Bestwina, dn. 14 kwietnia 2005r.
P r o t o k ó ł Nr XXIV/2005
z sesji Rady Gminy Bestwina odbytej w dniu 14 kwietnia 2005 roku
w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bestwina.
Protokół obejmuje uchwały Rady Gminy Bestwina od Nr XXIV/178/2005 do
Nr XXIV/187/2005.
Lista obecności radnych oraz pozostałych uczestników sesji stanowi załącznik
nr 1 i 2 do nin. protokołu.
Na ustawową liczbę 15 radnych w sesji uczestniczyło 15 radnych co stanowi
100%.
Z ramienia Urzędu Gminy w sesji uczestniczyli:
- Anatol Faruga
– Wójt Gminy Bestwina
- Stanisław Wojtczak – Zastępca Wójta
- Stanisława Grzywa - Skarbnik Gminy
- Kierownicy Referatów: U. Smalcerz, A. Pochwała, kierownicy
i dyrektorzy jednostek organizacyjnych: p. B.Szypka, A. Maj, G.Boboń,
oraz W.Waliczek – Prezes PK. KOMBEST.
Projekt porządku obrad:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
Wybór sekretarza obrad.
Zatwierdzenie projektu porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji .
Rozpatrzenie sprawozdania Wójta Gminy Bestwina z wykonania budżetu za
2004r.:
- opinia
Regionalnej
Izby
Obrachunkowej
w
Katowicach
o przedłożonym sprawozdaniu,
- wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta
Gminy Bestwina,
- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o wniosku
Komisji Rewizyjnej,
- opinie komisji stałych Rady Gminy Bestwina,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania
budżetu gminy za 2004r. oraz udzielenia absolutorium Wójtowi
Gminy.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej:
- z przeprowadzonej kontroli realizacji uchwał Rady Gminy Bestwina
za II półrocze 2004r.
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- z przeprowadzonej kontroli stanu technicznego i sposobu
wykorzystania nieruchomości gminnych będących w użytkowaniu
przez kluby sportowe z terenu gminy.
7. Sprawozdanie Zespołu ds. przedszkoli.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
• regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
• utworzenia rachunku dochodów własnych przy Gminnym Zespole
Obsługi Szkół i Przedszkoli w Bestwinie,
• 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,
• zmiany Uchwały Nr XXII/160/2004 z dnia 30 grudnia 2004 w sprawie
budżetu gminy na 2005r.
• zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków,
• wykupu nieruchomości (ul.Podlesie),
• wykupu nieruchomości (ul. Borowa),
• sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu,
• zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Bestwina na lata 20052006.
9. Informacje bieżące.
10. Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich.
11. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania.
12. Zamknięcie sesji.
Ad.1
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek przywitał wszystkich radnych Rady
Gminy Bestwina oraz wszystkich pozostałych przybyłych na obrady.
Otworzył XXIV sesję Rady Gminy Bestwina w dniu 14 kwietnia 2005r. Na
podstawie posiadanej listy obecności stwierdził prawomocność obrad.
Z uwagi na to, że była to pierwsza sesja od chwili śmierci naszego
najwybitniejszego rodaka Papieża Jana Pawła II Przewodniczący Jerzy Zużałek
poprosił wszystkich o powstanie i uczczenie minutą ciszy Jego pamięć.
Poinformował również, że wolą radnych jest, aby na sali sesyjnej znalazł się
portret Jana Pawła II i takie starania zostaną poczynione. W imieniu radnych
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złożył również kondolencje radnemu Antoniemu Grygiercowi z powodu śmierci
ojca.
Ad.2
Zgodnie z ustalonym, harmonogramem sekretarzem obrad jednogłośnie
wybrana została radna Maria Maroszek.
Ad.3
Do przedstawionego porządku obrad nie wniesiono uwag i w wyniku
głosowania został on przyjęty 15 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Ad.4
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że protokół z ostatniej sesji z dnia
25 lutego 2005r. 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 Rozpatrzenie sprawozdania Wójta Gminy Bestwina z wykonania
budżetu za 2004r.:
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek odczytał:
• Uchwałę Nr 4100/VII/43 2005r. z dnia 22 marca 2005r. VII Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie:
opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Bestwina sprawozdaniu
z wykonania budżetu za 2004r. – wydana została opinia pozytywna.
Uchwała stanowi załącznik nr 3 do nin. .protokołu..
• Uchwałę Nr 1/2005 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bestwina z dnia
21 marca 2005r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium dla Wójta
Gminy Bestwina. Uchwała stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.
• Uchwałę Nr 4100/52/2005 z dnia 24 marca 2005r. VII Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania
wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bestwina – wydana została opinia
pozytywna. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.
• Opinie komisji stałych Rady Gminy Bestwina do przedstawionego
sprawozdania Wójta Gminy Bestwina przedstawiali:

Komisja Rozwoju Gminy Ochrony i Kształtowania Środowiska
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- Przewodniczący Komisji radny Tadeusz Wróbel
Komisja Rozwoju Gminy, Ochrony i Kształtowania Środowiska na swoim
posiedzeniu rozpatrywała sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu za
2004r. W posiedzeniu uczestniczyli i udzielali wyjaśnień: Wójt Gminy Anatol
Faruga, Skarbnik Gminy Stanisława Grzywa, kierownicy referatów Urzędu
Gminy. Komisja przyjęła, że będzie głosować za przyjęciem sprawozdania z
wykonania budżetu za 2004r. Przewodniczący Komisji stwierdził, że osobiście
wierzy, że dyskusja, która jest przewidziana w porządku obrad wyjaśni jeszcze
pewne niejasności.
Komisja Budżetu i Finansów
- Przewodniczący Komisji radny Wiesław Szypuła
Komisja Budżetu i Finansów rozpatrując wykonanie budżetu za 2004r. odbyła
dwa posiedzenia. Jedno z nich było poświęcone wykonaniu budżetu przez
jednostki organizacyjne z wyłączeniem oświaty, drugie zaś posiedzenie
poświęcone było ocenie wykonania budżetu w poszczególnych działach w tym
również w oświacie. Komisja nie wniosła żadnych uwag do wykonanego
budżetu za 2004r. jednak w głosowaniu nad jego przyjęciem: 5 głosów było
„za” przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym”. Komisja Budżetu
i Finansów oceniła, że budżet został wykonany dobrze, prawidłowo i bez
zastrzeżeń.
Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego
- Przewodniczący Komisji radny Benedykt Kohut
Odczytana treść opinii Komisji:
„ Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego
do projektu uchwały Rady Gminy Bestwina z dnia 14 kwietnia 2005r.
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za
2004r. oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bestwina.
Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego roczne
sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2004r. omówiła na swym
posiedzeniu w dniu 11 kwietnia 2005r. Sprawozdanie to przedstawiali
i odpowiedzi na pytania radnych udzielali: Wójt Gminy Anatol Faruga,
Skarbnik Gminy Stanisława Grzywa oraz dyrektorzy, kierownicy
poszczególnych instytucji, jednostek podległych gminie i kierownicy referatów
Urzędu Gminy. Ogólnie, na podstawie otrzymanych różnorodnych,
różnokierunkowych wyliczeń i obliczeń stwierdza się dobry, a w niektórych
zakresach bardzo dobry, wręcz wysoki procent wykonania dochodów
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i wydatków. Komisja zajmowała się głównie tymi instytucjami i referatami, z
którymi z rangi zakresu działania współpracuje. Obecność kierownictwa Urzędu
i instytucji wykorzystano także do wyjaśnienia pewnych sformułowań i określeń
używanych w sprawozdaniu, a które to określenia i sformułowania nie były
zrozumiałe z rangi swoich fachowych nazw. Pewne wyliczenia, obliczenia,
używane sformułowania wymagają jednak dodatkowych wyjaśnień bądź
przedstawienia ściślejszych, innych obliczeń, które pozwolą na zmianę
głoszonych poglądów bądź opinii. Z ogólnej kwoty wykonania budżetu w dziale
801 i 854, czyli Oświata i Wychowanie oraz Edukacyjna Opieka Wychowawcza
(czyli świetlice), wynoszą 7 304 195zł., po odliczeniu przedszkoli, które są
zadaniami własnymi gminy w wysokości 1 401 852zł. pozostaje kwota
5 902 343zł. Subwencja oświatowa za 2004r. wynosiła 5 455 620zł. Wynika z
tego, że z naszych gminnych dochodów do oświaty dopłacamy 446723zł.
(oczywiście bez remontów, bo są to nasze budynki, jest to nasz majątek).
Stanowi to 4,84%, czyli na okrągło 5% dochodów własnych gminy, które
wyniosły 9 227 158zł.. Gdyby jeszcze odliczyć koszty działalności GZOSiP
wynoszące itp. 360tyś.zł., to ten procent byłby jeszcze niższy. Ale jest to koszt
naszej oświatowej obsługi więc go nie odliczamy. Kolejny raz przedstawiam te
obliczenia w imieniu Komisji, gdyż wytworzył się, nie tylko w naszej gminie
ale również w powiecie pogląd, że za brak pieniędzy winna jest oświata, bo
nauczyciele mało godzin pracują, bo za dużo kucharek, bo za mało liczne klasy
itp., itp. Jest to niebezpieczny i szkodliwy społecznie mit, który nie podnosi
wyników nauczania i wychowania na wyższy poziom. Pieniądze wydane na
oświatę i kulturę nie przynoszą natychmiastowych efektów, bo nie jest to sfera
produkcyjna. Oczywiście Komisja, którą kieruję oraz ja osobiście uważam, że
obojętnie z jakiego źródła jest coś finansowane, to należy prowadzić jak
najdalszą praktykę oszczędnościową. Dlatego też jesteśmy w pełni za
poszukiwaniem różnych oszczędności i w różny dozwolony sposób. Przepisy,
które niejednokrotnie są niedopracowane, dziwne, nieżyciowe, w tym przepisy
oświatowe, my sami nie zmienimy, możemy jedynie liczyć na to, że
odpowiedzialni za nie zmienią ich z korzyścią dla społeczeństwa i samorządów.
Komisja uważa, że nie ma potrzeby przedstawiać i powtarzać obliczeń, które
otrzymaliśmy i omawialiśmy na komisjach, każda w swoim zakresie, ale
przedstawię obliczenia z zakresu procentowego udziału wykonanego budżetu w
rozbiciu na płace i bieżące utrzymanie w zakresie, które nas interesuje:
Wyszczególnienie

Płace z pochodnymi

Bieżące utrzymanie

Oświata

4 804 132 – 80%

1 181 252 – 19%

Przedszkola

1 108 372 – 81%

251 651 - 18%

Ochrona zdrowia –

2 455 - 1,9%

124 765 - 98%
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lecznictwo ambulatoryjne
wyjaśnienie: te 2455zł. to są narzucone przepisami diety dla członków GKRPA,
a te 124 765 zł. jest to suma w ramach tzw .Przeciwdziałania alkoholizmowi
(tzw. kapslówka). Do typowej służby zdrowia zakupiono jedynie odczynników na
sumę 2 251zł. i wydano około 20tyś.zł. na prace związane z projektowaniem
windy.
224 155 - 17%

97 224 - 7,5%

Centrum Kultury, Sportu 200 081 - 35%
i Rekreacji

174 622 - 31%

Biblioteki

16 012 - 5,5%

Pomoc społeczna

180 700 - 62%

Po szczegółowym przeanalizowaniu danych zawartych w otrzymanym
sprawozdaniu, po wyjaśnieniach na posiedzeniu komisji po bieżącej obserwacji
pracy Wójta, Urzędu Gminy i podległych jednostek i instytucji Komisja
Edukacji, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego na omawianym
posiedzeniu jednogłośnie opowiedziała się za przyjęciem sprawozdania z
wykonania budżetu gminy za 2004r. oraz udzielenia absolutorium Wójtowi
Gminy.
Bez względu na wynik głosowania Wysokiej Rady chciałbym w imieniu
Komisji podziękować za realizację budżetu i osiągnięte wyniki p. Wójtowi
Gminy i jego wszystkim bezpośrednim współpracownikom i pracownikom”.
• Dyskusja:
Radny Antoni Grygierzec zgodził się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej
i Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bestwina, że budżet został wykonany, ale jak
stwierdził, gdyby za punkt wyjścia wziąć zadania i kwoty, które były na
początku roku, to jego zdaniem okazałoby się, że budżet nie jest wykonany.
Według jego oceny zadania inwestycyjno remontowe nie zostały wykonane.
W tym miejscu zaakcentował problem kanalizacji na ul. Dankowickiej
w Kaniowie podając, że początkowo na to zadanie była przeznaczona kwota
350tyś.zł. , a zrealizowano na kwotę 64tyś.zł. Wykonano tylko dokumentację, a
pierwszy etap jest realizowany dopiero w tym roku. Na drugi etap zabrakło
środków. Stwierdził, że brak w dalszym ciągu postępu i w tym zakresie
„dryfujemy”. Nie została też wykonana ul. Furczyka i ma też zastrzeżenia co do
wyremontowanego „Domu Gromadzkiego”, bo jego zdaniem, nie został
odpowiednio zabezpieczony przed szkodami górniczymi. Wspomniał też
o planie zagospodarowania przestrzennego i przedłużającym się terminie jego
zatwierdzenia. Poruszył także problem regulacji stanu prawnego dróg.
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Podsumowując swoją wypowiedź stwierdził, że te uwagi nie pozwalają mu
zagłosować za przyjęciem sprawozdania i udzieleniem absolutorium Wójtowi
Gminy Bestwina. Ponadto skłania go do tego również to, że dochody własne
gminy zostały zwiększone o kwotę 900tyś.zł, z czego tylko 200tyś.zł. zostało
przeznaczone na zadania inwestycyjno – remontowe, a pozostałe zostały
przeznaczone na bieżące utrzymanie. Jego zdaniem, Wójt w trakcie roku nie
poczynił żadnych oszczędności, a wręcz powiększył skalę wydatków bieżących
co dla niego jest nie do przyjęcia i przy głosowaniu wstrzyma się od głosu.
Radny Tadeusz Wróbel wyraził podobne zdanie, jak radny Antoni Grygierzec.
Podkreślił, że mieszkańcy nie zauważają tego, że coś w naszej gminie się
zmienia, bo to co istnieje i to co trzeba utrzymać jest niezauważalne. Jest
zdania, że mogły być poczynione jakieś kroki, aby inwestycje były zauważalne
przez mieszkańców. Dlatego też przy głosowaniu nad przyjęciem sprawozdania
jego głos będzie wstrzymujący.
Brak dalszych głosów radnych w dyskusji.
Do wypowiedzi radnych ustosunkował się Wójt Gminy Anatol Faruga
wyjaśniając, że o wszystkich przyczynach opóźnień w wykonaniu zadań na
bieżąco informował Radę Gminy. Nie zgodził się, ze stwierdzeniem, że można
było zrobić więcej, bo jak stwierdził, za wyjątkiem ul. Dankowickiej, na którą są
pieniądze odłożone to wszystkie pozostałe zadania zostały zrealizowane przy
minimalnym zadłużeniu (570tyś.zł.)naszej gminy w stosunku do innych gmin.
Również plan zagospodarowania przestrzennego gminy jest już na ukończeniu.
Zgodził się, że bieżące utrzymanie wzrasta, ale ważne jest, aby to co jest
utrzymać w nie pogorszonym stanie.
Wójt Anatol Faruga zwrócił się z prośbą do Rady Gminy o przyjęcie
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za ubiegły rok.
Radny Antoni Grygierzec wniósł dodatkową swoją uwagę w sprawie zaciągania
kredytów tj. uważa, że skoro został zatwierdzony kredyt to należało go
zaciągnąć, a środki dodatkowe trzeba było wykorzystać na zadania
inwestycyjno-remontowe.
Z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Zużałek odczytał projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za 2004r. oraz udzielenia absolutorium Wójtowi
Gminy Bestwina i poddał go pod głosowanie radnych.
W
wyniku
przeprowadzonego
jawnego
głosowania
Uchwała
Nr XXIV/178/2005 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania
budżetu gminy za 2004r. oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
Bestwina – została przyjęta 13 głosami „za” przy 0 głosach „przeciw”
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i 2 głosach „wstrzymujących się”. Uchwała stanowi załącznik nr 6 do nin.
protokołu

Ad.6 Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli
przedstawił Przewodniczący Komisji Jerzy Kudła :
• Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Bestwina za II półrocze
2004r. :
„ Komisja przeanalizowała uchwały podjęte w drugim półroczu 2004 roku oraz
nie zrealizowane w I półroczu 2004r..
Komisja stwierdziła, że w II półroczu 2004r. uchwalono 33 uchwały.
Komisja wytypowała 1 uchwałę Nr XIX/140/2004 z 28.10.2004r. do kontroli
oraz 4 uchwały nie zrealizowane z I półrocza 2004r.
Uchwały nie zrealizowane z I półrocza to:
1) Nr XIV/103/2004 z 18.03.2004r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
w drodze przetargu. Odbyły się dwa przetargi: jeden 27.11.2004r., drugi
25.03.2005r. Pomimo obniżenia ceny nie było zainteresowania.
Kierownik Referatu Andrzej Pochwała udzielił szczegółowych wyjaśnień
i powiadomił komisję, że przystępuje do dalszych czynności
zmierzających do zrealizowania w/wym. uchwał.
2) Uchwała Nr XIV/104/2004 z 18.03.2004r.
3) Uchwała Nr XVII/125/2004r. z 24.06.2004r.
w sprawie przejęcia darowizny nieruchomości (działki pod ul. Jaworową
w Bestwinie) wg wyjaśnień Kierownika Pochwały, zostało wysłane pismo
ponaglające do jednego współwłaściciela działki w celu uregulowania
zapisów w księgach wieczystych. Do dnia dzisiejszego brak odpowiedzi.
Uniemożliwia to zawarcie aktu notarialnego.
4) Uchwała Nr XVII/126/2004 z 24.06.2004r. w sprawie wykupu
nieruchomości (ul. Borowa w Janowicach) wg wyjaśnień Kierownika
Pochwały negocjacje trwają, została uzgodniona cena, sprawa jest na
ukończeniu.
Uchwały z II półrocza wszystkie zrealizowano.
Komisja Rewizyjna skontrolowała wykonanie uchwały Nr XIX/140/2004r.
z 28.10.2004r. i stwierdziła:
- wykup nieruchomości został zrealizowany aktem notarialnym z dnia
15.02.2005r.
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Reasumując Komisja Rewizyjna przyjęła wszystkie wyjaśnienia dotyczące
w/wym. uchwał i nie wnosi żadnych uwag ani zastrzeżeń”.
• Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli stanu technicznego i sposobu
wykorzystania nieruchomości gminnych będących w użytkowaniu przez
kluby sportowe z terenu gminy:
„ Kluby mają podpisane umowy użyczenia z Urzędem Gminy Bestwina
w latach 2001 – 2002. Umowy są aktualne.
Część swoich pomieszczeń Kluby podnajmują innym użytkownikom pod
działalność gastronomiczną, czy też handlową.
Na podnajem mają spisane umowy najmu bądź dzierżawy często w latach
wcześniejszych, jeszcze przed podpisaniem umów użyczenia z Urzędem Gminy.
Większość umów na podnajem nie posiada zgody Urzędu Gminy zgodnie z § 13
umowy użyczenia.
W § 1 umów na podnajem Kluby mylnie wpisują, że są właścicielami obiektów.
Spisując umowy w 2002r. z Urzędem Gminy o użyczenie nie dokonano korekt
we wcześniejszych umowach z podnajemcami, sporządzonych w latach
poprzednich.
Wyjątek stanowi UKS „SET” w Kaniowie gdzie umowa została spisana
w 2004r. i jest zgodna, a na podnajem Klub ma zgodę Urzędu Gminy.
Z przedstawionych materiałów wynika, że Kluby użytkując nieruchomości
stanowiące własność gminy i je podnajmując uzyskują dodatkowe dochody.
Wg oświadczeń prezesów Klubów dochody te są przeznaczone na działalność
statutową.
Stan budynków znajdujących się w posiadaniu klubów, a stanowiących
własność gminy jest zadawalający za wyjątkiem Bestwinki, gdzie Komisja
stwierdziła, że część użytkowana przez sportowców tj. szatnie, ubikacje,
natryski wymagają szybkiego remontu. Pomieszczenia te nie spełniają
podstawowych standardów. Wg oświadczenia Zarządu Klubu i przedstawionych
dokumentów Klub zamierza dokonać modernizacji w wym. obiektu
i rozbudowy poprzez wyburzenie nieczynnej kotłowni i w to miejsce
dobudowanie pomieszczeń. Pomieszczenia te przeznaczone byłyby na szatnie
i natryski dla sportowców. Klub zobowiązuje się do wykonania wszelkich prac
budowlanych i wykończeniowych, nieodpłatny transport materiałów
budowlanych oraz zapewnia wszelkie urządzenia i narzędzia do tych prac.
Zarząd Klubu oczekuje pomocy ze strony Urzędu Gminy w postaci pokrycia
kosztów materiałów i nadzoru.
Wnioski:
1) Kluby wystąpią do Urzędu Gminy o uzyskanie zgody na podnajem
nieruchomości.
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2) Zmienią umowy najmu z podnajemcami, w których występują
nieprawidłowości.
3) Urząd Gminy zapewni pomoc prawną i organizacyjną w celu
prawidłowego sporządzenia w/wym. umów.
4) Termin realizacji p-któw 1) i 3) - 14 dni od zatwierdzenia protokołu
przez Radę Gminy.
5) Urząd Gminy poprzez swoje służby dokona corocznie przeglądu stanu
technicznego obiektów stanowiących majątek gminy, a będących
użyczonych innym użytkownikom. Termin przeglądu - co roku do końca
m-ca maja.
W dyskusji głos zabrali:
Radny Antoni Grygierzec zapytał, czy Komisja Rewizyjna miała w ubiegłym
roku w planie kontrolę zadań jakie realizuje gmina.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jerzy Kudła odpowiadając poinformował,
że komisja nie miała w planie takiej kontroli, ale jeżeli Rada Gminy zobowiąże
komisję to takie kontrole będą przeprowadzone.
Radny Edward Jonkisz – jako Prezes Klubu LKS „Przełom” Kaniów - wyjaśnił,
że pieniądze które kluby otrzymują z najmu to jest ułamek, który idzie na
sprawy medialne, na utrzymanie obiektu, aby utrzymać go w stanie nie
pogorszonym.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jerzy Kudła dodatkowo wyjaśnił, że
wypis z protokołu dla każdego klubu oddzielnie, po jego zatwierdzeniu, zostanie
przesłany prezesom klubów do wiadomości.
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek stwierdził, że intencja Rady Gminy
nie została do końca zrealizowana, bo generalnie chodziło o to, jakimi środkami
kluby dysponują. Z przedstawionego sprawozdania ta sprawa nie wynika.
Wynika jedynie, że kluby prowadzą działalność gospodarczą, ale te dochody nie
zostały określone. Uważa też, że przy podziale środków na kluby, Rada powinna
wiedzieć jakimi środkami dany klub dysponuje. Trudno bowiem porównywać
te kluby z UKS „THE BEST”w Bestwince, który prowadzi rozgrywki na
najwyższym szczeblu, a nie ma możliwości, aby zarabiać bo działa w szkole
i żadnych innych możliwości zarabiania nie ma.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jerzy Kudła przypomniał, że komisja
wykonywała kontrolę stanu technicznego i sposobu wykorzystania
nieruchomości gminnych będących w użytkowaniu przez kluby sportowe
z terenu gminy. Były wnioski klubów o dofinansowanie do remontów
budynków sportowych i według niego po to była ta kontrola, aby zbadać jak te
obiekty są wykorzystane. W związku z tym UKS THE BEST, który działa
w szkole nie był nawet brany pod uwagę. Zwrócił uwagę, że kwoty za podnajem
pomieszczeń w klubie innym podmiotom są uwidocznione w protokole kontroli.
Jego zdaniem komisja nie jest uprawniona do kontroli dochodów z działalności
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gospodarczej klubów, a jedynie kontroli dochodów z umów podnajmu obiektów
gminnych innym podmiotom.
Radny Wiesław Szypuła zaproponował, aby zasięgnąć opinii prawnej, czy klub
sportowy prowadzący działalność gospodarczą na obiekcie gminnym, ma prawo
nie ujawniać dochodów z tego tytułu.
Z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Gminy
poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdań Komisji Rewizyjnej
z przeprowadzonych kontroli. W wyniku głosowania sprawozdania zostały
przyjęte 15 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Ad.7 Sprawozdanie Zespołu ds. przedszkoli przedstawił Przewodniczący
Zespołu Antoni Grygierzec. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do nin.
protokołu.
W dyskusji głos zabrali:
Radny Wiesław Szypuła – członek Zespołu – uzupełnił przedstawione
sprawozdanie Zespołu informując, że Zespół skupił się w swoim stanowisku na
ogólnych stwierdzeniach wskazując kierunki działań i wypełniając tym samym
polecone zadania. W szczegółowe rozwiązania wgłębić musi się branżowa
komisja jako, że Zespół nie posiada mandatu komisji.
Przewodniczący Zespołu Antoni Grygierzec również wyjaśnił dodatkowo, że
Zespół skupił się na kosztach i ograniczeniu wydatków. Dotyczy to przede
wszystkim kosztów żywienia, które są finansowane niezależnie od statusu
rodzica. Wszystkie dzieci w przedszkolu są dofinansowywane. Zespół
zastanawiał się, czy tak powinno być, bo nie wszystkie dzieci chodzą do
przedszkola, szczególnie nie chodzą dzieci z rodzin biednych, które nie dostają
żadnych dotacji ani też bonów żywnościowych. Drugi problem, który poruszył,
to koszty przygotowania posiłków. Jeżeli cena zostanie urealniona to posiłki te
będą droższe niż w restauracji i nikt z rodziców nie zapłaci. Zwrócił uwagę, że
stworzenie możliwości działalności gospodarczej jest jednym z wyjść, które
pozwoliłyby te koszty obniżyć. Zespół rozważał też możliwość subwencji
oświatowej na dziecko w przedszkolu tj. podobnie jak Państwo daje subwencję
na dziecko w szkole. Z uwagi na to, że przedszkola są gminne, to taką
subwencję określałaby Rada Gminy. Rozwiązałoby to problemy związane z
odpłatnością za przedszkola, ograniczeniem kosztów za posiłki. Dyrektor
otrzymywałby pulę pieniędzy na minimum obowiązkowe gminy tj. 5 godzin
opiekuńczo wychowawczych, którą miałby do dyspozycji, a sprawy
dodatkowych usług, dodatkowych godzin pobytu dziecka w przedszkolu, czy
sprawy kulinarne byłyby wyłącznie w jego gestii. Nawiązał również do
przedszkoli niepublicznych, tj. gdyby były prywatne to gmina zaoszczędziłaby z
tytułu opłat za przedszkola 25% - 75% gmina ma obowiązek przeznaczyć tego
co przeznacza na przedszkola gminne.
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Nawiązał też do Kaniowa pytając, czy prawdą jest, że Kuratorium nie zgadza
się na tworzenie zespołu szkolno-przedszkolnego w Kaniowie. Wyraził
zdziwienie, że w Bestwinie można było taki zespół utworzyć, a w Kaniowie nie
- pomimo, że przedszkole w Bestwinie jest dalej oddalone od szkoły niż
w Kaniowie i jeszcze te obiekty dzieli droga publiczna. Wyraził też swoje
zdanie, że „zerówka” w Kaniowie powinna być w szkole. Uzasadnił to tym, że
skoro do niedawna w szkole było osiem klas i jeszcze było miejsce na siłownię,
to aktualnie znajdzie się miejsce na „zerówkę”, a przestrzeń przedszkola
należałoby ograniczyć do dwóch oddziałów. Część przedszkola, zaś dostosować
do innych potrzeb. Zespół również poddał pod rozwagę propozycję szukania
innych rozwiązań np. przeniesienia całego przedszkola do szkoły po jej
rozbudowie. Pod warunkiem jednak, że obecny budynek przedszkola byłby
przeznaczony na inne cele i byłyby z tego odpowiednie korzyści.
Radny Tadeusz Wróbel stwierdził, że mimo ruchów jakie były już zrobione
w przedszkolach na terenie naszej gminy, to koszty na przedszkola nadal rosną.
Wójt gminy Anatol Faruga poinformował, że zgodnie z procedurą po uchwale
Rady Gminy wystąpiono o opinię do: Rady Rodziców Przedszkola, Rady
Pedagogicznej i do Kuratorium o opinię w sprawie utworzenia Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Kaniowie. Wszystkie opinie były negatywne. Jak
podkreślił, szczególnie dziwić może opinia Rady Pedagogicznej i Kuratorium.
Wyjaśnił, że podjęta uchwała i poczynione prace na dzień dzisiejszy poszły na
marne, ponieważ opinia Kuratorium jest wiążąca.
Radny Jerzy Kudła przypomniał, że w Janowicach jak był tworzony Zespół
Szkolno-Przedszkolny to opinia Kuratorium była pozytywna mimo, że
przedszkole od szkoły było oddalone o ok.200m.
Radny Tadeusz Wróbel uważa, że przed uchwaleniem budżetu winno się
ograniczać środki na przedszkola i gdyby co roku środki te były ograniczane to
nie doszłoby do tak wysokiej kwoty i nie byłoby tego problemu.
Radny Edward Jonkisz stwierdził, że mieszkańcy muszą dokładnie wiedzieć co
gmina i radni chcą zaoszczędzić w związku z przedszkolem. Uważa, że jeżeli
będą czytelnie wiedzieć, że idzie to w dobrym kierunku i służyć będzie dobrej
sprawie to nie będzie sprzeciwów.
Radny Czesław Wróbel też chciałby znać oszczędności z tytułu przeniesienia
przedszkola do szkoły.
Wójt Anatol Faruga poinformował, że w najbliższy poniedziałek spotka się
z Radą Rodziców i Dyrekcją Przedszkola w Kaniowie. Protokół Zespołu
pozwoli mu na tym spotkaniu podjąć pewne działania.
Radny Marek Wójcik jako inicjator powstania tego Zespołu poinformował, że
celem Zespołu nie było zrobienie rewolucji ani reformy systemu oświaty
i opieki przedszkolnej, ale sprawdzenie dlaczego tak dużo wydajemy na
przedszkola. Intencją Zespołu nie było wyręczanie Wójta, który jest
jednoosobowym, odpowiedzialnym organem za realizację, ale rozeznanie tego
problemu. Rada może tylko obciąć fundusze na przedszkola.
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Radny Antoni Grygierzec wyjaśnił, że Zespół zajął się generalnie próbą
obniżenia kosztów. Koszty te najbardziej mnożą się przy etatach i stanowią 80
% wszystkich kosztów przedszkola. Im mniej etatów tym bardziej widoczna
oszczędność. Dodał, że problem Przedszkola w Kaniowie to integracja. Jest tam,
bowiem o 10 etatów więcej w porównaniu z innymi przedszkolami gdzie nie
ma dzieci specjalnej troski. Dlatego też uważa, że oddziały integracyjne należy
zlikwidować, a każde dziecko niepełnosprawne winno znaleźć miejsce w swoim
przedszkolu tam gdzie mieszka. Jak podkreślił, integracja działa w dwóch
kierunkach i w zasadzie chodzi więcej o dzieci zdrowe, żeby umiały obchodzić
się z dzieckiem niepełnosprawnym. Gmina zaoszczędziłaby w ten sposób
250tyś.zł. Zwrócił uwagę, że nie jest obowiązkiem gminy przyjmować dzieci
specjalnej troski z innych gmin, bo to jest zadnie własne każdej gminy. Do tej
pory takie dzieci były przyjmowane, a koszty ponosiła gmina.
Po skończonej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek poddał
pod głosowanie przyjęcie sprawozdania Zespołu ds. przedszkoli. W wyniku
głosowania sprawozdanie wraz z wnioskami zostało przyjęte 15 głosami
„za” tj.
jednogłośnie.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że Zespół zakończył pracę
i w związku z tym zapytał, czy Zespół należy rozwiązać, czy też przekształcić
go w komisję doraźną Rady Gminy do przeprowadzenia analiz kosztów
w innych działach, czy jednostkach.
Głos w dyskusji zabrał radny Edward Jędrzejko, który uważa, że Zespół
powinien być przekształcony w komisję doraźną.
Pozostali radni zgodnie poparli propozycję.
W wyniku głosowania - 9 głosami „za” przy 0 głosach „przeciw: oraz
6 głosach „wstrzymujących” - Zespół ds. przedszkoli został przekształcony
w Komisję doraźną Rady Gminy Bestwina do przeprowadzenia analiz kosztów
w innych działach .
Skład osobowy Komisji doraźnej:
- Radny
- Radny
- Radny
- Radny
- Radny
- radny

Antoni Grygierzec
Benedykt Kohut
Jerzy
Kudła
Ludwik Mieszczak
Wiesław Szypuła
Marek
Wójcik

-

Przewodniczący Komisji
członek
członek
członek
członek
członek
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Ad. 8 Rada Gminy przystąpiła do podejmowania uchwał w sprawie:
• regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym –
krótkich wyjaśnień udzielił Wójt Anatol Faruga oraz Dyrektor GZOSiP
Arkadiusz Maj. Szczegółowo projekt był omawiany na posiedzeniach
komisji.
Opinie komisji pozytywne.
Brak głosów w dyskusji.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXIV/179/2005 w sprawie regulaminu
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym – została przyjęta
15 głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 8 do nin.
protokołu.
• utworzenia rachunku dochodów własnych przy Gminnym Zespole
Obsługi Szkół i Przedszkoli w Bestwinie – wyjaśnień udzieliła Skarbnik
Gminy Stanisława Grzywa.
Opinie komisji pozytywne.
Brak głosów w dyskusji.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXIV/180/2005 w sprawie regulaminu
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym – została przyjęta
15 głosami „za tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik n 9 do nin.
protokołu.
• 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 – Przewodniczący Rady Gminy
przypomniał, że uchwała ta była już raz podejmowana w dniu 25 lutego br.
jednak mimo konsultacji z Wydziałem Prawnym Śląskiego Urzędu
Wojewódzkiego, jeszcze przed jej podjęciem, została unieważniona z uwagi
na uchybienia. W tym miejscu głos zabrał Wójt Anatol Faruga informując, że
od jakiegoś czasu współpraca samorządów z Wydziałem Prawnym się nie
układa czego dowodem jest planowane na dzień 20 kwietnia br. spotkanie
członków Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów z Wojewodą
Śląskim w sprawie współpracy samorządów lokalnych z Wydziałem
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Prawnym i Nadzoru Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.
W związku z unieważnieniem uchwały zachodzi potrzeba ponownego jej
podjęcia wraz z naniesionymi, wskazanymi poprawkami.
Komisje nie wnosiły uwag.
Brak głosów w dyskusji
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXIV/181/2005 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 15 głosami „za” tj.
jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu..
• zmiany Uchwały Nr XXII/160/2004 z dnia 30 grudnia 2004 w sprawie
budżetu gminy na 2005r. – krótkich wyjaśnień udzieliła Skarbnik Gminy
Stanisława Grzywa.
Opinie komisji pozytywne.
W dyskusji głos zabrał:
Radny Antoni Grygierzec zwrócił uwagę, że kopalnia wpłaciła do budżetu
73tyś.zł. dodatkowo i planuje się je przeznaczyć na:
- rozpoczęcie prac związanych z wykonaniem ewidencji dróg gminnych
- 40 000zł,
- dokończenie prac związanych z modernizacją i adaptacją pomieszczeń
w szkole Podstawowej w Bestwinie na pomieszczenia dla GBP –
10 300zł.
- wypłaty stypendiów naukowych dla dzieci – 17 500zł.
- wykonanie terenów rekreacyjnych w Janowicach (uzupełnienie
środków zabezpieczonych w budżecie na ten cel – 5 500zł.
Jego zdaniem, pieniądze rozdawane są niezbyt nierozsądnie.
Radny Tadeusz Wróbel poprosił o wyjaśnienie, dlaczego te środki akurat
były przydzielone na te działy.
Wójt Anatol Faruga wyjaśnił, że wszystkie te tematy jak: ewidencja dróg,
adaptacja pomieszczenia, stypendia, estrada w Janowicach – były omawiane
przy projekcie budżetu. W wyniku zaś dokumentacji, kosztorysów,
przetargów nie zawsze przed kosztorysem jest możliwość określenia
wydatków. Zdarza się, że jedne zadania są niedoszacowane, a inne
przeszacowane. Jeżeli chodzi o sprawę ewidencji dróg to wymóg ustawowy
i kwota na to przeznaczona nie jest jeszcze ostateczna.

16

Radny Antoni Grygierzec nie zgodził się z wypowiedzią Wójta dot.
szacowania wydatków. Ponadto zapytał, kiedy wyniknęła potrzeba
prowadzenia ewidencji dróg?
Wójt Anatol Faruga wyjaśnił, że brakowało środków na ten cel przy
uchwalaniu budżetu. Ponadto ponad 80% gmin liczyła na to, że termin
prowadzenia ewidencji zostanie przesunięty na dalsze lata. Tak się jednak nie
stało i ewidencja ta musi być prowadzona Wypowiedź tą potwierdził radny
powiatowy p. Leszek Kosmaty na przykładzie powiatu.
Brak dalszych głosów w dyskusji.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXIV/182/2005 w sprawie zmiany
Uchwały Nr XXII/160/2004 z dnia 30 grudnia 2004 w sprawie budżetu
gminy na 2005r. – została przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do nin. protokołu.
• zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków – Wójt Anatol Faruga poinformował, że projekt
został przygotowany przez Urząd Gminy na podstawie danych i materiałów
opracowanych przez PK „KOMBEST”. Proponowana zmiana dotyczy
jedynie wzrostu miesięcznej opłaty stałej (za wodomierz). Na
dotychczasowym poziomie utrzymuje się stawkę za 1m3 wody oraz za 1m3
odprowadzonych ścieków.
Opinie komisji pozytywne.
Brak głosów w dyskusji.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXIV/183/2005 w sprawie
zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków – została przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do nin. protokołu.
• wykupu nieruchomości (ul.Podlesie) – wyjaśnień udzielił Wójt Anatol
Faruga.
Opinie komisji pozytywne.
Brak głosów w dyskusji.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXIV/184/2005 w sprawie wykupu
nieruchomości – została przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała
stanowi załącznik nr 13 do nin. protokołu.
• wykupu nieruchomości (ul. Borowa) – wyjaśnień udzielił Wójt Anatol
Faruga.
Opinie komisji pozytywne.
Brak głosów w dyskusji.
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W wyniku głosowania Uchwała Nr XXIV/185/2005 w sprawie wykupu
nieruchomości – została przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała
stanowi załącznik nr 14 do nin. protokołu..
• sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu ( dot. stacji redukcyjno
pomiarowej gazu) – wyjaśnień udzielił Wójt Anatol Faruga.
Opinie komisji pozytywne.
Brak głosów w dyskusji.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXIV/186/2005 w sprawie sprzedaży
nieruchomości w drodze przetargu - została przyjęta 15 głosami „za” tj.
jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 15 do nin. protokołu..
• zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Bestwina na lata 2005-2006
– wyjaśnień udzielił Wójt Anatol Faruga informując, że chcąc się starać
o środki z zewnątrz to taki „Plan” jest potrzebny przy składaniu wniosku.
Ponadto w zależności, którego sołectwa on dotyczy musi być przyjęty przez
zebranie wiejskie.
Opinie komisji pozytywne (bez Komisji Rozwoju Gminy, Ochrony
i Kształtowania Środowiska, która tego projektu nie posiadała na swoim
posiedzeniu).
Brak głosów w dyskusji.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXIV/187/2005 w sprawie
zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Bestwina na lata 2005-2006
została przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik
nr 16 do nin. protokołu.
Ad.9Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek odczytał korespondencję,
która wpłynęła do Rady Gminy:
• Uchwałę Nr 4100/VII/42/2005 z dnia 21 marca 2005r. VII Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie:
opinii o możliwości spłaty przez Gminę Bestwina pożyczki
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach w kwocie 1 820 000zł. ( opinia pozytywna). Kopia uchwały
stanowi załącznik nr 17 do nin. protokołu.
• Pismo Starostwa Powiatowego w sprawie dróg powiatowych
proponowanych do zmiany ich kategorii. Z pismem tym zapoznały się już
komisje, ale wstrzymały się z wydaniem opinii z uwagi na to, że jest to temat,
nad którym trzeba dogłębnie popracować .Kopia pisma stanowi załącznik nr
18 do nin. protokołu.
• Pismo Firmy „AMPOL” (pismo skierowane do Wójta) – Firma
zainteresowana kupnem gruntów w Kaniowie przy ul. Malinowej.
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• Pismo LKS „Przełom” Kaniów dot. prośby o dofinansowanie zajęć
pozalekcyjnych najmłodszej grupy młodzieży tzn. roczników 1994
i młodszych, rekrutujących się z całego terenu gminy. Pismo stanowi
załącznik nr 19 do nin. protokołu.
• Pismo podpisane przez 9 mieszkańców Bestwiny dot. warunków podróżnych
na trasie Dankowice – Czechowice-Dziedzice przez Kontakt. Pismo stanowi
załącznik nr 20 do nin. protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do radnych o decyzję w sprawie
prośby o dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych najmłodszej grupy młodzieży
zawartej w piśmie LKS „Przełom: Kaniów.
W dyskusji głos zabrali:
Radny Wiesław Szypuła zaproponował, aby ten problem przedyskutować
najpierw w komisjach.
Radny Benedykt Kohut poinformował, że ten problem już był dyskutowany na
Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego i komisja
w pełni poparła ten wniosek. Chodzi o kwotę 4tyś.zł. Nie wnosi jednak
sprzeciwu jeżeli wymaga to omówienia na wszystkich komisjach.
Radny Tadeusz Wróbel uważa, że powinno to być jednak omówione na
wszystkich komisjach.
Radny Benedykt Kohut podkreślił, że żaden klub nie wystąpił z taką inicjatywą,
żaden klub nie wykazał tylu dzieci do tych zadań i dzieci z całej gminy. Jest
zdania, że jeżeli Klub nie będzie się wywiązywał ze swoich zamierzeń, to nie
otrzyma na ten cel pieniędzy.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie dwa wnioski:
Pierwszy wniosek , aby przekazać pismo LKS „Przełom” Kaniów do
omówienia na wszystkich komisjach Rady Gminy – wniosek został odrzucony
przy 2 głosach „za”.
Drugi wniosek, aby przychylić się do pisma LKS „Przełom” Kaniów i do
wniosku Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego ,
aby przeznaczyć na ten cel 4tyś.zł.– wniosek został przyjęty 13 głosami „za”,
przy 0 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się”.
Wójt Anatol Faruga zabrał głos w sprawie zarzutów dot. komunikacji
pasażerskiej. W swoich wyjaśnieniach przytoczył problemy jakie stwarza Rada
Miasta Czechowice-Dziedzice na przedłużenie linii autobusu PKM na odcinku
Kontakt – Bestwina Piekarnia. Jak poinformował, Burmistrz Miasta taką zgodę
wyraził – oczywiście za odpłatnością – natomiast Rada Miasta z przyczyn
niewyjaśnionych propozycję Wójta odrzuciła. W związku z powyższym Wójt
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poczynił starania i dodatkowo, za dopłatą, na tym odcinku uruchomi autobus
TRAMP-a.

Kolejno Wójt złożył informację z działalności międzysesyjnej:
• Wojewoda po licznych interwencjach i wyjaśnieniach ze strony tut.
Urzędu Gminy skomunalizował wszystkie działki Wodzisławskiego
Przedsiębiorstwa Budowlanego i gmina jest już właścicielem,
• został wyłożony plan zagospodarowania przestrzennego gminy – sołectwa
Bestwinka i Janowice. Kolejno będzie sołectwo Bestwina i Kaniów,
• uczestniczył w Kapitule wybierającej firmę roku,
• brał udział w Starostwie w spotkaniu z przedstawicielami Włoch, którzy
oferują możliwość współpracy w zakresie łączy internetowych powiatu
z gminami (dot. budownictwa , ewidencji, praw jazdy itp.),
• uczestniczył w Zebraniu Wiejskim w Kaniowie,
• w dniu jutrzejszym uczestniczył będzie w spotkaniu Euroregionu w BielskuBiałej – dot. rekultywacji i zamknięcia składowiska pyłów w Kaniowie
z Elektrociepłowni,
• będzie czynił również starania, aby pomóc Spółce Wodnej w zabezpieczeniu
zasilania stawów z terenu Bestwiny i Kaniowa w wodę. Wyniknął bowiem
problem inwestycji AQUY na terenie oczyszczalni i zarówno Spółka Wodna,
jak i rybacy mogą zostać pozbawieni dostępu do wody z Białki (tzw. potoku
Germania),
• informacyjnie podał, że znalazł się oferent zagraniczny na dużą halę lub teren
pod budowę takiej hali na działalność gospodarczą (prawodopodobnie na
działalność związaną z kosmetykami). Wójt rozważał, czy nie należałoby
wskazać miejsca pod budowę hali w zasięgu planowanej oczyszczalni
z uwagi na to, że pozostanie tam kilka hektarów niewykorzystanych.
Po wystąpieniu Wójta głos zabrał Radny Powiatu Bielskiego p. Leszek
Kosmaty, który poinformował, że Zarząd Dróg Powiatowych w porozumieniu
z Zarządem Powiatu opracowali sieć dróg podstawowych powiatu bielskiego i
drogi, które nie spełniają wymogów dróg powiatowych chcą przekazać gminom.
Drogi te jednak są w bardzo złym stanie technicznym, a z chwilą ich przejęcia
gmina przejmie te obowiązki remontu na siebie. Stoi na stanowisku, że jeżeli
gminy miałyby część dróg przejąć to chociaż wyremontowanych. Jest to temat
szeroki i pod dyskusję. Aktualnie te remonty na drogach powiatowych trwają.
Poinformował dodatkowo, że odbył się przetarg w celu wyłonienia firmy do
remontu mostu w Kaniowie i to zadanie będzie wykonane w tym roku.
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Ad. 10 W ramach zapytań i wniosków radnych oraz rad sołeckich głos zabrali:
Radny Antoni Grygierzec poruszył problem gazetki Magazyn Gminny
jednocześnie wyrażając swoje zbulwersowanie, że nie został opublikowany
artykuł jego autorstwa, a dot. problemu Przedszkola w Kaniowie. Jak stwierdził,
myślał, że cenzura już nie obowiązuje. Poinformował, że artykuł ten napisał po
zebraniu w Przedszkolu celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji i pojawiających
się komentarzy. Na opublikowanie tego listu, jego zdaniem, nie zezwolił Wójt,
ponieważ były tam uwagi pod jego adresem. W gazetce natomiast ukazał się
inny artykuł pod tytułem „Trzeba oszczędzać”. Radny Antoni Grygierzec
stwierdził, że wydźwięk tego artykułu jest taki, iż inicjatorem wszystkich
działań oszczędnościowych jest Wójt. Tymczasem prawda jest inna, bo gdyby
nie inicjatywa radnego Marka Wójcika i powołanie Zespołu ds. przedszkoli to
Wójt nic by nie zrobił. Zwrócił się do Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i
Bezpieczeństwa Publicznego o dokonanie rozeznania, czyja jest gazetka samorządowa , czy prywatna Wójta. Poinformował też, że zamierza napisać
inny artykuł, ale wobec zaistniałej sytuacji, skoro Wójt nie chce publikować
listów radnych, nie wie, w której gazecie go opublikować. Uważa, że gazeta jest
po to, aby prezentować również poglądy radnych w specjalnie wyznaczonym
miejscu, nawet winno być miejsce na polemiki. Radny jest wybierany i ma
obowiązek prezentować swoje zdanie wyborcom. Chciałby również wiedzieć
jakie są ponoszone koszty tej gazety. Jeszcze raz zwrócił się do Komisji
Edukacji, aby zajęła się tym problemem.
Przewodniczący Komisji Edukacji., Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa
Publicznego Benedykt Kohut wyraził swoje zdanie, aby wspólnie z jego komisją
problem ten rozpatrywała Komisja Budżetu i Finansów jeżeli wniosek radnego
Grygierca zostanie przegłosowany.
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek poddał pod głosowanie wniosek
radnego Antoniego Grygierca, aby w/w Komisje zajęły się generalnie gazetką
Magazyn Gminny. W wyniku głosowania wniosek został przyjęty 8 głosami
„za”.
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Radny Tadeusz Wróbel poruszył problem niebezpiecznych dziur w drogach
i jednocześnie zwrócił uwagę, że w budżecie jest zapisany kredyt na
zaasfaltowanie parkingów przy kościele w Bestwince i Bestwinie. Jak
poinformował, przeprowadził już wstępną rozmowę z księdzem proboszczem
w Bestwince, że drogi są pilniejsze, bo stwarzają zagrożenie. Zaapelował, aby
zamiast asfaltowania parkingów zająć się naprawą dróg. Uważa, że sprawa jest
na tyle pilna, że należy postawić wniosek i zobowiązać Wójta do
wyremontowania dróg do 15 – 30 maja br. z uwzględnieniem również dróg
powiatowych.
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek zapytał o termin budowy
zadaszenia estrady na terenach rekreacyjnych w Kaniowie. Również poruszył
problem złego stanu dróg.
Radny Powiatu Bielskiego p. Leszek Kosmaty odniósł się do remontu dróg
powiatowych informując, że remonty są już realizowane na drogach
podstawowych i rozpoczną się na drogach, które ewentualnie będą
przekazywane do gminy. Nawiązując do wypowiedzi radnego Tadeusza Wróbla
zapewnił go, że powiat na tyle pieniędzy ma, żeby swoje drogi wyremontować
na tyle chociaż, aby były przejezdne. Dlatego też uważa, że z tego powodu nie
należy rezygnować z asfaltowania parkingów. Sam osobiście też społecznie
angażował się przy ich utwardzeniu. W najgorszej sytuacji jest parking
w Bestwinie. Jest to wydatek jednorazowy i budżet gminy chyba na to stać, aby
te parkingi wykonać. Tym bardziej, że w Kaniowie parking został wykonany
przez Urząd Gminy i nawet zostały wykupione tereny pod ten parking.
Będąc przy głosie poinformował również o zadaniach inwestycyjnych, na które
powiat posiada dokumentacje i na które złożył wnioski o środki unijne.
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek odczytał wnioski z posiedzenia
Rady Sołeckiej w Kaniowie oraz z Zebrania Wiejskiego w Bestwinie. Wnioski
stanowią załączniki nr 21 i 22 do nin. protokołu.
Sołtys sołectwa Bestwinka Józef Gawęda poruszył problem dziur na
ul. Dworkowej i św. Floriana w Bestwince.
Ad. 11
Odpowiedzi udzielił Wójt Anatol Faruga informując, że:
• dokonywał również rozeznania w sprawie remontu dróg powiatowych
i firma, która wygrała przetarg w tym terminie powinna zakończyć remont
dróg tych po których jeżdżą autobusy i tych drugiego „rzutu”.
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• budowa estrady – materiał jest zdeponowany na terenie gminy i aktualnie
trwa opracowanie dokumentacji i kosztorysu. Jest to inwestycja, na którą
musi być wydana decyzja i pozwolenie na budowę. Do końca kwietnia br.
powinno to być przygotowane.
• w sprawie dziur w drogach
o przyspieszenie remontów.

powiatowych

są

wysyłane

monity

Radny Powiatu Bielskiego p. Leszek Kosmaty ponownie zabrał głos w sprawie
remontu dróg powiatowych i poinformował, że do połowy maja br. te remonty
powinny być zakończone, na których przetargi są już zakończone.
Ad.12
Dziękując za udział w sesji i dyskusję, Przewodniczący Rady Gminy Jerzy
Zużałek zamknął XXIV sesję Rady Gminy Bestwina.
Sesja rozpoczęła się o godz. 1500 ,a zakończyła o godz. 1845
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