”              
np. zatrzymanie wykaszania traw, firma REZBUD wycięła dziury w jezdni 
pozostawiając drogowego pachołka, po czym odjechała nie bacząc na to, że jest 
to poważne zagrożenie na drodze. 
 
Radny Andrzej Wojtyła zapytał, czy jest możliwość wykonania chodnika na ul. 
Janowickiej od szkoły do ul. Targanickiej? Zapytał też, co z remontem ul. 
Janowickiej? 
 
Radny Wiesław Szypuła poruszył problem zbiórki odpadów 
wielkogabarytowych i proponował, aby na ich składowanie wybierać miejsca 
postronne w gminie, aby nie były to miejsca widokowe. Jak zaznaczył, nie jest 
to wizytówką dla gminy. 
 
Radny Stanisław Nycz zapytał, co planuje się w  budynku po byłym przedszkolu 
w Janowicach? 
 
Radny Jacek Łuszczak na przykładzie innych gmin wnioskował o progi 
spowalniające przy szkołach, a także o radarowy punkt pomiaru prędkości (dla 
przykładu podał szybko jeżdżące samochody z ładunkiem z firmy 
NICROMET). 
 
Radny Edward Jonkisz sugerował, aby zbiórka odpadów wielkogabarytowych 
odbywała się objazdowo, wówczas  byłby wgląd, czy w wyrzucanych meblach 
nie jest ukryty np. popiół lub chemikalia, co obecnie było stwierdzone. 
 
Radny Antoni Grygierzec poparł wypowiedź radnego Jacka Łuszczaka oraz 
poruszył problem absurdalnych znaków drogowych np. 40km/godz. w 
miejscach o dobrej widoczności, a których i tak nikt nie przestrzega. 
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Radny Wiesław Szypuła zauważył, że przy „Panience” na ul. Krakowskiej  w 
Bestwinie nadal stoi nieaktualny znak „przełomy na drodze”. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek  
- przypomniał, że w ubiegłym roku była obietnica, że nowo wybudowany wał 
od strony Łękawki będzie naprawiony i do dziś nic nie zostało zrobione. 
Prosił Wójta o interwencję w tej sprawie.  

- stwierdził, że drogi gminne są obkaszane i prosił aby Zarząd Dróg 
Powiatowych też to robił. Zgłosił, że zakręt na ul. Czechowickiej obok                 
p. Szopy jest bardzo przysłonięty i dlatego prosił, aby nie czekać na „powiat” 
lecz zlecić koszenie na tym odcinku brygadom gminnym w trybie pilnym.  

- zapytał, czy nie dałoby się coś zrobić z domami, które niszczeją, a które są 
zabytkiem (dom przy ul. Mirowskiej, stara kuźnia, dom p.Dudziaków). 
Można by je przywrócić do stanu umożliwiającego zwiedzanie lub 
przynajmniej, aby nie niszczały. 

 
Radny Edward Jonkisz nawiązał do podjętej uchwały dot. patroli Policji na 
terenie gminy i prosił, aby patrole te nie ograniczały się do postoju w jednym 
miejscu i „łapaniu” rowerzystów lecz skupili się na miejscach gdzie odbywają 
się dyskoteki. 
 
Radny Jan Wróbel podziękował za wyrównanie „puzli” na ul. Plebańskiej i 
prosił również o uzupełnienie i podniesienie płytek chodnikowych przed 
mostkiem w rejonie p. Ciszczonia. 
 
 
Radny Andrzej Wojtyła przypomniał, że od kwietnia br. zmienił się przewoźnik 
i zmienił się rozkład jazdy autobusów dlatego też prosił, aby na stronach 
internetowych umieścić pełną informację dla mieszkańców. 
 
Sołtys sołectwa Kaniów Marek Pękala  
- podniósł problem bezpieczeństwa na drogach w Kaniowie w zakresie drzew 
rosnących przy drogach. Przypomniał, że w ubiegłym roku Rada Sołecka 
wystosowała pismo do Zarządu Dróg Powiatowych, ponadto została 
zorganizowana wizja przejazdowa po gminie i został sporządzony protokół, 
w którym stwierdzono co zostanie na drogach zrobione. Od tego czasu 
minęło pół roku i nic nie zostało zrobione, pomimo iż na początku marca br. 
pismo do ZDP i Starostwa zostało ponowione. 

- potwierdził też, że wał p/powodziowy miał być na wiosnę poddany 
kapitalnemu remontowi i do tej pory nic nie zostało zrobione. Wyraził 
obawy, co będzie jak nadejdzie powódź. Prosił Wójta o interwencję w tej 
kwestii. 



15 

 

- również wspólnie z Radą Sołecką jest zdania, aby powrócić do objazdowej 
zbiórki odpadów wielkogabarytowych. 

- prosił Wójta o informację w sprawie terenów pożwirowych WPPB (obszar 
księżycowy). 

 
Sołtys sołectwa Janowice Jan Stanclik  
- poruszył problem niedrożnych rowów i oberwanych poboczy w rejonie 
„starej szkoły”. 

- poinformował,  że Przedszkole w Janowicach nie przyjmuje już dzieci, bo 
ma za mało miejsca. Sugerował, aby przemyśleć powrotem adaptację 
pomieszczeń po byłym przedszkolu. 

- zapytał też o remonty dróg. 
 
Ad.8 
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek w punkcie dot. udzielenia odpowiedzi na 
wnioski i zapytania w pierwszej kolejności odczytał odpowiedzi udzielone na 
piśmie przez Zastępcę Wójta: 
 
Odpowiedzi na wnioski Rady Sołeckiej w Bestwinie (zał. nr 23 do nin. 

protokołu): 

� naprawy przepustów i czyszczenia rowów przy drogach gminnych zostały 
zlecone Spółce Wodnej Melioracyjnej i są w trakcie wykonywania, 

� rów leżący na posesji pana Stanisława Rysia należy do administracji 
Śląskiego Zarządu melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach rejon w 
Pszczynie, gdzie należy zwrócić się z pytaniem o jego zarurowanie. 

 
Odpowiedzi na wnioski Rady Sołeckiej w Janowicach (zał. nr 24 do nin. 

protokołu): 

� wnioski dotyczące wykaszania terenów rekreacyjnych, prac ziemnych na 
tych terenach, remontów cząstkowych i gruntowych zostały zrealizowane, 

� lustro przy „Leśniczówce” będzie zamontowane w najbliższych dniach (wg 
informacji Zarządu Dróg Powiatowych), 

� Urząd Gminy dokona starań by wnioskowany chodnik został wybudowany 
do końca sierpnia, 

� wizja „gwarancyjna” chodnika przy kościele odbędzie się w pierwszym 
tygodniu czerwca, 

� wnioski dotyczące przyszłorocznego planu budżetu będą brane pod uwagę 
podczas jego konstruowania. 

 
Odpowiedzi na niektóre zgłoszone podczas sesji wnioski i pytania odpowiadali: 
Wójt Stefan Wodniak: 
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- tereny pożwirowe – obszar księżycowy, jak stwierdził, jest nie od dziś lecz 
od wielu lat. Obecny stan jest nie do wyegzekwowania. Tereny te są 
własnością Wodzisławskiego Przedsiębiorstwa, które nadal jest w upadłości. 
Podkreślił, że w ubiegłym roku odbył dwa spotkania z syndykiem i 
sugerował mu, aby zaległości wobec gminy w wysokości 600tyś.zł wraz              
z odsetkami zbilansować i raz na zawsze uregulować. Niestety bez efektu, bo 
obecnie syndyk już nawet nie odpowiada na telefony. Stan ten jest dla gminy 
bardzo niekorzystny, bo jak tylko pojawią się możliwości na retencję wód, to 
chciałby się do tego terenu odnieść pod kątem zabezpieczenia ujęcia wody 
pitnej.  
 

- wał p/powodziowy – w tej sprawie były wysłane trzy monity, odbyły się 
cztery spotkania i bez efektu. Wójt apelował do radnych, aby uczestniczyli w 
sesjach Rady Powiatu i wspomagali naszych radnych powiatowych, 
ponieważ większość wniosków , które są poruszane na sesji, to dotyczą 
„powiatu”. Osobiście, jak stwierdził, jest mu już wstyd ciągle słać pisma, 
które i tak są bez echa. 
 

- remont ul. Janowickiej – są ustalenia, że po 50% tj. po 500tyś.zł. na remont 
tej ulicy, deklaruje gmina i powiat. Jest jednak  kwestia drogi ekspresowej 
S1. Nadal nie jest znany jej przebieg i może się zdarzyć, że ul. Janowicka 
zostanie wyremontowana i ponownie zniszczona przy budowie tej drogi. 
Poddał więc pod rozwagę, czy nie dokonać tylko frezowania asfaltu i 
doprowadzenia drogi do używalności przez położenie tańszej nakładki.  
 

Zastępca Wójta Artur Beniowski: 
- zgodził się z wypowiedzią radnego Antoniego Grygierca co do opieszałości i 
niedbałości wykonywanych prac na drogach zleconych przez Zarząd Dróg 
Powiatowych. 
 

- poinformował też, że ZDP jest w posiadaniu tylko jednej kosiarki na 10 gmin 
w powiecie do wykaszania traw na poboczach dróg. Osobiście jednak ma 
obiecane, że na terenie gminy koszenie odbędzie się w przyszłym tygodniu. 
 

- odpady wielkogabarytowe – odbiór odpadów wielkogabarytowych z 
wyznaczonych miejsc kosztuje gminę 12tyś.zł, zaś zbiórka objazdowa od 
22do 28tyś.zł.. 
 

- uzupełnienie płytek chodnikowych przed mostkiem  w rejonie p.Ciszczoń w 
Bestwinie zostanie wykonane. 
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- remonty dróg gminnych zostały wykonane i jeżeli pojawiły się nowe dziury 
to są nowe zadania, które należy zgłosić i naprawić. 

 

- pomieszczenia po Przedszkolu w Janowicach – od 1 czerwca br. będzie tam 
czynny lokal. Obecny dzierżawca już opłaca na bieżąco czynsz i wszystkie 
media. 

 

- znak „przełomy na drodze” – w porozumieniu z ZDP zostanie usunięty we 
własnym zakresie. 

 

- wał p/powodziowy – uzupełnił informację, że miesiąc wstecz odbyła się 
dwudniowa wizja na wale przez zarządcę i został sporządzony protokół, w 
którym jest zapis, że naprawa wału zostanie wykonana do końca 2008 roku 
(nie jest określone jaką metodą). 

 

- chodnik w Janowicach – będzie wykonany do 1 września br. 
 

- chodnik w Kaniowie – gmina wykonała projekt i złożyła do Starostwa 
Powiatowego. Aktualnie projekt czeka na akceptację organizacji ruchu. 

 

- kosze w centrum Bestwiny – rozpozna możliwość ich opróżniania dwa razy 
w tygodniu. 

 

Wójt Stefan Wodniak: 
- zamontowanie słupa z radarem – tymczasowo odstąpiono od tej propozycji z 
uwagi na planowaną modernizację ul. W.Witosa. Koszt takiego radaru to 
kwota ok.15tyś.zł. 

-  odpady wielkogabarytowe – zwrócił się do wszystkich obecnych o 
zastanowienie się i wskazanie miejsc postronnych na ich składowanie. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek zaprosił wszystkich na: 
międzynarodowe zawody w kajak-polo, zawody wędkarskie, zawody w karate, a 
przede wszystkim na uroczystość wręczania „Złotej Perły” Pani Walerii 
Owczarz. Uroczystość odbędzie się w dniu 30 maja br. o godz. 14-tej w CKSiR. 
 
Ad.9 
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Jerzy Zużałek dziękując za 
udział w obradach, za dyskusję, zamknął XVIII sesję Rady Gminy Bestwina w 
dniu 29 maja 2008 roku. 
Sesja rozpoczęła się o godz. 14:30 a zakończyła o godz.16:45. 
 
Protokolant:                              Sekretarz obrad: 
Insp. Irena Glądys                     Radny Antoni Grygierzec 


