
Bestwina, dn.  30 grudnia  2008r. 

P r o t o k ó ł  Nr XXIV/2008 

 

z sesji Rady Gminy Bestwina, która odbyła się w dniu 30 grudnia 2008 roku 

w Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w  Bestwinie. 

 

Protokół obejmuje uchwały Rady Gminy Bestwina od Nr IV/202/2008 do                      

Nr XXIV/204/2008. 

Lista obecności radnych oraz gości stanowi załącznik nr 1 i 2 do nin. protokołu.  

Na ustawową liczbę 15 radnych w sesji uczestniczyło 15 radnych,  co stanowi 

100%.  

 

Projekt porządku obrad: 

 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji. 

2. Wybór sekretarza obrad. 

3. Zatwierdzenie projektu porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.  

5. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) zmiany Uchwały Nr XIII/128/2007 Rady Gminy Bestwina z dnia  

13 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu gminy na 2008 rok, 

2) ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2008roku, 

3) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego sołectwa Bestwina w gminie Bestwinie 

6. Informacje bieżące. 

7. Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich. 

8. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

9. Zamknięcie sesji. 
   

Ad.1                

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek przywitał wszystkich radnych Rady 

Gminy Bestwina, wójta gminy, zastępcę wójta, skarbnika gminy, sekretarza 

gminy oraz kierowników Urzędu Gminy, jednostek organizacyjnych i sołtysów. 

Otworzył XXIV sesję Rady Gminy Bestwina w dniu 30 grudnia 2008r. Na 

podstawie posiadanej listy obecności stwierdził prawomocność obrad.  

Ad.2 

Sekretarzem obrad zgodnie z harmonogramem jednogłośnie wybrany został 

radny Ludwik Mieszczak.  

 

Ad.3 

Do przedstawionego porządku obrad nie wniesiono uwag i został on przyjęty 15 

głosami „za” tj. jednogłośnie. 



Ad.4  

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek stwierdził, że protokół z ostatniej 

sesji  z dnia 11 grudnia 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 

W liczbie 15 radnych, Rada Gminy przystąpiła do podejmowania uchwał.                    

Projekty uchwał omawiane były na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji 

stałych Rady Gminy w dniu 29 grudnia 2008r. 

 

Wyjaśnień do wszystkich trzech projektów uchwał udzielił Wójt Gminy Stefan 

Wodniak informując, że dwa pierwsze projekty są projektami zamykającymi rok 

budżetowy tzw. „czyszczące”, zaś ostatni projekt uchwały dotyczy przystąpienia 

do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

sołectwa Bestwina w gminie Bestwina. Przypomniał, że uchwała w tej sprawie 

była podejmowana w maju br., a przedstawiony projekt uchwały ma charakter 

porządkowy. Celem jest doprecyzowanie zakresu prawnego działania 

przystąpienia do zmiany planu. W  uchwale Nr XVIII/169/2008 Rady Gminy 

Bestwina z dnia 29 maja 2008r. w paragrafie 1 ust. 1 przywołano plan z 2005 

roku, a powinien być przywołany plan z 2005 roku w części zmieniony w 2007 

roku. Wyjaśnił też że projekt nie zmienia poprzednich i nie wywołuje nowych 

obszarów do przystąpienia do sporządzenia zmiany planów. 

 

Po tych wyjaśnieniach Rada Gminy przystąpiła do podjęcia uchwał w sprawie: 

 

1) zmiany Uchwały Nr XIII/128/2007 Rady Gminy Bestwina z dnia  

13 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu gminy na 2008 rok,  

• Dodatkowych szczegółowych wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła 
Skarbnik Gminy Stanisława Grzywa informując, że w projekcie tej uchwały 

zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2008 rok o kwotę 83 682,79zł w 

dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (niska emisja) i 

tym samym zmniejsza się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na 

rynku krajowym w wysokości 83 682,79zł – w wyniku zmiany planu 

wydatków. Ponadto dokonuje się zmian w załączniku Nr 14 do Uchwały 

Rady Gminy Bestwina Nr XIII/128/2007 z dnia 13 grudnia 2007r. w sprawie 

budżetu gminy na 2008r. „Plan dochodów i wydatków własnych jednostek 

budżetowych na 2008 rok”. Dokonuje się również przeniesień wydatków 

między zadaniami w ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zmniejsza 

się wydatki o kwotę 168 000,00zł na wymianę sieci wodociągowej przy ul. 

Braci Dudów w Bestwince i kwotę tą przeznacza się na  oczyszczalnię 

ścieków. 



• Projekt uchwały został przez komisje stałe zaopiniowany pozytywnie. 

• Brak głosów w dyskusji. 

• W wyniku głosowania Uchwała Nr XXIV/202/2008 w sprawie zmiany 
Uchwały Nr XIII/128/2007 Rady Gminy Bestwina z dnia  

13 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu gminy na 2008 rok – została 

przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 3 do 

nin. protokołu. 

 

2) ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2008roku, 

• Skarbnik Gminy Stanisława Grzywa poinformowała, że w projekcie uchwały 
został ustalony wykaz niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w 

budżecie gminy Bestwina na 2008 rok, a które nie wygasają z upływem 2008 

roku. I tak: 

- kwota 100 000,00zł.- na zadanie; Budowa oczyszczalni ścieków 

komunalnych, 

- kwota 107 000,00zł.- na zadanie: Zakup pojazdu do obsługi oczyszczalni 

ścieków (traktor), 

- kwota 107 000,00zł.- na zadanie: Zakup wyposażenia laboratorium 

oczyszczalni, 

- kwota 14 640,00zł.- na zadanie: Nadzór inwestorski – Budowa oczyszczalni 

ścieków, 

- kwota 1 220,00zł.- na zadanie: Pełnienie funkcji inwestora zastępczego, 

- kwota 49 998,02zł.- na zadanie: Remont dachu na sali gimnastycznej w 

Bestwinie, 

- kwota 44 628,48zł.- na zadanie: Partnerski Projekt Comenius – Gimnazjum 

w Bestwinie, 

- kwota 7 320,00zł.- na zadanie: Opracowanie aktualizacji Planu Gospodarki 

Odpadami dla gminy.  

• Projekt uchwały został przez komisje stałe zaopiniowany pozytywnie. 

• Brak głosów w dyskusji. 

• W wyniku głosowania Uchwała Nr XXIV/203/2008 w sprawie ustalenia 
wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2008roku – została 

przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 4 do 

nin. protokołu. 

 

3) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego sołectwa Bestwina w gminie Bestwina,  

• Projekt uchwały został przez komisje stałe zaopiniowany pozytywnie. 

• Brak głosów w dyskusji. 

• W wyniku głosowania Uchwała Nr XXIV/204/2008 w sprawie ustalenia 
wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2008roku – została 



przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do 

nin. protokołu. 

 

Ad.6 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek poinformował, że do Rady Gminy 

wpłynęły życzenia świąteczno-noworoczne od: Senatora RP Sławomira 

Kowalskiego, Prezydenta Miasta Bielsko-Biała Jacka Krywulta, Towarzystwa 

Miłośników Ziemi Bestwińskiej, Społeczności Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

w Janowicach, Starosty Bielskiego Andrzeja Płonki i Przewodniczącego Rady 

Powiatu w Bielsku-Białej Romana Migdała, Personelu SPZOZ w Bestwinie, 

PHU „IZOBUD” Jana Grygierczyka, Burmistrza Czechowic - Dziedzic Mariana 

Błachuta i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach 

Marka Kwaśnego, Zarządu LKS Przełom Kaniów, Senatora RP Rafała 

Muchackiego. 

 

Przewodniczący Jerzy Zużałek nawiązał również do problemu omawianego na 

wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Gminy w dniu 29 grudnia br., a 

dotyczący przyznawania nagród za promocję gminy. Przypomniał, że 

propozycja komisji była taka, aby zwiększyć prestiż przyznawania nagród 

poprzez ograniczenie ilości przyznawanych nagród i maksymalne przyznawanie 

po trzy nagrody w danej kategorii ujętych w regulaminie. Ponadto, aby za 2008 

rok zgłoszenia kandydatów odbyły się do końca stycznia 2009 roku oraz aby 

przystąpić do nowelizacji regulaminu przyznawania nagród. Zaproponowano 

również, aby pracę Kapituły wspierał Dyrektor CKSiR Grzegorz Boboń. 

Przewodniczący poddał powyższe propozycje pod głosowanie w wyniku czego 

zostały one przyjęte 14 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym”. 

 

Wójt Stefan Wodniak poinformował, że uroczyste otwarcie oczyszczalni 

ścieków nastąpi w dniu 14 stycznia 2009r. o godz. 11-tej w Kaniowie. 

Poinformował również, że nastąpiła zmiana redaktora naczelnego Magazynu 

Gminnego. Przedstawił nowego redaktora naczelnego w osobie Pana Sławomira 

Lewczaka. Pani Agata Chmielowska, dotychczasowy redaktor, zakończyła 

swoją pracę na tym stanowisku. Z uwagi na jej pobyt za granicą, podziękowanie 

za jej wieloletnią pracę zostanie złożone na najbliższej sesji po powrocie do 

kraju. 

 

Pan Sławomir Lewczak poprosił o głos, aby podziękować za obdarzenie go 

zaufaniem i powołanie go do pełnienia funkcji redaktora naczelnego Magazynu 

Gminnego. 

 

 

 

 



Ad.7 

W ramach wniosków i zapytań radnych oraz rad sołeckich Przewodniczący 

Jerzy Zużałek odczytał wnioski z protokołu posiedzenia Rady Sołeckiej w 

Janowicach w dniu 15 grudnia 2008r. Protokół stanowi załącznik nr 6 do nin. 

protokołu. 

Wnioski dotyczyły: 

1) Wyczyszczenia rowu odwadniającego oraz przepustu pod drogą na ul. 

Pszczelarskiej przy posesji Państwa Tetli, 

2) Wyczyszczenia rowu odwadniającego oraz przepustu pod drogą na ul. 

Pszczelarskiej przy posesji Państwa Lejkowskich, 

3) Wyczyszczenia rowu odwadniającego przy ul. Pszczelarskiej pomiędzy 

Państwem Kudła a Panią Bożek aż do Potoku Pasieckiego, 

4) Wyczyszczenia rowu odwadniającego przy ul. Targanickiej od basenu do 

Pani Barbary Maga. 

5) Rozpatrzenie możliwości ustawienia znaków ograniczających tonaż 

przewozu do 3,5 tony na ul. Pisarzowickiej przy Leśniczówce oraz obok 

Państwa Kóska, 

6) Rozpatrzenie możliwości postawienia znaku ostrzegawczego A-18b „uwaga 

na zwierzęta dzikie” na następujących odcinkach dróg: 

a) ul. Janowicka – kępa: przy posesji P. Władysława Grzybowskiego                                

i P. Aleksego Gola, 

b) ul. Janowicka – Las Pasiecki : przy posesji P. Stanisława 

Grzybowsksiego, i przy posesji P. Jana Bagierka, 

c) ul. Górska – przy posesji P. Bronisława Koźbiała i na wysokości starej 

Leśniczówki. 

7) Wysypania ok. 0,5m
3
 kamienia na przystanku przy ul. Janowickiej obok 

Państwa Mynarskich. 

8) Wysypanie kamienia na ul. Podlesie wzdłuż lasu celem zasypania 

istniejących dziur. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek wnioskował, aby pomimo zimy 

dokonać objazdu dróg pod kątem niebezpiecznych dziur w drogach. Zaznaczył, 

iż zdaje sobie sprawę, że nie jest to pora na łatanie dziur lecz prosił, aby zasypać 

te głębokie, niebezpieczne. 

 

Sołtys sołectwa Kaniów – Marek Pękala zapytał, która firma wygrała przetarg 

na odśnieżanie i posypywanie dróg.    

Zapytał również, czy ktoś z Urzędu Gminy nadzoruje odbiór  zakończonego 

remontu wału w „Kaniówku”. 

 

Ad.8 

Odpowiedzi udzielił Zastępca Wójta Artur Beniowski informując, że: 



- tabliczki z numerami do budynków na ul. Kubika i ul. Miodowej – 

zlecono wykonanie, 

- uruchomienie kursu autobusu PKS do Czechowic-Dziedzic na III zmianę 

– na chwilę obecną wniosek jest nie do zrealizowania, 

- ustawienie znaku „ślepa ulica” przy wjeździe na ul. Borową – wniosek 

będzie zrealizowany w pierwszych dniach stycznia 2009r. 

- ustawienie jednego punktu świetlnego na ul. Godynia w Bestwinie na 

wysokości mostu na rzece – wniosek będzie zrealizowany w 2009 roku, 

- remont wału w „Kaniówku” – przy rozpoczęciu remontu uczestniczył 

pracownik Urzędu Gminy. Obecnie Urząd Gminy nie otrzymał informacji 

o zakończeniu remontu. Jak będzie znany termin, to również pracownik 

Urzędu będzie obecny przy odbiorze, 

- przetarg na odśnieżanie dróg gminnych i powiatowych wygrała Firma 

Rezbud. Szczegółowe informacje zostały przedstawione na stronach 

internetowych. 

 

Wójt Stefan Wodniak prosił sołtysów, aby w sprawie odśnieżania dróg 

wspomagali Zastępcę Wójta w kierowaniu akcją odśnieżania, zaś wszystkich 

radnych i sołtysów prosił, aby zamiast objazdu dróg, wskazywali  gdzie i w 

którym miejscu wypadła niebezpieczna dziura w drodze, a wówczas będzie to 

natychmiast wykonane lub będzie złożona interwencja w powiecie, jeżeli dziura 

będzie w drodze powiatowej. 

 

Ad.9 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek z okazji zbliżającego się Nowego 

Roku 2009 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 XXIV sesję Rady 

Gminy Bestwina w dniu 30 grudnia 2008r. 

 

Sesja rozpoczęła się o godz. 10:00, a zakończyła o godz. 11:05. 

 

Protokolant:                   Sekretarz obrad: 

                                  Radny Ludwik Mieszczak 

 

 

 

 

 

 

 


