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Bestwina, dn. 11 grudnia 2008r.
P r o t o k ó ł Nr XXIII/2008
z sesji Rady Gminy Bestwina, która odbyła się w dniu 11 grudnia 2008 roku
w Urzędzie Gminy Bestwina.
Protokół obejmuje uchwały Rady Gminy Bestwina od Nr XXIII/197/2008 do
Nr XXIII/201/2008.
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.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
Wybór sekretarza obrad.
Zatwierdzenie projektu porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
Podjęcie uchwał w sprawie:
1) uchwalenia budżetu na 2009 rok:
a. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach,
b. opinie komisji stałych Rady Gminy,
c. dyskusja.
2) zmiany Uchwały Nr XIII/128/2007 Rady Gminy Bestwina z dnia
13 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu gminy na 2008 rok,
3) zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Gminie Bestwina na 2009 rok,
4) rocznego programu współpracy Gminy Bestwina z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2009,
5) określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli
nieruchomości położonych na terenie gminy Bestwina, za odbieranie
odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i
transport nieczystości ciekłych.
Informacje bieżące.
Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich.
Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania.
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,
radnego powiatowego Bogusława Stolarczyka, oraz wszystkich pozostałych
przybyłych na obrady. Otworzył XXIII sesję Rady Gminy Bestwina w dniu
11 grudnia 2008r. Na podstawie posiadanej listy obecności stwierdził
prawomocność obrad.
Ad.2
Sekretarzem obrad zgodnie z harmonogramem jednogłośnie wybrany został
radny Jacek Łuszczak.
Ad.3
Do przedstawionego porządku obrad nie wniesiono uwag i został on przyjęty 14
głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się”.
Ad.4
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek stwierdził, że protokół z ostatniej
sesji z dnia 27 listopada 2008r. został sporządzony prawidłowo i znajduje się
do wglądu na sali obrad. Na co dzień znajduje się do wglądu w Biurze Rady
Gminy. Do protokołu nie wniesiono uwag i w wyniku głosowania został on
przyjęty 15 głosami „za” tj. jednogłośnie.

Ad.5 Podjęcie uchwał.
Rada Gminy w liczbie 15 radnych przystąpiła do podjęcia uchwał.
Opinię do projektów uchwał przedstawiali przewodniczący poszczególnych
komisji stałych.
Projekty uchwał dotyczyły:
1) uchwalenia budżetu na 2008 rok:,
Wójt Gminy Stefan Wodniak przybliżył projekt budżetu gminy na 2009r.
Na wstępie zaznaczył, że uchwała budżetowa jest uchwałą najważniejszą dla
gminy. Niemniej podkreślił, że budżet ten, podobnie jak w innych gminach, nie
zaspokoi wszystkich potrzeb i oczekiwań. Projekt budżetu był konstruowany
i podporządkowany przede wszystkim pod cele inwestycyjne, które zostały
rozpoczęte w naszej gminie, a dotyczy to generalnie gospodarki wodnościekowej. W projekcie tego budżetu zawarte są również zadania, na które są też
czynione starania o środki z Unii Europejskiej, a na które muszą być
zabezpieczone udziały własne gminy. Zwrócił też uwagę na fakt, że budżet na
2009r. poważnie jest obciążony ogólnie szkolnictwem. Jak zaznaczył, kwoty te
biorą się z regulacji państwowych, zaś subwencje oświatowe nie zawsze
pokrywają zadania zlecone. Poruszył również problem podejścia do wykonania
swoich zadań w kompozycji Starostwa. Podkreślił, że chodzi tu przede
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wszystkim o udział finansowy gminy w zadaniach Starostwa. Za przykład podał
kwotę 500tyś.zł. obciążającą budżet gminy na drogę powiatową tj. ul.
Janowicką. Kolejno dla przypomnienia podał, że budżet zaplanowano po
stronie:
- dochodów na kwotę
24 257 715zł,
- wydatków na kwotę
27 955 680zł,
- deficyt zaś wynosi
3 697 965zł, (kwota ta będzie pokryta z
wolnych środków i rozliczeń z roku bieżącego w kwocie 330 160zł, oraz
zaciągniętych pożyczek, głównie z WFOŚiGW w Katowicach, w kwocie
3 367 805zł.
Zaznaczył, że gmina Bestwina została w Katowicach wymieniona jako
najbardziej aktywna gmina w pozyskiwaniu pożyczek z WFOŚiGW.
Pokrótce omówił zadania znajdujące się w poszczególnych działach ze
szczególnym zwróceniem uwagi na sprawy inwestycyjno-remontowe
(oczyszczalnia ścieków, kanalizacja, wodociągi, drogi, chodniki, OSP i inn.)
Przedstawił też autopoprawkę, która została wprowadzona do pierwotnego
projektu budżetu. Autopoprawka dotyczyła działów:
• dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejsza się
wydatki o kwotę 47 000,00zł, (oświetlenie ulic, placów i dróg),
• dział 600 – Transport i łączność – zwiększa się wydatki o kwotę 40 000,00zł,
(z przeznaczeniem na wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Borowej w
Janowicach. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 25 000,00zł dokonując
zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 25 000,00zł, z przeznaczeniem
na dokonanie wykonania nawierzchni asfaltowej na ul. Gawlików w
Kaniowie.
• dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – o kwotę 7 000,00zł
z przeznaczeniem na wykonanie placu zabaw w Janowicach na terenach
rekreacyjnych.
W części opisowej:
• dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – wydatki bieżące dotyczące sołectwa
Kaniów w kwocie 100 000,00zł przeznacza się na wykonanie projektu na
wymianę sieci wodociągowej przy ulicach: Jawiszowickiej, Łabędziej i
Mirowskiej.
• dział 600 – Transport i łączność – środki przeznaczone na wykonanie
projektu organizacji ruchu – zostaną przeznaczone na wykonanie projektów
chodników w sołectwach:
Bestwina – ul. Krakowska w kierunku Magówki,
Janowice – ul. Janowicka,
Kaniów – ul. Krzywolaków
Po wystąpieniu Wójta Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek odczytał
pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach tj.:
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 Uchwałę Nr 4100/I/216/2008 z dnia 26 listopada 2008 roku I Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w
sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Bestwina projekcie
budżetu na 2009r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i
objaśnieniami.
 Uchwałę Nr 4100/I/217/2008 z dnia 26 listopada 2008 roku I Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w
sprawie: opinii o prawidłowości dołączonej do projektu uchwały
budżetowej na 2009 rok prognozy kwoty długu Gminy Bestwina.
 Uchwałę Nr 4100/I/218/2008 z dnia 27 listopada 2008 roku I Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w
sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie
3.697.965zł. przedstawionego w projekcie budżetu Gminy Bestwina na
2009 rok.
Przewodniczący Jerzy Zużałek poprosił komisje stałe Rady Gminy o opinię do
projektu budżetu na 2008r.
Opinię Komisji Budżetu i Finansów
przedstawił Przewodniczący Komisji Antoni Grygierzec
Treść opinii:
„Komisja budżetu i finansów dokonała szczegółowej analizy projektu budżetu
na 2009rok zarówno po stronie dochodów jak i proponowanych wydatków.
Komisja stwierdza:
1. Ustalono dochody budżetowe w kwocie 24 257 710 zł są one wyższe od
uchwalonego budżetu na rok 2008 o 1 555 163 zł.
2. Ustalono wydatki budżetowe na kwotę 27 955 000zł w tym wydatki
bieżące na kwotę 21 166 000zł.
W wydatkach bieżących na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono
kwotę 11 582 000 zł. W stosunku do roku poprzedniego są one wyższe
o 2 000 000 zł.
3. Wydatki majątkowe na zadania inwestycyjno – remontowe ustalono na
kwotę 6 773 000 zł w tym 3 367 800zł pochodzić będzie z zaciągniętych
na ten cel pożyczek.
Analizując wydatki majątkowe Komisja stwierdza zasadnicze
dysproporcje w podziale środków majątkowych na poszczególne
sołectwa. Dotyczy to w szczególności sołectwa Kaniów.
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Ogólnie komisja ocenia budżet jako ambitny ale mało realistyczny. Oparty jest
on bowiem w wydatkach majątkowych na trudno dostępnych środkach
pomocowych z zewnątrz.
Dotyczy to szczególnie takich zadań jak:
• budowa kanalizacji w Bestwince,
• remontu Ośrodka Zdrowia w Bestwinie,
• remontu Domu Strażaka w Kaniowie.
W celu częściowego zniwelowania dysproporcji w wydatkach na sołectwo
Kaniów, a także spełnienie wieloletnich obietnic komisja zaproponowała aby do
budżetu gminy wprowadzić dodatkową kwotę 200 000zł na położenie nowej
nakładki asfaltowej w centrum Kaniowa na ul. Batalionów Chłopskich.
Równocześnie komisja wskazała źródła sfinansowania tego zadania.
Ponadto komisja zgłosiła postulat wprowadzenia do wieloletniego planu
inwestycyjnego budowę sali gimnastycznej w Kaniowie.
Oby dwa te wnioski nie uzyskały jednak akceptacji Wójta.
Pomimo wielu zastrzeżeń, co do podziału środków zarówno na zadania bieżące,
jak i na wydatki majątkowe, Komisja postanowiła poprzeć projekt budżetu na
rok 2009.
Opinię Komisji Rozwoju Gminy, Ochrony i Kształtowania Środowiska
przedstawił Przewodniczący Komisji Andrzej Wojtyła
Treść opinii:
„Komisja Rozwoju, Ochrony i Kształtowania Środowiska gruntownie
przeanalizowała tegoroczny projekt budżetu.
Jest to kolejny ciężki budżet dla naszej gminy, który zakłada dochody na kwotę
24 257 715zł, a wydatki na kwotę 27 955 680zł. Już samo zestawienie tych
dwóch liczb daje nam pewien obraz sytuacji, w jakiej znajduje się gmina.
W ostatnich latach „nasza mała ojczyzna” zmierza w kierunku szeroko
rozumianej ekologii i to nie tylko z uwagi kosztownej inwestycji, jaką jest
budowa oczyszczalnia ścieków czy sieci kanalizacyjnej. Wszystkie te trudności,
jakie podejmuje gmina muszą zostać pokonane wcześniej czy później – nie
mamy innej możliwości. Możemy jedynie pewne działania przyśpieszyć bądź
opóźnić. Jednak jak widzimy, odkładanie pewnych działań może jedynie
potęgować gminne wydatki. Dlatego też w mojej ocenie członkowie Komisji
Rozwoju Gminy Ochrony i Kształtowania Środowiska poparli tą drogę.
Chciałem też podkreślić, iż projekt budżetu na 2009r. jest projektem wielkiego
kompromisu członków komisji, którzy reprezentują cztery różne sołectwa o
różnych potrzebach. Nie znając idealnego rozwiązania w budżecie znalazły się

6

najistotniejsze bądź wpisujące się w gminne możliwości inwestycje poboczne.
Członków Komisji Rozwoju Gminy Ochrony Kształtowania cieszą szczególnie
wypracowane autopoprawki do budżetu, które znajdują zaprojektowanie
nowych chodników w naszej gminie, przy ulicy Krakowskiej w kierunku
Magówki, wzdłuż ul. Janowickiej oraz Krzywolaków, które dadzą podwaliny do
finalnego efektu jakim będzie zwiększenie bezpieczeństwa naszych
mieszkańców. Członkowie Komisji pomimo tego, iż projekt budżetu nie
obejmuje wszystkich postulatów, jakie pojawiły się podczas jego
konstruowania, postanowili w drodze wypracowanego kompromisu
zaopiniować ten budżet pozytywnie – prze jednym głosie wstrzymującym
i jednym przeciwnym.”
Opinię Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego
przedstawił Przewodniczący Komisji Benedykt Kohut
Treść opinii:
„Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego tematami
budżetowymi na 2009 rok zajmowała się trzykrotnie tj. 25 listopada br. jako
tzw. pierwsze czytanie projektu budżetu, w dniu 2 grudnia br. jako temat
główny, zaś w dniu 9 grudnia br. jako temat uzupełniający niejako autopoprawki
projektodawcy wynikający z dotychczasowych dyskusji, propozycji, ponownych
przemyśleń i przeliczeń. Jak widać temat ten został niejako rozwałkowany w
miarę kompetencji i znajomości Komisji i nie wymaga więc powtarzania danych
liczbowych i dalszego ich roztrząsania w drobnych szczegółach i detalach.
Będzie on przedstawiony na stronach internetowych i w Magazynie Gminnym i
wtedy będzie znany wszystkim chętnym i zainteresowanym osobom. Wnioski z
pierwszego posiedzenia Komisji w dniu 25 listopada br. były przedstawione już
na sesji w dniu 27 listopada br. ale wydaje się celowe przypomnieć na sesji
obecnej podsumowującej prace budżetowe.
I wniosek: „ Należy zarówno ze strony Wójta na różnych spotkaniach, a także z
naszej strony jako radnych w różnych dyskusjach z wyborcami, a nawet
spotkaniach rodzinnych, sąsiedzkich, eksponować budowę oczyszczalni, jako
inwestycji niezbędnej, a więc koniecznej, która pochłania nasze dochody i
budżet gminy. Wydatków tych nie widać naocznie, bo nie są efektowne jako
widoczne obiekty, budynki, drogi czy chodniki, a społeczeństwo często stawia
pytania: „co wy tam robicie, nie widać efektów waszej pracy”. Trzeba naszym
zdaniem wzmóc niejako ofensywę informacyjną poprzez felietony w Magazynie
Gminnym, internet, a główne tłumaczenia sytuacji przy każdej okazji, a nie
przytakiwać, że istotnie sąsiednie gminy zdobyły pieniądze z Unii, a przecież
wiadomo, że nie zawsze tak jest.
II wniosek dotyczył spraw oświatowych, głównie sposobu przedstawiania
kosztów oświaty i pieniędzy na ten cel, a głównie źródeł ich pochodzenia. W
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projekcie budżetu tylko 11% naszych dochodów przeznacza się na oświatę. Jest
to znacząca suma ale są to nasze dzieci i nasze zadania, a przepisów
oświatowych na „dole” nie zmienimy. Podsumowując wszystkie posiedzenia
Komisji na tematy budżetowe Komisja stwierdza, że projekty te są realne, nie
brane z tzw. sufitu oparte głównie na aktualnych możliwościach i potrzebach, a
także na aktualnych danych. Jego realizacja pokaże, czy trzeba będzie
dokonywać pewnych przesunięć zgodnie z upoważnieniami Wójta, czy też
większych przesunięć znaczących uchwałami Rady Gminy. Wszystko bowiem
zależy od pozyskania środków z zewnątrz popularnie zwanych „unijnymi”.
Należy więc mieć nadzieję, że sposób ich pozyskiwania będzie stawał się
bardziej łatwiejszy i przemyślany, bardziej realny i życiowy ale o tym słyszymy
tylko w informacjach radiowych i oświadczeniach rządowych, a nie w praktyce.
Komisja przyjęła projekt uchwały budżetowej wyrażając jednocześnie nadzieję,
że w nagłych, nieprzewidzianych potrzebach i koniecznościach, niezbędne
środki finansowe się znajdą i potrzeby te będą realizowane. W imieniu Komisji
podziękował Wójtowi, Zastępcy, Skarbnikowi, podległym jednostkom i
pracownikom Urzędu Gminy za przygotowanie budżetu i życzył co najmniej
100% jego realizacji dla dobra naszego społeczeństwa i jego wszystkich grup
zawodowych, organizacyjnych, organizacji społecznych i stowarzyszeń. Aby
realizować te życzenia, życzył zdrowia, konsekwencji i wytrzymałości
zawodowej.
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek nad projektem uchwały w sprawie
uchwalenia budżetu na 2009 rok otworzył dyskusję, w której głos zabrali:
Radny Antoni Grygierzec (Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów)
zaznaczył, że chciałby wyrazić swoje stanowisko w sprawie projektu budżetu
na 2009, które, jak stwierdził, różni się od stanowiska Komisji stwarzając
swojego rodzaju „wotum separatum” w stosunku do tego projektu uchwały. Ze
swej strony, jak podkreślił, sugerował Komisji aby poprosić Wójta
o uzasadnienie, poinformowanie, jakie podejmie działania w przypadku nie
uzyskania środków, zdając sobie sprawę, że są one bardzo trudne do pozyskania.
Osobiście nie zadowala go ogólnikowe wyjaśnienie Wójta również z tego
powodu, że podział środków majątkowych na poszczególne sołectwa jest
wysoce krzywdzące dla sołectwa Kaniów. Jego zdaniem, gdyby była sugestia
zweryfikowania tego po paru miesiącach, kiedy się okaże, że tych środków nie
ma, to może łatwiej byłoby się dogadać. Tak drastyczne różnice w podziale
środków wypracowywanych przez poszczególne sołectwa, jest nie do przyjęcia.
Zwrócił uwagę, że sołectwo to organizm, który ma szkołę, kościół i wiele
innych obiektów i swój cały bagaż problemów. W Kaniowie ten bagaż
problemów jest szczególnie duży. Każde sołectwo ma swoich przedstawicieli,
którzy wracają do swoich wyborców i prowadzą z nimi różnego rodzaju
dyskusje. Chciałby, aby chociaż na koniec kadencji można było z podniesioną
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głową powiedzieć, że nie zmarnowaliśmy tych czterech lat. Zaznaczył, że przy
tak układanym budżecie, Kaniów który wnosi do budżetu spore dochody i znosi
wszelkiego rodzaju utrudnienia związane z działalnością przemysłową, będzie
wyjątkowo skrzywdzony. Podkreślił, że oprócz dochodów, które wnosi, wspiera
budżet również z prywatnych środków np. środków finansowych ze Wspólnoty
Pastwiskowej oraz poprzez przekazywanie gruntów. Przypomniał, że zarówno
chodnik na ul. Krzywolaków, ul. Dankowicka, basen przy szkole, część
oświetlenia, posadowienie oczyszczalni ścieków, to są wszystko prywatne
środki, a jest jeszcze parę hektarów dość atrakcyjnych gruntów, które gmina
będzie mogła spożytkować. W zamian, jak stwierdził, Kaniów dostaje ochłap w
postaci ok. 500tyś.zł. w porównaniu z Bestwiną, która dostanie pięciokrotnie
więcej środków majątkowych, a sołectwo Bestwinka siedmiokrotnie więcej.
Stwierdził, że pieniądze w tym budżecie przeznaczone są głównie na projekty,
które mogą nie być zrealizowane. W związku z tym, przy takiej propozycji
budżetu osobiście nie może go poprzeć i nie chciałby uczestniczyć w
głosowaniu, bo kiedykolwiek próbuje wstawić się za mieszkańcami sołectwa, to
otrzymuje odpowiedź, że gmina jest jedna, że nie można robić podziałów i
trzeba mieć solidarność międzysołecką. Osobiście jednak uważa, że nikt się nie
solidaryzuje z Kaniowem. Zaznaczył, że te 200tyś.zł. po to chciał wprowadzić
do budżetu, aby wypracować konsensus, który mieszkańcy Kaniowa doceniliby
i nie liczyliby ile to było pieniędzy tylko powiedzieliby, że coś się w tym
Kaniowie robi. Kończąc swoją wypowiedź postanowił opuścić salę obrad i nie
głosować nad projektem uchwały budżetowej na 2009 rok.
Do tej wypowiedzi odniósł się Wójt Stefan Wodniak, stwierdzając, że nie po to
Wójt Wodniak przyszedł, aby ciemiężyć Kaniów. Z całą stanowczością
podkreślił, że został postawiony w bardzo trudnej sytuacji inwestycyjnej i prosił
o trzeźwą ocenę. W tym miejscu przypomniał o rozpoczętej potężnej inwestycji,
jaką jest oczyszczalnia ścieków. Przypomniał też, że między innymi radny
Antoni Grygierzec był radnym w tamtej kadencji i był inicjatorem tego, że taki
stan jest i dlaczego do takiego stanu dopuścił. W tym miejscu przytoczył
fragment artykułu z Kroniki Beskidzkiej na temat gminy Buczkowice, która ma
w WFOŚiGW zadłużenie w wysokości 55% , bo realizuje gospodarkę wodnościekową. Gmina Buczkowice i gmina Bestwina, to dwie gminy w powiecie
bielskim wybijające się jeżeli chodzi o sięganie po te środki nie mając na dzień
dzisiejszy żadnych innych dyspozycji i dostępów do innych środków. Prosił
radnych o rozwagę, sensowne oceny i głosowanie za tym budżetem.
Radny Antoni Grygierzec nawiązał do poprzedniej kadencji i stwierdził, że
osobiście był jednoosobową opozycją, bo poprzedni wójt dość niefrasobliwie
podszedł do tematu. Udało mu się przekonać, aby ograniczono moce
przerobowe oczyszczalni, bo nie ma żadnej gwarancji na kanalizację. Nie
zgodził się z wypowiedzią Wójta i wrócił do sprawiedliwego podziału środków.
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Jak zaznaczył, nigdy nie kwestionował konieczności budowy oczyszczalni i
kanalizacji stwierdzając, że i tak jesteśmy luką rozwojową województwa
katowickiego.
Radny Edward Jonkisz prosił radnego Antoniego Grygierca, aby nie stawiał
pozostałych radnych z Kaniowa przed opinią publiczną, że nic nie robimy i nic
dla Kaniowa nie chcemy tylko Pan chce. Jeżeli są projekty wykonane np. na
wymianę sieci, to w jednym roku robi się w jednym sołectwie, a w następnym w
drugim sołectwie.
Salę obrad opuścił radny Antoni Grygierzec o godz. 15:49.
Radny Jacek Łuszczak stwierdził, że cieszy się, że pozostali koledzy w Radzie
Gminy rozumieją problemy, które trapią Wójta. Głos radnego Antoniego
Grygierca potraktował jako rozpoczęcie kampanii wyborczej i jako
nierozpoznanie tego co dzieje się w naszej gminie, województwie i dalej.
Radna Danuta Kubik zwróciła uwagę, że padło na tej sali, że Bestwinka to
priorytet w przyszłorocznym budżecie. Stwierdziła jednak, że to niczyja to wina,
że Bestwinka jest najmniejszym sołectwem ale też architektonicznie najwięcej
rozbudowana i tam gdzie następuje wymiana wodociągów, to jest sprawa numer
jeden dla tego sołectwa z uwagi na fakt, że były tam ciągle awarie. Zgodziła się,
że jest to długi teren, mało zamieszkały, ale uważa, że sieć wodociągowa musi
być wykonana, bo bez wody nie ma życia. Dlatego też zwróciła uwagę, że ten
koszt w tym budżecie tyle wyniósł. Zaznaczyła też, że na Bestwinkę nie jest za
wiele środków przeznaczonych. Głównie ratuje się przy szkole pustostan sali,
która niszczeje, a która miała być połączona z basenem.
Radny Łukasz Furczyk używając metafory w stosunku do budżetu stwierdził, że
kołdra, którą mamy, jest za krótka i trzeba robić tak, żeby w poszczególnych
latach się zamieniać się sołectwami. Uważa, że radny Antoni Grygierzec trochę
obraził pozostałych radnych z Kaniowa, że się nic nie robi. Wystarczy jednak
spojrzeć na program wieloletni gdzie jest zapisana budowa ośrodka rekreacji i
sportów wodnych w Kaniowie, remont strażnicy OSP i wyraził nadzieję, że
projekty na sieć wodociągową też będą zrealizowane.
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek stwierdził, że nie dziwi się słowom
wypowiedzianym przez radnego Antoniego Grygierca, że mieszkańcy Kaniowa
mogą czuć się w jakimś stopniu pokrzywdzeni, czy też w jakimś stopniu
niedowartościowani, bo prawdą jest, że nie ma drugiego takiego sołectwa, które
tyle środków własnych przekazywałoby do budżetu gminy. Niemniej zgodził się
z wypowiedzią radnego Łukasza Furczyka w kwestii krótkiej „kołderki” .
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Wobec braku dalszej dyskusji nad projektem uchwały w sprawie budżetu
gminy na 2009 rok, Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek w pierwszej
kolejności poddał pod głosowanie poszczególne punkty autopoprawki pod
odrębne głosowanie.
W wyniku głosowania wszystkie punkty autopoprawki zostały przyjęte
14 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Również Uchwała w sprawie budżetu gminy na 2009 rok – została przyjęta
14 głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do nin. protokołu.
2) 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 2 732,00zł w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz
wydatki z ich poborem. Zwiększa się też wydatki o tą kwotę w dziale 851 –
Ochrona Zdrowia (P/Alkoholizmowi). Ponadto dokonuje się przeniesień
między działami tj:
z działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 213 000
z działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa
kwotę
50 000
z działu 852 – Pomoc społeczna
kwotę
44 000
do działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo
kwotę 307 000
do działu 750 – Administracja publiczna
kwotę
1 000
do działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż kwotę 1 000
• Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji stałych.
• Brak głosów w dyskusji.
Salę obrad opuścił radny Łukasz Furczyk.
• W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXIII/198/2008 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” tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do
nin. protokołu.
Na salę obrad wrócił radny Łukasz Furczyk.
3) zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Gminie Bestwina na 2009 rok,
• Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Wójt Gminy Stefan Wodniak
informując, że powyższy „Program” zgodnie z wymogami ustawowymi jest
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•
•

•

•

uaktualniany i zatwierdzany corocznie. Szczegółowo był omawiany na
posiedzeniach komisji.
Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji stałych.
W krótkiej dyskusji głos zabrali: Radny Stanisław Nycz, Radny Wiesław
Szypuła oraz Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek. W tej krótkiej
dyskusji zastanawiano się nad sposobem ograniczenia spożycia alkoholu np.
poprzez organizowanie bezalkoholowych imprez. W efekcie stwierdzono, że
główny problem, to brak kultury spożywania alkoholu.
Przewodniczący Jerzy Zużałek poddał pod głosowanie wniesioną
autopoprawkę w paragrafie 4 projektu uchwały gdzie zapis pierwotny
o brzmieniu: „ uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia” został
zamieniony na: „ uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą
obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku. Autopoprawka została przyjęta 14
głosami „za” tj. jednogłośnie.
Uchwała Nr XXIII/199/2008 w sprawie zatwierdzenia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Gminie Bestwina na 2009 rok wraz z przegłosowaną autopoprawką
również została przyjęta 14 głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi
załącznik nr 8 do nin. protokołu.

4) rocznego programu współpracy Gminy Bestwina z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2009,
• Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Wójt Gminy Stefan Wodniak
informując, że również ten projekt uchwały jest sprawą techniczną i zgodnie
z ustawą Program musi być uaktualniany i zatwierdzany co roku.
• Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji stałych.
• Brak głosów w dyskusji.
• W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXIII/200/2008 w
sprawie rocznego programu współpracy Gminy Bestwina z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3
ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok
2009 – została przyjęta 14 głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi
załącznik nr 9 do nin. protokołu.
5) określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli
nieruchomości położonych na terenie gminy Bestwina, za odbieranie
odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i
transport nieczystości ciekłych.
• Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Wójt Gminy Stefan Wodniak
przypominając, że projekt uchwały był już wstępnie omawiany na ostatniej
sesji i został on na komisjach szczegółowo omówiony.
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• Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji stałych.
• Nad projektem wywiązała się jednak dyskusja, w której głos zabrali:
Radny Andrzej Wojtyła wnosił, aby w Magazynie Gminnym ukazał się
artykuł wyjaśniający gospodarkę odpadami w naszej gminie.
Radny Jerzy Kijas stwierdził, że ogólnie przepisy dotyczące gospodarki
odpadami są dziwnie sformułowane. Ze swej strony nie popierał tego
projektu uchwały, ponieważ uważa, że należy zrobić wszystko, aby nie
obciążać mieszkańców.
Radny Jacek Łuszczak podzielił się informacją z tzw. „rajdu” po firmach
zajmujących się gospodarką odpadami.
Radna Danuta Kubik stwierdziła, że ma mieszane uczucia w stosunku do
tego projektu uchwały, a szczególnie w stosunku do odpadów
segregowanych. Wyraziła obawę, czy w tej sytuacji ta selektywna
gospodarka będzie prowadzona.
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek podkreślił, że sam osobiście był za
przesunięciem tej uchwały. Jak stwierdził, obserwował to co dzieje się w
innych gminach i nie znalazł gminy, która obniża stawki lecz wszystkie tylko
je podnoszą. Ze swej strony wyraził uwagi co do stawki za odpady
segregowane.
• Wobec braku dalszej dyskusji Przewodniczący poddał projekt uchwały pod
głosowanie. W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała
Nr XXIII/201/2008 w sprawie określenia górnych stawek opłat
ponoszonych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie
gminy Bestwina, za odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie
zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych – została
przyjęta 12 głosami „za” przy 0 głosach „przeciw” i 2 głosach
„wstrzymujących się”. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu.
Ad.6
Informacje bieżące – Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek odczytał
pismo skierowane na ręce Wójta od Dyrektora Beskidzkiego Centrum Onkologii
w Bielsku-Białej z prośbą o finansowe wsparcie dla realizowanego „Programu
wczesnego wykrywania nowotworów piersi na Podbeskidziu”.
Ponadto w tym punkcie poruszono takie sprawy jak:
- termin kolejnej sesji ustalono na dzień 30 grudnia 2008r. w CKSiR w
Bestwinie o godzinie 10-tej,
- Regulamin przyznawania corocznych nagród przez Radę Gminy za
promocję gminy – nowelizację tego Regulaminu odłożono ze względu na
to, że w roku przyszłym kolejna edycja przyznawania nagród nie będzie
realizowana z uwagi na ograniczone środki finansowe w budżecie gminy,
- w dniu 17 grudnia br. o godz. 16-tej w Domu Strażaka w Bestwinie
odbędzie się spotkanie założycielskie „Klub Honorowy Dawca Krwi”,
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- Radny Rady Powiatu Bielskiego Bogusław Stolarczyk podzielił się
informacjami dotyczącymi dróg, a między innymi przebudowy ul.
Bialskiej, którą przewiduje się w roku 2010 oraz przybliżył zadania
Powiatu na lata 2009-2013
- Wójt Stefan Wodniak poinformował o tym, że:
- PKS jest już pod władaniem Starosty,
- Park Techniki Lotniczej – pojawiła się propozycja
przyznania Staroście Bielskiemu „Platynowy Laur.
Przewodniczący odczytał życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego
Narodzenia, które wpłynęły do Rady Gminy na jego ręce. Życzenia wpłynęły
od:
 Społeczności Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bestwinie,
 Społeczności Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Bestwince,
 Dyrektora CKSiR w Bestwinie,
Ad.7
W ramach wniosków i zapytań radnych oraz rad sołeckich Przewodniczący
Rady Gminy odczytał złożoną interpelację od radnego Jana Wróbla, a dotycząca
naliczania opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu. Interpelacja stanowi
załącznik nr 11 do nin. protokołu.
Kolejno Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek odczytał wnioski z
posiedzeń rad sołeckich oraz z zebrania wiejskiego:
Wnioski z zebrania Rady Sołeckiej w Kaniowie z dnia 10 listopada 2008r.
(data wpływu 27.11.08.) załącznik nr 12 do nin. protokołu.
 Prośba do Urzędu Gminy o wystosowanie wniosków do realizacji poprzez
budżet Starostwa Powiatowego w następujących sprawach:
- usunięcie dębów zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego
wzdłuż ul. Krzywolaków,
- wykonanie bezpiecznego zjazdu z ul. Czechowickiej na ul. Ludową,
- wykonanie przepustu w rejonie skrzyżowania ul. Czechowickiej z ul.
Krzywolaków,
 Prośba do Urzędu Gminy o wystosowanie pisma w sprawie ustawienia
znaków zakazu postoju wzdłuż ul. Jawiszowickiej na odcinku od
skrzyżowania z ul. Batalionów Chłopskich do wału wiślanego.
Wnioski złożone przez sołtysa sołectwa Bestwina Marię Maroszek – pismo
z dnia 26 listopada 2008r (data wpływu 27.11.08) załącznik nr 13 do nin.
protokołu.
 Zainstalować oświetlenie uliczne na ulicy Podzamcze i Sudziennik oraz
chociaż jednej oprawy oświetleniowej na ulicy Kwiatowej obok „Zielonego
Krzyża”.
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 Zainstalować od strony skrzyżowania ul.Okrężnej z ul. Graniczną tabliczki
informacyjnej zawierającej nazwę ulicy Okrężna przy dojeździe do posesji nr
32 i 34,
 Wyczyścić równa ul. Plebańskiej od posesji p.Wróbla Jana do ul. Hallera,
 Usunąć dąb rosnący przy ul. Ludowej, który zagraża bezpieczeństwu,
 Uruchomić program, wzorem Gmin Doliny Karpia, dotacji dla mieszkańców
chcących zainstalować kolektory słoneczne i/lub przydomowe oczyszczalnie
ścieków.
Wnioski z Zebrania Wiejskiego w Bestwince z dnia 23 listopada 2008r
(data wpływu 28.11.08) załącznik nr 14 do nin. protokołu.
 Dokonać dalszej modernizacji sieci wodociągowej,
 Wybudować linię kanalizacyjną do oczyszczalni ścieków,
 Założyć w planach na najbliższe lata zagospodarowanie nieużywanej części
obiektu szkoły na cele sportowe,
 Rozważyć możliwość przebudowy skrzyżowania ul. Floriana, Dworkowej i
Św. Sebastiana w celu budowy parkingu,
 Nie dopuścić do uruchomienia punktu skupu złomu na terenie Kółka
Rolniczego,
 Poczynić pilne starania wspólnie z Radą Powiatu o wygospodarowanie
terenu na poszerzenie ul. Dworkowej na odcinku parceli szkolnej lub
wybudować parking obok szkoły,
 Poszerzyć drogę o chodnik wzdłuż ul. Jarzębinowej.
W ramach wniosków i zapytań głos zabrali:
Radny Jerzy Borutka poruszył następujące problemy dot. Janowic:
- tabliczki z numerami do budynków na ul. Kubika i ul. Miodowej,
- uruchomić kurs autobusu PKS do Czechowic-Dziedzic na III zmianę,
- ustawić znak „ślepa ulica” przy wjeździe na ul. Borową,
Radny Wiesław Szypuła wnioskował o jeden punkt świetlny na ul. Godynia w
Bestwinie na wysokości mostu na rzece.
Ad.8
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek odczytał odpowiedzi na wnioski
i zapytania Radnych i Rad Sołeckich udzielone przez:
Zastępcę Wójta Artura Beniowskiego
• Odpowiedzi na wnioski i zapytania z sesji w dniu 27.11.2008 – załącznik
nr 15 do nin. protokołu.
1) Tabliczka z nazwą ul. Okrężna została zlecona do wykonania,
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2) Czyszczenie rowu przy ul. Plebańskiej zostanie ujęte w przyszłorocznych
zadaniach,
3) Remont tzw. Ul. Famułkowej zostanie zgłoszony do FOGR-u i po tej
procedurze droga ta będzie wyremontowana,
4) Przejęcie działki nr 1483 w Janowicach na chwilę obecną jest na etapie
procedury sądowej,
5) Wnioski dotyczące zadań administrowanych przez Powiat, zostały
skierowane do odpowiednich instytucji.
Odczytał również:
• Pismo skierowane do Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej załącznik nr 16 do nin. protokołu - w związku z interwencjami Radnych
Gminy Bestwina i Rad Sołeckich o wykonanie następujących zadań:
1) Usunięcie dębów na ul. Krzywolaków w Kaniowie, drzewa zagrażają
bezpieczeństwu w ruchu drogowym,
2) Wyremontowanie zjazdu z ul. Czechowickiej na ul. Ludową w Kaniowie,
3) Rozważenie zamontowanie znaków „zakaz postoju” wzdłuż ul.
Jawiszowickiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Batalionów Chłopskich
do wału wiślanego,
4) Przecinkę gałęzi i krzaków wzdłuż ul. Kubika i Szkolnej w Janowicach, a
także wycięcie gałęzi rozrastającej się wikliny przy ul. Górskiej.
• Odpowiedź skierowaną do Pani Perykasza oraz Pana Mełeszko załącznik nr 17 do nin. protokołu. W piśmie została zawarta informacja, że
droga gminna ul. Plebańska – boczna w Bestwinie częściowo już jest
przejezdna i nie koliduje z zagospodarowaniem sąsiednich działek.
Ostateczny termin zakończenia robót szacuje się w terminie ok. połowy
stycznia 2009r. w zależności od warunków atmosferycznych.
Ad.9
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek z okazji zbliżających się Świąt
Bożego Narodzenia złożył serdeczne życzenia Radnym oraz wszystkim
obecnym na sali obrad.
Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Jerzy
Zużałek dziękując za udział w obradach, za dyskusję, zamknął XXIII sesję Rady
Gminy Bestwina w dniu 11 grudnia 2008r.
Sesja rozpoczęła się o godz.14:30, a zakończyła o godz. 17: 08.
Protokolant:

Sekretarz obrad:
Radny Jacek Łuszczak
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