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Bestwina, dn. 5 lutego 2009r.
P r o t o k ó ł Nr XXV/2009
z sesji Rady Gminy Bestwina, która odbyła się w dniu 5 lutego 2009 roku w
Urzędzie Gminy Bestwina.
Protokół obejmuje uchwały Rady Gminy Bestwina od Nr XXV/205/2009 do
Nr XXV/210/2009.
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) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na
dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Kompleksowy program
obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery z budynków na
terenie gminy Bestwina – etap III,
3) kontynuacji „Kompleksowego programu obniżenia niskiej emisji
zanieczyszczeń do atmosfery z budynków na terenie Gminy Bestwina”
przyjętego do realizacji Uchwałą Nr XXXVIII/283/2006 z dnia 5
października 2006r.,
4) zawierania porozumień pomiędzy gminą Bestwina a innymi gminami,
dotyczących zwrotu kosztów dotacji udzielanej przez inne gminy na
każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola publicznego
prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego i
przedszkola niepublicznego, na terenie innych gmin a będącego
mieszkańcem gminy Bestwina,
5) wyrażenia zgody na realizację projektu o nazwie Aktywizacja społeczna i
zawodowa w Gminie Bestwina współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego,
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6) zatwierdzenie ramowego planu pracy Rady Gminy Bestwina oraz komisji
stałych na 2009 rok.
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, pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych na
czele z Wójtem Gminy, Zastępcą Wójta i Skarbnikiem Gminy, sołtysów oraz
wszystkich pozostałych przybyłych na obrady. Otworzył XXV sesję Rady
Gminy Bestwina w dniu 5 lutego 2009r. Na podstawie posiadanej listy
obecności stwierdził prawomocność obrad.
Przed przystąpieniem do części roboczej sesji, Przewodniczący Rady Gminy
wraz z Wójtem Gminy podziękowali Pani Agacie Chmielowskiej wieloletniemu redaktorowi Naczelnego Magazynu Gminnego - za trud
wydawniczy i utrzymanie wysokiego poziomu merytorycznego pisma, które
stało się formą wzajemnej komunikacji z mieszkańcami, a także oddającego
rzetelny i wiarygodny obraz życia naszej gminy, wręczając Pani Agacie
Chmielowskiej wiązankę kwiatów.
Po tym miłym akcencie przystąpiono do części roboczej sesji.
Ad.2
Sekretarzem obrad zgodnie z harmonogramem jednogłośnie tj. 15 głosami „za”
wybrany został radny Stanisław Nycz.
Ad.3
Do przedstawionego projektu porządku obrad nie wniesiono uwag i został on
przyjęty 15 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Ad.4
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek stwierdził, że protokół z ostatniej
sesji z dnia 30 grudnia 2008r. został sporządzony prawidłowo i znajduje się do
wglądu na sali obrad. Na co dzień znajduje się do wglądu w Biurze Rady
Gminy. Do protokołu nie wniesiono uwag i w wyniku głosowania został on
przyjęty 15 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Ad.5
W liczbie 15 radnych, Rada Gminy przystąpiła do podejmowania uchwał.
Projekty uchwał omawiane były na posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy.
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Opinie komisji do przedstawionych projektów przedstawiali przewodniczący
poszczególnych komisji:
– Komisji Budżetu i Finansów – Przewodniczący Antoni Grygierzec,
– Komisji Rozwoju Gminy, Ochrony I kształtowania Środowiska –
Przewodniczący Andrzej Wojtyła,
– Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego –
Przewodniczący Benedykt Kohut,
Rada Gminy podejmowała uchwały 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,
• Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Skarbnik Gminy Stanisława
Grzywa informując, że projekt tej uchwały mówi o zmniejszeniu wydatków
o kwotę 6 000,00 zł. tj. związane jest to ze zmniejszeniem zapotrzebowania
środków na wykonanie zadania „niska emisja” i o taką kwotę zostanie
zmniejszony wniosek na pożyczkę. Odzwierciedlenie to ma w pozostałych
załącznikach, które mówią o wielkości pożyczki i o zadaniu inwestycyjnym.
Kolejną zmianą jest zwiększenie wydatków budżetu gminy na 2009 rok w
dziale ochrona zdrowia o kwotę: 1 338 055,05zł. na realizację zadania
Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Bestwinie. W związku z tą zmianą musiał
ulec zmianie załącznik nr 9 do przywołanej wyżej uchwały tj. z zapisu
„wydatki majątkowe wg zadań inwestycyjnych objętych wieloletnim planem
inwestycyjnym” usunięto zapis mówiący o planowanych do pozyskania
środków z funduszu Unii Europejskiej. Kolejno uległ zmianie tytuł
załącznika nr 17 tj. zapis „Wydatki na programy i projekty realizowane ze
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki nie
podlegające zwrotowi pochodzące ze źródeł zagranicznych” otrzymał
brzmienie: „Wykaz zadań inwestycyjnych na które zostały złożone wnioski o
pozyskanie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz na inne
środki niepodlegające zwrotowi pochodzące ze źródeł zagranicznych do
poszczególnych programów.”
Wprowadzono również załącznik nr 17a o nazwie: „Wydatki na programy i
projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz inne środki niepodlegające zwrotowi pochodzące ze źródeł
zagranicznych”. Do uchwały załączono pełne brzmienie zmienionych
załączników.
Po wprowadzeniu zmian objętych niniejszym projektem uchwały budżet
gminy Bestwina wyniesie:
Po stronie dochodów kwotę 25 595 770,05zł,
Po stronie wydatków kwotę 29 287 735,05zł.
Planowany deficyt budżetu w kwocie 3 691 965,00zł. zostanie pokryty z:
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- planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym
§ 952 - 3 361 805,00zł.
- wolnych środków na rynku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych § 955 - 330 160,00zł.
• Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji stałych.
• Brak głosów w dyskusji.
• W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXV/205/2009 w
sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/197/2008 Rady Gminy Bestwina z
dnia 11 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu gminy na 2009 rok –
została przyjęta 15 głosami „za”, tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik
nr 3 do nin. protokołu.
2) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie
zadania inwestycyjnego pn.: Kompleksowy program obniżenia niskiej emisji
zanieczyszczeń do atmosfery z budynków na terenie gminy Bestwina –
etap III,
• Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Wójt Stefan Wodniak informując, że
projekt tej uchwały był szczegółowo omawiany na komisjach, a dotyczy
pozyskania pożyczki w kwocie 630 000,00zł. na kontynuację programu
obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń. Zgodnie z ustawą o samorządzie
gminnym do zaciągnięcia pożyczki jest wymagana zgoda Rady Gminy, a w
konsekwencji podjęcie uchwały w tej sprawie. W wyniku wprowadzenia
programu niskiej emisji w 2007 roku wymieniono 40 piecy, w 2008 roku
wymieniono 171 piecy, a w roku 2009 planuje się wymienić 100 piecy.
Poinformował również, że jest rozważana możliwość uczestniczenia w
programie montażu kolektorów słonecznych w 2010 roku. Z informacji od
mieszkańców oraz z zebrań wiejskich wynika, że jest duże zainteresowanie
tym tematem.
• Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji stałych.
• Brak głosów w dyskusji.
• W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXV/206/2009 w
sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na
dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Kompleksowy program
obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery z budynków na
terenie gminy Bestwina – etap III – została przyjęta 15 głosami „za” tj.
jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.
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3) kontynuacji „Kompleksowego programu obniżenia niskiej emisji
zanieczyszczeń do atmosfery z budynków na terenie Gminy Bestwina”
przyjętego do realizacji Uchwałą Nr XXXVIII/283/2006 z dnia 5
października 2006r.
• Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Wójt Stefan Wodniak informując, że
przyjęcie programu ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery
z budynków na terenie gminy Bestwina pozwoli na jego kontynuację.
Dokument ten jest wymagany w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Program jest ważny tylko
trzy lata. Poprzedni stracił ważność końcem ubiegłego roku i aby mieć
możliwość kontynuacji zadania wymagane jest podjęcie nowego programu.
• Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji stałych.
• Brak głosów w dyskusji.
• W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXV/207/2009 w
sprawie kontynuacji „Kompleksowego programu obniżenia niskiej
emisji zanieczyszczeń do atmosfery z budynków na terenie Gminy
Bestwina” przyjętego do realizacji Uchwałą Nr XXXVIII/283/2006 z
dnia 5 października 2006r. – została przyjęta 15 głosami „za” tj.
jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.
4) zawierania porozumień pomiędzy gminą Bestwina a innymi gminami,
dotyczących zwrotu kosztów dotacji udzielanej przez inne gminy na każdego
ucznia uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez
organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego i przedszkola
niepublicznego, na terenie innych gmin a będącego mieszkańcem gminy
Bestwina.
• Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Dyrektor Gminnego Zespołu
Obsługi Szkół i Przedszkoli - Arkadiusz Maj informując, że projekt uchwały
był omawiany na posiedzeniach komisji. Podjęcie uchwały pozwoli Wójtowi
na podpisywanie umów w tej sprawie jak w tytule.
• Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji stałych.
• Brak głosów w dyskusji.
• Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek zwrócił uwagę, że jego zdaniem
tytuł uchwały jest napisany niestylistycznie o czym wspominał już na
komisjach. Wydaje mu się, że tą część …będącego mieszkańcem gminy
Bestwina… należałoby umieścić zaraz po uczniu. Motywując, że
…mieszkaniec gminy… powinien być w pierwszym rzędzie i wskazywać o
jakiego ucznia chodzi. Stwierdził, że jeżeli Dyrektor Arkadiusz Maj się
zgada to uważa, że nie wymaga to przegłosowania, gdyż jest to zmiana
stylistyczna i poddał pod głosowanie uchwałę z tytułem w brzmieniu:

6

„zawierania porozumień pomiędzy gminą Bestwina, a innymi gminami,
dotyczących zwrotu kosztów dotacji udzielanej przez inne gminy na
każdego ucznia będącego mieszkańcem gminy Bestwina, uczęszczającego do
przedszkola publicznego prowadzonego przez organ inny niż jednostka
samorządu terytorialnego i przedszkola niepublicznego na terenie innych
gmin”.
• W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXV/208/2009 w
sprawie zawierania porozumień pomiędzy gminą Bestwina, a innymi
gminami, dotyczących zwrotu kosztów dotacji udzielanej przez inne
gminy na każdego ucznia będącego mieszkańcem gminy Bestwina,
uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez organ
inny niż jednostka samorządu terytorialnego i przedszkola
niepublicznego na terenie innych gmin - została przyjęta 15 głosami „za”
tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 6 do nin. Protokołu.
5) wyrażenia zgody na realizację projektu o nazwie Aktywizacja społeczna i
zawodowa w Gminie Bestwina współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego,
• Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Bestwinie – Beata Szypka informując, że projekt
uchwały jak sama nazwa mówi, dotyczy wyrażenia zgody na realizację
działań, które są kontynuacją jakby działań rozpoczętych w 2008 roku, a
dotyczących aktywizacji zawodowej i społecznej w Ośrodku Pomocy
Społecznej. Określa łączną kwotę, która będzie przeznaczona na te działania
w roku 2009 oraz kwotę która stanowi wkład własny gminy w wysokości
10,5% wartości projektu na 2009r.
• Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji stałych.
• Brak głosów w dyskusji.
• W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXV/209/2009 w
sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu o nazwie Aktywizacja
społeczna i zawodowa w Gminie Bestwina współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego – została przyjęta 15
głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do nin.
protokołu.
6) zatwierdzenie ramowego planu pracy Rady Gminy Bestwina oraz komisji
stałych na 2009 rok.
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek poinformował, że jeżeli chodzi o
ramowy plan pracy Rady Gminy to radni wcześniej otrzymali ten plan, a
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jeżeli chodzi o plan pracy komisji to każda z komisji opracowywała sama
swój własny plan pracy więc nie ma potrzeby odczytywania tych projektów.
• Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji stałych.
• Brak głosów w dyskusji.
• W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXV/210/2009 w
sprawie zatwierdzenie ramowego planu pracy Rady Gminy Bestwina
oraz komisji stałych na 2009 rok - została przyjęta 15 głosami „za” tj.
jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 8 do nin. Protokołu.

Ad. 6
Informacje bieżące – Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek odczytał pismo z
Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bielsku-Białej informujące o
wyznaczeniu terminu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w
Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 7 czerwca 2009r. W treści pisma Państwowa
Komisja Wyborcza przypomina, iż przygotowanie i przeprowadzenie wyborów
wymaga podjęcia z wyprzedzeniem działań organizacyjnych związanych z
wykonywaniem określonych ustawowo zadań i czynności.
Następnie odczytał pismo od I Wicewojewody Śląskiego, w którym
Wicewojewoda zwraca się o pomoc w repatriacji czyli powrocie do Kraju
Ojczystego naszych Rodaków zamieszkujących na wschodnich terenach byłego
ZSRR, którzy znaleźli się tam na skutek deportacji, zesłań i innych
prześladowań. Poinformował, że wpływały już takie pisma, ale do tej pory nie
mieliśmy możliwości udzielenia pomocy repatriantom ze względu na to, że nie
posiadamy wolnych lokali mieszkalnych.
Wójt Stefan Wodniak również poruszył kwestię lokali mieszkalnych. W
chwili obecnej jest złożonych kilka uzasadnionych podań od mieszkańców
naszej gminy o przyznanie lokalu mieszkalnego, a nie możemy ich rozpatrzyć z
uwagi na brak lokali mieszkalnych. W jednym przypadku gmina wypłaca
refundacje z tego tytułu. Problem ten na dzień dzisiejszy jak i w przyszłym roku
jest raczej nie do rozwiązania. Przy tak poważnych inwestycjach jakie są
prowadzone i planowane gmina nie jest w stanie budować nowych lokali
mieszkalnych. Zauważył, że inicjatywa jest szlachetna ale osobom, które
miałyby zamieszkać na naszym terenie trzeba stworzyć określone warunki.
W dalszej części dyskusji radni poruszyli kwestię finansową utrzymania rodziny
lub rodzin, które miałyby zamieszkiwać na naszym terenie oraz możliwość
zatrudnienia.
Z uwagi na fakt, że Wicewojewoda zwrócił się z prośbą o przekazanie
odpowiedzi na pismo do dnia 31 marca 2009r. radni podjęli decyzję o
zamieszczeniu ogłoszenia w Magazynie Gminnym skierowanego do
mieszkańców gminy Bestwina z apelem o poszukiwaniu lokalu mieszkalnego
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dla repatriantów, przeanalizowania sprawy i udzielenia odpowiedzi zgodnie z
wyznaczonym terminem.
Kolejne pisma to skierowane na ręce Przewodniczącego Rady Jerzego Zużałka
skargi, które dotyczyły:
- skarga z dnia 31.01.2009r. na radnych sołectwa Bestwinka napisana przez
członków Spółdzielni Usług Rolniczych w Bestwince,
- skarga z dnia 29.01.2009r. Pana Marcina Adamca na działalność Wójta i
Zastępcę Wójta,
W wyniku przeprowadzonego głosowania skierowanie skargi na Wójta do
rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną zgodnie z kompetencjami – zostało
przyjęte jednogłośnie tj. 15 głosami „za”.
- skarga z dnia 02.02.2009r. Pana Eugeniusza Kóski na pracowników Urzędu
Gminy: Panią Bożenę Stankiewicz i Panią Magdalenę Alicję Kubica.
Skarga została skierowana zgodnie z kompetencjami do rozpatrzenia przez
Wójta Gminy Bestwina.
Następnie Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek odczytał pismo w sprawie
propozycji z posiedzenia Kapituły Nagrody Rady Gminy Bestwina, które odbyło
się 02.02.2009r. Do Kapituły wpłynęło 15 wniosków o przyznanie Nagrody
Rady Gminy za promocję gminy Bestwina w 2008 roku. Ogółem przyznano
nagrody na kwotę 11 tys. złotych oraz 14 statuetek.
W wyniku przeprowadzonego głosowania propozycja w sprawie przyznania
Nagród za promocję gminy Bestwina w 2008r. – została przyjęta 14 głosami
„za”, przy 1 głosie „wstrzymującym”.
Pisma stanowią załączniki od nr 9 -14 do nin. protokołu.
Wójt Stefan Wodniak zwrócił uwagę na odnowioną salę posiedzeń Rady
Gminy oraz jedną część budynku siedziby Urzędu po wymianie instalacji
elektrycznej. Kolejno poinformował, że na modernizację Ośrodka Zdrowia
mamy pozyskane środki w kwocie: około 2mln 200 tys. Przetarg zostanie
ogłoszony końcem marca lub początkiem kwietnia br. Modernizacja Ośrodka
wyniesie około 3 mln 700 tys.
Poinformował również, że 11 lutego br. rusza nabór projektów na odnowę wsi z
PROW. Gmina do projektu będzie zgłaszała budynek OSP w Kaniowie. Nabór
trwa do 11 kwietnia. Później nastąpi ocena formalna i merytoryczna, a końcem
lipca lub początkiem sierpnia powinno nastąpić rozstrzygnięcie. Jeżeli
otrzymamy pozytywną ocenę to do miesiąca powinniśmy podpisać umowę z
wykonawcą. Kolejny nabór projektów rozpocznie się od dnia 6 lutego br. w
ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Jest to ostatnie rozdanie
środków z przeznaczeniem na gospodarkę wodno ściekową. W tym zakresie
będziemy ponawiać projekt dotyczący kanalizacji w Bestwince. Zauważył
również, że projekt w tym temacie został złożony już w I edycji i uzyskał za
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małą ilość punktów kwalifikujących go do realizacji. Został złożony protest, ale
nie ma jeszcze rozstrzygnięcia. Zarząd Województwa Śląskiego i Dyrektorzy
Wydziału Rozwoju Regionalnego mają problem co z tymi protestami zrobić bo
są one zasadne. Nadmienił, że są już środki na realizację zadania na terenie
Uczniowskiego Klubu Sportowego „SET”.
Z uwagi na ilość zadań inwestycyjnych a co za tym idzie zabezpieczenie
środków własnych na realizację powyższych zadań oraz ogólną sytuację w kraju
na naradzie, która odbyła się 2 lutego br. kierownicy referatów i dyrektorzy
jednostek podległych zostali poinformowani o wstrzymaniu wydatków
rzeczowych do końca czerwca.
Wójt Stefan Wodniak odniósł się również do aktualnej sytuacji dotyczącej
budowy drogi S-1 i poinformował zebranych, że jeżeli konsultacje dotyczące
obszaru Oświęcimia i Harmęż uda się zakończyć w tym miesiącu to jest szansa,
że końcem marca lub początkiem kwietnia będzie można wystąpić do
Rejonowej Dyrekcji Ochrony Środowiska o wydanie decyzji środowiskowej.
Ad. 7
Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich:
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek odczytał wnioski z posiedzeń rad
sołeckich. Stanowią one załączniki nr 15-17 do nin. protokołu.
Rada Sołecka w Bestwince umieściła informację o terminie zebrania wiejskiego
w dniu 26.04.2009r. w Remizie OSP Bestwinka.
Rada Sołecka w Kaniowie skierowała następujące wnioski:
• wystosowanie pisma do Pana Andrzeja Sowy w celu zwrócenia uwagi o
nie zastawianie drogi (ul. Furczyka) ciężkim sprzętem drogowym,
• przeprowadzenie rozmów Z MPK odnośnie wprowadzenia kursów
autobusów komunikacji miejskiej,
• zaakceptowanie kandydatury Pana Karola Ryszki do nadania tytułu
Honorowego Obywatela Gminy Bestwina,
• realizację zaległych wniosków z posiedzeń Rady Sołeckiej za ostatnie
dwa lata (ewentualne ustosunkowanie się pisemnie o niemożliwości ich
realizacji).
Rada Sołecka w Janowicach złożyła następujące wnioski:
• odnowienie rowów na ul. Szkolnej – rozważyć usunięcie korytek,
ponieważ one nie odprowadzają wody, lecz woda z nich wylewa się w
porze zimowej na drogę tworząc grubą warstwę lodu, która zagraża
bezpieczeństwu pieszych i kierowców,
• sporządzić ulotkę informującą o obowiązkach właścicieli psów oraz o
możliwych konsekwencjach wyciąganych w przypadku stwierdzenia, ze
ich psy biegają bezpańsko i dołączyć ją do nakazów płatniczych,
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• przywrócenie przedszkola w dawnym obiekcie w związku z obecną
sytuacją braku miejsc w szkole dla wszystkich chętnych dzieci w wieku
przedszkolnym,
• wykonanie projektu na oświetlenie przy ulicy Janowickiej od starej
szkoły w kierunku Bestwiny przy projekcie planowanego chodnika na
2009 rok,
• wykonanie remontu mostu i barierek na ul. Kubika,
• zabezpieczenie domku na terenach rekreacyjnych okiennicami,
• wykonanie rowu przydrożnego na ul. Prusa, przynajmniej z jednej
strony,
• wykonanie i zamontowanie tabliczek oznaczających ul. Podlesie od ul.
Szkolnej.

Radny Łukasz Furczyk jedno pytanie skierował do Pana Wójta i Zastępcy
dotyczące odśnieżania dróg w szczególności tych po których poruszają się
autobusy, a drugie pytanie zostało skierowane do połączonych sił Gminy i
Powiatu i dotyczyło ul. Czechowickiej i Krzywolaków - czy dojdzie wkrótce do
skutku przebudowa drogi Krzywolaków i wycinka drzew (starych dębów), które
były wcześniej wskazywane, a zagrażają bezpieczeństwu. Zaproponował, że
jeżeli w chwili obecnej wycinka tych drzew nie jest możliwa to żeby oznakować
je pasami odblaskowymi, ponieważ we mgle są niewidoczne i niebezpieczne.
Radny Andrzej Wojtyła chciał zapytać o budynek byłego przedszkola, ale w
międzyczasie otrzymał pismo w tej sprawie i stwierdził, że sprawa jest już
wyjaśniona.
Radny Antoni Grygierzec zaproponował aby w ramach szukania oszczędności, a
korzystając z okazji malowania zaplecza Biura Rady, pomieszczenie tak
przemeblować, aby komisje mogły tam obradować. Na sali posiedzeń jest
półmrok i trzeba zaświecać wszystkie światła, a w pomieszczeniu obok nie ma
takiej potrzeby.
Radna Danuta Kubik zwróciła się z prośbą o udzielenie informacji dotyczącej
obowiązku meldunkowego osób, które wybudowały na terenie naszej gminy
domy i zamieszkują je.
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek skierował pytanie do Prezesa Spółki
Wodnej „KOMBEST” Wacława Waliczka o wyjaśnienie dlaczego od kilku dni
w Kaniowie jest fatalna czystość wody i czym to jest spowodowane.
Radny Edward Jonkisz skierował prośbę do Zastępcy Artura Beniowskiego o
sprawdzenie drzew po okresie zimowym i wycięcie ich lub gałęzi, które
zagrażają bezpieczeństwu.
Radny Stanisław Nycz skierował prośbę do Radnego Powiatowego Bogusława
Stolarczyka, żeby przy ul. Janowickiej wykonać rowy (od strony Piekarni w
stronę starego Przedszkola).
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Radny Jan Wróbel zapytał Pana Wójta jak się ma interes społecznych do
umorzenia Parkowi Lotniczemu 73tys., a podniesienie wieczystej dzierżawy o
300 procent.

Ad.8
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek w ramach odpowiedzi na wnioski i
zapytania, odczytał sprawy, którym został nadany bieg. Kolejno odczytał pismo
Zastępcy Artura Beniowskiego skierowane do Rad Sołeckich, a dotyczące
niepokojącej sytuacji gospodarczo- finansowej w kraju.
Stanowią one załącznik nr 18 - 19 do nin. protokołu.
Wójt Stefan Wodniak odniósł się do wypowiedzi Radnego Jana Wróbla w
kwestii umorzenia podatku dla Parku Techniki Lotniczej informując, że
zwolnienie z podatku PTL jest konsekwencją podjęcia Uchwały przez Radnych
poprzedniej kadencji. Wójt i obecna Rada jest związana tą uchwałą i musi ją
konsekwentnie realizować. W kwestii podwyższenia opłaty za wieczyste
użytkowanie Wójt wyjaśnił, że sprawa ta od 14 lat nie była weryfikowana, a są
to utracone dochody gminy. Aktualizacja opłat wieczystego użytkowania
nastąpiła na podstawie operatów szacunkowych sporządzonych przez
rzeczoznawców majątkowych. Z uwagi na fakt, że sprawa ta nie była
regulowana przez taki długi okres czasu, a wartość gruntu bardzo wzrosła
nastąpił również znaczny wzrost opłaty. Opłatę tę oblicza się głównie na
podstawie wartości gruntu. Poinformował również, że podmioty, które
otrzymały decyzje określające wysokość opłaty za wieczyste użytkowanie mogą
odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Gminna
Spółdzielnia w Bestwinie odwołała się i w dniu wczorajszym odbyła się
rozprawa administracyjna w SKO, podczas, której doszło do ugody i w
konsekwencji wysokość opłaty w tym przypadku zostanie obniżona o 20%.
Zastępca Artur Beniowski poprosił Radnego Edwarda Jonkisza o
sprecyzowanie, o które drogi i drzewa chodzi. Dodał że sprawa odśnieżania w
pierwszej kolejności dróg, po których poruszają się autobusy jest oczywista. W
kwestii meldunkowej poinformował, że obowiązek zameldowania się powstaje
przed upłynięciem czwartej doby od pozostawania pod określonym adresem.
W odpowiedzi Radny Edward Jonkisz podał, że chodzi o ulice: Rybacką,
Mysliwską i Dębową.
Prezes „Kombestu” Wacław Waliczek w odpowiedzi na zarzuty w sprawie
brudnej wody poinformował, że nie wie dlaczego woda jest brudna. Przed
wyjazdem na sesję nie otrzymał, żadnej skargi na jakość wody i musi to
wyjaśnić. Zobowiązał się że po sprawdzeniu zarzutów udzieli informacji.
Radny Łukasz Furczyk zapytał czy w dalszym ciągu istnieje zasada, że jeżeli
ktoś miał brudną wodę i fakt ten zgłosi to będzie miał to odpisane od rachunku.
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Prezes „Kombestu” potwierdził, że istnieje taka zasada.

Ad.9
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Jerzy Zużałek dziękując za
udział w obradach, za dyskusję, zamknął XXV sesję Rady Gminy Bestwina w
dniu 5 lutego 2009 roku.
Sesja rozpoczęła się o godz. 14:30 a zakończyła o godz.16:30.
Protokolant:
Insp. Brygida Jankowska

Sekretarz obrad:
Radny Stanisław Nycz

