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Bestwina, dn. 28 sierpnia 2008r.
P r o t o k ó ł Nr XX/2008
z sesji Rady Gminy Bestwina, która odbyła się w dniu 28 sierpnia 2008 roku
w Urzędzie Gminy Bestwina.
Protokół obejmuje uchwały Rady Gminy Bestwina od Nr XX/177/2008 do
Nr XX/180/2008.
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%. Radny Benedykt Kohut przybył na obrady z 10 minutowym spóźnieniem.
Projekt porządku posiedzenia:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Zatwierdzenie projektu porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
5. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008r.
- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach,
- opinie komisji stałych Rady Gminy Bestwina,
- dyskusja
6. Informacja o przygotowaniu placówek oświatowych do rozpoczęcia roku
szkolnego 2008/2009.
7. 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) zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Bestwina,
3) uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Bestwinka w gminie
Bestwina,
4) sprzedaży nieruchomości.
8. Informacje bieżące.
9. Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich.
10. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania.
11. Zamknięcie sesji.
Ad.1
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek przywitał wszystkich radnych Rady
Gminy Bestwina, pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych na
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czele z Wójtem Gminy, Zastępcą Wójta i Skarbnikiem Gminy, sołtysów,
radnych powiatowych oraz wszystkich pozostałych przybyłych na obrady.
Otworzył XX sesję Rady Gminy Bestwina w dniu 28 sierpnia 2008r. Na
podstawie posiadanej listy obecności stwierdził prawomocność obrad.
Ad.2
Sekretarzem obrad zgodnie z harmonogramem jednogłośnie wybrany został
radny Jerzy Kijas.
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 10 lipca 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.
Na salę obrad wszedł radny Benedykt Kohut i Rada Gminy obradowała w
pełnym składzie 15 radnych.

Ad.5
Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008r. stanowi
załącznik nr 3 do nin. protokołu.
• Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek przedstawił Uchwałę Nr
4100/I/143/2008 z dnia 22 sierpnia 2008 roku I Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o
przedłożonej przez Wójta Gminy Bestwina informacji o przebiegu wykonania
budżetu za I półrocze 2008r. Podkreślił, że paragraf pierwszy tej uchwały ma
następujące brzmienie: „Wydaje się pozytywną opinię o przedłożonej przez
Wójta Gminy Bestwina informacji o przebiegu wykonania budżetu za I
półrocze 2008r”. Przypomniał też, że radni zapoznali się już wcześniej z opinią
RIO na posiedzeniach swoich Komisji. Kopia uchwały stanowi załącznik nr 4 do
nin. protokołu.
W ślad za porządkiem obrad oddał głos przewodniczącym komisji stałych.
• Opinie komisji do
przedstawiali::

informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze
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Komisja Budżetu i Finansów – Przewodniczący Antoni Grygierzec
W pierwszej kolejności podziękował Skarbnikowi Gminy i sztabowi, który
przygotował tą informację za bardzo staranne i czytelne wydanie.
„Komisja Budżetu i Finansów dokonała analizy realizacji budżetu za I półrocze
2008r, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków i stwierdziła, że :
- Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca br. wynosi 8 697tyś.zł., co stanowi
37,2% tegorocznych dochodów. Jest to zadłużenie wynikające z
zaciągniętych pożyczek na budowę oczyszczalni i rurociągu tłocznego.
Zadłużenie stosunkowo wysokie lecz ze względu na rozłożenie spłaty w
czasie i możliwość umorzenia części zadłużenia jest bezpieczne i nie stanowi
zagrożenia dla budżetu gminy.
- Dochody budżetu gminy zostały zrealizowane w kwocie 12 384tyś.zł. co
stanowi 53% planu, w tym dochody własne 7 451tyś.zł., co stanowi 50,5%
planu. Stosunkowa słaba i zróżnicowana jest realizacja dochodów z
wszelkiego rodzaju opłat, a szczególnie dotyczy to wpływu z opłaty
eksploatacyjnej od KWK „Silesia” i wynika to z obecnej jej sytuacji. Niskie
jest wykonanie dochodu z majątku gminy i z kolei to wynika z ustalonych na
II półrocze przetargów (wg zapewnień Wójta, wówczas plan powinien zostać
wykonany).
- Ogólnie realizacja budżetu przebiega prawidłowo i Komisja nie widzi
zagrożeń co do dalszej jego realizacji.
- Wydatki budżetowe wyniosły 13 238tyś.zł., co stanowi ok. 45% planu, z tego
wydatki bieżące zrealizowano w 48%, zaś wydatki majątkowe (zadania
inwestycyjne, remontowe) w 39,5%. Niskie wykonanie wydatków
majątkowych wynika z konieczności zachowania procedur przetargowych, co
opóźnia rozpoczęcie robót. Kolejnym istotnym problemem przy
podejmowaniu zadań inwestycyjnych jest dotychczasowy brak decyzji
dotyczących starań o środki pomocowe z zewnątrz. Efektem tego jest
odkładanie realizacji niektórych zadań do czasu uzyskania tej decyzji.
Niezależnie od efektów starań o środki pomocowe, realizacja wydatków, po
dokonaniu w pierwszym półroczu korekt budżetu, nie powinna być
zagrożona.
Komisja jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu za
I półrocze”.
Komisji Rozwoju Gminy, Ochrony I kształtowania Środowiska –
Przewodniczący Andrzej Wojtyła:
„Komisja Rozwoju Gminy, Ochrony i Kształtowania Środowiska dokonała
analizy wykonania budżetu za I półrocze 2008r. i zaopiniowała to wykonanie
pozytywnie. Członkowie Komisji wyrazili nadzieję, że kluczowa inwestycja,
jaką jest oczyszczalnia ścieków, będzie mogła uzyskać efekt ekologiczny, a co
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za tym idzie, gmina będzie mogła uzyskać znaczące umorzenia środków
finansowania”.
Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego –
Przewodniczący Benedykt Kohut:
„Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego
analizowała informację z wykonania budżetu za I półrocze 2008r. w dniu 22
sierpnia 2008r. przy 100% liczbie członków komisji.
Informację omówił Wójt Gminy Stefan Wodniak w zakresie tematyki
wchodzącej w zakres działania tej komisji. Komisja stwierdziła, że realizacja
budżetu zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków przebiega w stopniu
zadawalającym i dobrym. Zwrócono uwagę na fakt, że informacja sporządzona
jest według danych na dzień 30 czerwca br., a od tego czasu minęły niemal
dalsze dwa miesiące i w zakresie realizacji niektórych zadań są one w stosunku
do tej daty daleko do przodu. Komisja wyraziła zadowolenie, że według
wszelkich danych do końca bieżącego roku zostanie wykonany remont dachu
na Sali gimnastycznej w Bestwinie. Komisja nie przytacza liczb, sum i kwot z
dochodów na oświatę i wychowanie z dochodów gminnych, bo jest to znane na
bieżąco i jest to w okolicach 4-6%. Kwota 9 113 762zł. jest duża, ale trzeba ją
umieć rozłożyć na tzw. czynniki pierwsze i tak tłumaczyć i nagłaśniać tą
sprawę. Komisja uważa, że za mało jest nagłaśniana sprawa oczyszczalni
ścieków w naszej gminie, a jest to inwestycja niezbędna, blokująca finansowo te
widoczne efekty dla społeczeństwa w postaci dróg, chodników, oświetleń itp.
Komisja uważa, że w miarę upływu czasu pewne efekty będą widoczne i
oddawane do eksploatacji, a wtedy zacznie spadać poziom zadłużenia naszej
gminy, który na obecnym etapie zaczyna być niepokojący. Przedstawiane
zamierzenia i pociągnięcia wójta gminy budzą jednak zaufanie, są logiczne,
przemyślane i są do zaakceptowania. Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i
Bezpieczeństwa Publicznego popiera przyjęcie informacji z wykonania budżetu
gminy za I półrocze 2008r.”
Komisji Rewizyjnej – Przewodniczący Jerzy Kijas
„Komisja Rewizyjna na spotkaniu w dniu 27 sierpnia 2008r. przeanalizowała
informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze br. w celu wypracowania
opinii dotyczącej w/w informacji. Po analizie przedstawionej informacji oraz w
oparciu o wyjaśnienia Wójta gminy, Komisja stwierdziła: wykonanie za I
półrocze br. po stronie dochodów 53%, wydatków 45% planu.
W rozbiciu na rodzaj dochodów za I półrocze:
- dochody własne 50,5%,
- subwencja ogólna 61,5%,
- dotacje celowe 47,3%.
W rozbiciu na rodzaj wydatków:
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- wydatki bieżące 47,9%,
- wydatki majątkowe 39,5%
Kwota zobowiązań gminy stanowi 37,2% planowanych dochodów.
Komisja Rewizyjna stwierdziła, że po stronie dochodów należy zwrócić uwagę
na:
- wpływy z opłat eksploatacyjnych od przedsiębiorstw górniczych węgla
kamiennego – wykonanie 29,3%.
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości - wykonanie 27,2%.
Po stronie wydatków należy zwrócić uwagę na wydatki majątkowe, ponieważ
wydatki majątkowe objęte wieloletnim planem inwestycyjnym zostały
wykonane w 42,3%. Natomiast nie objęte wieloletnim programem
inwestycyjnym zaledwie 1,5%.
Z wyjaśnień Wójta wynika, że plan zadaniowy zapisany w budżecie zostanie
zrealizowany.
Doceniając starania Wójta oraz urzędników, niepokój Komisji Rewizyjnej budzi
fakt, że nie pozyskano planowanych środków unijnych. Głównie z powodu
przesuwania terminów rozstrzygnięć konkursów, co utrudnia realizację
przyjętych zadań.
Biorąc pod uwagę całościową ocenę wykonania budżetu za I półrocze 2008r.
i wyjaśnienia Wójta, Komisja Rewizyjna wyraża pozytywną opinię
o przedłożonym sprawozdaniu z tego wykonania”.
• Dyskusja – Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek otworzył dyskusję nad
informacją z wykonania budżetu za I półrocze 2008r.
Brak głosów w dyskusji z uwagi na fakt, że informacja ta została dogłębnie
przedyskutowana na posiedzeniach komisji.
Wobec braku uwag i głosów w dyskusji, Przewodniczący Jerzy Zużałek
poddał informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008r. pod
głosowanie, w wyniku którego została ona przyjęta 15 głosami „za” tj.
jednogłośnie.
Ad.6
Informację o przygotowaniu placówek oświatowych do rozpoczęcia roku
szkolnego 2008/2009 przedstawił Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi szkół i
Przedszkoli Arkadiusz Maj. Z dniem 1 września br. rozpocznie rok szkolny 368
uczniów gimnazjów w 17 oddziałach, 646 uczniów w 32 oddziałach w szkołach
podstawowych. Do przedszkoli zapisanych jest 304 dzieci w 13 oddziałach z
czego 6 oddziałów to oddziały tzw. „zerówki”. Szkoły na dzień dzisiejszy są w
pełni przygotowane pod kątem kadry pedagogicznej, gdzie od września będzie
99 etatów nauczycielskich. W roku poprzednim było 102 etaty, ubytek nastąpił
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w związku z emeryturami. Stan nauczycielski na obecną liczbę oddziałów jest
wystarczający i zapewnione są wszystkie godziny łącznie z wnioskowanymi
godzinami dodatkowymi, głównie dotyczy to szkoły w Kaniowie i Bestwince.
Od tego roku będzie możliwość wyboru przez rodziców nauki języka
niemieckiego. Obsługa techniczna jest na niezmienionym poziomie w stosunku
do ubiegłego roku tj. 56,5 etatu na wszystkie placówki oświatowe. W trakcie
wakacji zostały dokonane niezbędne remonty, konserwacje.
Z głównych prac zostało wykonane:
Bestwina – remont kuchni, pion kuchenny wymalowany, doposażony w środki
niezbędne do obsługi ¾ uczniów w trzech sołectwach. Zostały również w
przedszkolu wymalowane wszystkie pomieszczenia i sale. W jadalni położono
nową wykładzinę.
W Szkole Podstawowej w Bestwinie zostały wymalowane dwie sale, został
zainstalowany nowy system alarmowy, zainstalowano nową
pracownie
komputerową dzięki projektowi Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Bestwinka – również został wymalowany pion kuchenny i jadalnia. Dokonano
zakupów podnoszący standard przebywania uczniów w szkole.
Kaniów- został zainstalowany nowy plac zabaw, zostały zrealizowane naprawy
energetyczne po burzach i wichurach, które spowodowały trochę strat.
Janowice – trwają roboty malarsko-konserwatorskie związane z gwarancjami,
które firma remontowa dawała.
Dyrektor Arkadiusz Maj podsumowując przygotowania do rozpoczęcia roku
szkolnego 2008/2009 stwierdził, że zarówno pod kątem kadrowym jak
i technicznym i organizacyjnym, szkoły są gotowe do rozpoczęcia pracy.
Będąc przy głosie krótko podzielił się jeszcze informacją dotyczącą planowanej
reformy w systemie oświaty w roku 2009. Zasygnalizował też o potrzebie i
konieczności dodatkowego pomieszczenia w Przedszkolu w Kaniowie, gdzie
jest ogromne obciążenie powierzchniowe przez dzieci. Przypomniał też o
problemach znanych przez państwa radnych, a dotyczących remontu dachu na
sali gimnastycznej w Bestwinie i możliwości zaadaptowania pomieszczeń w
Szkole w Bestwince
Ad.7
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,
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– 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 tej uchwały mówi tylko o przeniesieniach
środków na modernizację dachu na Sali gimnastycznej w Bestwinie w
kwocie 80tyś.zł. Są to środki z wysypiska śmieci - dział 900 przeniesione do
działu 801 oświata i wychowanie.
• Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji stałych.
• Brak głosów w dyskusji.
Uchwała Nr XX/177/2008 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 5 do nin. protokołu.
2) zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Bestwina,
• Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Alicja Grygierzec kierownik
referatu informując, że projekt tej uchwały powstał w związku z wycofaniem
wniosku o przeznaczenie terenów pod cmentarze w Bestwince.
• Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji stałych. Komisja
Budżetu i Finansów (niektórzy członkowie) zwróciła jednak uwagę na fakt,
że nie powinno dochodzić do sytuacji, w której w trakcie realizacji wycofuje
się wnioski, bo to nie tylko podraża koszty ale powoduje inne perturbacje.
• W trakcie krótkiej dyskusji Wójt oraz radna Danuta Kubik nakreślili
przyczynę zaistniałej sytuacji.
• Uchwała Nr XX/178/2008 w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do
sporządzenia
zmiany
Studium
uwarunkowań
i
kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina - została przyjęta 15
głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 6 do nin.
protokołu.
3) uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Bestwinka w gminie
Bestwina,
• Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Alicja Grygierzec kierownik
referatu informując, że projekt tej uchwały ściśle związany jest z wyżej
podjętą uchwałą, a jego treść została zmieniona zgodnie z propozycją komisji
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• Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji stałych.
• Brak głosów w dyskusji.
Uchwała Nr XX/179/2008 w sprawie uchylenia uchwały o przystąpieniu do
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
sołectwa Bestwinka w gminie Bestwina wraz ze zmienioną stylistycznie
treścią - została przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi
załącznik nr 7 do nin. protokołu.
4) sprzedaży nieruchomości.
• Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Alicja Grygierzec kierownik
referatu informując, że dotyczy to nieruchomości niezabudowanej położonej
w Janowicach przy ul. Janowickiej o pow. 0,0014ha na powiększenie
nieruchomości sąsiedniej (gdzie znajduje się Dom Weselny Pana
Stefanowskiego). Sprzedaż odbędzie się w drodze bezprzetargowej, bo
ustawodawca daje taką możliwość.
• Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji stałych.
• Brak głosów w dyskusji.
Uchwała Nr XX/180/2008 w sprawie sprzedaży nieruchomości - została
przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 8 do
nin. protokołu.
Ad.8
Wójt Stefan Wodniak poruszył sprawę dotyczącą remontu ul. Janowickiej. Jak
zaznaczył prace te są planowane już od kilku lat i nie są wykonane. Obecnie
pojawiła się możliwość i deklaracja Starostwa, że remont tej ulicy mógłby być
wykonany jeszcze w tym roku. Poinformował też, że badania, które były
wykonane w czerwcu br., a potwierdzające dobre podłoże tej drogi, zostały
podważone przez laboratorium w Katowicach Generalnej Dyrekcji Dróg
Oddział Katowicki. Z badań tych wynika, że podłoże to jest płynne i niestabilne.
Powstały więc dwa warianty remontu tej drogi. I wariant to wybranie podłoża i
wysypanie co najmniej na 0,5m nowego podłoża – koszt ponad 5mln.zł.
II wariant, to wykonanie nakładki do 18 cm asfaltu, która może
zrekompensować to złe podłoże i nawierzchnia tej drogi miałaby gwarancję na
wiele, wiele lat. Starostwo chce podjąć to ryzyko. Planuje się więc sfrezowanie
sfałdowań, a następnie położenie 5cm warstwy podkładowej, 3cm warstwy
ścieralnej i na to warstwy asfaltu. Koszt tego zadania powinien zamknąć się w
kwocie 1mln.zł. Wójt nawiązał do sesji majowej tego roku i przypomniał
wstępną deklarację Rady Gminy, że z następnego budżetu 2009 roku przekaże,
jako dofinansowanie tego zadania powiatowego do 500tyś.zł. Ponieważ już we
wrześniu br. mógłby się odbyć przetarg na wykonanie tych prac (odcinek od
granicy Hałcnowa do krzyża w kierunku szkoły) Wójt złożył wniosek, aby Rada
Gminy podtrzymała swoją wcześniejszą deklarację o dofinansowaniu remontu
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drogi powiatowej (ul. Janowickiej) w wysokości 50% kosztów, jednak nie
więcej niż 500tyś.zł. z budżetu 2009r.
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek poddał wniosek Wójta pod
głosowanie radnych. W wyniku głosowania został on przyjęty 15 głosami „za”
tj. jednogłośnie.
Również w ramach bieżących Wójt poinformował o oczyszczalni ścieków, która
była cyfrowo określona i podał, że współczynnik zadłużenia 37% wynika w
całości z finansowania z pożyczki z WFOŚiGW. Współczynnik ten na dzień
dzisiejszy jest większy w związku z tym, że nie ma rozstrzygnięcia na
pozyskanie dalszych ścieków. Kanalizacja I etapu Bestwinki jest już uzgodniona
i otrzymaliśmy kolejną pożyczkę z WFOŚiGW , która wprowadzona jest jako
aneks do pierwszej pożyczki finansującej oczyszczalnię ścieków. Jak zaznaczył,
jest to korzystne i jest to w systemie REMAS, który daje wcześniejsze
umorzenia. Zaznaczył, że w dniu jutrzejszym będzie podpisana pożyczka w
kwocie 2mln.zł. na kolektor tłoczny z przejęcia ścieków z oczyszczalni
kaniowskiej. Powołał komisję, która będzie sprawowała nadzór nad tym
rozruchem i ta komisja będzie miała do dyspozycji trzy zespoły: elektrycznoelektroniczny, mechaniczny i technologiczny. Podkreślił też, że niepokojące jest
to, że ścieków jest zbyt mało na moc bioreaktora, który ma pojemność 750m3.
Projektant, technolodzy i wykonawcy stawiają warunek, aby było co najmniej
30% ścieków. Fizycznie proces uruchomienia trzeba zakończyć do końca tego
roku, bo tak jest sporządzona umowa z wykonawcą, a rozliczyć to zadanie z
WFOŚiGW należy do 31 marca 2009r. Niepokojący jest też sygnał liczenia
kosztów oczyszczalni na tej małej ilości ścieków, bo wychodzą kwoty dość
pokaźne i może to być problemem przyszłorocznego budżetu.
Dodatkowo Wójt podzielił się informacją dotyczącą drogi S1, informując że
ustawa krajowa jest niespójna z ustawą unijną i aktualnie przepisy są
dostosowywane do tych unijnych. Stąd prace są wstrzymane. Końcem
października proces ten ma być zakończony i wówczas ruszą wszystkie prace.
Dotyczy to również remontu ulicy W.Witosa, jak i ośrodka rekreacyjnego w
Kaniowie.
W dyskusji głos zabrali:
Radny Antoni Grygierzec zwrócił się do Wójta aby, jak stwierdził, zachęcić go
do ponownego przeanalizowania bilansu ścieków, bo z informacji uzyskanej
od poprzedniego Wójta wie, że po podłączeniu ul. Dankowickiej do starej
oczyszczalni ścieków w Kaniowie, która miała pojemności 200m3 , tych ścieków
było wystarczająco. Stąd uważa, że jeżeli obecnie do tych 200 podłączy się
Bestwinkę, to tych ścieków powinno być nie 150m3 , lecz więcej.
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Wójt Stefan Wodniak wyjaśnił, że tamta oczyszczalnia nigdy „defakto” nie
pracowała na pełne obroty, gdyż występowały tam problemy ze złożem.
Obecnie z informacji uzyskanych od Prezesa PK KOMBEST wynika, że
maksymalnie czystych ścieków jest ok.150-160m3. Wójt podkreślił, że dołoży
wszelkich starań, aby problem ścieków został rozwiązany, bo jak zaznaczył, jest
to bardzo poważna inwestycja. Odpowiadając również na wątpliwości radnego
Łukasza Furczyka, czy nie będzie wpływu ścieków ze starej oczyszczalni na
nową oczyszczalnię, poinformował że nowa technologia wyklucza takie
możliwości.
Również w informacjach bieżących Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek
poinformował, że odbyły się Mistrzostwa Polski Juniorów w Kaniowie w kajakpolo i Drużyna Juniorów Młodszych zdobyła złoty medal, Drużyna Juniorów
zdobyła medal srebrny i Drużyna Juniorek Młodszych zdobyła medal brązowy.
Poinformował też, że w najbliższą sobotę odbędzie się VIII Święto Karpia
Polskiego w Kaniowie, na które wszystkich obecnych zaprosił. W programie
między innymi odbędzie się mecz – derby Kaniów-Bestwinka.
Zastępca Wójta Artur Beniowski podzielił się informacją, że od 16 lipca br.
rozpoczęły się patrole Policji w dni weekendowe i zgodnie z umową Komisariat
Policji w Czechowicach-Dziedzicach zobowiązany jest do co miesięcznego
składania raportu. Z raportu złożonego na dzień 31 lipca br. (za dwa tygodnie)
wynika, że było: 12 interwencji, legitymowano 62 osób, ujawniono 18
wykroczeń w tym 4 wnioski o ukaranie do sądu grodzkiego, 6 mandatów
karnych kredytowych, pouczono 8 osób, przeprowadzono kontrolę 12 pojazdów
i 19 bagaży, zatrzymano 2 nietrzeźwych kierujących, 1 osoba została
doprowadzona do izby wytrzeźwień, zatrzymano 1 osobę poszukiwaną listem
gończym.
Ad. 9
W ramach wniosków i zapytań radnych oraz rad sołeckich Przewodniczący
Jerzy Zużałek odczytał wnioski z posiedzeń rad sołeckich:
Radny Jacek Łuszczak podziękował za artykuł w Magazynie Gminnym na temat
ujęcia wodnego i wody, która w naszym środowisku jest sprawą najważniejszą.
Na podstawie własnej obserwacji stwierdził, że ul. Myśliwska i Żwirowa w
obrębie ujęcia wody są tak zaśmiecone, że jest to nie do przyjęcia. Zaapelował,
aby ta sprawa i sprawa czystości w całej naszej gminie była uwypuklona wśród
młodzieży w szkołach. Poruszył również sprawę przystanków. Zaznaczył, że
wiele zostało zrobione w tej kwestii, bo przystanki w dużej mierze zostały
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odnowione, ale zwrócił uwagę na konieczność odnowienia przystanku na ul.
W.Witosa w Bestwinie (przystanek opisany hasłami).
Radny Łukasz Furczyk uzupełnił wypowiedź Przewodniczącego Rady
informując, że w przyszłą niedzielę również odbędzie się mecz derbowy
Bestwina-Kaniów.
Kolejno nawiązał do remontu ul. Dankowickiej i zwrócił uwagę na rażące
zaniedbania przy tym remoncie. Zaapelował do motocyklistów o rozwagę
podczas jazdy. Są skargi mieszkańców na szybką jazdę motocyklistów
przekraczających prędkość 150km/godz. nie tylko porą nocną, kiedy nie ma
ruchu, ale również podczas dnia.
Radny Antoni Grygierzec zapytał o swoje wcześniejsze wnioski tj. czy są
czynione starania w sprawie poprawy wizerunku pomnika w Bestwinie (znaleźli
się sponsorzy) oraz o dokończenie krzyża w Kaniowie.
Poruszył również kwestię nawiązania kontaktów naszej gminy z gminą
partnerską. Wyraził swoją opinię, że dobrze byłoby taką gminę znaleźć i coś w
tej materii zrobić.
Radny Jerzy Kijas poruszył problem obcinania gałęzi, aby zabieg ten
wykonywać na wysokość kombajnów, gdyż podczas ostatnich żniw, szczególnie
na ul. Podleskiej i w okolicach lasu, ten problem wyniknął. Zaznaczył, że
gałęzie są obcinane lecz na wysokość samochodów.
Radny Jan Wróbel również poruszył sprawę konieczności obcięcia gałęzi na ul.
Ludowej w Kaniowie. Zwrócił uwagę, że podobny problem przejazdu
kombajnem jest na ul. Wielodroga, gdyż na jednej z posesji zostały posadzone
brzozy między płotem, a asfaltem. Prosił więc o sprawdzenie w jakiej odległości
można sadzić drzewa od krawędzi jezdni, aby nie utrudniały poruszania się po
drodze. Zapytał też o ul. Plebańską w Bestwinie.
Radny Wiesław Szypuła nawiązując do utrudnień w transporcie, poruszył z
kolei problem nisko osadzonych znaków drogowych, które także utrudniają
przejazd kombajnom. Za przykład podał znaki na skrzyżowaniu ul. Młyńskiej i
ul. Olchowej.
Radny Edward Jonkisz prosił o kamień na ul. Ludową na wyrównanie ostrego
pobocza. Podobnie, jak radny Jacek Łuszczak, zaproponował, aby z nowym
rokiem szkolnym nauczyciele rozmawiali z dziećmi na temat śmieci i
utrzymania czystości w gminie.
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Radny Łukasz Furczyk zgłosił, że na ul. Czechowickiej (zakręt) w odległości
0,5m od asfaltu rośnie drzewko, które aktualnie jest małe, ale trzeba je ściąć
zanim urośnie, bo niedługo będzie zagrażało bezpieczeństwu.
Wyraził nadzieję, że w przyszłorocznym budżecie powiat wróci do koncepcji
remontu ul. Krzywolaków, która jest coraz w gorszym stanie ze względu na
transport ciężki.
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek poruszył problem znaków
utrudniających widoczność na skrzyżowaniu ul. Krzywolaków z ul.
Czechowicką. Zgłosił niebezpieczną dziurę w rejonie przejazdu kolejowego w
okolicy ul. Floriana, jak również porozrzucane znaki drogowe. Wnioskował, aby
zlikwidować nieużyteczny basen p/poż. w centrum Kaniowa, a miejsce to
wykorzystać na powiększenie parkingu i poprawienie estetyki centrum
Kaniowa. Zapoznał też z wnioskiem skierowanym do Rady Gminy Bestwina od
mieszkańców ul. Dankowickiej, a posiadających działki o doprowadzenie
południowej części działki zapisanej w rubryce użytków jako „droga” do stanu
drogi rzeczywistej. Wnioskodawcy oświadczają gotowość partycypowania w
kosztach związanych z urządzeniem tej drogi. Pismo stanowi załącznik nr 9 do
nin. protokołu. Kopia została skierowana do Wójta Gminy celem rozpatrzenia.
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek odczytał wnioski z posiedzeń rad
sołeckich:
Wnioski Rady Sołeckiej w Janowicach
z dnia 04.08.2008r. (zał. nr 10 do nin. protokołu). Wnioski dotyczyły:
 Przycinania drzew i krzewów w pasie drogowym drogi powiatowej (ul.
Szkolna i Kubika),
 Remontu mostu na Łękawce – ul. Kubika, rowy wzdłuż drogi należy
udrożnić ponieważ woda wylewa się na ulicę,
 Wymiany lustra na skrzyżowaniu ul. Janowickiej z ul. Pszczelarską,
 Prośby do Policji o legitymowanie osób przemieszczających się w godzinach
nocnych, w związku z aktami wandalizmu,
 Prośby do zarządu Dróg o ponowne ustawienie znaku na ul. Pisarzowickiej
(wywrócony).
Wnioski Rady Sołeckiej w Kaniowie
z dnia 13.08.2008r. (zał. nr 11 do nin. protokołu). Wnioski na 2009 rok
dotyczyły:
 Dokończenia oświetlenia reszty oświetlenia na ul. Grobel Borowa,
 Dokończenia oświetlenia na ul. Mirowskiej,
 Dokończenia asfaltowania ulic: Nad Łękawką, Myśliwskiej, Gawlików,
Młyńskiej,
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 Zaadaptowania wolnego pomieszczenia w przedszkolu na salę gimnastyczna,
 Wykonania projektu Sali gimnastycznej,
 Remontu pozostałej części obejścia Domu Gromadzkiego i wjazdu do
Przedszkola,
 Dalszej kanalizacji wsi,
 Dalszej wymiany sieci wodociągowej plus likwidacji ślepych końcówek,
 Zabezpieczenia ujęcia wody wraz z adaptacją drugiego zbiornika,
 Wykonania remontu Domu Strażaka,
 Wykonania pozostałej części chodnika na ulicy Witosa (wyklup gruntu od
właścicieli),
 Wykonanie drogi bocznej Młyńskiej,
 Likwidacji zbiornika wodnego w centrum Kaniowa z przeznaczeniem na
inne inwestycje.
Przewodniczący odczytał również pismo Rady Sołeckiej w Kaniowie
skierowane do Wójta Gminy w sprawie ulicy Krzywolaków celem poprawy
bezpieczeństwa jej użytkowników. Pismo stanowi załącznik nr 12 do nin.
protokołu.
Sołtys sołectwa Bestwina Maria Maroszek zaprosiła na zebranie wiejskie, które
odbędzie się w dniu 14 września o godz. 10:30 w salkach katechetycznych w
Bestwinie.
Sołtys sołectwa Kaniów Marek Pękala sugerował, aby rozważyć zakup plandek
do dyspozycji OSP w celu zabezpieczenia budynków podczas kataklizmów.
Podniósł również problem nierzetelnie wykonanego przez powiat remontu ul.
Dankowickiej w Kaniowie. Informacyjnie podał, że co dwa tygodnie w środy
będzie prowadzony dyżur dzielnicowego w Kaniowie w godzinach od 16-tej do
17-tej.
Sołtys Sołectwa Janowice Jan Stanclik podziękował Wójtowi i Radzie Gminy za
zaangażowanie w przeprowadzenie remontu ul. Janowickiej.
Radny Stanisław Nycz prosił o zlecenie na przeczyszczenie przepustu na ul.
Pszczelarskiej w ok. państwa Lejkowskich oraz o przeczyszczenie rowu
pomiędzy posesją Pani Bożek a Pana Kudły.
Radny Jan Wróbel informacyjnie podał, że od poniedziałku będzie sprowadzone
wapno.
Przewodniczący Jerzy Zużałek prosił o informację dotyczącą odbioru odpadów
segregowanych.
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Ad.10
Przewodniczący Rady odczytał odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych oraz
rad sołeckich:
 odpowiedzi na zapytania i wnioski z sesji z dnia 10 lipca 2008r. –
załącznik nr 13 do nin. protokołu.
• działka przy ul. Dworkowej, przeznaczona do sprzedaży, została
uporządkowana,
• płyta przy wjeździe do CPN-u w Bestwince została zabezpieczona,
rozważane jest całkowite jej zlikwidowanie,
• w zakresie usuwania eternitu Urząd Gminy corocznie bezpłatnie odbiera,
wywozi i utylizuje eternit z około 30 budynków,
• wykaszanie poboczy jest wykonywane analogicznie tak samo jak
odśnieżanie, to znaczy: powiat wykasza wzdłuż dróg powiatowych, a
gmina wzdłuż dróg gminnych. Mieszkańcy zobowiązani są do
wykaszania trawników wzdłuż swoich posesji do rowu przydrożnego, a w
razie jego braku aż do krawędzi jezdni,
• pomieszczenia po byłej pizzerii (w starym przedszkolu w Janowicach) są
wydzierżawione. Najemca reguluje na bieżąco opłaty za media i czynsz,
• przejście pod torami w Kaniowie na ulicę Sportową zostało wykonane,
• remonty cząstkowe dróg gminnych zaplanowane są na początek września
br.,
• ulica Groszkowa znajduje się w Bielsku- Białej i podlega pod miejski
Zarząd Dróg,
• problemy dotyczące zadań powiatowych zostały zgłoszone do ZDP.
 Pismo Zastępcy wójta Gminy Bestwina kierowane do Zarządu Dróg
Powiatowych w Bielsku-Białej z dnia 28 sierpnia 2008r. - załącznik nr 14
do nin. protokołu.
• w nawiązaniu do interwencji Radnych Rady Gminy Bestwina, pismo
zawiera prośbę o większy nadzór nad pracami wykonywanymi na drogach
powiatowych (w ostatnim czasie niedbale wyremontowana ulica
Kościelna), a także o wycinkę krzaków szczególnie w miejscach
niebezpiecznych i na skrzyżowaniach (rejon ulicy Kościelnej i
Gospodarskiej, Ludowej i czechowickiej, Floriana i Dworkowej). Prośba
również dotyczyła przedstawienia informacji w sprawie skrzyżowania
ulic Krzywolaków i Czechowickiej (poza oznakowaniem nic dotychczas
nie zrobiono).
 Pismo Zastępcy Wójta Gminy Bestwina kierowane do Zarządu Dróg
Powiatowych w Bielsku-Białej z dnia 28 sierpnia 2008r. - załącznik nr 15
do nin. protokołu.
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• w związku z wnioskami Rady Sołeckiej w Janowicach prośba dotyczy
wykonania bądź zabezpieczenia środków w przyszłorocznym budżecie na
następujące zadania:
- przecinanie drzew i krzewów w pasie drogowym ulic Kubika i Szkolnej,
- remont mostu na Łękawce – ul. Kubika i wyczyszczenie rowów wzdłuż
tej drogi – w przypadku obfitych opadów woda wylewa się na ulicę,
- wymiana lustra na skrzyżowaniu ul. Janowickiej i Pszczelarskiej,
- przegląd znaków wzdłuż dróg powiatowych (powywracane, powyginane,
zniszczone).
 Pisma Wójta Gminy Bestwina kierowane do Zarządu Dróg Powiatowych
w Bielsku-Białej - załącznik nr 16 i 17 do nin. protokołu.
• jedno pismo dotyczy przeprowadzenia kompleksowego przeglądu i oceny
przyczyn obumierania drzewostanu przy ulicy Krakowskiej w Bestwinie
oraz ustalenie zakresu zabiegów pielęgnacyjnych, które zabezpieczą
pozostałe drzewa przed dalszą wycinką.
• odrębne pismo na interwencję Radnego Gminy Bestwina zostało
wystosowane o wycinkę dębu rosnącego przy tej samej ulicy z uwagi na
to, że jego stan zagraża bezpieczeństwu mieszkańców tam mieszkającym
oraz użytkownikom drogi.
Wójt Stefan Wodniak odpowiadając na wnioski z obecnej sesji nawiązał do
wniosku radnego Antoniego Grygierca w sprawie modernizacji pomnika
celem poprawy jego estetyki i stwierdził, że może należałoby się zastanowić
nad wykonaniem jakiegoś projektu i przedłożenia go do akceptacji radnych i
mieszkańców.
W tej kwestii rozwiązała się krótka dyskusja, po której ustalono, aby w tej
sprawie odbyło się spotkanie przy udziale: Wójta Gminy, Dyrektora CKSiR,
radnego Antoniego Grygierca oraz ewentualnych sponsorów w celu
wypracowania stanowiska co do dalszego działania.
Zaś w sprawie pomnika w Kaniowie (krzyża)Wójt poinformował, że fundatorem
jego odnowy jest p.Leszek Kosmaty i dalsze prace wokół krzyża, on sam sobie
pilotuje z Zarządem Dróg Powiatowych.
Odnośnie partnerstwa gminy, to wyraził swoje zdanie, że jest to słuszny
wniosek, bo wiele samorządów takie ścisłe związki ma, nie tylko z samorządami
krajowymi, ale i zagranicznymi.
Wójt nawiązując do wycinki drzew, krzewów, koszenia traw przy drogach
powiatowych stwierdził, że najlepiej byłoby gdyby powiat przekazał środki na
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ten cel gminie, to wówczas sami przy pomocy własnej brygady moglibyśmy te
proste czynności wykonać od zaraz.
Zastępca Wójta Artur Beniowski wyjaśnił, że śmieci segregowane odbiera firma
REZ-BUD, gdyż dotychczasowy odbiorca otrzymał wypowiedzenie umowy na
składowisko. Terminy odbioru nie powinny się różnić od dotychczasowych,
niemniej firma REZ-BUD zobowiązała się, że wszystkie nowe terminy poda do
wiadomości.
Informację uzupełniła Kierownik Alicja Grygierzec wyjaśniając, że do odbioru
odpadów segregowanych zobowiązana jest ta firma, z którą właściciel
nieruchomości ma podpisaną umowę na wywóz śmieci.
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek odniósł się do partnerstwa gminy
i stwierdził, że osobiście z dystansem podchodzi do tego typu sprawy.
Z doświadczenia wie, że będzie to odbierane, iż radni urządzają sobie
wycieczki. I nawet gdyby te wyjazdy były pokrywane z diet, tak nikt w to nie
uwierzy. Stwierdził jednak, że jeżeli taka wola Rady by była, to jest pierwszy
promyk, który mógłby pozwolić na nawiązanie takich kontaktów z jednym z
samorządów niemieckich. Tam właśnie, w miesiącu wrześniu br., udadzą się
przedstawiciele Towarzystwa Miłośników Ziemi Bestwińskiej, gdyż w tej
miejscowości został odnaleziony bestwiński dzwon kościelny, który został
wywieziony podczas II wojny światowej. Jest to dzwon starszy od dzwonu
„Zygmunta”. Byłaby to więc okazja do nawiązania kontaktów z tym
samorządem.
Ad.11
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Jerzy Zużałek dziękując za
udział w obradach, za dyskusję, zamknął XX sesję Rady Gminy Bestwina w
dniu 28 sierpnia 2008 roku.
Sesja rozpoczęła się o godz. 14:30 a zakończyła o godz.17:35.
Protokolant:
Insp. Irena Glądys

Sekretarz obrad:
Radny Jerzy Kijas
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