
Bestwina, dn. 13 czerwca 2005r. 
 

P r o t o k ó ł  Nr XXVI/2005 
 
z sesji Rady Gminy Bestwina odbytej w dniu 13 czerwca 2005 roku                          
w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bestwina. 
 
Protokół obejmuje uchwały Rady Gminy Bestwina od Nr XXVI/192/2005 do             
Nr XXVI/195/2005. 
Lista obecności radnych oraz gości stanowi załącznik nr 1 i 2 do nin. protokołu. 
Na ustawową liczbę 15 radnych w sesji uczestniczyło 15 radnych co stanowi 
100%. 
 
Z ramienia Urzędu Gminy w sesji uczestniczyli: 
- Anatol Faruga         – Wójt Gminy Bestwina 
- Stanisław Wojtczak – Zastępca Wójta 
- Stanisława Grzywa  - Skarbnik Gminy 
- Kierownicy Referatów: U. Smalcerz, oraz dyrektorzy jednostek 
organizacyjnych: GZOSiP- wz.Jadwiga Krywult, CKSiR - G.Boboń, 
GOPS- Beata Szypka, a także prezes PK „KOMBEST” Wacław Waliczek  

 
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. Wręczenie nagród Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Bielskiego 
najlepszym uczniom szkół podstawowych i gimnazjów gminy Bestwina. 

6. Podjęcie uchwał w sprawie: 
1) zmiany treści § 2 w Uchwale Rady Gminy Bestwina  Nr XXIII/174/2005 z 
dnia 25 lutego roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Katowicach na dofinansowanie zadań inwestycyjnych: 

 
1. Wymianę sieci wodociągowej, 
2. Budowę kanalizacji sanitarnej w Kaniowie przy ul. Dankowickiej, 
3. Budowę oczyszczalni ścieków i kolektorów, 
4. Termomodernizację Szkoły Podstawowej w Kaniowie. 

     2) zmiany Uchwały Nr XXII/160/2004 z dnia 30 grudnia 2004 w sprawie   
budżetu gminy na 2005r. 

3) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina             
w sołectwie Janowice.                                                                                                                           
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4) zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Bestwina – sołectwo Bestwinka. 

7. Informacje bieżące. 
8. Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich. 
9. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania. 
10. Zamknięcie sesji. 
 
Ad.1 
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek przywitał wszystkich radnych Rady 
Gminy Bestwina, Honorowego Obywatela Gminy Bestwina dr n. Med. 
Franciszka Magę, Radnego Rady Powiatu Bielskiego Leszka Kosmatego,                     
oraz wszystkich pozostałych przybyłych na obrady gości. Otworzył XXVI sesję 
Rady Gminy Bestwina w dniu 13 czerwca 2005r.  Na podstawie posiadanej listy 
obecności stwierdził prawomocność obrad.  
 
Ad.2 
Zgodnie z ustalonym, harmonogramem sekretarzem obrad jednogłośnie wybrany 
został radny Wiesław Szypuła. 
 
Ad.3 
Do przedstawionego porządku obrad nie wniesiono uwag i w wyniku głosowania 
został on przyjęty 15 głosami „za” tj. jednogłośnie. 
 
Ad.4 
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że protokół z ostatniej sesji z dnia              
9 maja 2005r. został sporządzony prawidłowo i znajduje się do wglądu na sali 
obrad. Na co dzień znajduje się do wglądu w Biurze Rady Gminy. Do protokołu 
nie wniesiono uwag i w wyniku głosowania został on przyjęty 15 głosami „za” tj. 
jednogłośnie. 
 
Ad.5 
Radny Rady Powiatu Bielskiego Leszek Kosmaty wzorem lat ubiegłych 
ufundował dyplomy i nagrody najlepszym uczniom szkół z terenu naszej gminy.  
Opinię o każdym z uczniów odczytywał Przewodniczący Rady Gminy Jerzy 
Zużałek, zaś p. Kosmaty wręczał uczniom nagrody życząc im dalszych sukcesów 
w nauce. Najlepsi uczniowie to: 
- Gonet Paulina              -      Gimnazjum Bestwina 
- Piotr   Bajerski             -      Gimnazjum Bestwinka 
- Jonkisz Ewelina           -      Szkoła Podstawowa w Bestwinie 
- Dabrowska Anna          -      Szkoła Podstawowa w Bestwince 
- Czana   Joanna             -      Szkoła Podstawowa w Janowicach 
- Góra     Dawid              -     Szkoła Podstawowa w Kaniowe 
 Pakiet tych opinii stanowi  załącznik nr 3 do nin. protokołu. 
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Ad.6 
Rada Gminy przystąpiła do podejmowania uchwał w sprawie: 
-  zmiany treści § 2 w Uchwale Rady Gminy Bestwina  Nr XXIII/174/2005              
z dnia 25 lutego roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej             
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej              
w Katowicach na dofinansowanie zadań inwestycyjnych: 
1)Wymianę sieci wodociągowej, 
2)Budowę kanalizacji sanitarnej w Kaniowie przy ul. Dankowickiej, 
3)Budowę oczyszczalni ścieków i kolektorów, 
4)Termomodernizację Szkoły Podstawowej w Kaniowie 
 
Wyjaśnień do tego projektu uchwały udzieliła Skarbnik Gminy Stanisława 
Grzywa. Udzieliła również odpowiedzi radnemu Antoniemu Grygiercowi, 
który zapytał, czy konieczne jest już zaciąganie kredytu na budowę 
oczyszczalni ścieków i kanalizacji skoro znajduje się ona w fazie 
projektowania. Odpowiadając poinformowała go, że jest to zgodne z podjętą 
uchwałą budżetową. 
Pozytywną opinię do tego projektu uchwały wypracowaną na wspólnym 
posiedzeniu komisji przedstawił Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, 
Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Benedykt Kohut. 
Wobec braku głosów w dyskusji projekt uchwały został poddany pod 
głosowanie. W wyniku głosowania Uchwała Nr XXVI/192/2005 w sprawie 
zmiany treści § 2 w Uchwale Rady Gminy Bestwina  Nr XXIII/174/2005              
z dnia 25 lutego roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej             
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej              
w Katowicach na dofinansowanie zadań inwestycyjnych: 
1)Wymianę sieci wodociągowej, 
2)Budowę kanalizacji sanitarnej w Kaniowie przy ul. Dankowickiej, 
3)Budowę oczyszczalni ścieków i kolektorów, 
4)Termomodernizację Szkoły Podstawowej w Kaniowie 
została przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik 

nr 4 do nin. protokołu. 

 

- zmiany Uchwały Nr XXII/160/2004 z dnia 30 grudnia 2004 w sprawie 
budżetu gminy na 2005r. - wyjaśnień udzieliła Skarbnik Gminy Stanisława 
Grzywa jednocześnie prosząc o wprowadzenie atupoprawki przesuwając 
punktację paragrafów w taki sposób, że § 4 staje się § 5, a wprowadzony § 4 
otrzymuje brzmienie: „ Zmienić nazwę dochodów w dziale 600 – Transport i 
łączność poprzez: 
- zmniejszenie planu dochodów wpływów z różnych opłat o kwotę                       
2 289,00zł.- 
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- zwiększenie planu wpływów do budżetu ze środków specjalnych                  
o kwotę 2 189,00.- 

     Pozytywną opinię do projektu uchwały ze wspólnego posiedzenia komisji 
przedstawił Przewodniczący Komisji Benedykt Kohut. 

     Brak głosów w dyskusji. 
     W  wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXVI/193/2005             

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/160/2004 z dnia 30 grudnia 2004                 
w sprawie budżetu gminy na 2005r. – została przyjęta 15 głosami „za” tj. 
jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.  

 
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina                  
w sołectwie Janowice  - wyjaśnień do tego projektu uchwały oraz do projektu 
dot. Bestwinki udzielała p. mgr inż. Grażyna Korzeniak przedstawiciel 
Instytutu Rozwoju Miast z Krakowa, który  opracował plan zagospodarowania 
dla tych sołectw. Omówiła krótko procedurę opracowania planu zwracając 
uwagę na etap wyłożenia planu do publicznego wglądu oraz składania uwag, a 
następnie ich wnikliwego rozpatrywania.  Poinformowała, że jeżeli uwagi te 
nie odbiegały bardzo od Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy to starano się je uwzględnić. 
Przybliżyła  kształt projektów uchwał,            które składają się z tekstu planu 
określającego jakie są zasady  zagospodarowania terenu oraz z 
poszczególnych załączników: 
- rysunku planu pokazującego przeznaczenie terenów, 
- zasad obsługi infrastruktury technicznej gminy, 
- sposobu rozpatrzenia przez wójta uwag zgłoszonych do planu (jeżeli nie 
było możliwości uwzględnienia w całości, to starano się uwzględnić 
uwagi wnioskodawców chociaż częściowo ) 

- sposobu finansowania inwestycji, które będą wynikać z ustaleń planu. 
 
    Cały komplet materiałów w ciągu tygodnia zostanie przesłany do wojewody.      
Po 30 dniach od opublikowania plan zagospodarowania przestrzennego 
wejdzie  w życie i będzie obowiązywał. 

    Po skończonym wystąpieniu wyraziła chęć udzielania wyjaśnień na zadawane 
pytania. 

    W otworzonej dyskusji nikt z radnych ani też z obecnych na sali osób, w tym 
zainteresowanych mieszkańców, nie zabrał głosu. Jedynie radny Jerzy Kudła 
podziękował Kierownikowi Referatu tut. Urzędu Gminy Andrzejowi 
Pochwale za bardzo dobre, wnikliwe i dokładne przygotowanie do całego 
przedsięwzięcia. 

    Wobec braku dalszych głosów Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek 
przeprowadził głosowanie. W wyniku głosowania Uchwała                                   
Nr XXVI/194/2005 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Bestwina  w sołectwie Janowice  - została przyjęta  
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15 głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 6 do nin. 

protokołu. 

                                                                                                                 
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina                  
w sołectwie Bestwinka - (wyjaśnienia zostały udzielone wyżej). 
W dyskusji głos zabrali: 
Radna Danuta Kubik podziękowała za długo wyczekiwany plan przestrzenny  
zabudowy, bo w  jej sołectwie  wniesiono 14 uwag  i zostały wszystkie 
uwzględnione ku zadowoleniu jej mieszkańców. Tu w ich imieniu złożyła 
podziękowanie. Nawiązała też do § 14 projektu uchwały dot. zasad ochrony 
środowiska i przyrody, gdzie są podane zasady  na temat oczyszczania 
ścieków, wrzucania do rzek  i lasów opakowań i nieczystości. Wyraziła 
nadzieję, że wójta gminy wyda konkretne zarządzenie do wszystkich 
mieszkańców naszej gminy w tym zakresie, bo ona codziennie ma zgłoszenia, 
że ścieki różnego rodzaju są wprowadzane do rzek, pól, przez posesje innych 
mieszkańców, co zaostrza sprawę między mieszkańcami, a na oczyszczalnię 
ścieków trzeba jeszcze trochę poczekać. 
Ucieszyła ją również sprawa, że zostały uwzględnione pomniki przyrody 
(dęby, lipa w Bestwince). Zwróciła uwagę, że należałoby je oznakować 
tabliczkami, jak również obiekty ujęte w § 15 tj. pięć budynków , które należą 
pod ochronę w zakresie dóbr kultury. Ponadto ucieszył ją § 23, w którym pisze 
dokładnie , że do celów grzewczych nowych obiektów użyteczności 
publicznej wskazuje się: gaz, energię elektryczną lub inne paliwa ekologiczne. 
Zwróciła jednak uwagę, że ten paragraf nie będzie aktualny dopóki nie będzie 
preferencji do ogrzewania  budynków tymi właśnie oszczędnościowymi 
paliwami. W nawiązaniu, zaś do § 4 prosiła o ustawienie koszy na śmieci 
wzdłuż ulic głównych , szczególnie wzdłuż ul. Dworkowej w Bestwince. 
Jeszcze raz podkreśliła, że jest zadowolona z planu, a 14 osób jak najbardziej 
jest zadowolonych, inni rozpoczęli  budowy, a inni przymierzają się do dalszej 
pracy. 
Brak dalszych głosów w dyskusji. W wyniku przeprowadzonego głosowania 
Uchwała Nr XXVI/195/2005 w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina w sołectwie Bestwinka 
– została przyjęta 15 głosami ‘za” tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik 

nr 7 do nin. protokołu. 

 

Ad.7 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek poinformował, że do Biura 
Rady Gminy wpłynęło kilka pism dot. jednej sprawy, a mianowicie: 

• od Rady Pedagogicznej i personelu Przedszkola Publicznego nr 4 w 
Kaniowie - pismo z dnia 30.05.2005, które wpłynęło 6.06. 2005r. – apel do 
Wójta Gminy podpisany przez kilkanaście osób. Pismo stanowi załącznik 

nr 8 do nin. protokołu. 
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• od Rady Pedagogicznej i personelu Przedszkola Publicznego nr 4                      
w Kaniowie z dnia 9 czerwca br. pisane 6 czerwca br. – protest -  (pismo 
nie zostało odczytane z uwagi na brak jakiegokolwiek podpisu pod 
pismem). Pismo stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu. 

 

• od Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Bestwinie, które 
wpłynęło w dniu 13 czerwca br. – protest. Pismo stanowi załącznik nr 10 

do nin. protokołu.. 

 
• od Aliny Świeży-Sobel matki niepełnosprawnego dziecka a zarazem radnej 
Rady Powiatu Bielskiego. Pismo napisane w imieniu rodziców dzieci 
niepełnosprawnych z Czechowic-Dziedzic z dnia 13 czerwca 2005r. Pismo 

stanowi załącznik nr 11 do nin. protokołu.. 

 
Po odczytaniu tych wszystkich pism Przewodniczący Rady Gminy 
poinformował, że  później otworzy nad nimi dyskusję i kolejno udzielił głosu 
Wójtowi Gminy Anatolowi Farudze w celu przedstawienia informacji                    
z działalności międzysesyjnej. 
 
Wójt Gminy poinformował, że: 
 
� Gminna Biblioteka Publiczna została wyróżniona jako najlepsza biblioteka 
w powiecie, 

� odbyła się postulowana przez mieszkańców zbiórka śmieci 
wielkogabarytowych, 

� Zespół Regionalny Bestwina obchodził 35 lecie  – gościli przedstawiciele 
Zespołu Regionalnego z Austrii, 

� pomyślnie zakończyły się rozmowy  z firmą MARBUS w sprawie 
komunikacji pasażerskiej, 

� Bestwińskie Koło Gospodyń Wiejskich obchodziło 75 lecie, 
� w Bestwince odbyło się poświęcenie samochodu strażackiego, 
� w Kaniowie odbyły się gminne zawody strażackie – zwyciężyła Bestwinka, 
� zostały podpisane w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska umowy 
– 230tyś.zł. gmina otrzymała dotacji na Szkołę w Kaniowie ( w 50% szkoła 
będzie wyremontowana za dotacje), 

� prowadzone są rozmowy z KWK Silesia w sprawie pozyskania skały płonej 
na rekultywację wysypiska śmieci, 

 
Kończąc, poinformował, że po dyskusji ustosunkuje się do sprawy 
przedszkola w Kaniowie. 
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję, w której głos zabrali: 
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p. Sylwia Mika – Przewodnicząca Rady Rodziców w Przedszkolu                       
w Kaniowie -  poprosiła o umożliwienie złożenia pisma podpisanego przez 
Radę pedagogiczną i personel Przedszkola dot. to pisma, które było wcześniej 
złożone, lecz nie podpisane o identycznej treści. 
 
Przewodniczący Jerzy Zużałek odczytał treść złożonego pisma. Pismo stanowi 

załącznik nr 12 do nin. protokołu. 

 

Magdalena Rogulska – jak określiła, sytuacja trwająca w przedszkolu od 
stycznia spowodowała zakłócenia w funkcjonowaniu placówki i wywołała 
stres u pracowników. Zwróciła uwagę, że zatwierdzony projekt organizacyjny 
2005/2006 jest nieaktualny ze względu na odwołanie z funkcji obecnego 
dyrektora przedszkola. Zwróciła się z prośbą o zorganizowanie spotkania przy 
udziale Wójta Gminy, ZNP, radnych, Kuratorium, dyr.GZOSiP-u, Rady 
Pedagogicznej i personelu Przedszkola w Kaniowie oraz Rady Rodziców. 
Zaproponowała, aby spotkanie odbyło się w placówce po godzinach pracy. 
 
Radny Antoni Grygierzec nawiązał do prac Zespołu, który pracował nad 
sprawami finansów przedszkoli na terenie gminy. Stanowisko, które przyjęła 
Rada Gminy zmierza do ograniczenia kosztów w przedszkolach, a szczególnie 
w Kaniowie z uwagi na fakt, że te koszty były największe. Podkreślił, że               
w stanowisku tym są zawarte pewne sugestie dla Wójta Gminy. Nie jest to 
jednak decyzja, która musi być przez niego podjęta. Zespół nie wskazywał 
żadnych decyzji personalnych, bo leży to wyłącznie w gestii Wójta. Stąd 
wnioski należy wyciągać w stosunku do niego, chociaż uważa się, że zawiniły 
obie strony na linii wójt – dyrektor przedszkola. Ze względu też na brak 
współpracy doszło do przekroczenia kosztów. Wójt ponosi odpowiedzialność 
za odwołanie dyrektora z pełnionej funkcji, a zastanowić by się należało 
jedynie czy słusznie i zgodnie z prawem. 
 
Radny Jerzy Kudła - jego zdaniem, dużo szumu, a najwięcej robią go 
mieszkańcy spoza gminy. Zadał pytanie, dlaczego radna Rady Powiatu 
Bielskiego do tej pory nie robiła szumu w Czechowicach-Dziedzicach, gdzie 
jest dziesięć razy więcej osób niepełnosprawnych. Nie stworzono tam 
przedszkola integracyjnego, dlaczego więc nie robi porządku u siebie tylko 
ustawia gminę Bestwina przez prasę, Kuratorium. Przykro też, że  całe grono 
pedagogiczne dopiero teraz chce rozmawiać, bo wcześniej też nie rozmawiało 
tylko pisało do prasy, radia. Zwrócił uwagę, że nikt nie chciał przedszkola 
likwidować, nikt nie chciał też likwidować oddziału. Chodzi tylko o koszty. 
Na dzieci specjalnej troski są zatrudniane dodatkowe osoby, co podraża koszty 
z 778zł. na zdrowe dziecko do kwoty ponad 3tyś.zł.na dziecko 
niepełnosprawne. Zapytał też, który z przedsiębiorców pozwoliłby sobie na to, 
żeby jego pracownik prowadził swoją politykę w firmie. Jeżeli  dyrektor 
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przedszkola  nie zgadza się z wójtem, radą gminy, to jest taka możliwość, aby 
otworzyć prywatne przedszkole, gdzie można sobie uprawiać własną politykę i 
jeszcze otrzyma się dotacje z budżetu gminy. 
 
Radny Tadeusz Wróbel stwierdził, że problem z przedszkolami trwa już kilka 
lat i nie zauważa się efektów ograniczenia wydatków finansowych. Budżet 
gminy należy procentowo dzielić na wszystkie sektory, bo w każdej dziedzinie 
gmina powinna się rozwijać. Zauważa się, że drastycznie rosną                      
koszty utrzymania przedszkoli w gminie w stosunku do rozwoju 
gospodarczego. Zadaniem Rady Gminy jest, aby pracować nad ograniczeniem 
tych kosztów. 
 
Radny Edward Jonkisz  uważa, że Rada Gminy i Wójt do budżetu na 2006r. 
winni ustalić pulę do dyspozycji placówek oświatowych i dyrektor placówki 
winien tymi środkami dysponować. 
 
Radny Wiesław Szypuła z pozycji radnego i przewodniczącego Komisji 
Budżetu i Finansów podkreślił, że w omawianej kwestii są właściwie dwa 
tematy. Pierwszy dot. ustosunkowania się Wójta Gminy do Dyrektora  
placówki i to, jak stwierdził, jest poza Radą Gminy. Drugi dot. dzieci 
niepełnosprawnych spoza gminy, które znalazły miejsce w naszej placówce 
przedszkolnej na terenie Kaniowa. W oparciu o pismo  p. Aliny Świeży Sobel 
zaproponował, aby rozważyć i przedyskutować pozostawienie tych czworga 
dzieci w placówce w Kaniowie pod warunkiem dofinansowania z zewnątrz               
i   przyjmując na przyszłość, że nie przyjmujemy nowych dzieci spoza gminy. 
Dla niego, jak określił, jest to problem głębszy jak się wydawało na początku. 
Dlatego uważa, że nie można tego pozostawić i należy problem 
przedyskutować. Dzieci niepełnosprawne, a właściwie ich rodzice, którzy z 
przyczyn oczywistych czują jakiś niepokój, muszą mieć jakieś moralne, 
psychiczne, zabezpieczenie, że ich dzieci rozwijają się dobrze i mają powrót 
do jakiejś normalności. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek  przyznał, że na ten sam temat 
rozmawiał dzisiaj z Wójtem, aby te dzieci z Czechowic-Dziedzic, które 
rozpoczęły edukację w Kaniowie w latach ubiegłych, dokończyły tą edukację 
w tym przedszkolu.  Ale jak poinformował, uzależnianie  w dalszym ciągu 
pobytu tych dzieci od partycypowania w kosztach przez inne gminy , może nie 
być prawnie spełnione. Decyzje, czy te dzieci pozostaną w Kaniowie, gdyby 
powstał w Czechowicach-Dziedzicach oddział integracyjny, czy nie, należy 
pozostawić rodzicom.  
Radny Antoni Grygierzec wyjaśnił, że Zespół, który zajmował się 
przedszkolami został zmieniony na komisję doraźną, która będzie nadal 
analizować wydatki budżetowe również w innych działach. Podkreślił, że 
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gdyby była dobra wola współpracy, to od początku można było ten temat 
załatwić i nie doszłoby do konfliktu. Już na pierwszym spotkaniu w Kaniowie 
proponował, aby dogadać się z Wójtem, z uwagi na to, że stan dotychczasowy 
nie może być utrzymany, bo  jest to w pewnym stopniu patologia wydawania 
pieniędzy. Zdecydowano się jednak na obronę stanu dotychczasowego. Doszło 
do poważnego konfliktu.  Zespół niczego nie sugerował ponad to, żeby za 
dzieci , które przychodzą z terenu spoza gminy, płaciła ta gmina, z której te 
dzieci pochodzą. To wywołało konflikt. Drugi konflikt to ten, że jest nieco za 
wysokie zatrudnienie w kuchni. Jego zdaniem,  można było metodą 
organizacyjną wszystkie sprawy „uzdrowić” i od września rozpocząć rok 
szkolny bez szkody dla dzieci z Kaniowa. Zaoszczędzone zaś środki 
przeznaczyć na remont przedszkola, na dostosowanie go do aktualnych 
potrzeb - zabrakło  tylko zrozumienia. 
Matka dziecka niepełnosprawnego – Zofia Dylowicz – podkreśliła zasługi 
dyrektorki przedszkola dzięki, której przedszkole to zostało rozsławione. 
Zapytała też, czy powodem odwołania jej z funkcji dyrektora, było przyjęcie 
do przedszkola dzieci z zewnątrz. Wyraziła też obawy, co będzie jak jej 
dziecko pójdzie do szkoły specjalnej w Czechowicach-Dziedzicach i czy 
wówczas tamtejszy burmistrz też wystąpi do naszej gminy o pokrycie 
kosztów. 
 
Radny Ludwik Mieszczak –  nawiązując do wypowiedzi p. Dylowicz 
poinformował, że nie można mylić pojęć szkoła, przedszkole. Za dzieckiem, 
które chodzi do szkoły wpływa subwencja od państwa. Przedszkole zaś, jest 
zadaniem własnym każdej gminy. 

 
     Przewodnicząca Rady Rodziców - Sylwia Mika  złożyła na ręce   
Przewodniczącego Rady Gminy pismo rodziców dzieci uczęszczających do 
Przedszkola w Kaniowie, w którym zawarty jest protest przeciwko odwołaniu 
Pani Teresy Maroszek z funkcji dyrektora przedszkola w Kaniowie. Pismo 

zostało odczytane i stanowi załącznik nr 13 do nin. protokołu. 

 

     Sołtys sołectwa Kaniów - Wiesław Pietraszko -  jak podkreślił, nie odnosi się 
do pism, które wpłynęły do Rady Gminy, ale ze swej strony chce zwrócić 
uwagę na wypowiadane słowo „przedszkole”. Jego zdaniem, każdy zwraca 
uwagę na coś innego, np. jeden zwróci uwagę na posiłki, inny na okna, a 
jeszcze inny na nauczycieli. Według niego, najpierw trzeba zwrócić uwagę na 
dzieci. W sołectwie dużo się mówi na temat tego przedszkola, ale jak 
stwierdził, zabrakło widocznych działań ze strony Urzędu i Rady Gminy, 
począwszy od rozmów dot. kosztów, oszczędności itp. 

 
     Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek  stwierdził, że wiele osób 
powinno się uderzyć w piersi, bo najwięcej złego robi plotka. Nikt z Rady 
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Gminy, Wójt ani też żaden pracownik Urzędu Gminy nie miał zamiaru 
likwidowania Przedszkola w Kaniowie, a niestety taka plotka się rozeszła 
lotem błyskawicy. To spowodowało, że wiele osób na działania Wójta, Rady 
Gminy patrzyła źle, a także powodowało  wystąpienia agresywne, niczym nie 
uzasadnione. Podkreślił, że nigdy nie było zamysłów likwidacji przedszkola, a 
wręcz przeciwnie były zapewnienia, że w każdym sołectwie ma być 
przedszkole. Stwierdził, że zawsze można się dogadać, ale  nie za pomocą 
prasy, radia, czy innych środków masowego przekazu lecz na zasadzie 
spotkania i rozmowy. Nie było też zamiaru likwidacji integracji                             
w przedszkolu. Wyraził poparcie dla propozycji złożonej przez  p. Rogulską            
o zwołaniu spotkania, ale też obawy, czy w tak dużym gronie uda się dojść do 
konkretnych ustaleń. Ze swej strony sugerował, aby w spotkaniu uczestniczyli 
tylko przedstawiciele. 

 
     Mieszkaniec Kaniowa – Dominik Ferfecki – wyraził swoje zdanie, że 
przedszkole integracyjne jest przedszkolem specyficznym i tu porównał go do  
Pogotowia Ratunkowego, które pomaga ludziom i nie przynosi zysków. 

 
    Radny Edward Jonkisz – wyraził również poparcie do propozycji zwołania 
spotkania w sprawie Przedszkola w Kaniowie, bo jak stwierdził, z tego 
wszystkiego wynika, iż media wiedzą więcej niż radni. Sensację robią ludzie, 
którzy nie są w tym temacie. Jeszcze raz podkreślił, że nie dojdzie się do 
porozumienia przez środki masowego przekazu. 

 
     P.Magdalena Rogulska – zwróciła uwagę, że praca w integracji jest 
specyficzną pracą i wskazane byłoby, aby spotkanie odbyło się w tak szerokim 
gronie, jak było zaproponowane. 

 
     Radna Krystyna Grygier – stwierdziła, że głos zabierają radni, rodzice, 
nauczyciele, a przede wszystkim głos powinien zabrać wójt. 

   
    Radny Benedykt Kohut – jego zdaniem, zanim głos zabierze wójt, to należy 
wyodrębnić trzy problemy: 

    I – problem poziomu działania Przedszkola w Kaniowie, do którego nie ma 
nikt zastrzeżeń, 

   II – Przedszkole w Kaniowie nigdy nie było przedszkolem integracyjnym  tylko 
przedszkolem, w którym są dwa oddziały integracyjne. 

   III – trzeci problem dot. p.dyrektor – jest to jednak kompetencja wójta                        
i zaproponował, aby Rada Gminy się nie wtrącała do tego problemu. Prosił też 
rodziców, aby nie mieszali tych trzech problemów. Jeszcze raz podkreślił, że 
nikt nie kwestionuje poziomu działania  Przedszkola w Kaniowie. Wracając 
do proponowanego spotkania, to stwierdził, że takie spotkanie miało się odbyć 
już w lutym , marcu, aby wyprzedzić pewne decyzje. Nie wie, gdzie powstała 
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blokada, że nie doszło do takiego spotkania, tym bardziej, że dwóch 
wicekuratorów  było dwa razy u wójta i ich zdania były inne w rozmowie z 
wójtem, a jeszcze inne po wyjściu od niego. Również poparł propozycję 
spotkania, ale uważa, że trzeba się zastanowić co do ilości osób. 

   
     Przewodniczący Jerzy Zużałek zweryfikował swoje zdanie odnośnie ilości 
osób w spotkaniu, bo jeżeli ktoś chce się czegoś dowiedzieć, to rzeczywiście 
ilość jest nieistotna. 

 
    Radny Rady Powiatu Bielskiego – Leszek Kosmaty stwierdził, że jest to trudny 
problem, który należałoby rozwiązać systemowo. System dot. finansowania 
przedszkoli jest zły. Jak podnosił radny Ludwik Mieszczak , nieco inaczej 
wygląda system finansowania oświaty, bo szkoły otrzymują subwencję celową 
w zależności od naboru uczniów. Dotyczy to wszystkich szkół, również szkół 
specjalnych. Problem przedszkoli jest nierozwiązany w całym kraju i trzeba go 
rozwiązać generalnie. Poinformował, że w Starostwie były prowadzone 
rozmowy w tej kwestii. Rozważano nawet utworzenie w Kaniowie 
przedszkola integracyjnego powiatowego, ale jak dotąd, nikt z rad gmin tego 
problemu nie podnosił. Być może bylibyśmy w Polsce pierwsi, którzy 
potrafilibyśmy coś takiego zorganizować. Zwrócił jednak uwagę, aby to 
państwo włączyło się w finansowanie przedszkoli, bo na dzień dzisiejszy nie 
wszystkich rodziców stać na posyłanie dziecka do przedszkola.  

     Wyraził też swoją opinię, że nie podoba mu się sposób załatwiania sprawy 
przez radną Rady Powiatu Bielskiego Alinę Świeży Sobel. Jako, że problem 
występował w gminie Bestwina, to z tym problemem powinna zwrócić się do 
Wójta Gminy, który zarządza tym przedszkolem, a nie do Starosty. Skoro też 
złożyła pismo na ręce Przewodniczącego Rady Gminy, to jego zdaniem, 
powinna też uczestniczyć w sesji. Poinformował także, że Burmistrz 
Czechowic-Dziedzic Jan Berger w rozmowie z Wójtem Gminy Anatolem 
Farugą wyrażał chęć otworzenia na swoim terenie przedszkola integracyjnego. 
Na zakończenie swojego wystąpienia wyraził nadzieję, że nowy sejm rozwiąże 
wiele nurtujących problemów, w tym także przedszkoli. 

 
    Prezes Zarządu Oddziału ZNP w Bestwinie - Janina Leńczyk Drąg nawiązała 
do art. 30 ustawy o samorządzie gminnym mówiącego, że wójt wykonuje 
uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa  i w związku 
z tym wyraziła wątpliwości co do odwołania przez Wójta p. Teresy Maroszek 
z funkcji dyrektora. Zapytała też, czy z dniem 1 września br. dzieci 
sześcioletnie mają przenieść się do szkoły.  

 
    Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek ustosunkowując się do 
wspomnianego artykułu wyjaśnił, że nie wyobraża sobie, aby Rada Gminy 
nakazywała Wójtowi zatrudnić taką, czy inna osobę, a później rozliczała go              
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z pracy tej, a nie innej osoby. Rada Gminy chcąc rozliczać Wójta z wykonania 
budżetu i z pracy, to musi mu dać wolną rękę do realizacji zadań.   

 
     Radny Antoni Grygierzec  nawiązując do wypowiedzi radnego Benedykta 
Kohuta podzielił to zdanie, bo uważa, że są kwestie które trzeba rozgraniczyć. 
Sprawa organizacji przedszkola od września musi być jak najszybciej 
omówiona z dyrekcją przedszkola, personelem wspólnie z wójtem gminy. 
Zwrócił uwagę, że Rada Gminy już się w tej sprawie wypowiedziała i przyjęła 
stanowisko Zespołu, które brzmi, że zerówka ma przejść do szkoły i to jest 
jasno sformułowane i zapisane. Jest to stanowisko nie wiążące Wójta do 
końca. Wójt ma uwzględniać pracę Rady Gminy, ale ma też prawo wydawać 
samodzielną decyzję co do organizacji poszczególnych placówek na swoim 
terenie. Poinstruował też, że ustawę samorządową trzeba czytać do końca. 
Wówczas będzie wiadomo, że wójt jest samodzielnym decydentem co do 
powoływania i odwoływania dyrektorów poszczególnych jednostek. Rada 
Gminy ocenia Wójta raz w roku, ale nie  może ingerować  w jego pracę 
bezpośrednio. 

 
    Wójt Gminy Bestwina Anatol Faruga zabierając głos stwierdził, że dużo 
zostało w sprawie przedszkola powiedziane, ale rozpoczął od propozycji 
spotkania i wyraził zadowolenie, bo tego spotkania oczekiwał. Oczekiwał też 
na dyrektora przedszkola przez miesiąc, półtora, że przyjdzie i porozmawia. 
Rozmowy jednak toczyły się poprzez media, poprzez prasę. Wyraził 
ubolewanie z tego powodu. Uważa, że wkradło się wiele niedomówień, 
kłamstw i nieprawdy. Dlatego są to tematy do omówienia na proponowanym 
spotkaniu. Poinformował też, że burmistrz Czechowic-Dziedzic w swoim 
pierwszym piśmie skierowanym do niego stwierdził, że nie widzi podstaw 
prawnych do dawania pieniędzy samorządowych na dofinansowanie 
czechowickich dzieci chodzących do przedszkola w Kaniowie, bo do 
dofinansowania zobowiązany jest rodzic. Wójt podkreślił, że wyliczenia 
wykonane są rzetelnie i wynikają ze struktury zatrudnienia, jak również 
wysokich kosztów utrzymania tego obiektu ( duża powierzchnia, stan okien, 
itp.). Wyjaśnił też, że nawet, gdyby wprowadzić do budżetu pieniądze za 
dzieci przedszkolne spoza gminy, to skutkować mogłoby to tym, że pierwsza 
kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej taką operację finansową by 
zausterkowała  i nakazała zwrócić pieniądze, jako nieprawnie pobrane. 
Poruszył również problem, czy oszczędzać w Kaniowie? W tym miejscu 
podkreślił, że analiza ostatnia wyraźnie pokazała, że faktycznie to przedszkole 
jest bardzo drogie. Niemniej rozmowy będą prowadzone z dyrekcją 
pozostałych przedszkoli z uwagi na to, że około 200 dzieci korzysta                        
z przedszkoli na terenie gminy. Dla zobrazowania podał, że jest wydawanych 
około 200 śniadań  i przygotowuje je 17 osób (ponad 15 etatów). Czy to jest 
dużo, czy to jest mało, poddał temat do zastanowienia.  
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    Kolejno przypomniał, że cokolwiek chciano zrobić, aby ograniczyć koszty to 
zostało oprotestowane. I tu nawiązał do: 
- wypowiedzeń dla personelu w kuchni – zostały oprotestowane. 
- sprawa reorganizacji, przeniesienia zerówki – również protest. 

Wszystkie działania zostały oprotestowane. Zostały więc wycofane 
wypowiedzenia w kuchni, po rozmowach z p.dyrektorką. Chociaż, jak 
stwierdził, panie z kuchni na pewno znalazłyby pracę na terenie gminy. 
Poinformował też, że w ostatnich dniach ZNP próbuje mediacji w sprawie 
decyzji o odwołaniu ze stanowiska. Kwestionuje też podstawy prawne. 
Jeszcze raz podkreślił, że jest otwarty na rozmowę, ale nie może być dwóch 
tematów tj.: tematu Czechowic-Dziedzic, bo każdy samorząd we własnym 
zakresie ma rozwiązać problem integracji i nie może być tematu zerówki. 
Gmina przeznacza 1mln. złotych na remont szkoły w Kaniowie                              
i przygotowuje dla zerówki pomieszczenia. Sanepid ocenia warunki jako 
fantastyczne. Szkoda tylko, że cokolwiek się robi to wszystko  jest na „nie”               
i  cokolwiek się stanie to w ciągu 5 minut informowane jest Kuratorium                    
i dziennikarze. Zadał pytanie: w jakiej sytuacji znajduje się nie tyle on, ale 
członkowie Zespołu. Nigdy przecież nie padła propozycja likwidacji 
przedszkola, nigdy nie mówiło się o likwidacji oddziałów dla dzieci z naszej 
gminy. Zawsze podkreślał w wywiadach z dziennikarzami, że jeżeli jest 
okazja, to rozwiążmy problem w skali powiatu. Poruszał go na konwencie 
wójtów i burmistrzów. Obiecywali też pomoc kuratorzy, ale bezskutecznie. 
Dlatego jeszcze raz podkreślił: „załatwmy to we własnym zakresie, skończmy 
z tą prasą, z tymi mediami”. Informacyjnie podał, że dla gazety czechowickiej 
został wójtem Anatolem i chociaż  z burmistrzem są przyjaciółmi to nigdy nie 
odważył się  mówić publicznie „burmistrz Jasiu”. Poczuł się tym tytułem w 
gazecie urażony jako osoba publiczna. Poinformował też, że w Czechowicach 
jest tworzony jeden oddział integracyjny (wiadomość z radia) dlatego odesłał 
całą dokumentację Burmistrzowi Czechowic-Dziedzic dzieci z jego terenu.  
Jeszcze raz wyraził zadowolenie co do proponowanego spotkania. Skłaniał się 
raczej do tego, aby w tym spotkaniu nie uczestniczyło 100 osób, bo wówczas 
dyskusja się rozdrobni i nie pójdzie w tym kierunku co trzeba. Uważa, że 
powinni być przedstawiciele Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej, radni, ale 
nie ma potrzeby angażowania mediów ani Kuratorium, bo jest to nasza sprawa 
i gmina jest pracodawcą, a nie Kuratorium. Kuratorium jest od spraw 
pedagogiczno-dydaktycznych, a w tej kwestii zasługi wychowawcze są 
niepodważalne - zaszwankowały sprawy administracyjne.  
 
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek nie do końca zgodził się                       
z propozycją p. Wójta , bo uważa, że lepiej byłoby, aby p. kurator był obecny 
na tym spotkaniu i wytłumaczył się ze swoich zdań. Ponieważ wniosek nie 
powinien być przyjmowany z sali, dlatego też przyjął wniosek p. Rogulskiej, 
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jako swój wniosek  w sprawie zwołania spotkania w wymienionym przez nią 
składzie. 
 
Radny Wiesław Szypuła stwierdził, że zasadność spotkania jest uzasadniona, 
ale zapytał w jakim zakresie, bo jego sprawa pracodawcy i pracobiorcy jako 
radnego nie interesuje. Wykracza to poza zakres jego kompetencji. Jako 
przedstawiciel Rady Gminy może brać udział w kwestii dzieci 
niepełnosprawnych spoza gminy, aby ewentualnie mogły pozostać. Nie 
chciałby natomiast wchodzić w kompetencje Wójta.  
 
Przewodniczący Jerzy Zużałek wyraził swoje przekonanie, że spotkanie 
odbędzie się w temacie, które dotyczy zadań Rady Gminy. 
 
Radny Edward Jonkisz zabierając głos stwierdził, że Wójt wymienił 
wystarczającą ilość przedstawicieli do tego spotkania. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek był zdania, aby nie wystrzegać 
się problemów, bo i tak ich się nie uniknie. 
 
Poddał pod głosowanie wniosek o zorganizowaniu spotkania, o którym 
mówiła p. Rogulaska. W wyniku głosowania wniosek został przyjęty 
większością głosów tj. 10 głosami „za”. 
 
Kontynuując punkt dot. informacji bieżących Przewodniczący Rady Gminy 
Jerzy Zużałek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Edukacji, Kultury, 
Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Benedyktowi Kohutowi, który 
poinformował, że odbyło się wspólne posiedzenie komisji, któremu 
przewodniczył i na posiedzeniu tym zostały wypracowane trzy wnioski, które 
wymagają zatwierdzenia przez Radę Gminy. Była kwestia  kalkulacji kosztów 
posiłków w stołówkach szkolno-przedszkolnych. Szczególnie zajmowano się 
kosztem przygotowania  posiłków. Z kalkulacji tej wynika, że  wg 
dotychczasowych opłat rodzice pokrywają 37% kosztów, a gmina 63%. 
Rozważano więc, w jaki sposób odciążyć gminę. Padł wniosek, aby było to 
50%  na 50% ,tj. aby połowę kosztów pokrywali rodzice , a  połowę gmina. 
Dla wyjaśnienia przypomniał, że przedszkola w gminie są bezpłatne w ramach 
5 godzin opiekuńczych. Przy korzystaniu powyżej 5 godzin i z przygotowania 
posiłków, to wówczas opłata stała wynosi 65zł.  
Drugi wniosek dot. możliwości budowy hali sportowej  w Kaniowie  na wzór, 
hali, która została wybudowana w Wiśle Wielkiej. 
Trzeci problem, który był omawiany, to problem dot. VAT-u w stołówkach. 
Temat ten wywołał wiele kontrowersji, dlatego też dyrektor GZOSiP 
zobowiązał się ten problem wyjaśnić na dzisiejszej sesji. 
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O godz. 17
30
 salę obrad opuścił radny Wiesław Szypuła, który wcześniej 

usprawiedliwił swoje wyjście. 

 

Przewodniczący Jerzy Zużałek w zastępstwie nieobecnego dyrektora  
GZOSiP-u dzielił głosu księgowej tej jednostki p. Jadwidze Krywult, która 
omówiła przepisy prawne mówiące o tym kiedy stołówki szkolne muszą 
odprowadzać VAT. Krótko też udzieliła wyjaśnień na pytania z tym związane 
radnemu Antoniemu Grygiercowi. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek podał pod głosowanie wnioski, 
które wypłynęły ze wspólnego posiedzenia komisji: 
 
I wniosek, aby rodzice partycypowali w kosztach przygotowania posiłków 
w 50%. Wniosek został przyjęty 14 głosami „za” tj. jednogłośnie. 
 
II wniosek dot. umieszczenia w przyszłorocznym budżecie budowy hali 
sportowej w sołectwie Kaniów. Zanim jednak poddał wniosek pod 
głosowanie krótko go ze swej strony uzasadnił tym, że jest to sołectwo, w 
którym działają trzy kluby sportowe. Jest to jedyne sołectwo, którego klub 
może się poszczycić tytułami mistrzów Polski. Wokół szkoły jest już piękny 
kompleks rekreacyjny. Blisko boiska są korty tenisowe. Natomiast sala 
gimnastyczna, która jest nie sprzyja uprawianiu niektórych dyscyplin 
sportowych. W Kaniowie istnieje kilka grup  mniej lub bardziej formalnych, 
które jeżdżą po innych sołectwach, innych gminach po to, żeby móc uprawiać 
te sporty, które ich interesują. Uważa, że jest to najwyższy czas, aby taka sala 
pełnowymiarowa w Kaniowie powstała. Na pewno gminy nie stać na halę 
sportową, która kosztowałaby kilka milionów, ale są technologie takie, gdzie 
wznoszenie hali sportowej o wymiarach  17 x 34m  kosztuje rzędu 500tyś.zł. 
Prosił radnych, aby poparli ten postulat artykułowany od wielu lat przez 
mieszkańców sołectwa Kaniów i radnych z Kaniowa. 
 
Wójt Gminy Anatol Faruga potwierdził, że jest to coś, do czego można się 
finansowo przymierzyć. Przedstawił też swoją sugestię, aby środki zapisane   
w budżecie tegorocznym na basen pływający, a który nie może być ze 
względów sanitarnych robiony ( wymogi Sanepid-u) – przeznaczyć na sprawy 
związane już z dokumentacją tej hali. 
 
Nad tym wnioskiem rozwiązała się dyskusja, w której głos zabrali: 
 
Radna Danuta Kubik prosiła, aby nie zapomnieć o planowanym basenie przy 
Szkole w Bestwince.  
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Wójt Anatol Faruga dla wyjaśnienia podał jeszcze, że budowa hali trwałaby 
ok. 3-4 miesięcy i na 1 września 2006r. byłaby już gotowa. 
 
Radny Antoni Grygierzec poparł wniosek budowy hali, bo jak pamięta to 
przez 20 lat ten postulat przez Kaniów był zgłaszany. Wyraził swoje zdanie, że 
zdaje sobie sprawę, iż potrzeb finansowych będzie więcej i dzisiejsze 
głosowanie nie może być wiążące, ale może mieć charakter intencyjny. Gdyby 
było jednak przyjęte, to należałoby podjąć uchwałę wprowadzającą to zadanie 
w miejsce zapisanego zadania pt.: ośrodek rekreacyjny na terenach 
pożwirowych - tak, aby w tym roku można było zlecić już wykonanie 
dokumentacji. Poinformował też, że słyszał sugestie, że miałoby to być 
kosztem remontu przedszkola, czego by nie chciał,. Remont jest zapisany i 
musi się odbyć chociażby ze względu na koszty, bo jak nie ograniczy się 
kosztów na przedszkolu i nie dostosuje się go do dwóch oddziałów, to 
pieniądze będą nadal trwonione.  
 
Radny Marek Wójcik  przypomniał, że priorytetem jest budowa oczyszczalni  
i kanalizacji. Wyraził niepokój skąd Rada weźmie kwotę 500tyś.zł., bo jak 
stwierdził, budżet nie jest z gumy. 
 
Wójt Gminy Anatol Faruga odpowiadając poinformował, że dla Kaniowa 
przysługuje opłata eksploatacyjna i w tej kwocie można oscylować. 
 
Mieszkaniec Kaniowa – p. Dominik Ferfecki zwrócił uwagę, czy nie będą to 
pieniądze wyrzucone w błoto. Tu za przykład podał źle wykonaną kanalizację  
na szkodach górniczych i stwierdził, że nadal zauważa się dalsze osiadanie 
gruntów. Jego zdaniem jest to wniosek nieuzasadniony ze względu na małe 
zainteresowanie. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek nie zgodził się z tą wypowiedzią 
z tego względu, że nie można mówić o małym zainteresowaniu skoro                      
w sołectwie działają trzy kluby sportowe i gdzie one mają trenować. 
Potwierdził wypowiedź radnego Antoniego Grygierca, że od co najmniej             
20 lat temat hali sportowej w Kaniowie jest poruszany na zebraniach 
wiejskich. Tak jak radny Antoni Grygierzec, tak i on sam opiera swoje dane na 
badaniach i na tym co jest przedstawiane przez kopalnię i Wyższy Urząd 
Górniczy. Temat osiadania  w tym rejonie już dawno nie istnieje. 
 
Radny Antoni Grygierzec odniósł się do kanalizacji, która była wykonana   w 
czasie kiedy był wójtem, a o której mówił mieszkaniec Kaniowa. Wyjaśnił, że 
na ówczesny czas  na podstawie danych otrzymanych z kopalni, projektanci 
wykonali projekt uwzględniający ruch góro-otworów.  Na dziś nie jest pewien, 
czy kopalnia tak eksploatowała, jak przekazała. Mogły się zdarzyć 
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nieprzewidziane trudności na kopalni i te osiadania nie są takie, jak było 
zaprojektowane. Wydaje mu się jednak, że ta kanalizacja funkcjonuje, co 
może potwierdzić prezes Kombest-u p. Waliczek. Nawiązując zaś do środków 
i wypowiedzi radnego Marka Wójcika wyjaśnił, że wiele nieporozumień było 
na zebraniach wiejskich w Kaniowie  z tego powodu, że chciano pozostawić w 
całości dochody jakie wpływają do Kaniowa. Do tego nie doszło, bo gmina 
jest jedna i trzeba umieć podzielić się środkami, ale podkreślił, że wyłączyłby 
całkowicie sprawy dotyczące opłaty z tytułu degradacji środowiska. Jest to 
kwota wysoka, a niedługo się skończy, bo powoli kopalnia wyjdzie poza 
granice Kaniowa i już nie będzie płacić. Jest więc okazja, aby coś dla Kaniowa 
zrobić. 
 
Radny Rady Powiatu Bielskiego-Leszek Kosmaty  jest zdania, aby nie 
wprowadzać nowych zadań, realizować to co jest zaplanowane. Przypomniał, 
że być może  drogi powiatowe staną się drogami gminnymi i co wtedy. 
Uważa, że nie należy się kłócić. Halę można wybudować jak będą dochody 
wyższe, a teraz pieniądze przeznaczyć na to, co jest najbardziej potrzebne            
w gminie.   
 
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego – Wiesława Ochman Szeliga 
wróciła do wcześniej omawianego tematu  przedszkoli oraz przegłosowanego 
wniosku i zapytała ile to jest 50% (od jakiej kwoty). Prosiła, aby to jeszcze raz 
przeanalizować i podać im do wiadomości, ponieważ te wyliczenia trzeba 
podać rodzicom. 
 
Radna Maria Maroszek wracając do dyskusji nad budową hali, przypomniała, 
że od dwóch lat mówi się o budowie oczyszczalni i kanalizacji. Uważa, że 
środki należy przeznaczyć na ten cel. 
 
Radny Edward Jonkisz poinformował, że dużo jeździ po różnych 
miejscowościach, również tych gdzie są kopalnie i jest degradacja. Wszędzie 
działa to tak, że gdzie się degraduje to jako  zadośćuczynienie coś się robi. 
Wyraził ubolewanie, że podgórskie gminy mają nawet po trzy hale, a nasza 
gmina nie ma ani jednej. Jest za tym, aby ta hala powstała, bo eksploatacja 
będzie jeszcze najwyżej 2-3 lata i trzeba zadośćuczynienie zrobić. Podkreślił, 
że można starać się o środki również z zewnątrz. 
 
Radny Czesław Wróbel jest z kolei zdania, aby najpierw realizować założony 
plan dlatego jest przeciwny budowie hali, przynajmniej na dzień dzisiejszy. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek przywołał powiedzenie, że: „syty 
głodnego nie zrozumie”. Jeden z przedmówców mówi, że od dwóch lat słyszy 
się, że wszystkie środki na kanalizację, a on ze swej strony  powtórzył, że w 
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Kaniowie od 20 lat mówi się o tym, aby wybudować halę sportową. Zadał 
pytanie, dlaczego dzieci, które odnoszą sukcesy muszą wyjeżdżać do innych 
sołectw i gmin, aby ten sport uprawiać, a nie mogą uprawiać go we własnej 
gminie. 
 
Radna Krystyna Grygier zapytała, ile w przyszłorocznym budżecie planuje się 
przeznaczyć do Janowic na dokończenie terenów rekreacyjnych, bo w 
Janowicach nie ma nic sportowego  nawet boiska. 
 
Radny Rady Powiatu Bielskiego Leszek Kosmaty wyjaśnił, że nie było z jego 
strony żadnej dygresji, aby hala nie powstała, bo jest za tym, aby ona była. 
Najpierw jednak trzeba wykonać zadania zaplanowane. Możliwości na pewno 
są, bo są fundusze wojewódzkie i buduje się po kilka obiektów. Trzeba się do 
tego tak przygotować, aby był mały wkład gminy, a resztę środków pozyskać. 
 
Radny Antoni Grygierzec  prosił, aby nie było to traktowane jako dyskusja 
nad przyszłorocznym budżetem. Zaproponował, aby dzisiaj ewentualnie tylko 
zaakceptować przeniesienie tych 25tyś.zł. z terenów rekreacyjnych na zadanie 
pt. budowa hali. Będzie za to tylko i wyłącznie  dokumentacja. O tym, czy nas 
będzie stać, czy będą środki z zewnątrz, to będzie się dyskutować                           
w październiku przy tworzeniu nowego budżetu. Wówczas Rada Gminy 
zastanowi się, czy to zadanie wprowadzi do przyszłorocznego budżetu. Prosił, 
aby tak to dzisiejsze głosowanie potraktować. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poddał więc wniosek pod głosowanie.                       
W wyniku głosowania wniosek został przyjęty większością głosów                 
tj.11 „za”. 
 
Ad.8 
W ramach  wniosków i zapytań radnych oraz rad sołeckich Przewodniczący 
Rady Gminy Jerzy Zużałek odczytał wnioski z posiedzenia Rady Sołeckiej w 
Bestwince – załącznik n 14 do protokołu. 
 

Radny Marek Wójcik wnioskował o przegląd oznakowania ulic pod względem 
tonażu. Szczególnie tych dróg, gdzie asfalt jest lichy (np. ul. Kwiatowa). 
Zapytał też, czy jest coś wiadomo na temat działań WIOŚiGW w sprawie 
matowienia szyb w Bestwince. 
 
Radny Antoni Grygierzec poruszył trzy tematy: 
- betonowych  koszy na śmieci, które podczas deszczu są pełne wody, a 
podczas wiatru wszystko wywiewa na zewnątrz , 
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- kanalizacji na ul. Dankowickiej – dotyczy podpisywania umów                      
z mieszkańcami, którzy mają być podłączeni – czy muszą te umowy 
podpisywać. 

- co było przyczyną zwolnienia p. Ryszki jako gospodarza terenów 
rekreacyjnych – działacza i społecznika dla Kaniowa od 20 lat. 

 
Radny Edward Jonkisz zgłosił wniosek o wykaszanie poboczy przy drogach 
głównych oraz naprawę dziury na ul. Batalionów Chłopskich (ok.p. 
Ochmana). 
 
Radna Krystyna Grygier poruszyła problem oświetlenia na ul. Janowickiej. 
 
Radny Benedykt Kohut zapytał na jakim etapie są prace związane                             
z projektowaniem oczyszczalni. Ponadto prosił, aby w Magazynie Gminnym 
ukazała się stała rubryka, w której na bieżąco będą przekazywane 
mieszkańcom aktualne informacje w tym zakresie. 
 
Radna Maria Maroszek również prosiła o przegląd oświetlenia ulicznego.              
W imieniu  Przewodniczącej Towarzystwa Miłośników Ziemi Bestwińskiej            
p. Walerii Owczarz zaprosiła do odwiedzania Muzeum w dniu 18 czerwca br. 
(obchody – Dni Gminy Bestwina) 
 
Sołtys sołectwa Kaniów – Wiesław Pietraszko – poruszył generalnie problem 
naprawy dróg oraz problem nieukończonej estrady w Kaniowie. 
 
Radny Edward Jonkisz zapytał o stronę prawną dot. uporządkowania na 
prywatnej posesji (fundamenty p. Wajsa). 
 
Mieszkaniec spoza gminy Bestwina – p. Jozef Bożek zapytał o interesujący go 
fragment miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy dla 
sołectwa Bestwina z uwagi na to, że spóźnił się na sesję kiedy ten punkt był 
omawiany.  
Ze względu na to, że nie było już przedstawiciela Instytutu Rozwoju Miast               

z Krakowa p.Korzeniakowej oraz potrzebnych materiałów, Wójt Gminy 

zaprosił p.Bożka na następny dzień w celu udzielenia mu pełnej informacji. 

Przypomniał jednak, że był czas i odpowiednie terminy, była publiczna 

dyskusja przy udziale przedstawicieli z Instytutu, kiedy można było sobie 

wyjaśnić indywidualne szczegóły. Niemniej Wójt  podtrzymał swoje 

zaproszenie. 

 

 
Ad. 9 
Odpowiedzi udzielali: 
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Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek nawiązując do zwolnienia p. Ryszki 
oraz mieszania w to jego osoby stanowczo wyjaśnił, że nikogo nie zatrudniał                
i nikogo nie zwalniał. Są to plotki, które najczęściej wypływają z baru. 
 
Wójt Anatol Faruga odpowiadając na wnioski poinformował, że: 
 

• na bieżąco są naprawiane znaki drogowe, przystanki, drogi. Również 
prowadzone jest koszenie traw przez Zarząd Dróg Publicznych. Do kontroli 
tonażu uprawniona jest Policja. 

• nie wpłynęła  odpowiedź na pismo Urzędu Gminy Bestwina skierowane do 
WIOŚiGW w sprawie matowienia szyb, 

• betonowe kosze zostały zakupione z tego względu, że ma nadzieję, iż 
wandale ich nie wyrwą. Do tej pory każdy inny był zniszczony lub 
wyrwany i zawieziony na złom. 

• umowy  na ul. Dankowickiej – po zasięgnięciu opinii prawnych wszystkie 
gminy stosują tego typu umowy. 

• P. Ryszka sam złożył rezygnację. Ze swej strony poinformował, że miał 
bardzo dużo uwag, tego typu, że jest tylu bezrobotnych mających rodziny, 
a dobrze sytuowany emeryt jeszcze sobie dorabia. Pomimo tych wszystkich 
zasług p. Ryszki są preferencje, aby jednak zgłosił się ktoś w wieku 
produkcyjnym nie mający pracy. 

• przełomy, oświetlenie - wyśle stosowne pismo do dyrekcji w Bielsku-
Białej. 

• zasadne jest, aby w Magazynie Gminnym znalazła się informacja dot. 
budowy oczyszczalni. Przy okazji poinformował też, że do końca sierpnia 
br. powinna być ukończona dokumentacja z równoczesnym złożeniem 
wniosku do Funduszu Spójności, ponieważ tak wynika z umowy. 

 
Ponadto Wójt Anatol Faruga złożył krótką informację w zakresie 
prowadzonych inwestycji. 
 
Poinformował też, że dokumentacja na estradę w Kaniowie znajduje się                  
w Starostwie i oczekuje na pozwolenie na budowę. 
 

Wyjaśnił, że posesja p. Wajsa jest posesją prywatną i porządkowanie jej nie leży  
w kompetencji gminy lecz właściciela. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek odczytał odpowiedzi skierowane do 
Rady Sołeckiej i zebrania wiejskiego w Bestwince  stanowiące załączniki             
nr 15 i 16 do nin. protokołu. 
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Radny Antoni Grygierzec ponownie nawiązał do umów na ul. Dankowickiej                 
i stwierdził, że są zarzuty, że nie było spotkania i nie rozmawia się                              
z zainteresowanymi  mieszkańcami tej ulicy, aby wyjaśnić im motywy i to, że 
przy podpisaniu umowy poniosą mniejsze koszty.  
 
Radny Antoni Grygierzec poruszył też ponownie temat p. Ryszki stwierdzając, że 
jest to dla niego temat bardzo przykry. Zna istotę sprawy i wie, że p. Ryszka                
w oficjalnym piśmie napisał do Dyrektora CKSiR, że z winy kaniowskich 
radnych zmuszony jest złożyć rezygnację. Podkreślił, że upomina się o niego z tej 
racji, bo p. Ryszka dla Kaniowa jest prawie tak samo, jak dr Franciszek Maga dla 
Bestwiny. Jak określił, jest to człowiek. który przez 20 lat służył kościołowi, 
poświęcił się sportu i terenami rekreacyjnymi opiekuje się bardzo dobrze od 
samego początku. Uważa, że jeśli odchodzi, bo każdy kiedyś odchodzi, to trzeba 
to zrobić w sposób kulturalny i z szacunkiem do tego człowieka, a nie w ten 
sposób żegna się z takim społecznikiem. Należało to było zrobić po sezonie, 
podziękować, zaprosić na sesję, wręczyć jakiś upominek, a nie za pomocą tzw. 
„kopniaka” i to mu się nie podoba. 
 
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że trudno mu się ustosunkowywać do 
czegoś o czym się nie wie. Jeszcze raz podkreślił, że nikogo nie zatrudniał                   
i nikogo nie zwalniał. Zarzucił radnemu Antoniemu Grygiercowi, że wikła w to 
również pozostałych radnych. 
 
Ad. 10 
Przed zamknięciem sesji o głos poprosiła p. Międzybrodzka  która zapytała kto 
ma zwołać spotkanie w sprawie przedszkola w Kaniowie. 
Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że wnioskodawcy, a Wójt Anatol 
Faruga ponadto zaproponował, aby szczegóły omówić z nim zaraz po sesji. 
 
Dziękując za udział w sesji i dyskusję, Przewodniczący Rady Gminy Jerzy 
Zużałek zamknął XXVI sesję Rady Gminy Bestwina. 
 
Sesja rozpoczęła się o godz. 1500 , a zakończyła o godz. 1850. 
 
Protokolant:                           Sekretarz obrad: 
Insp.Irena Glądys                  Radny Wiesław Szypuła. 
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