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Bestwina, dn. 02 października 2008r.
P r o t o k ó ł Nr XXI/2008
z sesji Rady Gminy Bestwina, która odbyła się w dniu 02 października 2008
roku w Urzędzie Gminy Bestwina.
Protokół obejmuje uchwały Rady Gminy Bestwina od Nr XXI/181/2008 do
Nr XXI/188/2008.
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%.
Projekt porządku obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Zatwierdzenie projektu porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmiany Uchwały Nr XIII/128/2007 Rady Gminy Bestwina z dnia
13 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu gminy na 2008 rok,
2) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od
tego podatku obowiązujących w Gminie Bestwina w 2009roku,
3) zmiany Uchwały Nr XXXI/227/2005 z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie
określenia wzorów informacji i deklaracji o podmiocie i przedmiocie
opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od
nieruchomości, podatku leśnego, podatku rolnego,
4) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
niektórych nauczycieli,
5) zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Bestwina 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
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czele z Wójtem Gminy, Zastępcą Wójta i Skarbnikiem Gminy, sołtysów,
radnych powiatowych, zaproszonych dyrektorów i nauczycieli szkół z terenu
gminy Bestwina oraz wszystkich pozostałych przybyłych na obrady. Otworzył
XXI sesję Rady Gminy Bestwina w dniu 2 października 2008r. Na podstawie
posiadanej listy obecności stwierdził prawomocność obrad.
Przed przystąpieniem do części roboczej sesji, Przewodniczący Rady Gminy
udzielił głosu Wójtowi Gminy Stefanowi Wodniakowi.
Wójt Stefan Wodniak poinformował, że w związku z tym, iż corocznie
ustanawia nagrodę dla wybijających się dyrektorek oraz nauczycieli z okazji
Dnia Edukacji Narodowej chciałby na tej sesji uroczyście wręczyć tą nagrodę i
pogratulować tych efektów, które osiągnęli. Wspólnie więc z Dyrektorem
Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli Arkadiuszem Majem przystąpił
do tej miłej ceremonii. Szczególne uznanie wójta w bieżącym roku uzyskały:
Małysz Elżbieta - nauczyciel Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Janowicach
- za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej, a w
szczególności za opracowanie i wdrożenie programu autorskiego "Bawimy się
w teatr", doskonalenie warsztatu pracy i wzbogacenie oferty edukacyjnej
Przedszkola w Janowicach.
Jolanta Kuczyńska - nauczyciel Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w
Janowicach - za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno - wychowawczej, a
w szczególności za skuteczne przygotowanie uczniów do konkursów
przedmiotowych, realizację działań proekologicznych oraz wdrażanie
nowatorskich metod, nauczania.
Halina Nycz-Gach - nauczyciel Gimnazjum w Bestwince - za wybitne
osiągnięcia w pracy dydaktyczno - wychowawczej, realizację europejskich
projektów edukacyjnych oraz wdrażanie nowatorskich metod nauczania.
Ewa Sierant - nauczyciel Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bestwinie i
Gimnazjum w Bestwinie - za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno wychowawczej, a w szczególności za opracowanie i wdrożenie programu
autorskiego "Po ścieżkach przeszłości do czasów współczesnych" oraz za opiekę
nad drużyną harcerską skupiającą uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.
Maria Drewniak - nauczyciel Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bestwinie za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno - wychowawczej, a w
szczególności za zaangażowanie w pracy z najmłodszymi dziećmi, doskonalenie
warsztatu pracy i wzbogacenie oferty edukacyjnej Przedszkola w Bestwinie.
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Katarzyna Tekieli - nauczyciel Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w
Bestwince - za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno - wychowawczej, za
stosowanie nowatorskich metod nauczania oraz za realizację ekologicznych
projektów edukacyjnych.
Danuta Tekieli Herman - dyrektor Gimnazjum w Bestwince - za wzorową
pracę dydaktyczną, prawidłową realizację budżetu placówki oraz tworzenie
odpowiednich warunków nauki i pracy dla uczniów i nauczycieli.
Anna Okruta - zastępca dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w
Kaniowie - za wzorową pracę przy tworzeniu i organizacji procesu dydaktyczno
– wychowawczego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kaniowie.
Urszula Kal - dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Janowicach - za
wzorową pracę dydaktyczną, prawidłową realizację budżetu placówki oraz
tworzenie odpowiednich warunków nauki i pracy umożliwiających rozwój
zarówno uczniom jak i nauczycielom.
Po tym miłym akcencie przystąpiono do części roboczej sesji.
Ad.2
Sekretarzem obrad zgodnie z harmonogramem jednogłośnie wybrany został
radny Benedykt Kohut.
Ad.3
Do przedstawionego projektu porządku obrad został wniesiony wniosek Wójta
Gminy o rozszerzenie porządku obrad o dodatkowe projekty uchwał w sprawie:
- zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie
zadania inwestycyjnego pn.: wymiana sieci wodociągowej przy ul. Braci
Dudów w sołectwie Bestwinka, Gmina Bestwina,
-

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

- przystąpienia do sporządzenia zmiany w Miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kaniów w gminie Bestwina,
przy północno-zachodniej granicy, przyjętego uchwałą Nr VIII/72/2007
Rady Gminy Bestwina z dnia 28 czerwca 2007r.
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Wniosek został przyjęty
15 głosami „za” tj. jednogłośnie. Również
jednogłośnie tj. 15 głosami „za” został przyjęty porządek obrad rozszerzony o
przegłosowane projekty uchwał.
Porządek obrad po zmianach przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Zatwierdzenie projektu porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmiany Uchwały Nr XIII/128/2007 Rady Gminy Bestwina z dnia
13 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu gminy na 2008 rok,
2) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na
dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: wymiana sieci
wodociągowej przy ul. Braci Dudów w sołectwie Bestwinka, Gmina
Bestwina,
3) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od
tego podatku obowiązujących w Gminie Bestwina w 2009roku,
4) zmiany Uchwały Nr XXXI/227/2005 z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie
określenia wzorów informacji i deklaracji o podmiocie i przedmiocie
opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od
nieruchomości, podatku leśnego, podatku rolnego,
5) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
niektórych nauczycieli,
6) zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Bestwina w gminie
Bestwina,
7) przystąpienia
do
sporządzenia
zmiany
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kaniów w gminie Bestwina,
8) przystąpienia do sporządzenia zmiany w Miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kaniów w gminie Bestwina,
przy północno-zachodniej granicy, przyjętego uchwałą Nr VIII/72/2007
Rady Gminy Bestwina z dnia 28 czerwca 2007r.
6. Informacje bieżące.
7. Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich.
8. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania.
9. Zamknięcie sesji.
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
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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,
– 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 tej uchwały mówi o zwiększeniu dochodów o
kwotę 56 180,17zł. tj. z tytułu zwiększenia planu wpływów opłat za
zezwolenie na sprzedaż alkoholu o kwotę 13 000,00zł. i z tytułu otrzymania
dotacji rozwojowej na realizację zadania „Kapitał Ludzki” przez Ośrodek
Pomocy Społecznej kwotę 43 180,17zł. Wydatki zwiększa się także o taką
samą kwotę tj. 56 180,17zł. w działach: Ochrona zdrowia o kwotę
13 000,00zł., Pomoc społeczna o kwotę 43 180,17zł.
Zmniejsza się również wydatki budżetu gminy o kwotę 1 390 200,00zł. tj. w
dziale Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 990 200,00zł., w związku z tym, że na
budowę sieci kanalizacji tłocznej w sołectwie Kaniów gmina Bestwina była
planowana pożyczka w kwocie 2 090 000,00zł., a otrzymaliśmy
1 499 800,00zł. i tu wynika różnica w kwocie 590 200,00zł., oraz o kwotę
400 000,00zł. pożyczki na wymianę sieci wodociągowej ul. Braci Dudów, z
uwagi na to, że nastąpiła zmiana harmonogramu wykonywania prac na tym
zadaniu i w tym roku odstępuje się od wzięcia tej pożyczki. Nie będzie też
brany w tym roku kredyt na modernizację OSP w Kaniowie w kwocie
400 000,00zł. i o tą kwotę zmniejszają się przychody. Zwróciła uwagę, że
projekt uchwały mówi również o przeniesieniach wydatków między
działami. I tak:
- z działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwotę 25 000,00zł przenosi się
do działu 600 – Transport i łączność,
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- z działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę
63 500,00zl. przenosi się do działu 750 Administracja publiczna,
- z działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotę
11 000,00zł. przenosi się do działu 010– Rolnictwo i łowiectwo,
- z działu 926 – Kultura i sport kwotę 32 500,00zł. przenosi się do działu
010 – Rolnictwo i łowiectwo.
Poinformowała też, że wprowadza się zapis do załącznika nr 1 do Uchwały
budżetowej Nr XIX/171/2008 Rady Gminy Bestwina z dnia 10 lipca 2008r.
pod nazwą „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki nie podlegające
zwrotowi pochodzące ze źródeł zagranicznych.
Po wprowadzeniu zmian objętych niniejszym projektem uchwały budżet
gminy Bestwina wyniesie:
Po stronie dochodów kwotę 23 468 755,23zł,
Po stronie wydatków kwotę 28 144 777,98zł.
Planowany deficyt budżetu w kwocie 4 676 022,75zł. zostanie pokryty z:
- planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym
§ 952 - 4 263 028,00zł.
- wolnych środków na rynku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych § 955 - 412 994,75zł.
Skarbnik Gminy udzieliła również wyjaśnień do autopoprawki, którą
otrzymali radni w stosunku do pierwotnego projektu uchwały. Zaznaczyła, że
pierwotny projekt uchwały został doprecyzowany w dziale 852, gdyż
pierwotny projekt mówił o dziale 853.
Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji stałych.
Brak głosów w dyskusji.
Autopoprawka została przyjęta 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw”
i 2 głosach „wstrzymujących się”.
W
wyniku
przeprowadzonego
głosowania
również
Uchwała
Nr XXI/181/2008 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 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw”
i 2 głosach ”wstrzymujących się”. Uchwała stanowi załącznik nr 3 do nin.
protokołu.

2) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie
zadania inwestycyjnego pn.: wymiana sieci wodociągowej przy ul. Braci
Dudów w sołectwie Bestwinka, Gmina Bestwina,
• Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Wójt Gminy Stefan Wodniak
informując, że z uwagi na to, że powyższą uchwałą zostały w budżecie

7

uwolnione środki, zmienione też zostało wykonanie zadania „wymiana sieci
wodociągowej przy ul. Braci Dudów w sołectwie Bestwinka. Realizacja
zadania przewidziana jest w latach 2008-2009 i będzie finansowana
pożyczką planowaną do zaciągnięcia w 2009 roku w kwocie
1 160 000,00zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Katowicach. Zaznaczył, że jest to korzystniejsze w
porównaniu z pierwszym wariantem, gdzie nie było możliwości takiej kwoty
wyeksponować i to całe zadanie wpisać. Poinformował też, że po
zrealizowaniu tego zadania w 50% ta pożyczka będzie umorzona.
• Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji stałych.
• Brak głosów w dyskusji.
• W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXI/182/2008 w
sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na
dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: wymiana sieci
wodociągowej przy ul. Braci Dudów w sołectwie Bestwinka, Gmina
Bestwina – została przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała
stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.
3) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od
tego podatku obowiązujących w Gminie Bestwina w 2009roku,
• Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Wójt Gminy Stefan Wodniak
informując, że w projekcie tym nie została uwzględniona podwyżka stawki
podatku lecz jej urealnienie o stopień inflacji. Wyraził nadzieję, że ta
propozycja jest do przyjęcia przez mieszkańców
• Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji stałych.
• Brak głosów w dyskusji.
• W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXI/183/2008 w
sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz
zwolnień od tego podatku obowiązujących w Gminie Bestwina w
2009roku – została przyjęta 14 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1
głosie ”wstrzymującym się”. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do nin.
protokołu.
4) zmiany Uchwały Nr XXXI/227/2005 z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie
określenia wzorów informacji i deklaracji o podmiocie i przedmiocie
opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od
nieruchomości, podatku leśnego, podatku rolnego,
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• Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Skarbnik Gminy Stanisława
Grzywa informując, że jest to sprawa techniczna, ponieważ dotychczasowe
deklaracje nie spełniają wymogów.
• Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji stałych.
• Brak głosów w dyskusji.
• W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXI/184/2008 w
sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/227/2005 z dnia 28 grudnia 2005r. w
sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji o podmiocie i
przedmiocie opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku
od nieruchomości, podatku leśnego, podatku rolnego – została przyjęta 15
głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 6 do nin.
protokołu.
5) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych
nauczycieli,
• Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Dyrektor Gminnego Zespołu
Obsługi Szkół i Przedszkoli, Arkadiusz Maj informując, że projekt uchwały
jest charakteru technicznego i szczegółowo został omówiony na
posiedzeniach komisji, niemniej prosił o uwzględnienie autopoprawki
również o charakterze technicznym w § 1 projektu poprzez dodanie zdania:
„Za godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych uważa
się godzinę zegarową”.
• Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji stałych.
• Brak głosów w dyskusji.
• W wyniku przeprowadzonego głosowania autopoprawka została przyjęta 15
głosami „za” tj. jednogłośnie”. Również Uchwała Nr XXI/185/2008 w
sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
niektórych nauczycieli wraz z przegłosowaną autopoprawką – została
przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do
nin. protokołu.
6) zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego sołectwa Bestwina w gminie Bestwina,
• Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Wójt Stefan Wodniak informując, że
wpłynął wniosek OSP w Bestwinie o przekwalifikowanie zasad
zagospodarowania działki o pow. Ok. 030ha położonej w obrębie Domu
Strażaka na teren pod zabudowę. Środki uzyskane ze sprzedaży działki OSP
planuje przeznaczyć na zakup samochodu strażackiego w roku 2010.
• Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji stałych.
• Brak głosów w dyskusji.
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• W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXI/186/2008 w
sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Bestwina
w gminie Bestwina – została przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu.
7) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego sołectwa Kaniów w gminie Bestwina,
• Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Wójt Stefan Wodniak informując, że
dotyczy to terenów w okolicy Parku Techniki Lotniczej w Kaniowie,
bowiem pojawiła się możliwość usytuowania tam Centrum Zarządzania
Kryzysowego z lądowiskiem helikopterów.
• Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji stałych.
• Brak głosów w dyskusji.
• W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXI/187/2008 w
sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kaniów w gminie Bestwina
– została przyjęta 14 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie
”wstrzymującym się”. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu.
8) przystąpienia do sporządzenia zmiany w Miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kaniów w gminie Bestwina,
przy północno-zachodniej granicy, przyjętego uchwałą Nr VIII/72/2007
Rady Gminy Bestwina z dnia 28 czerwca 2007r.
• Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Wójt Stefan Wodniak informując,
że dot. to zmiany przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenów na tereny
obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług oraz zmiany
przeznaczenia terenów dróg wewnętrznych na tereny dróg publicznych.
• Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji stałych.
• Brak głosów w dyskusji.
• W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXI/188/2008 w
sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w Miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kaniów w gminie Bestwina,
przy północno-zachodniej granicy, przyjętego uchwałą Nr VIII/72/2007
Rady Gminy Bestwina z dnia 28 czerwca 2007r. – została przyjęta 14
głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie ”wstrzymującym się”.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu.
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Ad.6
Informacje bieżące – Przewodniczący Jerzy Zużałek odczytał pismo Starosty
Bielskiego w sprawie kolejnej edycji Nagrody Starosty Bielskiego im. Księdza
Józefa Londzina. W tej kwestii rozwiązała się krótka dyskusja podczas, której
zaproponowano kandydaturę Pana Karola Ryszki z Kaniowa.
Kolejno Przewodniczący Jerzy Zużałek zaprosił wszystkich na konferencję,
która odbędzie się w dniu 10 października 2008r. o godz. 16:00 w CKSiR w
Bestwinie. Przypomniał, że jest to druga edycja Bestwińskich Spotkań
Socjologicznych – w tym roku tematem przewodnim będzie „Polska wieś w
Unii Europejskiej”. Konferencje patronuje Akademia Techniczno
Humanistyczna oraz Starostwo Powiatowe.
Wójt Stefan Wodniak zaproponował, aby w tym roku Święto Niepodległości 11 Listopada rozpocząć udziałem we Mszy Świętej o godz. 9:30 w Bestwinie,
wysłuchaniem laureatów pieśni patriotycznych, a następnie wraz z pocztami
sztandarowymi i orkiestrą udać się z kościoła pod pomnik obok Urzędu Gminy
celem złożenia kwiatów.
Propozycja Wójta została zaakceptowana.

Ad.7
W ramach wniosków i zapytań radnych oraz rad sołeckich głos zabrali:
Radny Łukasz Furczyk zapytał, na jakim etapie jest sprzedaż działki w okolicy
oczyszczalni o pow. ok. 1ha.
Radny Stanisław Nycz zapytał, kiedy nastąpi otwarcie pizzerii w Janowicach.
Radny Jan Wróbel zapytał, na jakim etapie jest usunięcie brzózek i tui na ul.
Wielodroga.
Radny Edward Jonkisz zaproponował, aby do folderu o gminie zlecić
wykonanie zdjęć terenów rekreacyjnych z „lotu ptaka” sugerując, że obecnie
kiedy w gminie jest lotnisko, to jest taka możliwość.
Radny Jerzy Stanclik zapytał, czy w roku bieżącym odbędzie się spotkanie z
projektantem w sprawie zagospodarowania terenów pożwirowych? Zastępca
Wójta Artur Beniowski poinformował, że takie spotkanie jest przewidziane w
tym roku.
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek nawiązał do wyborów do europarlamentu,
które odbędą się w przyszłym roku i poddał pod rozwagę, aby przy tej okazji
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przeprowadzić referendum „śmieciowe”, czyli samo opodatkowanie się
mieszkańców. Zaznaczył, że takie głosy padały nie tylko od radnych ale i od
mieszkańców naszej gminy.
Radny Łukasz Furczyk stwierdził, że jest za taką propozycją jeżeli do tego czasu
nie ukaże się ustawa regulująca gospodarkę śmieciami.
Radny Jacek Łuszczak nawiązał do wcześniej podjętej uchwały w sprawie
zmian w budżecie gminy na 2008 rok i wyraził swoją opinię, że nigdy nie
będzie za tym, aby przenosić środki z pewnych punktów na inne punkty
dotyczące kosztów osobowych. Zaapelował więc, aby na komisjach, bądź w
zespołach zająć się planem, który zajmie się również kosztami prostymi.
Kolejno Przewodniczący odczytał wnioski z posiedzeń rad sołeckich oraz z
zebrań wiejskich:
Wnioski z zebrania Rady Sołeckiej w Janowicach z dnia 1 września 2008r:
Załącznik nr 11 do nin. Protokołu
 Sprawdzić jeszcze raz miejsce awarii wodociągowej i usunąć skutki prac
przy budynku byłego przedszkola, tzn. zaasfaltować to miejsce wykopu,
 Wykonać przekop pod ulicą Łanową celem odwodnienia,
 Zabezpieczyć domek gastronomiczny na terenach rekreacyjnych
(okratowanie celem zabezpieczenia przed dewastacją),
 Wyczyścić przystanki w centrum Janowic i blisko granicy z Hałcnowem w
okolicy p. Stolarzewiczów (pomalowane szyby sprayem),
 Remont chodnika i skorygowanie studzienek od byłego przedszkola w
kierunku szkoły.
Ponadto Rada Sołecka proponuje wnioski, które należałoby ująć w budżecie na
2009r. tj.:
1) Wykonanie asfaltowania i odwodnienia ul. Famułkowej,
2) Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na ul. Podlesie oraz wykonanie
asfaltowania na dalszym ciągu ulicy w stronę ulicy szkolnej,
3) Zaprojektowanie i wykonanie chodnika od ul. Targanickiej w stronę
Leśniczówki,
4) Rozpatrzenie możliwości wykonania chodnika wzdłuż ul. Janowickiej od
p. Ciszczoń do p. Grzybowskich,
5) Oświetlenie ul. Janowickiej od granicy z Bestwiną w kierunku centrum
Janowic,
6) Prośba o dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Janowice w 2009 r.
7) Zabezpieczenie środków finansowych pod zakup gruntu pod boisko
piłkarskie w Janowicach lub znalezienie takiego miejsca,
8) Wykonanie oświetlenia na ul. Górskiej od p. Kapałów do ul. Janowickiej,
9) Wykonanie parkingu przy szkole w Janowicach od ul. Janowickiej,
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10) Rada Sołecka prosi o zabezpieczenie kwoty 50tyś.zł. na dalsze prace na
terenach rekreacyjnych.
W związku z uwagami i prośbami mieszkańców sołectwa Janowice, sołtys Jan
Stanclik wystąpił do Urzędu Gminy i Rady Gminy Bestwina z następującymi
wnioskami:
1) skontrolowanie stanu dróg gminnych i powiatowych w sołectwie Janowice,
w szczególności pod kątem dziur w asfalcie i zarastania pasa drogi gałęziami,
które rosną w pobliżu dróg: ul. Kubika, ul. Szkolna, ul. Górska, ul. Borowa,
ul. Łanowa, ul. Miodowa, ul. Pszczelarska.
2) skierowanie do Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej lub do
właściciela plantacji wierzby energetycznej o wycięcie krzewów, które
sięgają na środek drogi.
3) podjęcie rozmów z Zarządem Koła Łowieckiego „Bażant” w Bestwinie w
kwestii dzikich świń, które pojawiły się w lesie janowickim.
Pismo stanowi załącznik nr 12 do nin. protokołu.
Wnioski z Zebrania Wiejskiego w Bestwinie z dnia 14 września 2008r.
Załącznik nr 13 do nin. protokołu.
 Na ul. Wydrzyniec odsunąć znak drogowy od drogi w celu umożliwienia
przejazdu kombajnów,
 Zorganizować zajęcia gimnastyki korekcyjnej w Gimnazjum w Bestwinie,
 Na ul. Wydrzyniec, od ul. Kwiatowej, zrobić konieczne odwodnienie,
 Utwardzić i zaasfaltować boczną ul. Witosa do państwa Harężów,
 Usunąć załamanie drogi na ul. Kościelnej, obok państwa Kutrybów,
 Konsekwentnie wymagać realizacji działań dotyczących utrzymania dróg
powiatowych ul. Witosa i ul. Bialskiej przez powiat:
- zakaz parkowania samochodów koło sklepu na ul. Witosa,
- wysokie krawężniki przy chodniku na ul. Witosa ściąć lub polać asfaltem,
- usunąć „muldy” w asfalcie koło krawężnika przy przejściu dla pieszych z
ul. Krakowskiej na ul. Bialską,
- Sprawdzić znaki drogowe ograniczające prędkość do 40 km/h w dwóch
kierunkach ul. Bialskiej,
- Obciąć gałęzie (za rzeką Białką) zasłaniające tablicę „Gmina Bestwina
Wita”,
- wykosić skarpę przy ul. Bialskiej obok p. Krauza i Wójtowicza,
 Rozwiązać sprawy zapewnienia bezpieczeństwa pieszych wzdłuż ul.
Krakowskiej w kierunku na Magówkę do Granic,
 Wyczyścić rów odwadniający wzdłuż ul. Leszczynowej, od ul. Szkolnej,
 Przeprowadzić remont mostka na ul. Szkolnej
 Podjąć działania mające na celu przygotowanie dokumentacji na dalsza część
chodnika przy ul. Bialskiej,
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 Postawić kontenery na odpady segregowane na terenie firmy Rezbud,
 Przy wjeździe z ul. Buczyna wyciąć dwie akacje i krzaki ograniczające
widoczność,
 Zainstalować punkty świetlne na ul. Krakowskiej, obok „Księżego Lasu”.
 Uszorstnić nawierzchnię ul. Bialskiej w rejonie zakrętów obok dr Magi.
Wnioski Rady Sołeckiej w Bestwince z dnia 8 września 2008r. –załącznik nr
14 do nin. protokołu.
 Naprawić znaki oznajmujące miejscowość Bestwinka:
a) z ul. Nad Łękawką Dankowice na ul. Braci Dudów – znak zamalowany,
b) brak znaków przy ul. Dankowickiej od strony Dankowic i ul. Św. Floriana
od strony Kaniowa przy torach kolejowych.
Pismo Rady Sołeckiej w Kaniowie z dnia 17 września 2008 skierowane do
Zarządu GS „Samopomoc Chłopska” – załącznik nr 15 do nin. protokołu.
Pismo dotyczy uporządkowania terenu wokół budynku GS-u, jak i samego
budynku w Kaniowie (powybijane, pozaklejane kartonami okna, chwasty
rosnące przy krawężnikach, spękana nawierzchnia asfaltowa.
Wnioski z Zebrania Wiejskiego w Kaniowie z dnia 21 września 2008r. –
załącznik nr 16 do nin. protokołu.
 Zakupić plandeki dla OSP w celu zabezpieczenia na wypadek żywiołów
nawiedzających naszą gminę,
 Zwrócić się do ks. Proboszcza o dokonanie wycięcia drzewostanu na terenie
przykościelnym, które zagraża okolicznym posesjom w czasie silnych
wiatrów,
 Wykonać oświetlenia ul. Łabędziej ze szczególnym uwzględnieniem okolic
skrzyżowania z ul. Głębokie,
 Rozważyć możliwość przeprowadzenia dezynfekcji przeciw komarom na
terenie Kaniowa.
Wnioski Rady Sołeckiej w Kaniowie z dnia 9 września 2008r. – załącznik nr
17 do nin. protokołu.
 Umieścić na drodze dojazdowej do Parku Techniki Lotniczej od strony
Czechowic-dziedzic tablic z nazwami gminy i sołectwa,
 Prześwietlić drzewa, w szczególności wzdłuż ul. Kóski na wysokości posesji
nr 33,
 Rozważyć możliwość dofinansowania Rad sołeckich celem drobnych
szybkich inwestycji na terenie sołectwa,
 Zasięgnąć informacji na temat przekazania określonej sumy pieniędzy z
oddzielnego konta, gdzie ulokowane są pieniądze ze Spółki Pastwiskowej
Radzie Sołeckiej, celem dofinansowania budowy kaplicy,
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 Wprowadzić do budżetu gminy położenie nawierzchni asfaltowej na ul.
Parkowej oraz na ul. Mirowskiej od skrzyżowania z ul. Parkową w kierunku
ul. Łabędziej.
Wnioski z Zebrania Wiejskiego w Janowicach z dnia 28 września 2008r. –
załącznik nr 18 do nin. protokołu.
 Oświetlenie na ul. Pisarzowickiej,
 Tabliczki zakazujące śmiecenia,
 Wykarczowanie zarośli przy ul. Górskiej,
 Oświetlenie ul. Górskiej,
 Przejęcie ul. Miodowej przez gminę,
 Poszerzenie ul. Targanickiej,
 Rów odwadniający obok działki państwa Ajchler,
 Czyszczenie poboczy dróg,
 Powołanie funkcji dróżnika,
 Korekta rozkładu jazdy linii 56,
 Poprawa widoczności na poboczach dróg,
 Wprowadzenie obowiązku wykaszania działek – egzekwowanie,
Pismo OSP Bestwinka z dnia 1 września 2008r.- załącznik nr 19 do nin.
protokołu.
Pismo dotyczy prośby o przeznaczenie w budżecie gminy na 2009r. kwoty
25 000zł. na cele OSP Bestwinka z przeznaczeniem na zapłatę:
- wykonania placu ćwiczeń przed Remizą,- 18 000zł.
- modernizację kuchni – wykonanie zmywalni naczyń 7 000zł.
Ad.8
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek odczytał odpowiedzi udzielone przez:
Zastępcę Wójta Artura Beniowskiego
• Pismo kierowane do Dyrektora GZOSiP w Bestwinie – zał. nr do nin.
protokołu. Pismo zawiera prośbę jeszcze większe zaangażowanie
dyrektorów, wychowawców i nauczycieli w edukację ekologiczną dzieci i
młodzieży. Pismo stanowi załącznik nr 20 do nin. protokołu.
• Odpowiedzi na wnioski i zapytania z sesji z 28.08.2008 - zał. nr 21 do nin.
protokołu.
1) Wnioski dotyczące ekologii, czystości i edukacji dzieci i młodzieży w tym
kierunku zostały przekazane do GZOSiP,
2) Przystanek przy „Spółdzielni” w Bestwince zostanie odnowiony do końca
października br.
3) Będą brane pod uwagę wnioski dotyczące wycinki gałęzi szczególnie tam
gdzie poruszają się kombajny,
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4) Ul. Plebańska (boczna) zostanie utwardzona do końca października,
5) Wnioskowane krzaki i drzewa przy ul. Czechowickiej zostały usunięte,
6) Wnioski dotyczące zagospodarowania centrum Kaniowa zostaną ujęte w
projekcie budżetu na 2009r.
• Odpowiedzi na wnioski z Zebrania Wiejskiego w Kaniowie - zał. 22 nr
do nin. protokołu.
1) Oświetlenie ul. Łabędziej (obok posesji państwa Niemiec), będzie
rozważane w konstruowaniu budżetu na 2009r.Niemniej wykonywane
będą tylko oświetlenia i projekty miejsc najbardziej koniecznych,
2) Została sformułowana prośba pisemna o uporządkowanie swoich
własności w centrum Kaniowa,
3) Przejęcie przez Spółkę Wodną Melioracyjną rowu przy ul. Dankowickiej
może nastąpić tylko podczas walnego zebrania, które odbędzie się
początkiem przyszłego roku,
4) Ul. Wielodroga została wyremontowana podczas cyklu remontów
gruntowych wykonywanych w maju i będzie nadal w ramach potrzeby
naprawiana,
5) PKS S.A w Bielsku-Białej ustala kursy w oparciu o rzeczywiste potrzeby
mając na uwadze kwestie społeczne, ekonomiczne i dopłaty z Urzędu
Gminy. Na chwilę obecną nie jest według Zarządu PKS-u konieczne
zwiększanie częstotliwości istniejących kursów. Pomimo kilkukrotnych
interwencji do dzisiaj przystanki nie są zamontowane,
6) Urząd Gminy Bestwina w tym okresie inwestycyjnym nie posiada
środków na projekt i wykonanie hali sportowej w Kaniowie.
• Pismo kierowane do ZDP w Bielsku-Białej - zał. nr 23 do nin. protokołu
W piśmie jest zawarta prośba o remont skrzyżowania ulic Krzywolaków z
Czechowicką w Kaniowie.
• Odpowiedzi na wnioski z Zebrania Wiejskiego w Bestwinie z dn.
2.03.2008r.-zał. nr 24 do nin. protokołu.
1) Zostały wystosowane pisma do zarządców słupów i firm, które oklejały
słupy, a także zostały one w miarę możliwości wyczyszczone z ogłoszeń i
reklam,
2) Przetarg na remont dachu na Sali gimnastycznej w Szkole w Bestwinie
został ogłoszony i remont zostanie wykonany w tym roku,
3) Odwodnienie ul. Podzamcze jest trudne do wykonania, brak jest
wystarczającego miejsca do wykonania rowu przydrożnego, a ponadto
wielu właścicieli nie ma wykonanych właściwie wjazdów na posesje,
przepusty są niedrożne, bądź nie ma ich wcale. Została wzmocniona i
obniżona studzienka na zakręcie przy p. Maroszku i na dzień dzisiejszy
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spełnia swoją funkcję. Niemniej będą czynione dalsze starania o
rozwiązanie tego problemu.
4) Wnioskowane oświetlenia ulic zostaną rozważone w projekcie
przeszłorocznego budżetu,
5) Remont mostku na ul. Godynia zostanie ujęty w przyszłorocznym
budżecie,
6) Wnioski dotyczące zadań należących do administracji Starostwa
Powiatowego zostały skierowane do właściwych instytucji.
• Pismo kierowane do ZDP w Bielsku-Białej - zał. nr 25 do nin. protokołu.
W piśmie zostały zawarte wnioski z Zebrania Wiejskiego w Bestwinie z
prośbą o ich wykonanie bądź zawarcie ich w przyszłorocznym budżecie:
1) Wyczyszczenie rowu przy ul. Krakowskiej od p. Danek do p. Głowiczka,
2) Wykonanie poboczy przy ul. Bialskiej (utwardzenie i naprawa obrzeży
asfaltu), a także wykonanie przepustu pod ul. Bialską obok p. Kosmaty,
Dutka, Maciocha,
3) Kolejny raz prośba o przedłużenie barierki na moście przy ul. Kościelnej,
4) Prośba o rozważenie postawienia znaku ograniczającego prędkość –
40km/h na ul.Bialskiej,
5) Wycinka krzaków wzdłuż ul. Krakowskiej w kierunku granicy z
Czechowicami.
Przewodniczący Jerzy Zużałek odczytał odpowiedź Wójta Gminy skierowaną
do trzech mieszkańców Kaniowa w sprawie doprowadzenia działki zapisanej
jako droga do stanu drogi rzeczywistej. Pismo stanowi załącznik nr 26 do nin.
protokołu.
Odczytał również pismo „REZBUD” P.U.H Eugeniusz Rezik w sprawie
podwyższenia stawek opłat za wywóz odpadów komunalnych i nieczystości
ciekłych z uwagi na podwyższenie cen przez Urząd Marszałkowski za
składowanie. Pismo stanowi załącznik nr 27 do nin. protokołu.
Ad.9
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Jerzy Zużałek dziękując za
udział w obradach, za dyskusję, zamknął XXI sesję Rady Gminy Bestwina w
dniu 2 października 2008 roku.
Sesja rozpoczęła się o godz. 14:30 a zakończyła o godz.16:05.
Protokolant:
Insp. Irena Glądys

Sekretarz obrad:
Radny Benedykt Kohut

