Bestwina, dn. 24 listopada 2005r.
P r o t o k ó ł Nr XXIX/2005
z sesji Rady Gminy Bestwina odbytej w dniu 24 listopada 2005 roku
w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bestwina.
Protokół obejmuje uchwały Rady Gminy Bestwina od Nr XXIX/212/2005 do
Nr XXIX/219/2005.
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%.
Z ramienia Urzędu Gminy w sesji uczestniczyli:
- Anatol Faruga
– Wójt Gminy Bestwina
- Stanisław Wojtczak – Zastępca Wójta
- Stanisława Grzywa - Skarbnik Gminy
- Kierownicy Referatów: U.Smalcerz, B.Stankiewicz oraz dyrektorzy
jednostek organizacyjnych: GZOSiP- A. Maj, CKSiR - G.Boboń, a także
prezes PK „KOMBEST” Wacław Waliczek.
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.
Podjęcie uchwał w sprawie:
• określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od
tego podatku obowiązujących w Gminie Bestwina w 2006 roku,
• określenia na 2006r. stawek podatku od środków transportowych,
• określenia na rok 2006 dziennych stawek opłaty targowej, zasad jej
ustalania oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
obowiązujących w Gminie Bestwina,
• określenia na rok 2006 stawek podatku od posiadania psów, zasad
ustalania, poboru oraz terminu płatności tego podatku, ustalenia
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso tego podatku
obowiązujących w Gminie Bestwina,
• poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w
drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości
wynagrodzenia za inkaso,
• ustalenia wysokości opłaty administracyjnej na rok 2006,
• zmiany Uchwały Rady Gminy Bestwina Nr XXII/160/2004 z dnia
30 grudnia 2004 w sprawie budżetu gminy na 2005r.,
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6.
7.
8.
9.

• zaopiniowania projektu planu aglomeracji dla Gminy Bestwina,
• ustalenia zasad przyznawania stypendiów,
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, Honorowego Obywatela Gminy Bestwina Walerię Owczarz,
sołtysów, zaproszonych gości oraz wszystkich pozostałych przybyłych na
obrady. Otworzył XXIX sesję Rady Gminy Bestwina w dniu 20 października
2005r. Na podstawie posiadanej listy obecności stwierdził prawomocność
obrad.
Przed rozpoczęciem części roboczej Przewodniczący Rady Gminy
poinformował wszystkich zebranych, że o naszej gminie było bardzo głośno, a
działo się to za sprawą Pani Walerii Owczarz Honorowej Obywatelki Gminy
Bestwina, która w dniu 18 listopada 2005r w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej
została laureatką VII edycji nagrody Starosty Bielskiego im. Ks. Józefa
Londzina. Nagroda ta, przyznawana jest osobom za szczególne osiągnięcia w
działalności samorządowej, kulturalnej, społecznej i naukowej. Z tego też tytułu
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek w imieniu własnym oraz całej Rady Gminy
i Wójta Gminy Bestwina złożył Pani Walerii Owczarz serdeczne gratulacje
i życzenia wręczając Pani Owczarz bukiet kwiatów.
Pani Waleria Owczarz nie kryjąc wzruszenia wyraziła Radzie Gminy serdeczne
podziękowanie za zaszczyt, który ją spotkał, a wszystko to za wieś Bestwinę, w
której się urodziła i którą tak bardzo ukochała i całym sercem jej oddała.
W dalszym ciągu Przewodniczący Jerzy Zużałek podkreślił, że było również
głośno za sprawą wsi Kaniów. Sołectwo to po raz drugi wzięło udział w
Konkursie „Piękna Wieś Województwa Śląskiego” organizowanego przez
Marszałka Województwa Śląskiego i zajęło III miejsce. Wójt Gminy Anatol
Faruga, który wspólnie z sołtysem wsi Kaniów Wiesławem Pietraszko oraz
Dyrektorem CKSiR Grzegorzem Boboniem uczestniczyli w uroczystości, która
odbyła się w sali Sejmu Śląskiego, uzupełnił, że nie było I miejsca, lecz dwa II miejsca i dwa - III miejsca. Tak więc wieś Kaniów znalazła się w tej ścisłej
czołówce. Za miejsce to otrzymała puchar, dyplom oraz nagrodę w wysokości
5tyś.zł. Poprosił więc sołtysa Wiesława Pietraszkę i wręczył mu puchar wraz z
dyplomem, który winien znajdować się w tym sołectwie.
Czując się zaszczycony sołtys Pietraszko podziękował w imieniu własnym
wszystkim mieszkańcom Kaniowa oraz organizacjom: straży pożarnej, klubowi
sportowemu i działającemu przy klubie - klubowi kibica, kołu gospodyń
wiejskich, orkiestrze dętej, sekcji wędkarskiej – wszystkim tym, którzy się do tej
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nagrody przyczynili. Tu zwrócił uwagę, że była to praca już poprzedników, bo
nie stało się to z dnia na dzień. Szczególnie wymienił tu swojego poprzednika p.
Henryka Kołodziejczyka. Podziękował także Wójtowi Anatolowi Farudze za to,
że wytypował Kaniów do konkursu jako tą wieś najładniejszą i najprężniejszą,
zaś p. Adamowi Wróblowi pracownikowi Urzędu Gminy za przygotowanie i
opracowanie materiałów.
Po tych miłych akcentach powrócono do części roboczej sesji.
Ad.2
Zgodnie z ustalonym, harmonogramem sekretarzem obrad jednogłośnie
wybrany został radny Czesław Wróbel.
Ad.3
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa
Publicznego – Benedykt Kohut poinformował, że zgodnie z propozycją z
ostatniej sesji Komisja zajęła się projektem uchwały w sprawie zasad
przyznawania stypendiów dla dzieci i młodzieży. Po wszechstronnym
przeanalizowaniu tego problemu w imieniu Komisji zaproponował, aby w
zamian za ten projekt uchwały wydzielić kwotę z budżetu gminy na nagrody i
promocję do dyspozycji Rady i Wójta dla wybitnych sportowców i uczniów,
którzy będą promować gminę. Nagrody te byłyby wręczane na corocznym
spotkaniu z wybitnymi uczniami i młodzieżą. Proponował także, aby z tej puli
przewidzieć kwotę na pokrycie wyjazdów dla dzieci i młodzieży szkolnej
związanych z zawodami sportowymi i innymi dotyczącymi reprezentowania
gminy. Szczegółowe zasady przyznawania tych nagród proponował opracować
na posiedzeniach komisji przy omawianiu budżetu gminy na 2006 rok..
Podsumowując, w imieniu Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia
i Bezpieczeństwa Publicznego zgłosił wniosek, aby zrezygnować dzisiaj
z omawiania tego punktu i przenieść go na następne posiedzenia wszystkich
komisji, ale już w zakresie ustalania nagród.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy, Ochrony i Kształtowania Środowiska
– Tadeusz Wróbel poinformował, że komisja ta również zajmowała się tym
problemem i przychyla się do propozycji komisji zgłoszonej przez radnego
Benedykta Kohuta.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – Wiesław Szypuła przypomniał,
że Komisja Budżetu i Finansów była wnioskodawcą tego projektu uchwały,
jednak po dogłębnym przeanalizowaniu stanowiska Komisji Edukacji, Kultury,
Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego - poparła go 4 głosami „za” przy
1 głosie „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się”.
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek nie podzielił zdania komisji
stwierdzając, że na ostatniej sesji była propozycja dopracowania na dzisiejszą
sesję projektu uchwały w sprawie przyznawania zasad stypendiów, a nie jej
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odrzucenia. W tym miejscu podparł się fragmentami z protokołu z ostatniej
sesji.
Z uwagi jednak, że wniosek został złożony poddał go pod głosowanie.
W wyniku głosowania wniosek Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia
i Bezpieczeństwa Publicznego został przyjęty 13 głosami „za” przy 1 głosie
„przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym”. Porządek obrad z tą naniesioną
poprawką został przyjęty 15 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Ad.4
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że protokół z ostatniej sesji z dnia
20 października 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
Wszystkie projekty uchwał były przedmiotem dyskusji na posiedzeniach komisji
Rady Gminy.
Rada Gminy przystąpiła więc do podejmowania uchwał w sprawie:
• określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień
od tego podatku obowiązujących w Gminie Bestwina w 2006 roku –
krótkich wyjaśnień udzielił Wójt Anatol Faruga informując, że 1,5% liczony
był wskaźnik. W punkcie 3 podpunkt c i d nie zostały zmienione.
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Brak głosów w dyskusji.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXIX/212/2005 w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego
podatku obowiązujących w Gminie Bestwina w 2006 roku – została
przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr3 do
nin. protokołu.
• określenia na 2006r. stawek podatku od środków transportowych – Wójt
poinformował, że zmiany zostały wprowadzone w zakresie zgodnym
z ustawą. Zwrócił też uwagę, że w pkt.1 samochody od 3,5t – 5ton nastąpiła
znaczna obniżka również wynikająca z ustawy.
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Brak głosów w dyskusji.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXIX/213/2005 w sprawie określenia
na 2006r. stawek podatku od środków transportowych – została przyjęta
15 głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 4 do nin.
protokołu.
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• określenia na rok 2006 dziennych stawek opłaty targowej, zasad jej
ustalania oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
obowiązujących w Gminie Bestwina - Wójt poinformował, że stawki nie
zostały zmienione w stosunku do roku 2005.
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Brak głosów w dyskusji.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXIX/214/2005 w sprawie określenia
na rok 2006 dziennych stawek opłaty targowej, zasad jej ustalania oraz
określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso obowiązujących w
Gminie Bestwina – została przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.
• określenia na rok 2006 stawek podatku od posiadania psów, zasad
ustalania, poboru oraz terminu płatności tego podatku, ustalenia
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso tego podatku
obowiązujących w Gminie Bestwina – Wójt wyjaśnił, że ten projekt
również nie obejmuje żadnych podwyżek w stosunku do roku 2005. Jedynie
na wniosek sołtysów z Bestwiny i Janowic zostały zmienione osoby do
poboru inkasa w tych sołectwach tj. w miejsce Marii Maroszek wprowadza
się Dominik Maroszek, zaś w miejsce Krystyny Grygier wprowadza się Józef
Grygier.
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Brak głosów w dyskusji.
W wyniku głosowania 15 głosami „za” została przyjęta wprowadzona
poprawka. Również Uchwała Nr XXIX/215/2005 w sprawie określenia na
rok 2006 stawek podatku od posiadania psów, zasad ustalania, poboru
oraz terminu płatności tego podatku, ustalenia inkasentów i wysokości
wynagrodzenia za inkaso tego podatku obowiązujących w Gminie
Bestwina – została przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała
stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu.
• poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w
drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości
wynagrodzenia za inkaso – Wójt zwrócił uwagę, że w tym projekcie
zachodzą te same poprawki dot. inkasentów. Ponadto Wójt prosił Radę
Gminy, aby w § 3 wprowadzić autopoprawkę i podwyższyć prowizję dla
inkasentów z 3,5% na 4% . Stawka ta od 5 lat nie była zmieniona.
Pierwsza poprawka dot. zmiany osób inkasentów została przyjęta 15 głosami
„za” tj. jednogłośnie, zaś w sprawie drugiej autopoprwaki Przewodniczący
Jerzy Zużałek otworzył dyskusję.
Radny Antoni Grygierzec stwierdził, że trudno teraz dyskutować skoro nie
było tego na komisjach.
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Radny Wiesław Szypuła zgodził się z radnym Grygiercem co do dyskusji,
jednak jako Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poprosił
o przybliżenie skali podwyżki, o której jest mowa.
Wójt poinformował, że w skali roku na 4 osoby ogółem wyniesie to 1tyś.zł.
Przewodniczący Jerzy Zużałek zgodził się z propozycją Wójta i stwierdził,
że należałoby ją poprzeć.
W wyniku głosowania propozycja zwiększenia inkasa została przyjęta 15
głosami „za” tj. jednogłośnie.
Uchwała Nr XXIX/216/2005 w sprawie poboru podatku od
nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa,
wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za
inkaso – została również przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała
stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu.
• ustalenia wysokości opłaty administracyjnej na rok 2006 - Wójt wyjaśnił,
że w tym projekcie uchwały nie zostały wprowadzone zmiany.
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Brak głosów w dyskusji.
Uchwała Nr XXIX/217/2005 w sprawie ustalenia wysokości opłaty
administracyjnej na rok 2006 - została przyjęta 15 głosami „za” tj.
jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu.
• zmiany Uchwały Rady Gminy Bestwina Nr XXII/160/2004 z dnia
30 grudnia 2004 w sprawie budżetu gminy na 2005r.- wyjaśnień udzieliła
Skarbnik Gminy Stanisława Grzywa informując również o potrzebie
dokonania poprawki w § 4 kwotę po stronie dochodów z 17 769 375,00zł na
kwotę 17 853 940,00zł. Przypomniała, że mowa o tym była już na
posiedzeniach komisji.
Komisje nie wniosły uwag.
Brak głosów w dyskusji.
Wniesiona poprawka została przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Uchwała Nr XXIX/218/2005 w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy
Bestwina Nr XXII/160/2004 z dnia 30 grudnia 2004 w sprawie budżetu
gminy na 2005r wraz z naniesioną poprawką została przyjęta 15 glosami
„za” tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu.
• zaopiniowania projektu planu aglomeracji dla Gminy Bestwina – Wójt
wyjaśnił, że projekt ten został przygotowany w związku ze złożonym
wnioskiem do Funduszu Spójności. Zwrócił również uwagę na poprawienie
drobnych błędów (nieścisłości) w części opisowej, o których była mowa na
posiedzeniach komisji.
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Komisje nie wniosły uwag do projektu uchwały.
Brak głosów w dyskusji.
W wyniku głosowania 15 głosami „za” tj. jednogłośnie zostały przyjęte
poprawki do części opisowej uchwały.
Uchwała Nr XXIX/219/2005 w sprawie zaopiniowania projektu planu
aglomeracji dla Gminy Bestwina wraz z naniesionymi poprawkami została
przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu.
Ad.6
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek odczytał korespondencję, która
wpłynęła do Rady Gminy:
• Wodzisławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego przedłożyło
informacje o bieżących i doraźnych działaniach, podejmowanych przez
Zarządcę Komisarycznego w Zakładzie Górniczym w Kaniowie oraz
możliwościach spłaty zobowiązań wobec gminy Bestwina. Kopia pisma
stanowi załącznik nr 11 do nin. protokołu.
• Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach w imieniu
swoich uczniów złożył serdeczne podziękowanie za finansowe wsparcie
szkolnej akcji dożywiania. Kwota 500zł została przekazana z Funduszu
Pomocowego utworzonego z diet radnych. Podziękowanie stanowi załącznik
nr 12 do nin. protokołu.
• Klub Sportowy Bestwinka złożył wniosek o uwzględnienie w planie budżetu
gminy na 2006 rok wydatku na wymianę stolarki okiennej w Pawilonie
Sportowym. Kopia pisma stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Informację z działalności międzysesyjnej złożył Wójt Gminy Anatol Faruga:
• brał udział w częstych kontaktach ze Starostwem Powiatowym w sprawie
stanu dróg ( ulic: Janowickiej, Krakowskiej, Bialskiej, Podleskiej – na tej
ulicy w pracach przeszkodził śnieg),
• prowadzone były rozmowy z firmą Marbus w sprawie biletów
miesięcznych dla dzieci, ponieważ firma prywatna takich biletów
miesięcznych nie prowadzi. Przewoźnik zgodził się na rozliczenie
miesięczne dla tych uczniów, które mają powyżej 4km do szkoły.
• uczestniczył u Notariusza w załatwianiu spraw związanych z regulacją
stanów prawnych gruntów – wykupy gruntów zajętych pod drogami,
• brał udział w zebraniach wiejskich w Janowicach i Bestwince,
• wspólnie ze Skarbnikiem Gminy podpisywał w Katowicach i Warszawie
umowy na dotacje i kredyty.
• obchodzone było Święto Niepodległości w dniu 11 listopada,
• opublikowane zostały w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
plany zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina dla sołectw:
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Bestwiny i Kaniowa – zaznaczył, że gmina Bestwina jest jedną z czterech
gmin w powiecie, która ma opracowany całościowy plan
zagospodarowania gminy,
• uczestniczył w spotkaniach z dyrekcją kopalni w sprawie „starego”
wysypiska śmieci w Kaniowie,
• uczestniczył w miłych uroczystościach już wspomnianych na wstępie
sesji tj. w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej, gdzie nasza laureatka Pani
Waleria Owczarz odebrała nagrodę Starosty Bielskiego im. Ks.Józefa
Londzina, w Urzędzie Marszałkowskim, gdzie wieś Kaniów otrzymała III
miejsce w Konkursie „Piękna Wieś Województwa Śląskiego”, w
uroczystości 100-lecia Banku Spółdzielczego Czechowice-DziedziceBestwina. Podkreślił, że na podstawie wyników jakie Bank wypracował
można stwierdzić, że jest to jeden z lepszych banków w Polsce.
Wójt przybliżył również problem zawarty w piśmie Wodzisławskiego
Przedsiębiorstwa Przemysłu Budowlanego. Na wstępie poinformował, że
zmienił się Zarządca Komisaryczny. Z pisma wynika , że WPPB wystąpiło do
Wojewody o koncesję na kolejne dwa lata eksploatacji lecz do tej pory
Wojewoda nie wystąpił do gminy Bestwina o opinię w tej sprawie. WPPB
zalega gminie wraz z odsetkami 600tyś.zł.( stan na 20 listopada br.). Wójt
poinformował, że WPPB wnosi o umorzenie odsetek w wysokości 256tyś.zł,
ale wchodziłoby to pod jakakolwiek rozwagę, gdyby wpływały raty spłaty
długu. Poinformował też, że jako wójt jest zainteresowany akwenem, który
można by przeznaczyć na dodatkowy zbiornik wody pitnej i być może udałoby
się go przejąć w ramach tego długu.
Z uwagi na to, że problem z WPPB jest trudny i złożony Wójt zasugerował, aby
dokładnie rozważyć dalsze działania w stosunku do tego przedsiębiorstwa.
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek zaproponował, aby to pismo
przesłać do komisji celem wypracowania opinii do złożonych deklaracji WPPB
zawartych w piśmie. Propozycja została przyjęta jednogłośnie.
Radny Antoni Grygierzec jest zdania, aby odzyskać z WPPB to co się da np.
niewyeksploatowane pokłady żwiru. Zwrócił uwagę, że jest to materiał
wartościowy i przydałby się gminie na różne podsypki na drogach itp.
Ad.7
W ramach zapytań i wniosków radnych oraz rad sołeckich głos zabrali:
Radna Maria Maroszek zaprosiła wszystkich radnych na zebranie wiejskie, które
odbędzie się w Bestwinie w dniu 4 grudnia br. o godz. 1045 w sali OSP.
Podziękowała również w imieniu użytkowników drogi na Podkępiu oraz ulicy
Gołębnik za nawiezienie żwiru.
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Zgłosiła rozbite lustro na skrzyżowaniu z ul. Godynia w Bestwinie.
Radny Marek Wójcik zapytał o komunikację autobusową między Bestwiną,
a Czechowicami – Dziedzicami.
Radny Czesław Wróbel zapytał, czy przepadną środki na ul. Podleską z uwagi
na to, że w pracach przeszkodziła zima.
Radny Edward Jonkisz zapytał, kto wydaje zezwolenia na zarurowanie np.
dojazdów do domów, działek.
Radny Tadeusz Wróbel podniósł problem kontenera w centrum Bestwinki.
Radna Krystyna Grygier zapytała, co stało się z kontenerem PCK na odzież
w Janowicach,
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek nawiązał do problemu dot.
komunikacji i przypomniał, że na ostatniej sesji była mowa o komunikacji oraz
dowozie dzieci do gimnazjum i przegłosowany został wniosek, aby skierować
do komisji pismo Rady Rodziców Gimnazjum w Bestwince oraz całość spraw
związanych z dowozem dzieci do szkół. Zapytał o stanowisko w tej sprawie
poszczególne komisje.
Komisja Rozwoju Gminy, Ochrony i Kształtowania Środowiska –
Przewodniczący Komisji Tadeusz Wróbel – poinformował, że komisja nie
rozpatrywała tego problemu, bo nie jest to prosta sprawa i trzeba się wspólnie
nad nią zastanowić.
Komisja Budżetu i Finansów – Przewodniczący Wiesław Szypuła –
poinformował, że komisja zajmowała się problemem i zapoznała się z taką
konstrukcją dopłaty, aby nie dopłacać indywidualnie do ucznia, lecz do
przewoźnika, bo dopłata do ucznia jest niezgodna z ustawą. W związku z tym,
że dopłata jest czyniona, komisja wypracowała stanowisko, aby dogłębnie
przeanalizować ten problem i wnosi o ujednolicenie i obniżenie cen biletów
miesięcznych dla dzieci i młodzieży dojeżdżających do szkół na terenie gminy.
Stwierdził też, że jest to temat, który trzeba rozpatrzyć najpierw po stronie
formalno-prawnej, a później w kontekście wydatków budżetowych w roku
2006.
Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego –
Przewodniczący Benedykt Kohut – poinformował, że komisja również
zapoznała się z pismem rodziców i z działań , które zaraz zostały podjęta przez
Wójta wynika, że problem dot. sposobu zapłaty za bilety został rozwiązany.
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Dzieci mają inną formę zapłaty i nie muszą płacić codziennie lecz mają formę
niejako biletów miesięcznych. Inne problemy uważa rozważyć szczegółowo tak
jak mówili o tym przedmówcy.
Przewodniczący Jerzy Zużałek zwrócił radnym uwagę, że projekt budżetu na
2006 rok jest już opracowany i wobec tego kiedy to zadanie miałoby znaleźć się
w budżecie.
Radny Wiesław Szypuła podkreślił, że jest zwolennikiem, aby ten problem
rozwiązać systemowo tzn.:
- rozważyć , czy pod względem formalno-prawnym jest to możliwe,
- wyrazić wolę, czy chcemy - zarezerwować kwotę w budżecie gminy na
realizację koncepcji społecznego wsparcia dla rodzin, które mają dość
duży wkład finansowy w to, żeby kupować bilety dla swoich dzieci.
Przewodniczący Jerzy Zużałek stwierdził, że dopłaca gmina do Marbusa i do
MZK określone kwoty więc nic nie stoi na przeszkodzie, aby te kwoty dopłacać
większe. Nie zgodził się z takim tokiem rozwiązywania problemu, ponieważ
uważa, że jest to „spychotechnika”, bowiem Rada musi podjąć decyzję, a nie
„grać” z rodzicami i dziećmi już kilka miesięcy. Zwrócił uwagę, że to on pełni
dyżury i przyjmuje skargi, co ma więc tym rodzicom odpowiedzieć.
Radny Jerzy Kudła zwrócił uwagę, że Przewodniczący Jerzy Zużałek jest
również członkiem Komisji Budżetu i Finansów i takie stanowisko winien był
przedstawić na komisji, a nie na sesji. Jego zdaniem można ten problem załatwić
dla wszystkich dzieci, nie tylko z Kaniowa, bo z Bestwiny i z Janowic dzieci też
dojeżdżają. Dlatego też uważa, że trzeba przeanalizować ten problem tak, jak
zaproponował to radny Wiesław Szypuła.
Radny Antoni Grygierzec zgodził się z wypowiedzią radnego Jerzego Kudły, że
nie powinno się dzisiaj w taki sposób ten temat omawiać. Na ostatniej sesji był
temat i była dyskusja, w której sam również był za tym , aby ujednolicić bilety.
Było również posiedzenie komisji, która wypracowała stanowisko i to
stanowisko, jego zdaniem, winno było być wprowadzone pod dzisiejsze obrady,
a być może udałoby się podjąć uchwałę zobowiązująca wójta do ujednolicenia i
obniżenia cen biletów.
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek zwrócił się do Przewodniczącego Komisji
Budżetu i Finansów Wiesława Szypuły z zapytaniem , czy komisja
wypracowała wniosek?
Radny Wiesław Szypuła przypomniał, że przedstawiał już to wcześniej
stanowisko komisji i przypomniał jeszcze raz, że komisja wnosi o ujednolicenie

11

i obniżenie cen biletów miesięcznych dla dzieci i młodzieży dojeżdżających do
szkół na terenie gminy. Zaproponował, aby to stanowisko przyjąć, jako
stanowisko Rady Gminy, które by obligowało Wójta do czynienia starań
zmierzających do rozeznania pod względem formalno-prawnym i finansowym
tego zagadnienia.
Po przyjęciu tego stanowiska, będzie można w
przyszłorocznym budżecie rozważać skąd wziąć środki i w jakiej wysokości na
realizację tego zadania. Na zakończenie swojego wystąpienia, jako
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów złożył wniosek o poparcie
wniosku Komisji w sprawie przeanalizowania problemu pod względem
formalno-prawnym i finansowym dowozu dzieci i młodzieży do szkół na terenie
gminy Bestwina.
Wniosek został przyjęty 15 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek odczytał wnioski z Zebrań
wiejskich w : Bestwince i Janowicach. Wnioski stanowią załączniki nr 14 i 15
do nin. protokołu.
Sołtys sołectwa Kaniów Wiesław Pietraszko
- zgłosił zły stan drogi ze względu na zanieczyszczenie żwirem na odcinku
od.ul. W.Witosa do złoża WPPB. Również mieszkańcy mieszkający w
rejonie wydobycia żwiru obawiają się, że ich posesje zostaną oberwane na
skutek ulewnych deszczy ze względu na niekorzystny sposób
wydobywania żwiru tj. powstaje pionowa ściana na wyrobisku, zamiast
łagodnego zbocza,
- poinformował, że przyznana nagroda w kwocie 5tyś.zł.za zajęcie III
miejsca przez sołectwo Kaniów zostanie podzielona na posiedzeniu Rady
Sołeckiej przy udziale organizacji działających w Kaniowie,
- zasygnalizował o śliskich chodnikach i potrzebie ich posypania,
- wyraził również swój komentarz co do dyskusji jaka toczyła się
w sprawie dopłat do biletów.
Ad. 8
Odpowiedzi wnioski i zapytania udzielił Wójt Gminy Anatol Faruga informując,
że:
- po ostatniej sesji zaprosił wszystkich przewodniczących komisji oraz
przewodniczącego Rady Gminy i Dyrektora GZOSiP i sprawę biletów
„miesięcznych” w Marbusie załatwili w ciągu jednego tygodnia. W
sprawie, zaś dopłat do biletów, które były stosowane nieformalnie w
ubiegłym roku przez okres dwóch miesięcy poniesie wspólnie ze
skarbnikiem gminy dyscyplinę budżetową. Poinformował też, że na tym
spotkaniu wszyscy wyrazili zgodę na to, że rodzic, którego dziecko ma
poniżej 3km do szkoły, a jest w trudnej sytuacji materialnej, może
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wystąpić o pomoc do opieki społecznej na dojazd dziecka do szkoły.
Uważał więc temat za zamknięty.
- w sprawie ul Podleskiej nie chciałby się wypowiadać za Starostę.,
- zezwolenie na urządzenie zjazdu z drogi do posesji wydaje właściciel
drogi ( powiatowe to Zarząd Dróg Powiatowych, gminne – Urząd
Gminy),
- kontener w Bestwince będzie przestawiony na teren Kółka Rolniczego
przez Agencje Komunalną Brzeszcze, jak przyjadą opróżniać kontener,
- kontenery PCK zostały usunięte na jego polecenie z uwagi na to, że
kontenery te nie wystawia PCK lecz prywatna firma, która tą zebraną
odzież sprzedaje zamiast rozdawać biednym,
- chodniki aktualnie są posypane, a szczególnie na podejściach. Zgodził się,
że być może trafiły się śliskie, gdzie jeszcze nie zdążono posypać.
Przypomniał też, że ustawowo utrzymanie chodników należy do tego do
czyjej posesji chodnik przylega.
Radny Antoni Grygierzec – nawiązał jeszcze do rowów przy ul.
Dankowickiej w Kaniowie i stwierdził, że rowy te są zamulone, bo nie są
czyszczone przez nikogo. Poza tym przepust pod drogą powiatową na tym
skrzyżowaniu jest niedrożny i powiat winien się tym zająć. Ponadto
stwierdził, że rowy te zamulone są ściekami, bo opieszale idzie sprawa
kanalizacji. Zawnioskował, aby sprężyć się i skanalizować tą ulicę do końca
(aktualnie jest ok. 300m) i wyczyścić rowy poprzez dofinansowanie Spółki
Wodno Melioracyjnej, która zapewne podjęłaby się tego zadania.
Radny Edward Jonkisz zaproponował, aby nawiązać współpracę z firmą
p. Gwoździa, która mieści się na bazie Kołka Rolniczego w Kaniowie
i prowadzi skup materiałów żelaznych, metali kolorowych i artykułów
wtórnych (makulaturę, plastiki , szkło, baterie itp.).Firma ta jest chętna, aby
wśród mieszkańców rozdać worki na tego rodzaju odpady i raz lub dwa razy
w miesiącu odbierałaby te worki napełnione.
Wójt Anatol Faruga odpowiadając poinformował, że podobna firma, ale z
z Czechowic-Dziedzic Południowych sama wystąpiła z ofertą, bo taka jest
kolejność. To firmy występują z ofertami. Gdyby z ofertą wystąpił Wójt to
firma będzie dyktowała warunki.
Udzielił również odpowiedzi radnemu Wójcikowi w sprawie komunikacji
informując, że szeroki artykuł został napisany w Kronice Beskidzkiej.
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Artykuł stanowi załącznik nr 16 do nin. protokołu. Przypomniał, że gminę
Bestwina aktualnie obsługuje firma przewozowa, która w porównaniu do
roku ubiegłego i innej firmy przewozowej bierze dopłaty w wysokości
2,5tyś.zł/m-c, a nie 17tys.zł/m-c/ , cena za bilet wynosi 3zł, a nie 3,80zł.
Również zwiększono kursy autobusów i dopasowano
dla potrzeb
mieszkańców.
Ad. 9
Dziękując za udział w sesji i dyskusję, Przewodniczący Rady Gminy Jerzy
Zużałek zamknął XXIX sesję Rady Gminy Bestwina w dniu 24 listopada 2005r.
Sesja rozpoczęła się o godz. 1500 , a zakończyła o godz. 1710
Protokolant:
Insp.Irena Glądys

Sekretarz obrad:
Radny Czesław Wróbel
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