Bestwina, dn. 9 maja 2005r.
P r o t o k ó ł Nr XXV/2005
z sesji Rady Gminy Bestwina odbytej w dniu 9 maja 2005 roku
w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bestwina.
Protokół obejmuje uchwały Rady Gminy Bestwina od Nr XXV/188/2005 do
Nr XXV/191/2005.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do nin. protokołu.
Na ustawową liczbę 15 radnych w sesji uczestniczyło 14 radnych. Nieobecnym
usprawiedliwionym był radny Czesław Wróbel.
Z ramienia Urzędu Gminy w sesji uczestniczyli:
- Anatol Faruga
– Wójt Gminy Bestwina
- Stanisław Wojtczak – Zastępca Wójta
- Stanisława Grzywa - Skarbnik Gminy
- Kierownicy Referatów: U. Smalcerz, A. Pochwała, kierownicy
i dyrektorzy jednostek organizacyjnych: p. T. Lewczak, A. Maj, G.Boboń.
Projekt porządku obrad:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
Wybór sekretarza obrad.
Zatwierdzenie projektu porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
Podjęcie uchwał w sprawie:
- Zmiany treści załącznika Nr 9 do Uchwały Rady Gminy Bestwina
Nr XXII/160/2004 z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie budżetu
gminy na 2005r.
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z rachunkiem zysków
i strat Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie za 2004 rok,
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z rachunkiem zysków
i strat Gminnej Biblioteki Publicznej w Bestwinie za 2004 rok,
- ustalenia odpłatności za miesięczny pobyt dziecka w przedszkolach na
terenie gminy Bestwina.
Informacje bieżące.
Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich.
Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania.
Zamknięcie sesji.
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Ad.1
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek przywitał wszystkich radnych Rady
Gminy Bestwina oraz wszystkich pozostałych przybyłych na obrady.
Otworzył XXV sesję Rady Gminy Bestwina w dniu 9 maja 2005r. Na podstawie
posiadanej listy obecności stwierdził prawomocność obrad.
Z uwagi na datę 9 maja poprosił wszystkich radnych o powstanie i uczczenie
chwilą ciszy wszystkich poległych nie tylko w II wojnie światowej, ale we
wszystkich wojnach
Ad.2
Zgodnie z ustalonym, harmonogramem sekretarzem obrad jednogłośnie
wybrany został radny Ludwik Mieszczak.
Ad.3
Do przedstawionego porządku obrad nie wniesiono uwag i w wyniku
głosowania został on przyjęty 14 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Ad.4
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że protokół z ostatniej sesji z dnia
14 kwietnia 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
14 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Ad.5
Rada Gminy przystąpiła do podejmowania uchwał.
Opinie do projektów uchwał przedstawili przewodniczący poszczególnych
komisji:
Komisji Rozwoju Gminy, Ochrony i Kształtowania Środowiska –
Przewodniczący Tadeusz Wróbel.
Komisji Budżetu i Finansów - Przewodniczący Wiesław Szypuła.
Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego –
Przewodniczący Benedykt Kohut.
Projekty uchwał w sprawie:
- zmiany treści załącznika Nr 9 do Uchwały Rady Gminy Bestwina
Nr XXII/160/2004 z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie budżetu gminy na
2005r. – wyjaśnień do tego projektu uchwały udzielił Wójt Gminy Anatol
Faruga informując, że istnieje możliwość złożenia wniosku i otrzymania
dotacji w wysokości 450 tyś.zł. na remont budynku CKSiR w Bestwinie.
Z tego też względu został przygotowany ten projekt uchwały. Podkreślił, że
zasada jest taka, iż trzeba wykazać środki własne. Jeżeli w konkursie
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wniosek nasz nie zostanie zakwalifikowany, to wówczas odstąpimy od tego
zadania.
Opinie Komisji bez uwag. Komisja Rozwoju Gminy, Ochrony
i Kształtowania Środowiska podkreśliła jedynie , aby środki na ten cel
wypracować z oszczędności wydatków bieżących w budżecie na 2006 rok.
Brak głosów w dyskusji.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXV/188/2005 w sprawie zmiany
treści załącznika Nr 9 do Uchwały Rady Gminy Bestwina
Nr XXII/160/2004 z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie budżetu
gminy na 2005r – została przyjęta 14 głosami ‘za” tj. jednogłośnie. Uchwała
stanowi załącznik nr 2 do nin. protokołu.
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z rachunkiem zysków
i strat Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie za 2004 rok – Wójt
wyjaśnił, że jest to wymóg ustawowy i bilans musi być zatwierdzony
uchwałą Rady Gminy i złożony w Urzędzie Skarbowym. Dotyczy to również
bilansu Gminnej Biblioteki Publicznej (projekt poniżej).
Opinie Komisji bez uwag.
Brak głosów w dyskusji.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXV/189/2005 w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z rachunkiem zysków
i strat Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie za 2004 rok –
została przyjęta 14 głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik
nr 3 do nin. protokołu.
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z rachunkiem zysków
i strat Gminnej Biblioteki Publicznej w Bestwinie za 2004 rok – jak wyżej.
Opinie Komisji bez uwag.
Brak głosów w dyskusji.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXV/190/2005 w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z rachunkiem zysków
i strat Gminnej Biblioteki Publicznej w Bestwinie za 2004 rok – została
przyjęta 14 głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 4 do
nin. protokołu.
- ustalenia odpłatności za miesięczny pobyt dziecka w przedszkolach na
terenie gminy Bestwina – w tym miejscu Przewodniczący Rady Gminy Jerzy
Zużałek poinformował, że po posiedzeniach komisji jest przygotowany inny
projekt w formie autopoprawki zatytułowany: w sprawie: ustalenia opłaty za
świadczenia przekraczające podstawy programowe w przedszkolach na
terenie gminy Bestwina. Autopoprwkę tą otrzymali wszyscy radni. Wójt
Anatol Faruga dodał, że nad tym projektem uchwały bardzo szczegółowo
pracowały wszystkie komisje w kwestii, czy wysokość ta ma wynosić 64,65
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czy 66zł. Ostatecznie Komisja Budżetu i Finansów została upoważniona do
wypracowania tej stawki. Komisja Budżetu i Finansów po szczegółowych
dyskusjach zaproponowała stawkę 65zł i tak został przygotowany projekt
uchwały. Tytuł uchwały, jak i treść została uzgodniona po konsultacji
w Wydziale Prawnym i Nadzoru Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie propozycję zmiany
projektu pierwotnego na autopoprawkę. Propozycja została przyjęta
14 głosami „za” tj. jednogłośnie i wobec powyższego dyskusja odbyła się
nad autopoprawką.
W dyskusji głos zabrali:
Radny Antoni Grygierzec chciałby wiedzieć ile z budżetu gminy będzie
dopłacone do zadań ponadprogramowych, ponieważ kwota 65zł jest tylko
częścią ponoszonych kosztów. Jego zdaniem, taka informacja jest potrzebna,
aby o tej stawce dyskutować. Zespół ds. przedszkoli jednoznacznie
stwierdził, że koszty utrzymania przedszkoli są zbyt wysokie. Koszty te
można na różne sposoby obniżać, ale jak stwierdził, najprostszym sposobem,
a zarazem koniecznym, jest podniesienie odpłatności przez rodziców.
Zwrócił też uwagę, że kwota 65zł jest opłatą za 80 godzin w miesiącu
dodatkowych zajęć przedszkolnych, jeżeli dziecko będzie przebywało
dziennie 9 godzin. Z wyliczeń wynika, że rodzic za 1 godzinę
nieobowiązkowego pobytu dziecka w przedszkolu płaci 0,80zł., co jego
zdaniem jest opłatą symboliczną. W związku z powyższym uważa, że trzeba
jasno określić jakie proporcje powinny być zachowane, żeby zapewnić
dłuższy pobyt dziecka w przedszkolu i kto za ten pobyt zapłaci - w jakich
proporcjach gmina, a w jakich rodzic. Również uważa, że § 3 projektu jest
dyskusyjny, bo jego zdaniem, Rada Gminy nie powinna ingerować w opłatę
wnoszoną przez rodziców za przygotowanie posiłków. Stawkę tą winien
określić dyrektor placówki na podstawie rachunku ekonomicznego i to
dyrektor powinien być zainteresowany, aby stawka była najniższa i koszty
były jak najmniejsze. Nie może być tak , aby do dożywiania dzieci, nawet
tych z rodzin wysoko sytuowanych dopłacał budżet gminy.
Radny Tadeusz Wróbel również jest zdania, że jest administrator – Dyrektor
GZOSiP Arkadiusz Maj są dyrektorzy placówek i ich zadaniem jest, aby
w przedszkolach było jak najwięcej dzieci i zadbali, aby było jak najtaniej.
Rada Gminy winna ograniczyć się tylko do zatwierdzenia w budżecie kwoty
na utrzymanie przedszkoli.
Brak dalszych głosów w dyskusji.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXV/191/2005 w sprawie ustalenia
opłaty za świadczenia przekraczające podstawy programowe
w przedszkolach na terenie gminy Bestwina – została przyjęta
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12 głosami „ za” przy 0 głosów „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się”.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił, aby rozpropagować, że dzieci
przebywające w przedszkolu 5 godzin są zwolnione z opłat.
Ad. 6
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek udzielił głosu Przewodniczącemu
Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego
Benedyktowi Kohutowi, który przedstawił:
• stanowisko Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa
Publicznego oraz Komisji Budżetu i Finansów w sprawie gazetki
„Magazyn Gminny”. Stanowisko stanowi załącznik nr 6 do nin.
protokołu.
• informację z udzielonych świadczeń pieniężnych z Funduszu
Pomocowego Radnych. Stanowisko stanowi załącznik nr 7 do nin.
protokołu.
Po tym wystąpieniu Przewodniczący Rady Gminy odczytał pismo p. Marii
Maroszek lekarza pediatry z Kaniowa dotyczące tamtejszego przedszkola.
Kopia pisma stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu.
Wójt ustosunkowując się do w/w pisma poinformował, że otrzymał list tej samej
treści. Podtrzymał to co mówił rodzicom, że ani on jako Wójt, ani Rada Gminy
nie likwiduje przedszkola w Kaniowie. Odpowiednio wcześniej skontaktował
się z Burmistrzem Czechowic – Dziedzic, który nie widzi żadnych przeszkód
zarówno organizacyjnych, ani formalno-prawnych do stworzenia oddziałów
integracyjnych w przedszkolach na terenie Czechowic-Dziedzic. Rozmowy na
temat oddziałów integracyjnych na terenie powiatu prowadzone były również
w Starostwie i będą tematem konwentu wójtów i burmistrzów – jest to zadanie
własne każdego samorządu. Poinformował, że w Kaniowie tzw. „zerówka”
będzie przeniesiona do Szkoły Podstawowej, która jest do tego już
przygotowana.
Ponadto Wójt poinformował krótko o działalności międzysesyjnej:
- odbyło się spotkanie z Euroregionem „Beskidy”,
- uczestniczył w zebraniach wiejskich,
- jest wyłożony plan zagospodarowania przestrzennego gminy
(Janowice, Bestwinka i już jest przygotowana Bestwina),
- na bieżąco usuwane są szkody pozimowe,
- poinformował również o planowanych imprezach majowych.
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Ad.7 W ramach wniosków i zapytań radnych oraz rad sołeckich głos zabrali:
Radna Danuta Kubik prosiła, aby w Magazynie Gminnym umieścić wnioski
z zebrań wiejskich wraz z udzieleniem odpowiedzi oraz poprosiła o wykonanie
tabliczki z nazwa ulicy Ks. Czesława Adamaszka.
Radny Antoni Grygierzec w formie wystąpienia wyraził swoje oburzenie wobec
obraźliwych słów wypowiedzianych pod jego adresem przez radnego Edwarda
Jonkisza na zebraniu wiejskim w Kaniowie.
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek dyscyplinując radnego stwierdził, że
powyższe wystąpienie nie było przedmiotem obrad, ani też nie mieści się
w punkcie zapytania i wnioski radnych. W związku z tym postanowił nie
dopuścić do dalszej dyskusji w tej kwestii.
Radny Wiesław Szypuła zgłosił jednak wniosek, aby udzielić głosu tylko
radnemu Edwardowi Jonkiszowi celem ustosunkowania się do postawionych mu
zarzutów.
Wniosek został przyjęty większością głosów.
Radny Edward Jonkisz zabierając głos polemiczny stwierdził między innymi, że
to pozostali radni z Kaniowa zostali na zebraniu obrażeni przez radnego
Grygierca.
Po tych wystąpieniach powrócono do kontynuowania punktu siódmego.
Radny Marek Wójcik prosił, aby podać do publicznej wiadomości, że wszystkie
dzieci z terenu gminy mogą być przyjmowane do przedszkola, również dzieci
wymagające specjalnej troski.
Radny Edward Jędrzejko poruszył problem terenów w Kaniowie, które
chciałaby nabyć firma „Ampol” – Wójt wyjaśnił, że sprzedaż tych terenów
odbędzie się w drodze przetargu.
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek odczytał wnioski z zebrania
wiejskiego w Bestwince i Kaniowie oraz z posiedzenia Rady Sołeckiej w
Janowicach. Wnioski stanowią załączniki nr, 9, 10 i 11 do nin. protokołu..
Radny Edward Jonkisz poinformował o pracach związanych z posadzeniem
kilkuset drzewek wokół ujęcia wody pitnej w Kaniowie.
Sołtys sołectwa Bestwinka Józef Gawęda zasygnalizował o konieczność
załatania dziury na ul. Braci Dudów w Bestwince oraz o odmowie wykonania
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tych prac przez firmę uzasadniającą, że jest to odcinek drogi już na terenie innej
gminy.
Sołtys sołectwa Kaniów Wiesław Pietraszko poruszył następujące problemy:
- konieczność przeniesienia znaku drogowego przed kościołem
z chodnika za ogrodzenie (znak stwarza zagrożenie bezpieczeństwa),
- wyboje na ul. Bocianiej,
- ograniczenie przez przewoźnika „Mar-bus” kursów o 50%,
- kto był zobligowany do rekultywacji wysypiska,
- brak przedstawicieli Spółki Wodno Melioracyjnej na zebraniu
wiejskim w Kaniowie,
Ad.8 Odpowiedzi na zapytania i wnioski udzielił Wójt Anatol Faruga
informując, że:
• tabliczka z nazwą ulicy będzie wykonana,
• wszystkie wnioski z zebrań wiejskich będą ogłaszane w Magazynie
Gminnym,
• sprawdzi, czy odcinek drogi, który firma odmówiła do naprawy, znajduje się
na terenie naszej gminy,
• Mar-bus – firma przewozowa - zawiodła nie tylko naszą gminę, ale również
Czechowice-Dziedzice, Wilamowice i Starostwo. Aktualnie jest
przygotowane pismo skierowane do Starosty Bielskiego o cofnięcie koncesji,
• stare wysypisko śmieci należy do gminy i było zgłoszone w Katowicach.
Decyzji o jego zamknięciu na dzień dzisiejszy nie ma. Stąd jest
przygotowywana dokumentacja co i do kogo należy, aby mogła być wydana
decyzja o zamknięciu. Dotyczy to również Elektrociepłowni, która
składowała tam pyły. Składowisko to musi być monitorowane jeszcze przez
30 lat.
• nie może nakazać Spółce Wodno-Melioracyjnej, aby uczestniczyła
w zebraniach.
Ad.9 Dziękując za udział w sesji i dyskusję, Przewodniczący Rady Gminy Jerzy
Zużałek zamknął XXV sesję Rady Gminy Bestwina.
Sesja rozpoczęła się o godz. 1500 , a zakończyła o godz. 1640.

Protokolant:
Insp.Irena Glądys

Sekretarz obrad:
Radny Ludwik Mieszczak

