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Bestwina, dn. 27 maja 2009r.
P r o t o k ó ł Nr XXIX/2009
z sesji Rady Gminy Bestwina, która odbyła się w dniu 27 maja 2009 roku w
Urzędzie Gminy Bestwina.
Protokół obejmuje uchwały Rady Gminy Bestwina od Nr XXIX/221/2009 do
Nr XXIX/222/2009.
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 XXIII/197/2008 Rady Gminy Bestwina z dnia
11 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu gminy na 2009 rok,
2) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków,
3) prawa pierwokupu nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości.
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, Zastępcę Wójta Artura Beniowskiego, Skarbnika
Gminy, Sekretarza Gminy, kierowników Urzędu Gminy i jednostek
organizacyjnych, Radnych Powiatowych, Sołtysów i wszystkich zaproszonych
gości.
Otworzył XXIX sesję Rady Gminy Bestwina w dniu 27 maja 2009r. Na
podstawie posiadanej listy obecności stwierdził prawomocność obrad.
Zanim przystąpiono do realizacji porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy
poprosił Zastępcę Wójta Artura Beniowskiego, aby wspólnie z nim dokonał
dekoracji Zasłużonego Honorowego Dawcę Krwi. Zaznaczył, że jest to pierwsza
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odznaka od 27 grudnia 2008r. kiedy powstał Gminny Klub Honorowych
Dawców Krwi przy Urzędzie Gminy Bestwina, a odznakę otrzymuje pan Jan
Rybski, który w sumie oddał powyżej 12 litrów krwi. Po tym miłym akcencie
obfitującym w gromkie brawa przystąpiono do dalszej części obrad.
Ad.2
Sekretarzem obrad zgodnie z harmonogramem jednogłośnie wybrany został
radny Jan Wróbel.
Ad.3
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek przedstawił porządek obrad
jednocześnie na prośbę Wójta Gminy Stefana Wodniaka zgłosił wniosek, aby
punkt piąty – podjęcie uchwał - przenieść w miejsce punktu ósmego i tym
sposobem dotychczasowa numeracja zmieniłaby swoją kolejność. Wniosek
został uzasadniony chwilową nieobecnością Wójta, który w tym czasie,
uczestniczy wraz ze Starostą Bielskim w spotkaniu przy udziale byłego
Premiera RP Jerzego Buzka na terenach Parku Techniki Lotniczej w Kaniowie.
Wypowiedź Przewodniczącego uzupełnił Zastępca Wójta Artur Beniowski
informując, że proponowana zmiana ma związek nie tylko z nieobecnością pana
Wójta, ale również z wnioskiem Komisji Rozwoju, która wnioskowała, aby na
sesję zaprosić Starostę Bielskiego, który zadeklarował, że zaraz po spotkaniu
przybędzie na sesję wraz z panem Wójtem.
Radny Wiesław Szypuła wniósł z kolei o wykreślenie z porządku obrad,
projektu uchwały dotyczącego prawa pierwokupu nieruchomości oraz prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości i skierowanie jej ponownie do komisji.
Poinformował, że na posiedzeniu Komisji Rozwoju było wiele wątpliwości co
do zasadności rezygnacji gminy Bestwina z pierwokupu gruntów, które znajdują
się na obszarze Parku Techniki Lotniczej. Przypomniał, że jest to obszar ok.8ha
i jego zdaniem, w chwili obecnej, kiedy są poważne problemy finansowe w
gminie (np. stan dróg),taka decyzja byłaby niezasadna. Uważa, że przesunięcie
tego projektu uchwały, do komisji i spokojna analiza tego projektu z
uwzględnieniem stanowiska Starosty Bielskiego i Zarządu Powiatu spowoduje,
że zostanie wypracowany konsensus, tak aby obie strony samorządowe z tego
rozwiązania były usatysfakcjonowane. Poinformował też, że Wójt w swojej
wypowiedzi na Komisji Rozwoju zwrócił uwagę, że gmina Bestwina jest w
stanie kupić tą nieruchomość. Biorąc powyższe pod uwagę, powoduje to
zasadność jego wniosku i po części również pozostałych radnych, aby ten
projekt skierować ponownie do komisji.
Zastępca Wójta Artur Beniowski z kolei prosił, aby wstrzymać się z wnioskiem
radnego Wiesława Szypuły do przyjazdu pana Starosty. Wyjaśnił też, że Wójt
na Komisji Rozwoju stwierdził jedynie, że gmina Bestwina byłaby w stanie
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wykupić ten teren i wyasygnować kwotę 450tys.zł, gdyby teren ten nie był
zabudowany. O uzupełnienie wypowiedzi poprosił kierownika referatu Alicję
Grygierzec.
Kierownik referatu Alicja Grygierzec wyjaśniając, przywołała przepisy ustawy
o gospodarce nieruchomościami, która mówi, że oświadczenie o skorzystaniu z
prawa pierwokupu, Wójt musi złożyć u notariusza w okresie jednego miesiąca
od kiedy powziął wiadomość o takiej możliwości. Akt notarialny umowy
warunkowej wpłynął do Urzędu Gminy 27 kwietnia br. i bieg terminu liczy się
od następnego dnia. Tak więc dzień 28 maja br. jest ostatnim dniem złożenia
oświadczenia przez Wójta. Jeżeli jednak nie będzie rozstrzygnięcia w tej
sprawie i Wójt nie złoży oświadczenia, to z przepisu ustawy wynika, że nie
korzysta z tego prawa pierwokupu.
Radny Wiesław Szypuła zabierając głos stwierdził, że po takim wyjaśnieniu,
jako radny czuje się w bardzo niezręcznej sytuacji, bo jeżeli dziś uchwała nie
zostanie podjęta, to tak, czy siak z mocy prawa zostanie ona przyjęta. Uważa, że
stawianie radnych w takiej sytuacji, jak nazwał, „za pięć dwunasta” i mówienie,
podejmijcie uchwałę, a jeżeli nie, to i tak nabierze ona mocy prawnej, jest bez
sensu. Podtrzymał swój wniosek.
Radny Jacek Łuszczak stwierdził, że z podobnym problemem radni spotkali się
w przypadku, kiedy wykupiono wyrobisko po żwirowni wodzisławskiej
sąsiadujące z ujęciem wodnym. Jego zdaniem nie do końca zostały
wykorzystane możliwości z zakresu prawa pierwokupu i obecnie jest sytuacja
podbramkowa, bo nowy inwestor sąsiadujący z ujęciem wodnym może stworzyć
niezbyt dobre konsekwencje w stosunku do gminy. W tym miejscu zgodził się z
wypowiedzią radnego Wiesława Szypuły, że o pewnych faktach radni
dowiadują się „za pięć dwunasta”.
Zastępca Wójta Artur Beniowski prosił, aby nie łączyć tych dwóch różnych
spraw, bo wyrobisko sprzedał syndyk komu chciał. Nie zgodził się z zarzutem,
że stawia się radnych w sytuacji „ za pięć dwunasta”, bo gdyby tak było, to
zaraz po wpłynięciu aktu notarialnego byłaby zwołana sesja nadzwyczajna i na
szybko przeprowadzone głosowanie.
Radny Antoni Grygierzec przypomniał, że zgodnie z ustawą i statutem gminy do
wyłącznej właściwości
Rady Gminy należą decyzje dotyczące spraw
majątkowych tj. zbycia, nabycia nieruchomości. Również jest zdania, że w ten
sposób Rady się nie powinno stawiać, tzn. wczoraj się dowiaduje o problemie, a
dzisiaj podejmuje decyzje i to w sprawach majątkowych, które wyłącznie należą
do kompetencji Rady Gminy.
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Przewodniczący Rady Gminy podkreślił, że rzeczywiście jest coś nie tak, bo
cały czas mówi się o działkach zabudowanych, a tymczasem w projekcie
uchwały wyraźnie pisze o nieruchomościach niezabudowanych. Zapytał też
Panią Skarbnik, czy Kompania Węglowa ma uregulowane wszystkie należności
w stosunku do naszej gminy, na co uzyskał odpowiedź potwierdzającą, że
należności są uregulowane.
Wobec braku dalszych wniosków, Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek
w pierwszej kolejności poddał pod głosowanie wniosek Wójta Gminy Stefana
Wodniaka o zmianę kolejności punktów, tak jak podano na wstępie. Wniosek
Wójta został przyjęty 14 głosami „za” przy 1 głosie „przeciw”.
Kolejno poddał pod głosowanie wniosek radnego Wiesława Szypuły
o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie prawa pierwokupu
nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego. Wniosek został przyjęty
8 głosami „za” przy 0 głosach ”przeciw” i 7 głosach „wstrzymujących się”.
Porządek obrad łącznie z przegłosowanymi poprawkami został przyjęty 15
głosami „za” tj. jednogłośnie.
Porządek obrad po zmianach przedstawia się następująco:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Zatwierdzenie projektu porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
5. Informacje bieżące.
6. Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich.
7 . Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmiany Uchwały Nr XXIII/197/2008 Rady Gminy Bestwina z dnia
11 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu gminy na 2009 rok,
2) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków,
9. Zamknięcie sesji.
Ad.4
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek stwierdził, że protokół z ostatniej
sesji z dnia 23 kwietnia 2009. 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.
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Ad.5
Informacje bieżące – W pierwszej kolejności Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Zużałek odczytał pisma, które wpłynęły do Rady Gminy od:
– Mieszkańców Gminy Bestwina zamieszkałych w Kaniowie przy ulicy
Dankowickiej, którzy zwrócili się z prośbą do Rady Gminy Bestwina
o bezpłatnie przejęcie drogi dojazdowej przez Gminę Bestwina po działkach:
772/24, 772/52, 772/55, 772/60,772/56, 772/61, 772/57, 772/62 wynoszącej
ok. 560m2 oraz dojazd do gruntów rolnych działek 772/59, 772/64. Pismo
stanowi załącznik nr 3 do nin. protokołu.
– Do wiadomości - pismo Rady Sołeckiej w Bestwinie skierowane do Starosty
Bielskiego, w którym zawarta jest prośba Rady Sołeckiej, Radnych
i mieszkańców Gminy Bestwina o przeprowadzenie remontu całego odcinka
drogi tj. do skrzyżowania z ul. Krakowską w związku z rozpoczynającym się
remontem ul. Witosa w Gminie Bestwina. Pismo stanowi załącznik nr 4 do
nin. protokołu.
– Pana Grzegorza Wójkowskiego zam. w Katowicach - pismo wzywające do
usunięcia naruszenia prawa i uchylenia przepisów § 10 pkt 6 i § 11 pkt 11
Statutu Gminy Bestwina, jako sprzecznych z ustawą z dnia 6 września 2001r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.Nr 112, poz. 1198 ze zm.). Pismo
stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.
W tej kwestii Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek odczytał projekt
treści odpowiedzi przygotowany przez radcę prawnego do akceptacji Rady
Gminy. Przed głosowaniem nad tą odpowiedzią udzielił głosu Sekretarzowi
Gminy Panu Stanisławowi Wojtczakowi.
Sekretarz Gminy Stanisław Wojtczak, jako współautor odpowiedzi na pismo,
wyjaśnił, że Pan Wójkowski jest przedstawicielem Stowarzyszenia Bona
Fides, które monitoruje samorządy terytorialne pod kątem dostępu do
informacji publicznej. Również w ostatnim czasie, to on był autorem
rankingu, w którym Bestwina zajęła 14 miejsce w województwie śląskim.
W związku z tą weryfikacją na najbliższą sesję zostanie przygotowany
projekt nowelizacji statutu, uwzględniający już zapis umieszczający ustawę
o dostępie do informacji publicznej. Ponieważ w piśmie pan Wójkowski
przedstawia się jako osoba prywatna, to odpowiedź nie jest adresowana do
instytucji „Bonafidos” lecz, jako do osoby prywatnej.
Radni nie wnieśli uwag i w wyniku głosowania Rada Gminy zatwierdziła
treść odpowiedzi na pismo. Pismo stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu.
Radny Antoni Grygierzec zabrał głos nawiązując do wcześniej odczytanego
pisma dotyczącego przejmowania dróg prywatnych oraz informacji Wójta,
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że takich wniosków jest coraz więcej. Zasugerował, aby Rada Gminy
zastanowiła się nad ewentualnym stanowiskiem w tej sprawie, bo ten
problem będzie narastał. Zwrócił uwagę, że budynków przybywa i warto by
mieć jakąś wspólną politykę w tej sprawie.
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek stwierdził, że wniosek nasuwa
się sam, aby Wójt przygotował wykaz pism, w których mieszkańcy zwracali
się o przejęcie dróg. Na podstawie tego zestawienia komisje będą mogły
zbadać ten problem, łącznie z rozpoznaniem w terenie.
Ad.6
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek odczytał wnioski z posiedzeń rad sołeckich
oraz zebrań wiejskich. Stanowią one załączniki do nin. protokołu od nr 7 do
nr 10.
Wnioski z Zebrania Wiejskiego w Kaniowie z dnia 19 kwietnia 2009r.
• Zmodernizować śluzę na ul. Łabędziej celem łatwiejszej jej obsługi,
• Dokończyć asfaltowanie ul. Myśliwskiej,
• Wyjaśnić stan prawny ul. Bocianiej,
• Wyremontować ul. Żwirową,
• Ustawić znak ograniczający prędkość na ul. Sosnowickiej,
• Dokończyć remont wału w rejonie posesji p. Olejaka i p. Gwiżdża,
• Zlikwidować przepust z rowu odwadniającego pod ul. Łabędzią w okolicy
p.Olejaka,
• Poszerzyć ul. Łabędzią ze szczególnym uwzględnieniem odcinka od
p. Olejaka do transformatora obok przepompowni,
• Ustawić znak informujący o numeracji posesji obok tzw. „Kasarni”,
• Pośpieszyć wymianę wodociągów.
Wniosek z posiedzenia Rady Sołeckiej w Kaniowie z dnia 15 kwietnia 2009r.
• Wykonać okratowanie obiektów gastronomicznych na terenach
rekreacyjnych.
Wnioski z Zebrania Wiejskiego w Bestwince z dnia 26 kwietnia 2009r.
• Dokończyć modernizację sieci wodociągowej t. wymianę rur azbestowych,
• Dalsza rozbudowa linii kanalizacji ściekowej,
• Czynić starania w kierunku wykupu lub zamiany gruntów na poszerzenie
ulicy Dworkowej,
• Rozważyć możliwość przebudowy skrzyżowania ulicy Dworkowej – Św.
Floriana – Św. Sebastiana,
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• Protokół z Zebrania Wiejskiego, jeżeli nie jest odczytywany na zebraniu, to
należy go udostępnić przed zebraniem do zapoznania się z nim,
• Dokonać wizji w okolicach tzw. Jazu w związku ze składowaniem
nieczystości na brzegach,
• Opracować projekt modernizacji ulicy Sportowej,
• Rozważyć możliwość wykonania chodnika w okolicach pomiędzy Kółkiem
Rolniczym a posesją Państwa Szwedów (ul. Św. Floriana),
• Poszerzyć ul. Rzeczną w okolicach Pana Koczara,
• Zgłaszać do Urzędu Gminy tereny nieużytków rolnych w celu zobowiązania
właścicieli do dbałości o te obszary,
• Wydać decyzję rozbiórki pustostanów, które zagrażają bezpieczeństwu
społeczeństwa.
Wniosek z posiedzenia Rady Sołeckiej w Janowicach z dnia 27 kwietnia 2009r.
• Ul. Miodowa – wyciąć gałęzie na prywatnych posesjach od państwa Adama
i Zofii Gajdów do państwa Heczków, rosnących wokół tej drogi. Gałęzie
wystają w pas jezdni, przez co uniemożliwiają przejście pieszym, gdy jadą
samochody, a na dodatek rysują samochody.
Ustne wnioski złożyli:
Radny Antoni Grygierzec wnioskował, aby wnioski, które dotyczyć będą
bezpośrednio Wójta Gminy, były zgłaszane, jak Wójt wróci na sesję.
Będąc przy głosie zwrócił się do Zastępcy Wójta Artura Beniowskiego, czy
wiadomo jest, kto urządził taką demolkę w Kaniowie z niedzieli na
poniedziałek?
Wnioskował też, aby choć trochę poprawić ul. Łabędzią w Kaniowie, ponieważ
w rejonie pana Kozaka i pana Murasa można urwać sobie koło, nie mówiąc o
grobli koło „bagienka”. Przypomniał też, że był obiecany przystanek
autobusowy i tablica przy ul. Głębokie. Pozostałe dwa przystanki, które są:
jeden w Kaniówku a drugi obok sklepu niedaleko ul. Dankowickiej, toną w
błocie podczas deszczu. Uważa, że jest to niedopatrzenie, aby nie dowieźć tam
chociaż jednej wywrotki kamienia.
Radny Jerzy Borutka wnioskował o wymalowanie linii na ul. Janowickiej tj. na
osi jezdni albo poboczu.
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek nawiązał do wypowiedzi radnego
Antoniego Grygierca i przedstawił zdjęcia wykonane z demolki w Kaniowie.
Grupa wandali zniszczyła napisy na boisku w Kaniowie, znaki obok strażnicy,
rozbiła lustro obok pana Czesława Jaszka, ogrodzenie w Parku Wiejskim oraz
znak na skrzyżowaniu ulic: Grobel Borowa z Dankowicką. Podobne akty
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wandalizmu odbyły się również na żwirowni gdzie zniszczono bramkę do
Kajak-Polo, zniszczono ławki, a także są sygnały że, pojawiają się tam dilerzy
narkotyków. Prosił, aby w stosunku do takich osób, które zajmują się
demolkami, zacząć podejmować surowe konsekwencje. Poinformował też
o podobnych aktach z kolei w wieszaniu różnego rodzaju ogłoszeń na tablicach
gminnych. Również przedstawił zdjęcia gdzie na ważnych ogłoszeniach
urzędowych, ostatnio o Targach Pracy, zostały naklejone ogłoszenia
o pożyczkach i o dyskotece w Colosseum w Bestwince. Przewodniczący
apelował, aby wystąpić do tych podmiotów o uporządkowanie i zabronienie
wieszania takich ogłoszeń na tablicach gminnych.
Zgłosił też prośbę mieszkańców ul. Sienkiewicza i ul. Konopnickiej
w Bestwinie o zamontowanie lustra na skrzyżowaniu tych ulic obok pana
Durajczyka.
Poruszył dodatkowo jeszcze jeden temat, a dotyczący Majowego Dnia Radości
zorganizowanego przez osoby, które kiedyś były uzależnione od alkoholu,
a które teraz chcą coś zrobić, pokazać i zaprosić do wspólnej zabawy w celu
integracji. Na zorganizowanie tej imprezy szukali sponsorów i pomocy
u wszystkich, którzy by tej pomocy mogli udzielić. Wiele instytucji i osób tej
pomocy udzieliło. Odmówiła natomiast występu Orkiestra Dęta. Stwierdził, że
takie postąpienie było nie w porządku.
Radny Łukasz Furczyk zapytał Zastępcę Wójta, czy odbyło się spotkanie
z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych i czy są jakieś informacje, które
warto przekazać radnym.
Nawiązał do aktów wandalizmu w Kaniowie i poddał pod rozwagę, czy nie
należałoby przywrócić patroli Policji w gminie na okres letni.
Zapytał też, kiedy odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych
w gminie.
Radny Wiesław Szypuła podniósł problem poruszony przez Przewodniczącego
Jerzego Zużałka odnośnie naklejania różnego rodzaju ogłoszeń na tablicach,
słupach i stwierdził, że była taka ustawa, która sankcjonowała działania gminy
wobec tych, którzy w ten sposób postępują. Dlatego prosił Zastępcę Wójta, aby
sprawdzić, czy nadal ta ustawa obowiązuje.
Radna Danuta Kubik zwróciła się do obecnego na sali Prezesa PK „Kombest”
Wacława Waliczka z zapytaniem, czy dokonał rozeznania w kwestii podłączenia
do oczyszczalni ścieków Firmy „Ergis”. Nawiązała do ulicy Dworkowej i
stwierdziła, że ulica ta jest w miarę w dobrym stanie (połatana) i chodzi o to,
czy firma ta wykonała już łapacze tłuszczu i czy mogą być podłączeni do
oczyszczalni ścieków. Podkreśliła, że chodzi o to, aby te wody nie płynęły
wzdłuż ul. Dworkowej i jej nie niszczyły.
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Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek poruszył problem skarg
mieszkańców gminy, dotyczących wody pitnej oraz brak wyjaśnień na te skargi.
Radny Andrzej Wojtyła zapytał o zbiórkę sprzętu elektrycznego. Poruszył też
problem niewykonania wszystkich rowów odwadniających w okolicach
remontowanego odcinka ulicy Janowickiej oraz zbyt głębokich rowów
w okolicy ulicy górskiej. Zaznaczył jednak, że są to pytania do Starosty
Bielskiego, jak przybędzie na sesję.
Sołtys sołectwa Kaniów Marek Pękala nawiązał do wandalizmu w Kaniowie
i prosił o rozważenie zorganizowania jakiegokolwiek monitoringu na terenie
naszej gminy.
Wnioskował również o skierowanie pisma do WZIR-u w Pszczynie o ponowne
wyremontowanie śluzy w Kaniowie, która aktualnie jest nie do użytku.
Wnioskował też o kontrolę mieszkańców przez Urząd Gminy pod kątem
podpisanych umów na wywóz śmieci. Podkreślił, że nasiliły się dzikie
wysypiska śmieci.
Ad.7
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek w punkcie - udzielenie odpowiedzi na
wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich - odczytał pismo Zastępcy Wójta
Artura Beniowskiego skierowane do Zarządu Dróg Powiatowych w BielskuBiałej w sprawie dokończenia po sezonie zimowym remontu cząstkowego dróg
powiatowych na terenie gminy, szczególnie na ul. Młyńskiej, ul. Czechowickiej
/koło mostu/w Kaniowie oraz ul. Św. Floriana w Bestwince. Pismo stanowi
załącznik nr 11 do nin. protokołu.
Kolejno odpowiedzi udzielił Zastępca Wójta Artur Beniowski w następujących
sprawach:
• akty wandalizmu w Kaniowie – sprawa była zaraz w poniedziałek zgłoszona
na Policję. Policja przy udziale sołtysa sporządziła dokumentację
fotograficzną,
• ulica Łabędzia i przystanek na ulicy Głębokie – Rada Sołecka w Kaniowie
otrzymała pismo z PKS-u, że brak możliwości postawienia znaku z uwagi na
brak zgody Starostwa na zmianę projektu organizacji ruchu. Kamień na
wysepkach przy przystankach będzie wysypany,
• wymalowanie linii na ulicy Janowickiej – o wykonanie wystąpi do Zarządu
Dróg Powiatowych,
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• zbiórka odpadów wielkogabarytowych – odbędzie się w dniach 4-5 czerwca
br. Bestwinka, Kaniów. W dniach 18-19 czerwca br. Bestwina, Janowice.
Zbiórka odpadów elektrycznych i elektronicznych prawdopodobnie w
połowie lipca br. i drugi raz w połowie września br. Zbiórka odpadów
odbędzie się na dotychczasowych zasadach, bowiem żadna firma nie
wyraziła zgody na zbiórkę objazdową,
• umowy na wywóz śmieci – kontrole umów na wywóz śmieci są na bieżąco
prowadzone przez właściwy referat Urzędu Gminy,
• spotkanie z dyrektorem ZDP – odbyło się spotkanie w sprawie remontu ulicy
Witosa. Docelowo będą położone dwie warstwy asfaltu, będą wykonane
rowy i ścięte i utwardzone pobocza na szerokość ok.50 cm. Chodnik od ulicy
Podpolec do przejazdu kolejowego będzie poprawiony. Skrzyżowanie na
tzw. „Kominkowicach” w Kaniowie, skrzyżowanie ulicy Witosa, Batalionów
Chłopskich, Krzywolaków i Dankowickiej będzie poszerzone. Będzie
wykonany prawoskręt z wysepką z ulicy Krzywolaków na ulicę Witosa.
Będzie też przebudowa tego skrzyżowania również pod kątem kanalizacyjnoodwodnieniowym. Wykonane będą przepusty pod drogami na wysokości
ulic: Podpolec, Sosnowickiej i Dębowej. Pobocza będą utwardzone, zaś tam
gdzie będą robione przystanki i zatoczki autobusowe do nich będą
prowadziły chodniki po obu stronach.
Odpowiedzi w sprawach gospodarki wodno-ściekowej udzielił Prezes PK
„Kombest” Wacław Waliczek informując, że:
• Firma „Ergis” ma wykonać własną oczyszczalnię, która doprowadzi ścieki
do parametrów takich, które możliwe byłyby do włączenia do oczyszczalni
gminnej.
• w związku z remontami i naprawami stacji uzdatniania wody i wymiany
filtrów, pojawiły się trudności i niedogodności dla mieszkańców związane
z jakością wody. Na interwencję radnego Wiesława Szypuły dokonano też
czyszczenia odcinka w stronę ulicy Krakowskiej. Na anonimową interwencję
dokonano sprawdzenia na ulicy Rzecznej, ale tam nie stwierdzono
zanieczyszczenia wody. Trzecia sprawa dotyczyła ulicy Miodowej i Pasieki,
ale tam zakłócenia spowodowane były wyłączeniem prądu przez Energetykę.
Prosił o zgłoszenia bezpośrednio do „Kombest-u” konkretnych ulic, miejsc,
jeżeli wystąpią zakłócenia z wodą, bo jest możliwość usuwania usterek
punktowo. Zapewnił, że wyniki uzdatniania wody są wykonywane regularnie
i są zgodne z parametrami, które są narzucone przez Sanepid i przez Sanepid
wykonywane.
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Zastępca Wójta Artur Beniowski w nawiązaniu do wypowiedzi radnego
Wiesława Szypuły w sprawie naklejania ogłoszeń na słupach, odpowiedział, że
słupy są własnością Energetyki i Telekomunikacji. W zeszłym roku były
wystosowane pisma do tych instytucji i w tej kwestii trochę się poprawiło.
W tym roku pisma takie zostaną ponowione. Zaś, tablice ogłoszeniowe winny
służyć wszystkim mieszkańcom gminy, co nie oznacza, że dozwolone jest, aby
zaklejać ogłoszenia o rzeczach, które gmina organizuje lub jest
współorganizatorem.
Radny Jacek Łuszczak prosił o przygotowanie informacji na temat rekrutacji
dzieci i ustosunkowanie się do uwag mieszkańców dotyczących prawidłowości
tej rekrutacji. Z uwag tych wynika, że dzieci nie dostały się do przedszkola, bo
miejsce zajęły dzieci spoza gminy.
Radny Rady Powiatu Józef Maziarz skierował swoją uwagę do Redakcji
Magazynu Gminnego. Uważa bowiem, że jeżeli radni powiatu zapraszani są na
sesję i udzielają informacji o pracy samorządu powiatowego albo udzielają
odpowiedzi na pytania państwa radnych, to informacje te powinny znaleźć się w
Magazynie Gminnym. Odniósł się w tym m miejscu do ostatniej sesji, na której
udzielał informacji o wykonaniu budżetu w zakresie inwestycji przez samorząd
powiatowy i jeżeli w sprawozdaniu szczegółowo relacjonowane są wypowiedzi
państwa radnych, to nie widzi powodu, żeby informacje udzielane przez radnych
powiatu nie znalazły tam swojego odzwierciedlenia.
Radny Andrzej Wojtyła odniósł się do radnych powiatowych i poruszył problem
ulicy Janowickiej, na której została wykonana nowa nawierzchnia asfaltowa,
jednakże prace związane z odwodnieniem tej drogi, jego zdaniem zostały
wykonane w sposób bardzo słaby. Chodzi głównie o odwodnienie w okolicy od
państwa Bagierek do państwa Kowalczyków. Również nie zostały wykonane
rowy zgodnie z planami. Przy ulicy Górskiej z kolei rowy zostały wykonane za
głęboko. Zwrócił się do radnych powiatu, aby pomogli rozwiązać ten problem.
W tym miejscu podał konkretne wnioski tj.: wykonanie rowów odwadniających
od państwa Bagierków do państwa Kowalczyków oraz zniwelowanie głębokości
rowów przy ulicy Janowickiej w okolicach ulicy Górskiej. Także wykonanie
rowu wzdłuż ulicy Janowickiej od ulicy Górskiej do granicy Bielsko-Biała.
Zastępca Wójta Artur Beniowski dla uspokojenia państwa radnych wyjaśnił, że
kwota 500tyś.zł przeznaczona z budżetu gminy na dofinansowanie remontu
ulicy Janowickiej nie została jeszcze przelana na konto Zarządu Dróg
Powiatowych, dopóki wszystkie usterki nie zostaną usunięte.
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Radny Rady Powiatu Józef Maziarz odpowiadając w sprawie rowów przy ul.
Janowickiej poinformował, że pan Starosta na ostatniej sesji Rady Powiatu
relacjonował ten problem. Zadać sobie należy pytanie co się stało z tymi
rowami, że kiedyś były, a teraz ich nie ma. Przyczyną tego jest między innymi,
to że rowy zostały przez osoby mieszkające w pobliżu drogi zasypane, zaorane,
zajeżdżone. Z relacji Starosty wynikało jednak, że zostanie to naprawione.
Sołtys sołectwa Kaniów Marek Pękala poruszył temat dotyczący Funduszy
Sołeckich oraz terminów ich zatwierdzenia.
Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że do Rady Gminy nie wpłynął
projekt uchwały w tej sprawie, a po drugie budżet na ten rok jest już
zatwierdzony i trzeba by znaleźć środki na ten cel.
Sekretarz Gminy Stanisław Wojtczak poinformował, że Wójt Gminy analizował
przepisy ustawy w tej kwestii i w związku z tym, że termin podjęcia uchwały
upływa 30 czerwca, pozostawił sobie czas na sprawdzenie jeszcze, jak to jest w
okolicznych gminach.
Redaktor Naczelny Sławomir Lewczak odpowiadając radnemu powiatu
Józefowi Maziarzowi poinformował, że Magazyn Gminny w głównej mierze był
poświęcony sesji absolutoryjnej. Niemniej podkreślił, że wypowiedź
z pewnością znalazła się w internecie w protokole z sesji. Zapewnił, że w miarę
możliwości wypowiedzi radnych powiatu będą zamieszczone w następnych
numerach.
Na salę obrad wszedł Wójt Stefan Wodniak oraz Starosta Bielski Andrzej
Płonka, którzy przybyli na obrady sesji po spotkaniu, które odbyło się z byłym
Premierem Jerzy Buzkiem na terenach Parku Techniki Lotniczej w Kaniowie.
Ad.8
Podjęcie uchwał.
Rada Gminy w liczbie 15 radnych przystąpiła do podjęcia uchwał. Projekty
uchwał omawiane były na posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy. Opinie
komisji do projektów uchwał przedstawiali przewodniczący poszczególnych
komisji:
– Komisji Budżetu i Finansów – Przewodniczący Komisji Antoni
Grygierzec,
– Komisji Rozwoju Gminy, Ochrony I kształtowania Środowiska –
Przewodniczący Andrzej Wojtyła,
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– Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego –
Przewodniczący Benedykt Kohut,
Projekty uchwał dotyczyły:
1) zmiany Uchwały Nr XXIII/197/2008 Rady Gminy Bestwina z dnia
11 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu gminy na 2009 rok. ,
• Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Skarbnik Gminy Stanisława
Grzywa jednocześnie składając pisemną autopoprawkę do pierwotnego
projektu uchwały w związku z Decyzją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z dnia 18 maja 2009r. /data
wpływu do Urzędu Gminy 26.05.br./ o przyznaniu dotacji na zadanie pn.:
Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego
w roku szkolnym 2008/2009 w wysokości 20 470,00zł. Autopoprawka wraz z
pierwotnym projektem uchwały stanowi załącznik nr 12 do nin. protokołu.
• Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji stałych.
• Brak głosów w dyskusji.
• W wyniku przeprowadzonego głosowania autopoprawka wprowadzona do
projektu uchwały została przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała
Nr XXIX/221/2009 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/197/2008 Rady
Gminy Bestwina z dnia 11 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu gminy
na 2009 rok (wraz z naniesioną autopoprawką) – została przyjęta 15 głosami
„za” tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 13 do nin. protokołu.
2) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków,
• Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Wójt Gminy Stefan Wodniak
informując, że od ośmiu lat taryfy nie były uaktualniane . Ze względu jednak
na to, że oczyszczalnia ścieków już funkcjonuje i pojawiły się już inne
koszty i realia, zaproponowane zostały kwoty, które na komisjach były
przedstawiane.
• Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji stałych. Niemniej
Przewodniczący Komisja Budżetu i Finansów Antoni Grygierzec
poinformował, że Komisja rozumie potrzebę zwiększenia cen wody ale
zwróciła uwagę, że tylko 10% mieszkańców będzie ponosić koszty za ścieki,
bo tylko tyle jest podłączonych do kanalizacji.
• Brak głosów w dyskusji.
• W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXIX/222/2009 w
sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków – została przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do nin. protokołu.
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Przewodniczący Jerzy Zużałek stwierdził, że punkt ósmy został wyczerpany.
Przypomniał jednak wcześniejsze uzgodnienia, że po przyjeździe na sesję pana
Wójta i pana Starosty, będzie otwarta dyskusja w sprawach dotyczących
powiatu, a które mają związek z nasza gminą. W związku z tym poprosił pana
Wójta oraz pana Starostę o zabranie głosu.
Jako pierwszy głos zabrał Wójt Stefan Wodniak, nawiązując do projektu
uchwały zdjętego z porządku obrad, a dotyczącego prawa pierwokupu
nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Wyjaśnił,
że fakt ten niczego nie zmienia. Akt notarialny, który niespełna przed miesiącem
został zawarty między Spółką Kompania Węglowa a Starostwem Powiatowym,
jest aktem warunkowym. Przybliżył ustawę o nieruchomościach gospodarczych
i stwierdził, że z punktu prawnego, Starostwo od dnia jutrzejszego może
podpisywać akt notarialny, bo gmina za pośrednictwem wójta, nie składa
oświadczenia o pierwokupie.
Kolejno głos zabrał pan Starosta Andrzej Płonka, który rozpoczął pokrótce od
przybliżenia tematu dalszego rozwoju Parku Techniki Lotniczej w Kaniowie,
szczególnie zwracając uwagę na dzisiejszą obecność profesora Jerzego Buzka na
tym terenie. Ze swej strony wyraził duże nadzieje na wsparcie ze strony Pana
Buzka przy dalszych działaniach w Parku Techniki Lotniczej, kiedy nadejdzie
taki czas. Zaznaczył, że jest jeszcze ok. 30ha do wzięcia pod dalsze inwestycje
w tym kierunku. Prosił jednak o pomysł, jak usunąć stamtąd muły popłuczkowe
z kopalni, które i tak, jak stwierdził, nie nadają się na opał ze względu na słabą
kaloryczność. Zaznaczył też, że istnieje duża szansa na pozyskanie dość dużych
środków z kolejnego programu unijnego na wywóz tej ”bomby ekologicznej”.
Zwrócił jednak uwagę, że wiele zależy od dalszych losów kopalni i
ewentualnych możliwości dogadania się z kolejnym właścicielem kopalni w
celu pogodzenia funkcjonowania jednego przy drugim. Możliwości rozwoju
Parku Techniki Lotniczej są duże i są chętni, którzy chcieliby budować, a
wybudować można np. drugi pas startowy, kolejne hangary, itp. Przypomniał, że
na tą inwestycję „Powiat” otrzymał 24 mln.zł, a prywatny kapitał włożył
10mln.zł. Z tego właśnie faktu wynika, że od początku założenie szło w
kierunku, iż te ok.30 hektarów potrzebne jest pod dalsze inwestycje dla Parku.
W tym jest ok.15ha gruntów stanowiących własność Kompanii Węglowej
Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, jeżeli z prawa pierwokupu zrzekną
się Czechowice-Dziedzice ( już podjęły stosowną uchwałę), Gmina Bestwina
oraz Agencja Własności Rolnej w Opolu. Zaznaczył, że „Powiat” bez własności
tych gruntów nic tam nie będzie mógł robić, a już wiadomo, że rozbudowa pasa
ma iść w kierunku Wisły i na dzień dzisiejszy sprawa ta jest już zaklepana. Są
bowiem inwestorzy, którzy ten pas chcą budować. Pas ma mieć 1200m, aby
mógł wylądować samolot do 20 miejsc, jest też przyrzeczenie, że będzie można
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dokonywać serwisu tych samolotów. Ponadto jest zgoda na stacjonowanie
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. W związku z powyższym pan Starosta
zwrócił się do Rady Gminy z prośbą, aby odstąpiła od prawa pierwokupu oraz
prawa użytkowania wieczystego tych nieruchomości podkreślając, że gmina nic
z tego nie będzie miała oprócz kosztów, gdyż są to potężne tereny do
rekultywacji, między innymi hałdy. Aktualnie wykonywany jest nowy projekt i
ma tam być Park Technologii Lotniczej dla małego ruchu transportowego
samolotów sportowych wraz z obsługą, tankowaniem, pogotowiem lotniczym i
bazą zarządzania kryzysowego. Jeszcze raz zwrócił się do Rady Gminy z prośbą
o odstąpienie od prawa pierwokupu na rzecz „Powiatu”.
Będąc przy głosie Starosta Bielski nawiązał do problemu dróg powiatowych na
terenie gminy. W pierwszej kolejności zadał pytanie: „ ile razy do państwa
przyjeżdżałem , ile razy rozmawialiśmy o sprawach poważnych, czy ja czegoś
nie wykonałem, nie zrealizowałem czegoś? W tym miejscu przywołał remont
ulicy Witosa, która, jak podkreślił, jest najdłuższą drogą remontowaną w
powiecie, bo aż 3,5km. Zaznaczył, że długo dywagowano odkąd ten remont
rozpocząć, czy od centrum Bestwiny, czy od strony Kaniowa. Stwierdzono
jednak, że ten odcinek od strony Kaniowa jest bardziej do udowodnienia, że
spełnia warunki unijne (odwodnienie, wytrzymałość drogi). W przeciwnym
razie podczas odbioru wykonanego zadania mogłoby dojść do zwrotu 4-5mln.zł.
z uwagi na niespełnione warunki. W związku z tym pozostał nie ujęty do
remontu odcinek tej drogi od strony centrum Bestwiny długości 1km. Zgodził
się z tym, że tak to nie może pozostać ale też zwrócił uwagę, że nie można tego
przedłużyć ciągiem unijnym, bo musi na ten odcinek być nowy przetarg ze
względu na inną procedurę i inne rozliczenie i inne środki finansowe.
Przypomniał, że wspólnie z gminą udało przeprowadzić się remont ul.
Janowickiej, to wyraził nadzieję, że ten odcinek 1km też uda się zrealizować.
W dyskusji głos zabrali:
Radny Wiesław Szypuła zwracając się do Starosty pana Andrzeja Płonki zwrócił
uwagę, że centrum gminy Bestwina charakteryzuje się jednym znaczącym
szczegółem, którego nie można spotkać w pozostałych gminach tzn. wszystkie
drogi, które prowadzą do centrum są dziurawe, połatane, koślawe, beznadziejne.
Droga od Bielska-Białej wygląda jak wygląda. Miasto Bielsko swój odcinek
wykona, a „Powiat” od sześciu lat stoi. Jadąc na Kraków z centrum Bestwiny w
kierunku Dankowic - dziura na dziurze, po czym za granicą gminy droga „jak
stół”. Następnie od czterech lat przy ul. Bialskiej stoi znak: fałdy, ograniczenie
prędkości do 40km. Zapytał więc: skoro droga ta jest dobra, to po co znak, a
jeżeli nie jest dobra, to trzeba ją naprawić.
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Radny Wiesław Szypuła poinformował też pana Starostę, że to on był
wnioskodawcą, aby z porządku obrad zdjąć projekt uchwały dot. odstąpienia od
prawa pierwokupu i skierowania go z powrotem do komisji. Dowiedział się
jednak z wyjaśnień kierownika referatu, że decyzja Rady Gminy nie ma
skuteczności prawnej zważywszy na okoliczność, że jeżeli Rada nie podejmie
uchwały, to z mocy ustawy tak i tak nabierze ona mocy prawnej i ten teren
„Powiat” ma jako swój.
Powracając do ulicy Witosa przedstawił wielkie niezadowolenie mieszkańców
w związku z nie ujęciem do remontu tego 1km drogi, który jest bardzo
sfałdowany i powoduje dużą uciążliwość i brak bezpieczeństwa dla osób
pieszych, a szczególnie dzieci. Biorąc jednak pod uwagę zapewnienie pana
Starosty, że dołoży wszelkich starań, aby ten odcinek wykonać, to stwierdził, że
ze swej strony skłonny jest wnioskować o reasumpcję tego głosowania nad
projektem uchwały. Uważa jednak, że skoro prawnie to nic nie zmienia, to
należy zostawić to tak, jak jest.
Starosta Bielski Andrzej Płonka potwierdził, że znane mu są problemy dróg, o
których była mowa. Osobiście uważa, że najbardziej obciążona jest droga, która
prowadzi do Czechowic-Dziedzic i gdyby miał prawo wyboru, to wolałby robić
drogę Krakowską, a nie Witosa. Ta droga jednak się rozjeżdża i trzeba ją
ratować, bo w przeciwnym razie się rozjedzie.
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek przytoczył pytanie: „ kiedy polityk
nie kłamie”? Odpowiedź: „Kiedy ma zamknięte usta”. Stwierdził, że taka
odpowiedź jest najbardziej prawdziwa i nie dotyczy to tylko tego co usłyszał
dzisiaj, ale też tego z czym spotyka się na co dzień. Nawiązał w tym miejscu do
starań prawie tysiąca pracowników Kopalni „Silesia” i ich rodzin o przyjęcie do
pracy w kopalni, podczas kiedy nikt nie chce przyznać oficjalnie, że tzw.
krzyżyk na kopalnię został postawiony. Zwrócił uwagę, że potwierdzają to
słowa Pana Starosty, kiedy mówił o kolejnych terenach dla Parku Techniki
Lotniczej. Ze swej strony wyraził opinię, że wszystkie rozmowy z
wicepremierem Pawlakiem, czy też z kolejnymi posłami i ministrami nie mają
żadnego sensu, bo żaden z tych ministrów do dzisiejszego dnia prawdy nie
powiedział. Również kolejne najbliższe spotkania z byłym senatorem oraz
kandydatem na euro parlamentarzystę panem Markowskim, jak również z
burmistrzem Czechowic-Dziedzic panem Błachutem a także z panem Buzkiem
nie mają żadnego sensu. Zaznaczył jednak, że ten tysiąc osób nadal będzie w
dalszym ciągu o tą kopalnię się starać i między innymi działki, o których jest
mowa, są potrzebne kopalni do ruchu górniczego. Z tego też względu, jak
stwierdził, nie może głosować o odstąpienie gminy z prawa pierwokupu, bo
gminie te działki mogą być potrzebne w dwóch sprawach, tj. gdyby kopalnia
znalazła inwestora, to mogłaby te działki od gminy odkupić i po drugie gmina
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mogłaby się potargować o sprawy, które są dla gminy istotne np.
o wybudowanie łącznika pomiędzy ulicą Węglową a ulicą Krzywolaków,
o wybudowanie mostu na Białce. Zaznaczył, że kiedyś takie obietnice padały,
czy też robiono naszym mieszkańcom nadzieje. Nawiązał do wypowiedzi
Starosty, w której mówił o prywatnym kapitale zainwestowanym w Parku
Techniki Lotniczej i stwierdził, że gdyby gmina te działki przejęła, to również
ten prywatny kapitał być może kolejne setki tysięcy wydałby, aby te działki od
gminy odkupić. Inna sprawa, którą poruszył, to podejście do przygotowanej
uchwały, którą Rada Gminy miała podjąć w ostatnim dniu i na tej podstawie
miała upoważnić Wójta do tego, aby złożył oświadczenie, że z tego prawa
pierwokupu gmina nie korzysta. Nie było projektu uchwały, aby te działki
zakupić. Wyraził pretensje, że w ten sposób proceduje się podjęcie uchwały, a
Radę Gminy traktuje się jak maszynkę do głosowania. Mówiąc o sumieniu
radnego i samorządowca stwierdził, że nie może podnosić ręki nad zapisem
mówiącym o odstąpieniu od prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości
kiedy wszyscy wiedzą, że są one zabudowane. Podkreślił, że w stosunku do
wszystkich radnych jest to nieuczciwe.
Nie zgodził się też z wypowiedzią pana Starosty, iż wszystko co obiecywał było
wykonane. W tym miejscu dokonał porównania wymalowanych pasów na
jezdni ulic: Czechowickiej oraz Traugutta, z czego na ulicy Czechowickiej
użyto farby złej jakości, która szybko uległa zniszczeniu pomimo, że podczas
mgły wiele samochodów ulega tam kolizji, natomiast na ulicy Traugutta, gdzie
te pasy nie były aż tak potrzebne, zostały namalowane farbą trwałą do tego
przeznaczoną.
Starosta Bielski Andrzej Płonka zwracając się do pana Przewodniczącego
wyraził swoje zdziwienie, iż nie bardzo rozumie o co chodzi w tej wypowiedzi,
nazywając wypowiedź Przewodniczącego jako zaściankowość. Stwierdził
bowiem, że pas startowy i Park Techniki Lotniczej w niczym nie przeszkadza
kopalni. Natomiast zwrócił uwagę, że rozszerzanie mułów popłuczkowych w
stronę Kaniowa jest sprzeczne z dzisiejszym prawem ochrony środowiska
zaznaczając, że nie chodzi tu wcale o ograniczenie działalności kopalni, bo
kopalnia ma funkcjonować. Poinformował też, że biznes, który tam
zainwestował, wykonał przejście pod pasem startowym za własne pieniądze,
aby w przypadku podjęcia działalności przez kopalnię można było muły
popłuczkowe dalej pchać w to miejsce, które jest. Ponadto, jak stwierdził, nie
jest to niczyja wina, że ktoś cztery, czy pięć lat temu powiedział, że likwiduje
się kopalnię. Wyraził też zdziwienie, że teraz szuka się winnych za to, że
umiejętnie zostały wykorzystane środki unijne na restrukturyzację i inwestycje.
Zaznaczył ponownie, że to nie Park Techniki Lotniczej likwiduje Kopalnię i ze
swej strony wyraził chęć wsparcia kopalni, ale sugerował też, że przede
wszystkim działać trzeba w Warszawie, bo to tam zapadła decyzja i tam toczą
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się rozgrywki polityczne. Niemniej, jego zdaniem należałoby sprzedać kopalnię
i jak wyraził, nie widzi przeszkód, aby dogadać się z nowym właścicielem
kopalni co do działalności Parku Techniki Lotniczej. Wracając do odstąpienia
od prawa pierwokupu wyjaśnił, że aby Park mógł powstać potrzebne było te
15ha dodatkowych gruntów w umowie użyczenia. Trzeba było go skończyć i
rozliczyć. Stąd jak stwierdził, nie rozumie wypowiedzi Pana Przewodniczącego
Rady Gminy, że przekazuje się coś co jest zabudowane, a przecież nie mogło
być inaczej skoro otrzymaliśmy środki unijne.
Radny Antoni Grygierzec korzystając z obecności pana Starosty nawiązał do
problemu remontu ul.Witosa stwierdzając, że już dawno pan Wójt i pan Starosta
powinni byli dogadać się jak zrobić ulicę Witosa do końca, bo remontowanie tej
drogi do połowy jest bez sensu. Zapytał też o szczegóły dot. skrzyżowania na
„Kominkowicach” w Kaniowie, bo jak stwierdził nie uzyskał takich informacji
ani od Wójta ani też od członka Zarządu Powiatu pana Pięty.
Starosta Andrzej Płonka odpowiadając poinformował, że też nie zna szczegółów
i w związku z tym zaproponował spotkanie z jego udziałem i dyrektora Zarządu
Dróg Powiatowych.
Pan Starosta prosił Radę Gminy o zwolnienie go z dalszej obecności, ponieważ
śpieszy się na spotkanie z Panem Buzkiem w Bielsku-Białej.
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek wyraził oburzenie, że w ten sposób
pan Starosta traktuje Radę, nie dopuszczając do dyskusji, obrażając i mówiąc o
zaściankowości. Z całą stanowczością podkreślił, że jeżeli zaściankowością jest
troska o los kilku tysięcy ludzi, to on chce być taki zaściankowy. Wyjaśnił, że
jeżeli pozbawi się kopalnię terenu, na którym zrzuca muły popłuczkowe oraz
zbiornika wód na wodę sklarowaną, co jest niezbędne do prowadzenia
produkcji, to wszelkie działania, aby ta kopalnia funkcjonowała, nie mają
żadnego sensu. Podkreślił, że nigdy nie był przeciwny budowie Parku Techniki
Lotniczej, budowie pasa startowego, bo uważał, że jest to budowa nowych
miejsc pracy, nowych możliwości, ale jak stwierdził, powinno się to odbywać w
pełnej symbiozie i z poszanowaniem również praw innych ludzi, którzy w tym
samym terenie mogą działać.
Pan Starosta Andrzej Płonka opuścił salę obrad z uwagi na pilne spotkanie z
byłym Premierem RP Jerzym Buzkiem, podtrzymując swoją propozycję
spotkania Rady Gminy z jego udziałem oraz udziałem Dyrektora Zarządu Dróg
Powiatowych.
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Wójt Gminy Stefan Wodniak wyjaśnił, że w sprawie wypowiedzenia się co do
prawa pierwokupu, gmina miała czas jednego miesiąca. Był to czas na
rozpoznanie przez prawników, a następnie przygotowanie projektu uchwały.
Chciał, aby ta sprawa była szczegółowo przeanalizowana łącznie z możliwością
nabycia. Przypomniał, że działanie wójta jest kontrolowane przez różne
instytucje: Regionalną Izbę Obrachunkową, Urzędy Skarbowe, czy wójt
odstępuje od podatków, nabyciu majątku, który może nabyć na rzecz gminy i w
związku z tym bardzo ostrożnie podchodzi do tego typu spraw. Zwracają się do
Szanownej Rady Gminy zwrócił uwagę, że to co teraz wyrzuca się panu
Staroście, trzeba było zrobić 4-5 lat temu, bo wtedy to był właściwy moment.
Zaś nawiązując do wypowiedzi pana Przewodniczącego Rady Gminy, że byłoby
to potrzebne kopalni, to stwierdził, że faktycznie tego Parku Techniki Lotniczej
musiałoby tam nie być. Poddał też pod wątpliwość, czy kopalnia będzie te
tereny potrzebować, czy nie. Poinformował też, że w przypadku skorzystania z
prawa pierwokupu gmina, musiałaby wyłożyć 450tyś.zł w czasie kiedy mówi się
o „doasfaltowaniu” ulicy Witosa i o innych tych najważniejszych potrzebach dla
gminy. Prosił o rozwagę przy zakupach nowych terenów, czy też terenów
wątpliwych, z myślą, że może kiedyś się je sprzeda. Przypomniał również, że to
Kompania Węglowa sprzedała te nieruchomości Starostwu, a przecież to
Kompania jest właścicielem Kopalni „Silesia” i „Brzeszcze” i to do nich
związkowcy powinni mieć pretensje.
Radny Antoni Grygierzec zarzucił Wójtowi, że zbyt długo zanudza swoimi
wypowiedziami, zamiast mówić o konkretach. Przypomniał, że to Rada Gminy
jest organem stanowiącym i to wójt powinien słuchać, a nie odwrotnie.
Apelował do Przewodniczącego Rady Gminy, aby posiedzenia komisji
odbywały się co najmniej tydzień przed sesją. Wówczas będą miały czas na to,
aby spotkać się jeszcze drugi raz jeżeli będą miały jakieś wątpliwości.
W szczególności, jeżeli tematyka będzie dotyczyła spraw majątkowych. Zwrócił
uwagę, że sprawy majątkowe, zarówno zakupu, sprzedaży, pierwokupu, należą
do wyłącznej właściwości Rady Gminy. Wyraził też swoje zdanie, że w sytuacji
jaka zaszła z projektem uchwały w sprawie odstąpienia z prawa pierwokupu,
lepiej jest dla Rady Gminy, że nie podjęła uchwały w tej sprawie. Zostanie
bowiem podjęta decyzja o odstąpieniu z prawa pierwokupu bez uchwały Rady
Gminy, ale nie z winy Rady. W związku z powyższym zaproponował, aby tak to
zostawić.
Radny Edward Jonkisz stwierdził, że nie rozumie radnych, którzy również byli
w tamtej kadencji. Wówczas wszyscy cieszyli się, że będzie Park Lotniczy i
będzie coś z tych nieużytków zrobione. Wszyscy jednogłośnie głosowali „za” na
zebraniach wiejskich, na Radzie Gminy. Przekształcany był plan
zagospodarowania przestrzennego i wszyscy wiedzieli co będzie budowane.
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Wyraził brak zrozumienia, że zamiast się cieszyć, iż przyjdą inwestorzy, będzie
położony bruk, będzie oświetlenie, będą miejsca pracy, będzie most, będą drogi.
Jest zdania, że jeżeli jest wizja zagospodarowania tego Parku, to nie należy teraz
przeszkadzać. Stwierdził też, że w przeciwnym razie inne miasta, gminy będą
ściągać inwestorów, a my będziemy pozostawać w tyle i udowadniać swoje
ambicje. Przypomniał, że gdyby nie Park Techniki Lotniczej, to dziś nadal
byłyby tam śmieci, bagna, komary, opony, różne chemikalia.
Radny Stanclik Jerzy wyraził swoją opinię, że funkcjonowanie naszej Rady,
funkcjonowanie komisji, pozostawia wiele do życzenia. Jest zdania, że jeżeli
Przewodniczący Rady Gminy pan Zużałek dysponuje informacjami, które
uważa, że powinny być znane członkom komisji, to winien je przekazać, bo nie
każdy radny interesuje się tak dogłębnie, jak pan Przewodniczący, problemami
kopalni „Silesia”. Osobiście na ten temat ma tyle wiadomości ile przeczyta w
gazetach. W związku z powyższym sądzi, że należy przyjść na posiedzenie
głównej komisji, jeśli chodzi o te sprawy, tj. komisji Rozwoju Gminy, Ochrony i
Kształtowania Środowiska i przekazać informacje, jak gdyby z drugiej strony.
Przypomniał też, że na posiedzenie komisji mogą przyjść nie tylko członkowie
tej komisji, ale również inni radni jeżeli jest taka potrzeba. Stwierdził, że
zupełnie by inaczej sprawy wyglądały gdyby na ostatniej komisji Rozwoju radni
uzyskaliby informacje z różnych stron i wówczas można by się nawet solidnie
pokłócić. Natomiast na sesji powstaje dziwna atmosfera i wzajemne oskarżanie
się. Odniósł też wrażenie, że w pewnym momencie dzisiaj na sesji, pan
Przewodniczący Rady Gminy zaczął wychodzić poza rolę Przewodniczącego
Rady. Zaznaczył, że to co się wydarzyło było trochę nieprzyjemne.
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek zwrócił uwagę, że każdy ma prawo
do swojego zdania. Starał się zawsze informować na bieżąco na temat kopalni,
zaś projekt uchwały otrzymał w tym samym czasie co pozostali radni, a co do
umiejscowienia działek i co się na nich dzieje, dowiedział się dopiero dzisiaj.
Stąd, jak określił, nie miał kiedy tej informacji przekazać wcześniej.
Ustosunkowując się do tych rzeczy, o których jest dyskusja, zaznaczył, że nie
wstydzi się tego co się do tej pory działo, bo ani on ani nikt z radnych, nigdy
nie był przeciwny budowie Parku Techniki Lotniczej. Stąd nie widzi związku z
zarzutem postawionym przez radnego Edwarda Jonkisza. Wyraził pretensje, że
projekt uchwały został przygotowany na ostatnią chwilę i nie było możliwości
zwołania wcześniej komisji. Zapytał, co by się stało gdyby projekt uchwały był
inaczej przygotowany, ale nie było czasu na taką dyskusję, że np. dokonuje się
pierwokupu tych nieruchomości. Nie oznacza to bowiem, że jesteśmy przeciwni
budowie, ale gdybyśmy dokonali pierwokupu, to być może za miesiąc można by
uzyskać milion, a może nawet więcej. Tymbardziej, że atut byłby w ręce gotowy
gdyż w projekcie pisze, że działki są niezabudowane, a one są zabudowane.
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Tym sposobem można by tym argumentem szafować i ci przedsiębiorcy
zmuszeni byliby je odkupić.
Wójt Stefan Wodniak włączył się w dyskusję bez udzielenia głosu z prośbą, jak
określił, aby nie uprawiać demagogii. Zaznaczył, że gdyby taka uchwała została
podjęta, to on osobiście złożyłby takie oświadczenie, że teren jest zabudowany i
tak nie można by było tego sfinalizować. Prosił też, aby nie mówić i tak nie
traktować tego, że w ostatniej chwili rzuca się uchwałę. Zarzucił też panu
Przewodniczącemu, że nie uczestniczył wczoraj w posiedzeniu Komisji
Budżetu, której jest członkiem. Osobiście na wszystkich komisjach starał się
tłumaczyć jak mógł i większość opinii było pozytywnych. Zgodził się, że pewne
sprawy proceduralnie zostały przyspieszone ale zaznaczył, że to jest ten jeden
ewenement. Zapytał też Sekretarza Gminy, kiedy były materiały i termin sesji
przedstawiony Panu Przewodniczącemu. Uzyskał odpowiedź, że tydzień przed
sesją. Wójt potwierdził, że jest to zgodne ze statutem. Prosił pana
Przewodniczącego o ważenie słów, bo prawnie, to o czym mówił jest
niemożliwe do zrealizowania. Osobiście na przyszłość zobowiązał się wcześniej
przygotowywać materiały na ręce pana Przewodniczącego, ale już samą pracę w
Radzie i organizowanie komisji pozostawił Szanownej Radzie. Jeszcze raz
nawiązał do projektu uchwały i stwierdził, że na każdej komisji przedstawiał
mapkę, gdzie znajduje się Park Techniki Lotniczej, gdzie znajdują się
przedmiotowe działki i wszyscy byli świadomi, czy zabudowane, czy nie
zabudowane
Radny Edward Jonkisz nawiązał do hasła o wykupie tych działek i stwierdził, że
na pewno połowa, a może więcej radnych, pytałaby po co je kupować i
zamrażać pieniądze kiedy nie ma na wodociągi, na inne inwestycje. Uważa, że
sprzedaż by się udała albo nie, a działki trzeba by wykaszać, utrzymywać, albo
też nic nie robić i pieniądze by przepadły. Jest zdania, żeby te pieniądze
przeznaczyć na inne cele, a tam niech się rozwija i w przyszłości gmina może z
podatków żyć.
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek odnosząc się do wypowiedzi radnego
Edwarda Jonkisza stwierdził, że właśnie tej dyskusji nie było i zakładanie, że
połowa radnych byłaby tak, a połowa tak, jest stwierdzeniem hipotetycznym
założeniem. Podkreślił, że tej dyskusji nie było, bo nie było kiedy.
Radny Łukasz Furczyk odchodząc od dyskusji nawiązał do propozycji pana
Starosty o spotkaniu się i w związku z tym zaproponował, aby ten termin
ustalić.
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Radny Jacek Łuszczak poparł wypowiedź radnego Łukasza Furczyka
i zaproponował, aby przejść do dalszego toku sesji i merytorycznie podejść do
tematu bez emocji.
Radny Wiesław Szypuła wycofał swoją propozycję reasumpcji w sprawie tego
projektu uchwały.
Radny Antoni Grygierzec również stwierdził, że spotkanie z panem Starostą jest
konieczne, bo radny, nie mówiąc o mieszkańcu, nadal nie wie, czy będzie
skrzyżowanie na „Kominkowicach”, uporządkowanie w sensie ruchu pieszego,
który odbywa się środkiem jezdni, czy będzie poszerzone pobocze. Zapytał też,
czy Pan Wójt wie, kto buduje rondo w Wilamowicach i czy jest tam większy
ruch niż w Kaniowie, czy też mniejszy.
Wójt Stefan Wodniak zobowiązał się, że ustali w najbliższym czasie spotkanie z
panem Starostą i Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych.
Odnośnie ronda w Wilamowicach, poinformował, że wykonywane jest ono
z programów marszałkowskich tzw. Gambitów. Przy tym programie brana jest
ilość wypadków w danym miejscu. W gminie Bestwina drogą, na której jest
najwięcej wypadków jest ulica Bialska, ale wypadki te nie są zgłaszane Policji,
stąd też nie ma na nie potwierdzeń.
Radny Jerzy Stanclik stwierdził, że na dzisiejszej sesji dowiedział się nieco
więcej na temat remontu ul. Witosa. Wyraził się, że ma odczucie, iż wszyscy
wyszli na głupków, bo wydawało się, że jak przyszły pieniądze, to będzie ona
porządnie wyremontowana. Tymczasem dowiedział się, że technologia będzie
taka sama, jak na ulicy Janowickiej tylko transport na ulicy Janowickiej jest
nieporównywalny do ulicy Witosa. Wyglądać to będzie tak, że będzie „liźnięte”
asfaltem i po pięciu latach będzie się to wszystko sypało. Zaś pobocze
szerokości 50cm, to w odczuciu osoby, która by szła tym poboczem, to w
zasadzie nie ma tego pobocza.
Radny Edward Jonkisz uważa, że nie ma się co czarować, bo jeżeli chodzi o tą
drogę, to musiałaby kosztować trzy razy więcej, ale musiałyby nastąpić wykup
gruntów. Zauważył, że pola uprawne sięgają do drogi, a przy drodze powinny
być rowy utwardzone i wyłożone ażurami.
Ad.9
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek po wyczerpaniu wszystkich
punktów porządku obrad podziękował za udział w obradach, za dyskusję i
przeprosił jeżeli kogoś uraził. Nadmienił jednak, że niezależnie od tego kto pełni
funkcję przewodniczącego, to tak, czy owak jest również radnym i reprezentuje
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swoich mieszkańców, swoich wyborców i ma takie samo prawo do zabierania
głosu we wszystkich sprawach, które dotyczą tych mieszkańców i tych
wyborców. Zamknął XXIX sesję Rady Gminy Bestwina w dniu 27 maja 2009r.
Sesja rozpoczęła się o godz. 14:30, a zakończyła o godz. 17:45.
Sekretarz obrad:
Radny Jan Wróbel

