Bestwina, dn. 25 lutego 2005r.

P r o t o k ó ł Nr XXIII/2005
z sesji Rady Gminy Bestwina odbytej w dniu 25 lutego 2005 roku
w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bestwina.
Protokół obejmuje uchwały Rady Gminy Bestwina od Nr XXIII/166/2005 do
Nr XXIII/177/2005.
Lista obecności radnych oraz pozostałych uczestników sesji stanowi załącznik
nr 1 i 2 do nin. protokołu.
Na ustawową liczbę 15 radnych w sesji uczestniczyło 14 radnych co stanowi
93%.
Z ramienia Urzędu Gminy w sesji uczestniczyli:
- Anatol Faruga
– Wójt Gminy Bestwina
- Stanisław Wojtczak – Zastępca Wójta
- Stanisława Grzywa - Skarbnik Gminy
- Kierownicy Referatów: p.B.Stankiewicz, p.U. Smalcerz, p.A. Pochwała,
Kierownicy i dyrektorzy jednostek organizacyjnych: p. B.Szypka, A. Maj,
G.Boboń, oraz W.Waliczek – Prezes PK. KOMBEST.

Projekt porządku posiedzenia:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
Wybór sekretarza obrad.
Zatwierdzenie projektu porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji .
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli realizacji
uchwał Rady Gminy Bestwina za I półrocze 2004r.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
1)wprowadzenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania
nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia
dydaktyczno-wychowawcze,
2) w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek
i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za
wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz
wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia
wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania
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wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych
zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania,
3) zamiaru połączenia Szkoły Podstawowej w Kaniowie i Przedszkola
Publicznego w Kaniowie i założenia Zespołu Szkolno Przedszkolnego w
Kaniowie.
4) wykupu nieruchomości,
5) wykupu nieruchomości,
6) określenia zasad zbycia na rzecz najemców lokali mieszkalnych będących
własnością gminy Bestwina,
7) przyjęcia gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych,
8) zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
problemów Alkoholowych w Gminie Bestwina na 2005 rok,
9) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na
dofinansowanie zadań inwestycyjnych:
a. Wymianę sieci wodociągowej,
b. Budowę kanalizacji sanitarnej w Kaniowie przy ul. Dankowickiej,
c. Budowę oczyszczalni ścieków i kolektorów,
d. Termomodernizację Szkoły Podastawowej w Kaniowie.
10) zmiany treści załącznika Nr 14 do Uchwały Rady Gminy Bestwina Nr
XXII/160/2004 z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie budżetu gminy na
2005r.
11) zatwierdzenia Ramowego Programu Rady Gminy Bestwina oraz
komisji stałych na 2005 r.
7. Informacje bieżące.
8. Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich.
9. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania.
10. Zamknięcie sesji.
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Ad.1
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek przywitał wszystkich radnych Rady
Gminy Bestwina, honorowego obywatela gminy Bestwina Walerię Owczarz,
radnych powiatu bielskiego: Leszka Kosmatego i Stanisława Górę,
kierownictwo Urzędu Gminy, sołtysów oraz wszystkich pozostałych przybyłych
na obrady. Otworzył XXIII sesję Rady Gminy Bestwina w dniu 25 lutego 2005r.
Na podstawie posiadanej listy obecności stwierdził prawomocność obrad .
Ad.2
Zgodnie z ustalonym, harmonogramem sekretarzem obrad jednogłośnie
wybrany został radny Jerzy Kudła.
Ad.3
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że do przedstawionego porządku
obrad zachodzi potrzeba wprowadzenia dodatkowych uchwał w sprawie:
• podwyższenia minimalnych stawek
w grupie nauczycieli stażystów.

wynagrodzenia

zasadniczego

• zmiany uchwały Rady Gminy Bestwina nr XX/154/2004 z dnia 2 grudnia
2004r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego
i podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia
wysokości za inkaso,
Z kolei Wójt Anatol Faruga zaproponował wycofanie projektu uchwały
w sprawie określenia zasad zbycia na rzecz najemców lokali mieszkalnych
będących własnością gminy Bestwina, uzasadniając to tym, że została
wprowadzona autopoprawka, z którą nie wszystkie komisje zdążyły się
zapoznać, a projekt ten wywoływał pewne kontrowersje.
Radny Antoni Grygierzec poparł wniosek wójta, bo jak stwierdził, Rada Gminy
tak naprawdę to nie miała czasu się tym projektem zajmować.
Przewodniczący Rady Gminy poddał każdy z wniosków osobno pod głosowanie
radnych. Wnioski o zmianach w projekcie obrad zostały przyjęte 14 głosami
„za” tj. jednogłośnie. Również jednogłośnie został przyjęty porządek obrad z
naniesionymi poprawkami.
Ad.4
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że protokół z ostatniej sesji z dnia
30 grudnia 2004r. 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.
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Ad.5
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli realizacji uchwał
Rady Gminy Bestwina za I półrocze 2004 roku złożył Przewodniczący Komisji
Jerzy Kudła.
Treść sprawozdania:
„Zgodnie z planem pracy Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę
wykonania uchwał podjętych przez Radę Gminy w Bestwinie za okres
I półrocza 2004r.
Komisja Rewizyjna odbyła trzy posiedzenia w dniach 10 listopada 2004,
22 listopada 2004 i 8 grudnia 2004r.
W pracach Komisji uczestniczyli wszyscy członkowie wg załączonych list
obecności.
Wyjaśnień udzielali:
Skarbnik Gminy - Stanisława Grzywa
Kierownik Referatu ST – Bożena Stankiewicz
Kierownik Referatu GB – Andrzej Pochwała
Komisja przeglądnęła wszystkie uchwały podjęte w w/w okresie i stwierdziła, że
na 37 podjętych uchwał do dnia kontroli zrealizowano 31 uchwał.
Uchwały nie zrealizowane to:
1) Nr XIII/98/2004 z dnia 22.01.2004r.
2) Nr XIV/103/2004 z dnia 18.03.2004r.
3) Nr XIV/104/2004 z dnia 18.03.2004r.
4) Nr XVII/125/2004 z dnia 24.06.2004r.
5) Nr XVII/126/2004 z dnia 24.06.2004r.
6) Nr XVII/129/2004 z dnia 24.06.2004r.
Analizując przyczyny nie wykonania uchwał Komisja stwierdza:
Materiały robocze stanowią załącznik do nin. protokołu.
ad.1
Uchwała Nr XIII/98/2004 z dnia 22 stycznia 2004r. w sprawie zaciągnięcia
pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW. Uchwałę zrealizowano częściowo. Wg
wyjaśnień Kierownika Referatu Bożeny Stankiewicz zaciągnięto kredyty na
wymianę sieci:
a) wodociągowej:
- ul. Rzeczna w Bestwince – 125 241,76zł.
- ul. Sucharskiego, Kustronia, Krakowska w Bestwinie – 129 236,00zł.
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- ul. Krzywolaków w Kaniowie - 106 012,00zł. + 74 988,00zł
dofinansowania w związku z umorzeniem kredytu na kanalizację ul.
Zagrodniej i Słonecznej.
b) termomodernizację Szkoły Podstawowej w Kaniowie nie zaciągnięto kredytu.
Na zadanie to otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 400tyś.zł.
c) budowa kanalizacji przy ul. Dankowickiej w Kaniowie również nie
zaciągnięto kredytu. Budowy nie rozpoczęto, przesunięto termin i o pozyskanie
środków Urząd Gminy będzie występował w 2005r.
ad.2
Uchwała Nr XIV/103/2004 z dnia 18 marca 2004r. w sprawie sprzedaży
nieruchomości w drodze przetargu. Przetarg odbył się 25 listopada 2004r.,
z powodu braku zainteresowanych działka nie została sprzedana.
Będzie prowadzone dalsze postępowanie w celu ogłoszenia II przetargu.
Komisja zwróciła uwagę na bardzo długi okres od podjęcia uchwały do jej
realizacji. Po uzyskaniu szczegółowych wyjaśnień od Kierownika Referatu
Andrzeja Pochwały nie wnosi uwag.
ad. 3 i 4
Uchwały: Nr XIV/104/2004 z 18 marca 2004r. i Nr XVII/125/2004 z dnia
24 czerwca 2004r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości – do dnia
kontroli nie zrealizowane. Wg wyjaśnień Kierownika Pochwały uchwały dotyczą
działek pod ul. Jaworową w Bestwinie. Współwłaścicielami jednej
z
działek jest 15 osób. Jedna z tych osób nie ujawniła postępowania sądowego w
sprawie nabycia spadku w księdze wieczystej. W związku z tym zaistniała
niezgodność zapisów pomiędzy księgą wieczystą, a ewidencja gruntów.
Uniemożliwiło to zawarcie aktu notarialnego . Właściciel działki zobowiązał się
uregulować sprawę, jednak do chwili obecnej tego nie zrobił.
Komisja zobowiązała Kierownika Pochwałę o wystosowanie ponaglających
pism właścicielowi działki.
ad.5
Uchwała Nr XVII/126/2004 z dnia 24 czerwca 2004r. w sprawie wykupu
nieruchomości. Uchwała dotyczy wykupu działki pod ulicę Borową
w Janowicach - do dnia kontroli nie zrealizowana.
Wg wyjaśnień ustne negocjacje dotyczące ceny wykupu gruntu nie przyniosły
efektów. Urząd Gminy dopiero 2 listopada 2004r. wystąpił pisemnie do
właściciela pismem nr GB/7220/11/2004 o pisemne ustosunkowanie się do
proponowanej ceny.
ad.6
Uchwała Nr XVII/129/2004 z 24 czerwca 2004r. w sprawie sprzedaży
nieruchomości w drodze przetargu.. Przetarg został ogłoszony na dzień
20 grudnia 2004r. Na przykładzie w/w uchwały Komisja stwierdziła, że można
przyspieszyć prace i okres od podjęcia uchwały do jej realizacji znacznie
skrócić.
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Reasumując Komisja przyjęła
zrealizowanych uchwał”.

wszystkie

wyjaśnienia

dotyczące

nie

Przedstawione sprawozdanie zostało przyjęte 14 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Ad.6
Rada Gminy przystąpiła do podejmowania uchwał w sprawie:
• wprowadzenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania
nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich
osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze – wyjaśnień udzielił Dyrektor
GZOSiP Arkadiusz Maj.
Opinie komisji do projektu uchwały pozytywne.
Brak głosów w dyskusji.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXIII/166/2005 w sprawie
wprowadzenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania
nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich
osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze - została przyjęta 14 głosami „za”
tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr3 do nin. protokołu.
• w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek
i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za
wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz
wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia
wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych
zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania – opinie
komisji pozytywne do projektu uchwały.
Brak głosów w dyskusji.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXIII/167/2005 w sprawie ustalenia
Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki
przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego,
funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania
innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy,
szczegółowy
sposób
obliczania
wynagrodzenia
za
godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość
nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego
przyznawania i wypłacania – została przyjęta 14 głosami „za” tj.
jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.
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• podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego
w grupie nauczycieli stażystów – opinie komisji pozytywne do projektu
uchwały.
Brak głosów w dyskusji.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXIII/168/2005 w sprawie
podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego
w grupie nauczycieli stażystów – została przyjęta 14 głosami „za” tj.
jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.
• zamiaru połączenia Szkoły Podstawowej w Kaniowie i Przedszkola
Publicznego w Kaniowie i założenia Zespołu Szkolno Przedszkolnego w
Kaniowie – wójt krótko nawiązał już do istniejących zespołów szkolno
przedszkolnych na terenie gminy w sołectwach: Janowice, Bestwina,
Bestwinka. Poinformował też o terminach wynikających z ustawy przy tego
rodzaju przedsięwzięciach. Wstępną akceptację uzyskał od p. dyrektor na
spotkaniu z rodzicami w przedszkolu w Kaniowie .
Wypowiedź wójta uzupełnił dyrektor GZOSiP Arkadiusz Maj informując, że
wiążącą opinią jest opinia Kuratorium Oświaty.
Opinie komisji pozytywne do projektu uchwały.
Brak głosów w dyskusji.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXIII/169/2005 w sprawie zamiaru
połączenia Szkoły Podstawowej w Kaniowie i Przedszkola Publicznego w
Kaniowie i założenia Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Kaniowie –
została przyjęta 14 głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik
nr 6 do nin. protokołu.
• wykupu nieruchomości (boczna ul. W.Witosa w Bestwinie) – opinie
komisji pozytywne do projektu
Brak głosów w dyskusji.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXIII/170/2005 w sprawie wykupu
nieruchomości – została przyjęta 14 głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała
stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu.
• wykupu nieruchomości (dot. ul. Miodowej w Janowicach) – opinie komisji
pozytywne do projektu uchwały.
Brak głosów w dyskusji.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXIII/171/2005 w sprawie wykupu
nieruchomości – została przyjęta 14 głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała
stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu.
• przyjęcia gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych –
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Wiesław Szypuła odczytał
wnioski z posiedzenia tej Komisji z Komisją Edukacji, Kultury, Zdrowia i
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Bezpieczeństwa Publicznego, które w porozumieniu z wnioskodawcą
zaproponował jako autopoprawkę – wnioski stanowią załącznik nr 9 do
protokołu.
Opinie pozostałych komisji pozytywne.
Brak głosów w dyskusji.
W wyniku głosowania autopoprawka została przyjęta 14 głosami ‘za” tj.
jednogłośnie. Również Uchwała Nr XXIII/172/2005 w sprawie przyjęcia
gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych z naniesioną
autopoprawką – została przyjęta 14 głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała
stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu.
• zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
problemów Alkoholowych w Gminie Bestwina na 2005 rok – opinie
komisji pozytywne do projektu uchwały.
Brak głosów w dyskusji.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXIII/173/2005 w sprawie
zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
problemów Alkoholowych w Gminie Bestwina na 2005 rok – została
przyjęta 14 głosami ‘za” tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 11
do nin. protokołu.
• zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na
dofinansowanie zadań inwestycyjnych:
e. Wymianę sieci wodociągowej,
f. Budowę kanalizacji sanitarnej w Kaniowie przy ul.
Dankowickiej,
g. Budowę oczyszczalni ścieków i kolektorów,
h. Termomodernizację Szkoły Podastawowej w Kaniowie.
Wójt krótko przybliżył projekt uchwały informując, że jest to rozpoczęcie
procedury na uzyskanie kredytów preferencyjnych.
Radny Antoni Grygierzec wyraził nadzieję, że pożyczki te będą
wykorzystane w tym roku. Ma bowiem obawy co do kanalizacji z uwagi na
to, że jest dopiero etap projektowania.
Opinie komisji pozytywne do projektu uchwały.
Brak dalszych głosów w dyskusji.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXIII/174/2005 w sprawie
zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na
dofinansowanie zadań inwestycyjnych:
i. Wymianę sieci wodociągowej,
j. Budowę kanalizacji sanitarnej w Kaniowie przy ul.
Dankowickiej,
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k. Budowę oczyszczalni ścieków i kolektorów,
l. Termomodernizację Szkoły Podastawowej w Kaniowie
- została przyjęta 14 głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi
załącznik nr 12 do nin. protokołu..
• zmiany treści załącznika Nr 14 do Uchwały Rady Gminy Bestwina Nr
XXII/160/2004 z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie budżetu gminy na
2005r. – opinie komisji pozytywne do projektu uchwały.
Brak głosów w dyskusji.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXIII/175/2005 w sprawie zmiany
treści załącznika Nr 14 do Uchwały Rady Gminy Bestwina Nr
XXII/160/2004 z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie budżetu gminy na
2005r. – została przyjęta 14 głosami ‘za” tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi
załącznik nr 13 do nin. protokołu..
• zatwierdzenia Ramowego Programu Rady Gminy Bestwina oraz
komisji stałych na 2005 r. – opinie komisji pozytywne do projektu
uchwały.
Brak głosów w dyskusji.
W wyniku głosowania
Uchwała Nr XXIII/175/2005 w sprawie
zatwierdzenia Ramowego Programu Rady Gminy Bestwina oraz
komisji stałych na 2005 r. – została przyjęta 14 głosami „za” tj.
jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 14 do nin. protokołu..
• zmiany uchwały Rady Gminy Bestwina nr XX/154/2004 z dnia 2 grudnia
2004r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego
i podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia
wysokości za inkaso – brak głosów w dyskusji.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXIII/177/2005 w sprawie zmiany
uchwały Rady Gminy Bestwina nr XX/154/2004 z dnia 2 grudnia 2004r.
w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego
i podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia
wysokości za inkaso – została przyjęta 14 głosami ‘za” tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do nin. protokołu..
Ad.7
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek poinformował, że odbył się
w Szczyrku VI Halowy Turniej Piłki Nożnej Samorządowców o puchar
Starosty, w którym drużyna samorządowców z Bestwiny wygrała I miejsce.
Kolejno odczytał korespondencje jaka wpłynęła do Rady Gminy Bestwina
od:
• Wojewody Śląskiego – rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność
uchwały nr XXII/163/2004 Rady Gminy Bestwina z dnia 30 grudnia 2004r.
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w sprawie realizacji inwestycji kanalizacyjnych na terenie gminy Bestwina w
latach 2005-2010.Kopia pisma stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
W związku z tym, że od nin. rozstrzygnięcia służy skarga do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Gliwicach, Przewodniczący poprosił o dyskusję
i podjęcie decyzji w tej sprawie.
Wójt Anatol Faruga poinformował, że uchwała ta powstała na przykładzie
innych gmin powiatu, które takie uchwały podjęły i nie zostały one
unieważnione.
Radny Antoni Grygierzec przypomniał, że taka uchwała funkcjonowała
w gminie w latach 90-tych, ale zmieniły się przepisy. W tej postaci jest to
forma podatku. Dlatego też uważa, że trzeba podjąć uchwałę, ale intencyjną.
Radny Ludwik Mieszczak również jest zdania, że należy tą uchwałę zmienić
przygotowując nowy projekt uchwały.
Zastępca Wójta Stanisław Wojtczak poinformował, że po konsultacji z radcą
prawnym, po złożeniu skargi, szanse wygrania wynosiłyby 50/50.
Przewodniczący Rady Gminy na podstawie zakończonej dyskusji poddał pod
głosowanie wniosek , aby pozostawić bez dalszego biegu rozstrzygnięcie
nadzorcze Wojewody Śląskiego w sprawie nieważności uchwały
nr XXII/163/2004 z dnia 30 grudnia 2004r. Wniosek został przyjęty
11 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących się”.
W ślad za tym poddał pod głosowanie wniosek, aby przygotować nowy
projekt uchwały spełniający określone wymogi i regulujący te kwestie.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
W dalszym ciągu Przewodniczący informacyjnie podał, że :
• Radna Danuta Kubik jako Przewodnicząca Społecznego Komitetu Budowy
Szkoły Podstawowej w Bestwince oraz Marian Firganek Kierownik Budowy
Szkoły Podstawowej w Bestwince wystosowali pismo do szanownej Pary
Książęcej Sophie i Edwarda Patronatów Kapituły Ogólnopolskiego
Programu Społecznego „Trampolina” Provident S.A w Warszawie z prośbą
o rozpatrzenie problemu nurtujące nasze środowisko (budowa basenu przy
Szkole w Bestwince) i udzielenie możliwej pomocy finansowej. Kopia
pisma stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
• Do Wójta Gminy i Rady Gminy wpłynęły pisma od Rady Rodziców
Przedszkola Publicznego w Kaniowie, od radnych Rady Gminy Bestwina
z sołectwa Kaniów oraz od mieszkańców sołectwa Kaniów. Przewodniczący
Jerzy Zużałek odczytał treść tych pism, które stanowią także załączniki nr
18,19,20 do nin. protokołu.
• Wpłynęło pismo p. Jana Ślosarczyka za. w Bestwinie o przeprowadzenie
referendum na temat przynależności gminy do województwa małopolskiego.
Z uwagi na to, że pismo napisane jest w liczbie mnogiej niemniej podpisany
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jest tylko jeden mieszkaniec Wójt udzielił wnioskodawcy pisemnej
odpowiedzi informującej jakimi kryteriami należy się kierować przy próbie
przeprowadzenia referendum zgodnie z wymogami ustawowymi.
• Stowarzyszenie Gmin Górniczych w Polsce organizuje szkolenie w dniach
11-12 marca br. Prosił radnych o zgłaszanie w Biurze Rady chętnych do
wzięcia udziału w szkoleniu.
W dalszym ciągu w informacjach bieżących głos zabrał:
Radny Antoni Grygierzec nawiązując do problemu Przedszkola w Kaniowie
przypomniał, że został powołany Zespół ds. funkcjonowania przedszkoli,
któremu przewodniczy. Zespół ten spotkał się już dwa razy i ma sporo wiedzy w
tej kwestii. Ponadto osobiście dwukrotnie uczestniczył w spotkaniu, które
odbyło się w Przedszkolu w Kaniowie. Jak stwierdził, w zasadzie na dzisiejszej
sesji Zespół był skłonny już wnioski sformułować, ale Wójt zaskoczył trochę
swoją decyzją wypowiedzeń i decyzjami organizacyjnymi. W związku z tym,
jak podkreślił, działalność Zespołu stoi pod znakiem zapytania. W jego
przekonaniu, to Zespół powinien sformułować wnioski, które byłyby
wskazówką dla Rady Gminy do dalszych działań. Zaproponował, aby Zespół
spotkał się jeszcze raz i na następną sesję przygotował wnioski w sprawie
przedszkoli. Zwrócił uwagę, że problem przedszkoli istnieje, bo 1,5mln. zł.
przeznaczane jest na przedszkola i jego zdaniem jest to stanowczo za dużo.
Widzi w dwóch dziedzinach możliwości oszczędności bez naruszania istoty
sprawy czyli bez naruszania tego co się dzieciom należy tj.:
• problem wyżywienia – koszt przygotowania posiłku wynosi 13zł.,
a rodzic płaci tylko 4 zł.( temat dotyczy wszystkich przedszkoli),
• problem integracji – integracja w Kaniowie kosztuje - przedszkole to jest
o 300tyś.zł. droższe od pozostałych. Na każde dziecko specjalnej troski
przypada 1,7 etatu dodatkowo nauczycieli. Według wyliczeń koszt
jednego dziecka niepełnosprawnego wynosi 3,5tyś.zł. miesięcznie.
Uważa, że są to tematy, o których trzeba dyskutować. Dlatego też
zaproponował, aby na następnej sesji temat przedszkoli omówić.
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek udzielił głosu Wójtowi w celu
złożenia informacji z działalności międzysesyjnej.
Wójt Anatol Faruga poinformował, że :
• brał udział wraz z zastępcą wójta w walnych zebraniach strażackich,
• z dyrektorem GZOSiP prowadził rozmowy w Starostwie na temat
rehabilitacji prowadzonej przez Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej,
• uczestniczył w walnym zebraniu Gminnej Spółki Wodnej Melioracyjnej
w Bestwinie,
• uczestniczył w szkoleniu obrony cywilnej w Hermanicach-Ustroniu,
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• prowadził negocjacje w sprawie komunikacji pasażerskiej,
• brał udział w spotkaniu ze sportowcami i przedstawicielami kultury w
Starostwie. Pani Waleria Owczarz – Honorowy Obywatel Gminy
Bestwina, po raz kolejny została odznaczona przez ministra za działalność
kulturalną,
• część przyziemia w filii CKSiR w Kaniowie zostało przeznaczone na
pocztę i kawiarenkę internetową,
• uczestniczył w sesji Rady Powiatu Bielskiego oraz w uroczystości
wręczenia certyfikatu ISSO,
• zostało zawarte
porozumienie w sprawie Centrum zarządzania
kryzysowego na szkodach górniczych w Kaniowie,
• jest zainteresowanie kupnem gruntu przy klubie „SET” na działalność
gastronomiczno-handlową. Zgodę musi wyrazić oczywiście Rada Gminy
w formie uchwały.
• Przedszkole w Kaniowie – Wójt rozpoczął od nawiązania do wypowiedzi
radnego Tadeusza Wróbla na ostatniej sesji, który uzyskał poparcie
również radnego Marka Wójcika, że trzeba się zastanowić nad zbyt
wysokimi wydatkami (10% budżetu) na przedszkola. Nie zgodził się z
zarzutem radnego Antoniego Grygierca pod jego adresem, bo sprawa
zamiaru stworzenia Zespołu Szkolno Przedszkolnego trafiła na obrady
dzisiejszej sesji i uchwała została podjęta. Co do wypowiedzeń w kuchni
w przedszkolu w Kaniowie, to zostały wręczone zgodnie z procedurą i
kodeksem pracy. Zaznaczył, że są to kompetencje wójta – sprawy
kadrowe. Jeszcze raz podkreślił, że jest za utrzymaniem czterech
przedszkoli. Na zarzut, że wyprzedził prace Zespołu – to przypomniał
radnemu Antoniemu Grygiercowi, że w trakcie rozmów stanowiska ich,
co do kosztów w kuchni, były zbieżne. Również jego uwagi pod adresem
wójta, że jest mało konsekwentny, za mało stanowczy skłoniły go do
przyspieszenia pewnych działań. Wyjaśnił jeszcze raz, że podjęta dzisiaj
uchwała jest uchwałą intencyjną. Wracając do kuchni w przedszkolu
w Kaniowie podkreślił, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby personel
kuchni wyraził zgodę na prywatyzację. Z informacji dyrektora
Przedszkola w Kaniowie wynika, że po przeprowadzonej analizie
personelu istnieje możliwość zaoszczędzenia 3,37% etatu. Wójt wystąpił
dodatkowo z prośbą o przygotowanie kosztów tj.
- koszty oddziału integracyjnego z dziećmi specjalnej troski łącznie
z dziećmi z innych gmin,
- koszty oddziału integracyjnego z dziećmi specjalnej troski tylko z naszej
gminy,
W dalszym ciągu Wójt stwierdził, że gdyby dzieci specjalnej troski
z sąsiednich gmin zostały przyjęte przez swoich wójtów, burmistrzów to
zaoszczędzone byłyby kolejne 1,5 etatu nauczycieli głównych i około
15/18 nauczyciela wspomagającego. Tak więc, jak podkreślił, na dziś już
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można wykazać, że personelu jest za dużo. Przyznał, że wykonał
pociągnięcia, może niekonsultowane i z zaskoczenia, ale pokazujące, że
można zaoszczędzić. Odniósł się jeszcze do spotkania w Przedszkolu w
Kaniowie i do artykułu w gazetce „Mój Powiat” wyrażając zdziwienie, że
radny powiatowy p. Leszek Kosmaty i radny Stanisław Góra jako
reprezentanci naszej gminy nie byli poproszeni na spotkanie do Kaniowa
ani też do Starosty, zaś w imieniu naszej gminy radna powiatowa p. Alina
Świeży Sobel złożyła interpelację w czasie sesji Rady Powiatu w sprawie
funkcjonowania oddziałów integracyjnych w Kaniowie zamiast złożyć
interpelację, jako radna powiatowa z terenu Czechowic-Dziedzic,
o uruchomienie oddziału integracyjnego w Czechowicach-Dziedzicach.
Wyjaśnił, że tworzenie oddziałów integracyjnych jest przecież zadaniem
własnym każdej gminy. Na zarzuty, po co zmiany w przedszkolu skoro w
budżecie są zapisane środki na przedszkole w dotychczasowej formie –
odpowiedział, że przy każdym zapisanym zadaniu szuka się oszczędności
w trakcie roku budżetowego. Do końca czerwca br. przedszkole będzie
funkcjonowało tak jak dotychczas.
Radny Marek Wójcik wyraził swoje zdanie, że 15% budżetu na przedszkola
każdego poruszy i nie należy się dziwić, że wójt podjął takie działania, bo to jest
wyłącznie jego kompetencja. Stwierdził też, że Rada Gminy wmieszała się w to
powołując Zespół tylko po to, aby nie być postawionym za rok przy głosowaniu
nad następnym budżetem, że 1,8 – 2,0mln.zł. przeznacza się na utrzymanie
przedszkoli. Dlatego też należy znaleźć sensowne rozwiązanie tego tematu.
Radny Edward Jonkisz uważa, że dyrektor przedszkola jako administrator
jednostki najlepiej wie gdzie może i ile może. Cięcia muszą być, ale nie
koniecznie należy rozpocząć te cięcia od kuchni.
Radny Marek Wójcik zwrócił uwagę, że są to kompetencje wójta, zaś Rady aby
w 2006r. budżet na przedszkola nie rosnął.
Radny Lucjan Grzywa wyraził obawy, czy nie robi się niepotrzebnej burzy.
Uważa, że koncepcji jest wiele i trzeba je zebrać, aby wybrać tą najlepszą.
Radny Antoni Grygierzec przypomniał, że zawsze podkreślał, iż budżet jest
konsumpcyjny i że trzeba tych oszczędności szukać chociażby z uwagi na to, że
planuje się budować oczyszczalnię ścieków, która wymaga bardzo dużego
wysiłku finansowego. Niemniej uważa, że został powołany Zespół ds.
przedszkoli i należało poczekać z decyzjami do zakończenia prac przez ten
Zespół. Chociaż, jak podkreślił, sama intencja wójta była słuszna, bo na pewno
jakieś oszczędności przyniesie. Prywatyzacja, czy inne sposoby, o których
mówił Wójt, to jego zdaniem, należy rozwiązywać w skali całej gminy.
Radny Jerzy Kudła zwrócił uwagę, że kłótnia jest o Kaniów, a Zespół został
powołany, aby się zastanowić nad kosztami w przedszkolach w całej gminie.
Zespół działa i jak skończy swoją pracę to przedstawi wnioski i wówczas można
dyskutować.
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Radny Tadeusz Wróbel jako Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy,
Ochrony i Kształtowania Środowiska wyraził swoją opinię, że w budżecie
gminy za mało środków przeznaczanych jest na inwestycje. Stwierdził, że w
naszej gminie jest pewna stagnacja, bo jak zauważył bardzo duże pieniądze są
wydawane na oświatę, kulturę, kluby sportowe, biblioteki w porównaniu z
gminami sąsiednimi np. Wilamowicami. Między innymi za przykład podał
wydatki na kulturę: w gminie Bestwina 3%, zaś w Wilamowicach 2,15%
Przytoczył, że w 1998r. na przedszkola było 850tyś.zł przy 30% więcej dzieci
niż obecnie, zaś dziś na przedszkola jest przeznaczone 1,550mln.zł. z budżetu
gminy. Uważa, że trzeba się zastanowić dlaczego tak się dzieje i nie robi się nic,
aby wydatki w budżecie ograniczyć.
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek nie zgodził się z wypowiedzią
radnego Tadeusza Wróbla, bo jego zdaniem lepiej wydawać na kulturę i sport
niż na walkę np. z narkomanią. Nie podzielił też wypowiedzi radnego Marka
Wójcika, że nic się nie dzieje w przedszkolach, bo jego zdaniem, z pozycji tych
co otrzymali wypowiedzenia, to dzieje się bardzo dużo. Jeżeli z tego tytułu
zyska się tylko ułamek oszczędności, to jak stwierdził, na pewno można szukać
innych możliwości bez pozbawiania nikogo pracy. Zaapelował jeszcze raz do
Wójta, aby cała dyskusja toczyła się w spokoju społecznym. Jego zdaniem,
kuchnię na zasadzie dowozu termosów można przetestować w trakcie remontu
przedszkola i sprawdzić, czy ta koncepcja się sprawdzi. Uważa też, że Rada
winna podejmować działania o tworzeniu miejsc pracy, a nie o ich likwidacji.
Radny Antoni Grygierzec uzupełniając swoją wcześniejszą wypowiedź
poinformował, że Przedszkole integracyjne w Kaniowie istnieje pięć lat.
Zalegalizował go poprzedni Wójt. Wyjaśnił też, że zasada jest jedna, zgodnie z
art. 7 ustawy o samorządzie gminnym, to gmina jest zobowiązana do
świadczenia zbiorowych usług, czyli zaspakajania zbiorowych potrzeb swoich
obywateli. Dlatego też jeżeli świadczy usługi na zewnątrz, to ma to czynić na
podstawie podpisanego porozumienia, w którym jasno są określone warunki
finansowe. Wyraził zdziwienie dlaczego przez pięć lat nikt do tej pory nie
uregulował tej sprawy. Gdyby gmina takie porozumienie podpisała, to jak
stwierdził, nie byłoby dzisiaj tematu, bo z naszej gminy w tym przedszkolu jest
tylko dwoje dzieci specjalnej troski i gminę na to byłoby stać. Problem w tym,
że w tym przedszkolu są dzieci z innych gmin i te usługi gmina finansuje na
zewnątrz, bez żadnego podpisanego porozumienia. Każda gmina powinna
załatwiać swoje sprawy u siebie i nie można trwonić pieniędzy. Przytoczył
fragment z gazetki gminnej z 1992r. kiedy to rodzice pokrywali 60% kosztów
utrzymania dziecka w przedszkolu, a gmina 40%. Nawiązał do obecnego czasu
kiedy to w Przedszkolu w Kaniowie 85% kosztów pokrywa gmina, zaś rodzice
15%. Zwrócił też uwagę, że przedszkole czerpie z tego samego budżetu, na
które idą pieniądze na wszystkie inne zadania i gmina musi je realizować, bo
taki ma obowiązek. Wyraził rozgoryczenie co do przebiegu spotkania w
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Przedszkolu w Kaniowie z rodzicami oraz zachowania się Dyrektora jako
pracownika samorządowego.
Dyrektor Przedszkola Teresa Maroszek wyjaśniając poinformowała, że nigdy
nie miała zakazu przyjmowania dzieci z innych gmin i myślała, że jest to
Przedszkole priorytetowe. Rzeczywiście przyjęła dzieci specjalnej troski z
innych gmin, bo żadne przedszkole ich nie chciało przyjąć. Radna powiatowa z
Czechowic-Dziedzic, jako matka dziecka nieszczęśliwego, złożyła interpelacje
na sesji Rady Powiatu Bielskiego, bo jej dziecko też uczęszcza do przedszkola
w Kaniowie. Zaprosiła wszystkich radnych na spotkanie do Przedszkola w
Kaniowie.
Radny Edward Jonkisz stwierdził, że czasem oszczędności są nieprzemyślane
i tu nawiązał do płatności 50zł/godz. za korzystanie z sal gimnastycznych na
terenie gminy. Stwierdził, że w innych gminach dzieci i młodzież korzystają
z sal za darmo, gdzie mogą się wyhasać zamiast wałęsać bez celu.
Radny Antoni Grygierzec podkreślił, że nie jest za likwidacją przedszkola
integracyjnego, ani za nie przyjmowaniem dzieci z zewnątrz. Nie rozumie
natomiast dlaczego przez pięć lat nie została uregulowana sprawa partycypacji
w kosztach tych gmin, które mają takie same obowiązki jak gmina Bestwina.
Jeżeli chodzi o kuchnię to wyraził przekonanie, że we wszystkich kuchniach jest
przerost zatrudnienia, bo nie może w palcówce zbiorowego żywienia obiad
kosztować 13 zł. , a wsad do kotła 2zł. Dlatego też uważa, że są to obowiązki
gminy, ale głównie dyrektor placówki dba o te oszczędności.
Radna Krystyna Grygier przypomniała, że rok temu w Janowicach przeżywane
były podobne emocje - sprawa między innymi kuchni oraz przeniesienia dzieci
do budynku szkoły. Wyraziła zdziwienie dlaczego są obawy rodziców
w Kaniowie o przywóz obiadów w termosach? W Janowicach są dowożone
obiady z Bestwiny i zarówno rodzice jak i dzieci są zadowoleni. Uważa, że złym
doradcą są emocje, bo po głębszym zastanowieniu na pewno wszystko zakończy
się pozytywnie.
Radny Jerzy Kudła zawnioskował, aby zakończyć dyskusję do czasu
zakończenia prac Zespołu ds. przedszkoli.
Z uwagi na brak sprzeciwu radnych Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek
zamknął dyskusję.
Salę obrad opuścił radny Wiesław Szypuła, który wcześniej powiadomił
Przewodniczącego o konieczności wcześniejszego opuszczenia sesji.
Ad.8
W ramach wniosków i zapytań radnych Przewodniczący Rady Gminy Jerzy
Zużałek odczytał wnioski z zebrań Rady Sołeckiej w Kaniowie. Kopie
protokołów stanowią załączniki nr 21 i 22 do nin. protokołu.
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Ustne wnioski złożyli:
Radna Maria Maroszek
- w imieniu mieszkańców „Podlesia” w Bestwinie prosiła o tablicę
informacyjną przy „Sośnie”,
- w imieniu mieszkańców ul. Podleskiej nr 7 i 9 prosiła o tabliczki
wskazujące dojazd do tych posesji przy tej ulicy.
- zapytała również o podłączenie nitki wodnej przy ul. Gospodarskiej
(odpowiedzi udzielił Prezes PK „KOMBEST"
- w imieniu mieszkańców prosiła, aby w godzinach szczytu jechały
dodatkowe autobusy z Czechowic-Dziedzic do Kaniowa i z CzechowicDziedzic do Bestwiny.
Radny Antoni Grygierzec uważa, że Wójt winien dać polecenie służbowe
kierownikom jednostkom organizacyjnym, aby obowiązkowo uczestniczyli
w sesjach w celu lepszej współpracy.
Sołtys sołectwa Kaniów Wiesław Pietraszko prosił o przegląd dróg i oświetlenia
ulicznego.
Radny Powiatu Bielskiego Leszek Kosmaty udzielił krótkiej informacji na temat
dróg powiatowych.
Ad.9
Wójt udzielając odpowiedzi poinformował, że:
- oświetlenie uliczne jest w trakcie przeglądu i aktualnie są usuwane
usterki,
- tablica informacyjna przy „Sośnie” będzie wykonana,
- zostaną wykonane tabliczki informacyjne wskazujące przynależność do
ul. Podleskiej wspomnianych posesji,
- przez Kaniów pasażerowie mają 67 miejsc. Trasę obsługują dwaj różni
przewoźnicy. Problem w tym, że są różne ceny biletów w autobusach Tramp jest droższy - stąd problem, że każdy chce jechać taniej i nie
wszyscy mieszczą się w mniejszych autobusikach, które mają tańsze
bilety. Na dzień dzisiejszy przewoźnik, który jest tańszy nie ma
możliwości dołożenia dodatkowego autobusu, ponieważ obsługuje
również Ligotę, Zabrzeg, Bronów i Czechowice-Dziedzice.
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Ad.10
Dziękując za udział w sesji i dyskusję, Przewodniczący Rady Gminy Jerzy
Zużałek zamknął XXIII sesję Rady Gminy Bestwina.
Sesja rozpoczęła się o godz. 1500 ,a zakończyła o godz. 1830.

Protokołowała:
Insp.Irena Glądys

Sekretarz obrad:
Radny Jerzy Kudła

