
1 

 

Bestwina, dn.  26 marca  2009r. 

P r o t o k ó ł  Nr XXVI/2009 

 

z sesji Rady Gminy Bestwina, która odbyła się w dniu 26 marca 2009 roku 

w Urzędzie Gminy Bestwina. 

 

Protokół obejmuje uchwały Rady Gminy Bestwina od Nr XXVI/211/2009 do                      
Nr XXVI/217/2009. 
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%. Radny Antoni Grygierzec przybył na obrady z 25 minutowym 
spóźnieniem.  
 
Projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji. 
2. Wybór sekretarza obrad. 
3. Zatwierdzenie projektu porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.  
5. Podjęcie uchwał w sprawie: 
1) zmiany Uchwały Nr XXIII/197/2008 Rady Gminy Bestwina z dnia                
11 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu gminy na 2009 rok. , 

2) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz z rachunkiem 
zysków i strat Centrum Kultury Sportu i Rekreacji za rok 2008, 

3) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz z rachunkiem 
zysków i strat Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2008, 

4) przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w 
wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,  

5) stałych obwodów głosowania, 
6) rozpatrzenie skargi na Wójta Gminy Bestwina.  

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, kierownictwo  Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych na 
czele z Wójtem Gminy, Zastępcą Wójta i Skarbnikiem Gminy, sołtysów, 
radnych powiatowych oraz wszystkich pozostałych przybyłych na obrady. 



2 

 

Otworzył XXVI sesję Rady Gminy Bestwina w dniu 26 marca 2009r. Na 
podstawie posiadanej listy obecności stwierdził prawomocność obrad.  

Ad.2 

Sekretarzem obrad zgodnie z harmonogramem jednogłośnie wybrany został 
radny Jerzy Stanclik.  
 

Ad.3 

Do przedstawionego projektu porządku obrad został wniesiony wniosek Wójta 
Gminy  o rozszerzenie porządku obrad o dodatkowy projekt uchwał w sprawie: 
udzielenia przez Gminę Bestwina pomocy finansowej w formie dotacji celowej 
dla Powiatu Bielskiego, przeznaczonej na wykonanie remontu drogi powiatowej 
na terenie Gminy Bestwina. Wniosek został przyjęty  14 głosami „za” tj. 
jednogłośnie. Również jednogłośnie tj. 14 głosami „za” został przyjęty porządek 
obrad rozszerzony o przegłosowany projekt uchwały.  

Porządek obrad po zmianach przedstawiał się następująco: 

 

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) udzielenia przez Gminę Bestwina pomocy finansowej w formie dotacji 
celowej dla Powiatu Bielskiego, przeznaczonej na wykonanie remontu 
drogi powiatowej na terenie Gminy Bestwina. 

3) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz z rachunkiem 
zysków i strat Centrum Kultury Sportu i Rekreacji za rok 2008, 

4) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz z rachunkiem 
zysków i strat Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2008, 

5) przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia  
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,  

6) stałych obwodów głosowania, 
7) rozpatrzenie skargi na Wójta Gminy Bestwina, 

6. Informacje bieżące. 
7. Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich. 
8. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania. 
9. Zamknięcie sesji.     
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Ad.4  
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek stwierdził, że protokół z ostatniej 
sesji  z dnia 5 lutego 2009r. 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 Podjęcie uchwał. 

Rada Gminy w liczbie 14 radnych przystąpiła do podjęcia uchwał. Projekty 
uchwał omawiane były na posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy. Opinie 
komisji do  projektów uchwał przedstawiali przewodniczący poszczególnych 
komisji: 

– Komisji Budżetu i Finansów – pod nieobecność Przewodniczącego 
Komisji Antoniego Grygierca, opinię przedstawiał Przewodniczący Rady 
Gminy Jerzy Zużałek, 

– Komisji Rozwoju Gminy, Ochrony I kształtowania Środowiska – 
Przewodniczący Andrzej Wojtyła, 

– Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego – 
Przewodniczący Benedykt Kohut,  
 

Projekty uchwał dotyczyły: 

1) zmiany Uchwały Nr XXIII/197/2008 Rady Gminy Bestwina z dnia  
11 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu gminy na 2009 rok. , 

• Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Skarbnik Gminy Stanisława 
Grzywa informując, że zmiana powyższej uchwały polega na zmniejszeniu 
dochodów budżetu gminy na 2009 rok o kwotę 36 741,00zł, w działach:  
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  
o kwotę 330,00zł, 

    758 – Różne rozliczenia  o kwotę 36 411,00zł, 
Zmniejsza się również wydatki budżetu gminy na 2009 rok o kwotę     
800 741,00zł, w działach: 
010 – Rolnictwo i Łowiectwo o kwotę 764 000,00zł, 
750 – Administracja publiczna o kwotę 330,00zł, 
801 – Oświata i wychowanie o kwotę 36 411,00zł, 
Zwiększa się natomiast wydatki budżetu gminy na 2009 rok  o kwotę 
185 000,00zł w działach: 
010 – Rolnictwo i Łowiectwo o kwotę 125 000,00zł, (na zadanie „Wymiana 
sieci wodociągowej – Bestwinka, ul. Braci Dudów), 
801 – Oświata i wychowanie o kwotę 60 000,00zł, (w tym: na opracowanie 
założeń projektowych na budowę sali gimnastycznej przy ZSP w Kaniowie), 
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Pani Skarbnik omówiła też szczegółowo przeniesienia planu wydatków 
między działami oraz planu dochodów między działami. W tym miejscu 
przybliżyła autopoprawkę do pierwotnego projektu w § 5 gdzie dołożone 
zostały przeniesienia wydatków między działami tj. z działu 921 – Kultura i 
ochrona dziedzictwa narodowego – kwota 30 000,00zł, została przeniesiona 
do działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo. 

•••• Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji stałych. Niemniej 
Komisja Rozwoju Gminy, Ochrony i Kształtowania Środowiska przyjęła ten 
projekt uchwały przy 3 głosach „wstrzymujących się.”  Komisja Edukacji, 
Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego z kolei wszystkie 
projektowane zmiany, po wyjaśnieniach Wójta, przyjęła ze zrozumieniem 
jednak z ubolewaniem, że obniżono wysokość subwencji oświatowej. Nie 
było też jednomyślności przy sformułowaniu ujętym w § 3 dotyczącym 
opracowania założeń projektowych na budowę Sali gimnastycznej przy ZSP 
w Kaniowie. W wyniku głosowania 6 głosami „za”, przy 3 głosach 
„wstrzymujących” Komisja przyjęła stanowisko, aby w bieżącym roku 
60 000,00zł,  przeznaczyć na prace związane z powyższymi założeniami 
projektowymi tejże sjali. Przeważył bowiem głównie fakt, że pieniądze te, to 
darowizna  Spółki Pastwiskowej w Kaniowie  i Komisja uważa, że tak należy 
postąpić.         

••••  Brak głosów w dyskusji. 
• W wyniku przeprowadzonego głosowania autopoprawka wprowadzona do 
projektu uchwały została przyjęta 14 głosami „za” tj. jednogłośnie.  Uchwała 
Nr XXVI/211/2009 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/197/2008 Rady 

Gminy Bestwina z dnia 11 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu gminy 

na 2009 rok (wraz z naniesioną autopoprawką) – została przyjęta 11 głosami 
„za” przy 3 głosach „wstrzymujących się”. Uchwała stanowi załącznik nr 3 
do nin. protokołu. 

2) udzielenia przez Gminę Bestwina pomocy finansowej w formie dotacji 
celowej dla Powiatu Bielskiego, przeznaczonej na wykonanie remontu drogi 
powiatowej na terenie Gminy Bestwina. 

• Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Wójt Gminy Stefan Wodniak 
informując, że planowana dotacja ze środków budżetu gminy na 2009 rok w 
wysokości 500 000,00zł, przeznaczona jest na dofinansowanie zadania 
remont drogi powiatowej Nr 4471S ul. Janowicka w Bestwinie.  

• Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji stałych.  
• Brak głosów w dyskusji. 
• W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXVI/212/2009 w 

sprawie udzielenia przez Gminę Bestwina pomocy finansowej w formie 

dotacji celowej dla Powiatu Bielskiego, przeznaczonej na wykonanie 
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remontu drogi powiatowej na terenie Gminy Bestwina – została przyjęta 
14 głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 4 do nin. 
protokołu. 

3) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz z rachunkiem 
zysków i strat Centrum Kultury Sportu i Rekreacji za rok 2008, 

• Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Wójt Gminy Stefan Wodniak 
przypominając, że tego typu uchwała podejmowana jest corocznie i jest to 
wymóg ustawowy. 

• Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji stałych.  
• Brak głosów w dyskusji. 
• W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXVI/213/2009 w 

sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz z 

rachunkiem zysków i strat Centrum Kultury Sportu i Rekreacji za rok 

2008 – została przyjęta 14 głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi 
załącznik nr 5 do nin. protokołu. 

 
4) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz z rachunkiem 
zysków i strat Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2008, 

• Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Wójt, jak wyżej. 
• Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji stałych.  
• Brak głosów w dyskusji. 
• W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXVI/214/2009              

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz                

z rachunkiem zysków i strat Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2008 

– została przyjęta 14 głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi 
załącznik nr 6 do nin. protokołu. 

 
5) przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia  
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,  

• Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Wójt Gminy Stefan Wodniak 
informując, że co roku Rada Gminy powinna ustalać stawki wody i ścieków 
w naszej gminie. Do chwili obecnej stawka nie była zmieniana lecz była 
podtrzymywana  ta sama , która obowiązywała przez prawie  pięć ostatnich 
lat. Również teraz Prezes PK „KOMBEST” złożył wniosek, aby te stawki 
utrzymać do końca tego półrocza. Wypowiedź Wójta uzupełnił Prezes PK 
„KOMBEST” Wacław Waliczek wyjaśniając, że ten okres pozwoli 
doprecyzować stawki ścieków w związku z nowo wybudowaną 
oczyszczalnią ścieków. 

• Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji stałych.  
• Brak głosów w dyskusji. 
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• W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXVI/215/2009 w 
sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków – została 
przyjęta 14 głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do 
nin. protokołu. 

 
6) stałych obwodów głosowania, 
• Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Wójt Stefan Wodniak informując, że 
podjęcie tej uchwały wiąże się z tym, że sołectwo Kaniów przekroczyło 
liczbę 3000 mieszkańców i ustawowo musi być podzielone na dwa obwody 
głosowania. 

• Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji stałych.  
• Brak głosów w dyskusji. 
• W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXVI/216/2009 w 

sprawie stałych obwodów głosowania – została przyjęta 14 głosami „za” tj. 
jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu. 
 
O godzinie 14:55 wszedł na salę radny Antoni Grygierzec.  

Stan radnych- 15 osób. 

 
7) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Bestwina, 
• Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
Jerzy Kijas, który poinformował, że Komisja tą skargę rozpatrywała na 
trzech swoich posiedzeniach. Po rozpatrzeniu skargi Komisja Rewizyjna 
uważa, że przedstawiony w skardze zarzut: zaniedbania i nienależytego 
wykonania zadań oraz niewłaściwego i nieterminowego sposobu załatwienia 
wniosków przez Wójta Gminy Bestwina jest niezasadny.   

• Brak głosów w dyskusji. 
• W wyniku przeprowadzonego głosowania zarówno stanowisko Komisji 
Rewizyjnej, jak i Uchwała Nr XXVI/217/2009 w sprawie rozpatrzenia 
skargi na Wójta Gminy Bestwina – została przyjęta 15 głosami „za” tj. 
jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu. 

 
Ad.6 

Informacje bieżące – W pierwszej kolejności Przewodniczący Rady Gminy 
Jerzy Zużałek złożył gratulacje Wójtowi Gminy Stefanowi Wodniakowi za 
zajęcie I miejsca w plebiscycie popularności ogłoszonym na jednej z 
regionalnych stron internetowych tj. podbeskidzia  i małopolski.  
 
W dalszej kolejności Przewodniczący odczytał pisma, które wpłynęły do Rady 
Gminy od: 
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•••• Wojewody Śląskiego, który przypomina o złożeniu oświadczeń 
majątkowych zgodnie z wymogiem ustawowym. Pismo stanowi załącznik 
nr10 do nin. protokołu. 

•••• Starosty Bielskiego w sprawie zmiany zasięgu terytorialnego placówek 
terenowych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Bielsku-
Białej. Pismo stanowi załącznik nr11 do nin. protokołu. 

•••• Pana Eugeniusza Kóski zam. w Bestwince – pismo kierowane do Wójta 
Gminy do wiadomości Rady Gminy. Pismo stanowi załącznik nr12 do 
nin. protokołu. 

•••• Zastępcy Wójta Gminy Bestwina, pismo kierowane do Rad sołeckich,      
w sprawie wizji na terenie sołectw w zakresie remontu i naprawy dróg,                        
a także innych bieżących, koniecznych do wykonania zadań 

•••• Starosty Bielskiego w sprawie organizowanego cyklicznego Turnieju 
Halowej Piłki Nożnej Radnych i Pracowników Samorządowych. 

 
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek podziękował Arkadiuszowi 
Majowi Dyrektorowi Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli, a także 
za jego pośrednictwem nauczycielom i dzieciom za udział w konkursie 
promowania honorowego krwiodawstwa, organizowanego przez Gminny 
Klub Honorowych Dawców  Krwi. Na konkurs ten wpłynęło 100 prac ze 
szkół naszej gminy, a także ze świetlicy środowiskowej z Czechowic-
Dziedzic. Przewodniczący zaprosił również wszystkich obecnych na 
spotkanie sprawozdawczo-wyborcze  Klubu Honorowych Dawców Krwi 
oraz Polskiego Czerwonego Krzyża przy Urzędzie Gminy Bestwina, które 
odbędzie się w dniu 17 kwietnia o godz. 18-tej w Sali OSP Bestwina. 
Poinformował też, że najbliższa akcja krwiodawstwa odbędzie się                 
26 kwietnia od godz. 9:00 do godz.13:00 na parkingu pomiędzy kościołem a 
szkołą w Kaniowe. 
 
Wójt Stefan Wodniak podziękował za złożone gratulacje i głosy, które na 
niego zostały złożone.  
 
W sprawach bieżących poruszył kilka ważnych spraw: 
– Ośrodek Zdrowia w Bestwinie – 2,2mln.zł. pozyskanych na remont 
Ośrodka (jest już podpisana umowa z Marszałkiem Województwa 
Śląskiego). Kosztorys opiewa na 4mln.zł, niemniej Wójt wyraził nadzieję, 
że po przetargu kwota ta będzie znacznie niższa.  

– Kanalizacja – nabór wniosków na kanalizację kończy się z dniem              
6 kwietnia br. Nasza gmina złożyła wniosek w nowej wymaganej wersji. 

– Odpady śmieciowe – Wójt podkreślił, że temat dyskutowany był i jest 
dyskutowany wiele razy na sesjach, spotkaniach z wójtami, burmistrzami 
i wyjaśnił, że referendum śmieciowe na chwilę obecną nie jest możliwe 
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do przeprowadzenia. Również parlamentarzyści nad tym problemem 
pracują i być może końcem roku ukaże się ustawa regulująca problem 
śmieci. 

 
W informacjach bieżących głos zabrali radni powiatowi: radny Bogusław 
Stolarczyk oraz radny Józef Maziarz, którzy podzielili się informacjami z prac 
Rady Powiatu, a szczególnie w zakresie dróg na terenie naszej gminy. 
 
Ad.7 

Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek odczytał wnioski z posiedzeń rad sołeckich 
oraz zebrania wiejskiego w Bestwinie. Stanowią one załączniki do nin. 
protokołu od nr 13 do17. 

 
Wnioski z Zebrania Wiejskiego w Bestwinie  z dnia 22 marca 2009r. 
– W ramach remontu  ul. Witosa objąć również odcinek od ul. Gospodarskiej 
do centrum Bestwiny , 

– Remont i oświetlenie ul. Jaworowej w ramach remontów wiosennych dróg 
gminnych. Uwzględnić, rozważyć nadzór społeczny mieszkańców. 

– Zabezpieczyć osuwisko na ul. Hallera, 
– Utwardzenie bocznnej drogi Witosa do p. Harężów, 
– Utwardzenie ul. Akacjowej, 
– Ustawienie luster na ul. Hallera (Wilczek, Ślusarczyk), 
– Pasy na jezdni - ul. Krakowska, 
– Znaki ograniczające tonaż i prędkość -  ul. Polna oraz remont wiosenny 
drogi, 

– Czyszczenie rowów wzdłuż ul. Bialskiej, 
– Usunięcie „zwałowań” drogi – pobocza na ul. Krakowskiej (posesja 
p.Grzegorzaka), 

– Zwiększenie nadzoru ze strony Urzędu Gminy nad wykonawcami remontów 
dróg, 

– Przedłużenie chodnika na ul. Krakowskiej do Granic, 
– Kontynuowanie starań Urzędu Gminy o remont ul. Bialskiej, 
– Zebranie Wiejskie podjęło Uchwałę o wykonanie zagospodarowania terenów 
rekreacyjnych w Bestwinie w zakresie koncepcji określonej w planie 
zagospodarowania terenu. Deklaruje się równocześnie wkład mieszkańców 
sołectwa w realizacji zadania w formie prac przy wykonawstwie. 

 
Wnioski z posiedzenia Rady Sołeckiej w Kaniowie  z dnia 16 lutego 2009r. 
– Wniosek o pozytywne ustosunkowanie w sprawie zaakceptowania projektu 
budowy sali gimnastycznej i poczynienie niezbędnych kroków w celu 
szybkiego rozpoczęcia tej inwestycji, 
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– Wniosek o pozytywne rozpatrzenie prośby mieszkańców ul. Furczyka            
i Myśliwskiej, 

– Wniosek w sprawie poprawy jakości wody na terenie sołectwa oraz 
wykonanie projektu wymiany rurociągu przy ul. Jawiszowickiej, na ul. Nad 
Łękawką i ul. Sosnowickiej. 

 
Wnioski z posiedzenia Rady Sołeckiej w Kaniowie  z dnia 16 marca 2009r. 
– Wniosek o przyspieszenie prac związanych z poprawą czystości i ciśnienia 
wody pitnej, 

– Wniosek o poparcie w celu zorganizowania akcji sprzątania sołectwa, 
– Wniosek o wystosowanie pisma do PKP w celu odnowienia budynku stacji 
kolejowej i uporządkowania terenu, 

– Wniosek o zorganizowanie objazdu terenu sołectwa i wytypowanie drzew      
i gałęzi do obcięcia zagrażających bezpieczeństwu oraz odnowienia i 
usytuowania nowych znaków drogowych, 

– Wniosek o dokonanie remontu nawierzchni dróg (asfalt, gruntowe), 
– Wniosek o wyegzekwowanie od właścicieli działek i pól, wykaszania 
chwastów i traw. 

 
Wnioski z posiedzenia Rady Sołeckiej w Janowicach  z dnia 17 marca 2009r. 

 
– Prośba o rozważenie i podjęcie stosownych kroków w celu powrotu 
przedszkola do starego obiektu. Poprzednie władze zapewniały, iż 
przedszkole wróci do dawnego obiektu jeśli zaistnieje taka potrzeba. W myśl 
ustawy, mówiącej o tym, iż 6 letnie dzieci począwszy od 2012 roku objęte 
zostają obowiązkiem szkolnym, konieczne jest zapewnienie miejsca dla tych 
dzieci. 

– Remont wjazdu do starego przedszkola – zaasfaltowanie. Po pracach 
remontowych wykonanych przez firmę Kombest (awaria wodociągowa) 
została wyrwa w asfalcie oraz błoto. 

– Ul. Janowicka – przy Leśniczówce wyczyścić studzienki kanalizacyjne na 
przystanku i rowy odwadniające wzdłuż ul. Pisarzowickiej, aby woda mogła 
swobodnie spływać z rowów z ul.Janowickiej. 

– Kontrola linii elektrycznej na terenie ogrodu starego przedszkola – rosną tam 
wysokie modrzewie mogące uszkodzić linię elektryczną, może to 
spowodować zniszczenie elewacji budynku p. Przemysława Chromik i 
zniszczenie tej linii. Mieszkający w pobliżu mieszkańcy boją się, że przy 
silnych wichurach modrzewie te mogą spaść na ich domy i uszkodzić linie 
telefoniczne przebiegające w tym rejonie. Prośba o rozważenie usunięcia lub 
obcięcia tych drzew. 



10 

 

– ul. Gajowa – prośba mieszkańców o zamontowanie przy kapliczce tabliczki 
informującej o nr posesji 9 i 13 ze względu na fakt, iż droga do tych posesji 
jest grząska i samochody, które tam zabłądzą nie mogą stamtąd wyjechać. 

– Prośba o kamień - tłuczeń na ul. Łąkową, Gajową, Borową i Podlesie. 
– Prośba o remontowanie na bieżąco wyrw i dziur – zaasfaltowanie na ul. 
Janowickiej, pozostałych drogach powiatowych i gminnych. 

– Zamontowanie progów zwalniających na ul. Granicznej.  
– Naprawa ul. Miodowej - boczna w kierunku p. Sroków i powyżej.  
– Postawienie znaku - ustąp pierwszeństwa przejazdu na ul. Miodowej 
względem ul. Pszczelarskiej. 

– Prośba o kamień, jeżeli będzie taka możliwość, na ulice które nie są na razie 
gminnymi, a mieszkańcy z chęcią zrzekliby się tych dróg na rzecz gminy by 
mieć możliwy godziwy dojazd do głównych dróg (drogi do p. Piotra i Adama 
Gajdów, Marii Stawowczyk, Murawskich, Kocurków, Dziadków, Dziergas, 
Grzybowskich, Miarków, Słowików, tzw. Droga Miodońskiego do                     
p. Górów) oraz ujęcia tych dróg przy akcji odśnieżania. 

 
Protokół z posiedzenia Rady Sołeckiej w Bestwince z dnia 6 lutego 2009r. w 
całości dotyczył Kółka Rolniczego w Bestwince i również stanowi załącznik do 
nin. protokołu. 
 
Ustne wnioski złożyli: 
 
Radny Łukasz Furczyk zapytał o sprzedaż działek gminnych oraz o 
podsumowanie kosztów akcji zimowej i patrole Policji na terenie naszej gminy, 
 
Radna Danuta Kubik zaapelowała do radnych powiatowych o remont ulicy 
Dworkowej w Bestwinie, która wraz z chodnikiem znajduje się w bardzo złym 
stanie. Prosiła też, aby w Magazynie Gminnym ukazał się apel do mieszkańców 
gminy o dbanie o czystość i niewyrzucanie różnego rodzaju opakowań wzdłuż 
ulic, 
 
Radny Andrzej Wojtyła przedstawił wniosek Komisji Rozwoju Gminy, Ochrony 
i Kształtowania Środowiska skierowany do Komisji Rewizyjnej i przedstawienie 
na jednej z kolejnych sesji wyników prac Komisji Rewizyjnej po zakończeniu 
tzw. cyklu tematycznego rozważanych spraw, 
 
Radny Stanisław Nycz zapytał, czy zostały podjęte działania w sprawie 
przepustów na ul. Pszczelarskiej w okolicy p. Lejkowskiego, 
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Radny Wiesław Szypuła prosił, aby projekt w sprawie zagospodarowania 
terenów pożwirowych w Kaniowie przedstawić do konsultacji wszystkim 
radnym, 
Radny Benedykt Kohut zapytał Dyrektora GZOSiP Arkadiusza Maja, czy 
wiadomo jest co się składa na przegłosowaną na dzisiejszej sesji obniżkę 
36tyś.zł. w dziale Oświata i Wychowanie. Zapytał też, jak przebiega nabór 
dzieci do przedszkoli na naszym terenie i jakie są przewidywania, czy wszystkie 
dzieci z terenu naszej gminy znajdą w nich miejsca, 
 
Radny Łukasz Furczyk zapytał, czy inwestor wywiązuje się z obietnic 
naprawienia szkód wyrządzonych podczas regulacji Łękawki, 
 
Radny Jacek Łuszczak prosił o zabezpieczenie ujęcia „Przy Panience na 
Podkępiu”. Prosił Przezesa PK”KOMBEST”, aby to miejsce kultu lokalnego 
było nadal utrzymane. Zwrócił bowiem uwagę, że to źródełko zamienia się w 
ujęcie wody, do którego dojeżdżają  nawet ciężkie samochody i napełniają duże 
zbiorniki wodą z tego źródełka niszcząc przy tym dróżkę, która tam prowadzi, 
 
Radny Jan Wróbel zapytał radnego Bogusława Stolarczyka, czy 150tyś.zł. to 
jest na jedno, czy dwa osuwiska i co za tą kwotę będzie zrobione.  
Odpowiedź – będzie wykonany projekt i dokumentacja techniczna. 
 
Radny Stanisław Nycz wnioskował o założenie monitoringu w Gimnazjum w 
Bestwinie z uwagi na częste kradzieże w szatniach, 
 
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek zapytał Wójta, czy nie należałoby w 
Magazynie Gminnym umieścić informacji, jaki na naszą gminę ma wpływ 
światowy kryzys i jakie w związku z tym należałoby podjąć działania,  
  
Sołtys sołectwa Kaniów Marek Pękala poruszył problemy dotyczące: jakości 
wody w Kaniowie, remontów dróg (Żwirowa, Nad Łękawką), zniszczonych 
drenów. 
 
Sołtys sołectwa Janowice Jan Stanclik poruszył problem przedszkola oraz 
problem brudnej wody  pitnej. 
 
 

Ad.8 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek odczytał pismo Zastępcy Wójta 
Artura Beniowskiego skierowane do Rady Sołeckiej w Janowicach będące 
odpowiedzią na złożone wnioski:   
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– Na dzień dzisiejszy nie ma konieczności przywracania przedszkola do 
„starego obiektu”. Zapisy na kolejny rok szkolno – przedszkolny są w trakcie 
i nie ma sygnałów od dyrekcji szkoły o niemożliwości przyjęć do oddziałów 
przedszkolnych. 

– Wjazd do starego przedszkola, jak i wnioskowane naprawy dróg gminnych i 
ich odwodnienia, wykonywane odbędą się w najbliższym czasie z 
uwzględnieniem warunków atmosferycznych. Jeśli chodzi o drogi prywatne, 
mogą one zostać naprawione jedynie po zakończeniu zadań na drogach 
gminnych i tylko interwencyjnie. 

– Wnioskowane znaki i tabliczki zostaną zlecone i postawione na koniecznych 
miejscach. 

– Wnioskowane progi zwalniające na ul. Granicznej, po rozeznaniu 
możliwości przepisów, nie mogą zostać zamontowane gdyż byłoby to 
działania niezgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, która mówi o tym, że progi zwalniające 
mogą być zbudowane jedynie na drogach wewnątrz osiedlowych, terenach 
zakładowych i drogach zamkniętych. 

Pismo stanowi załącznik nr 18 do nin. protokołu. 

 

Przewodniczący Jerzy Zużałek odczytał również odpowiedź z Zarządu Dróg 
Powiatowych w Bielsku-Białej w sprawie robót związanych z bieżącym 
utrzymaniem dróg powiatowych na terenie gminy: 
– W odniesieniu do bieżącego utrzymania oznakowania, do czasu 
rozstrzygnięcia przetargu na tego typu prace, zakres prowadzonych robót 
ograniczony jest do niezbędnych napraw i uzupełnień, tak by zapewnić 
bezpieczeństwo ruchu. Prace w pełnym zakresie prowadzone będą po 
wyłonieniu wykonawcy robót, 

– Remont załamanego przepustu na skrzyżowaniu ul. Czechowickiej i 
Krzywolaków w Kaniowie planowany jest do wykonania w pierwszej 
kolejności, po nastaniu sprzyjających warunków atmosferycznych. Natomiast 
zakres robót związany z remontami barier na przepustach i mostach w ciągu 
wszystkich dróg powiatowych prowadzony będzie do wysokości środków 
finansowych przeznaczonych na utrzymanie obiektów mostowych i 
przepustów, 

– Remont głębokich ubytków uzależniony jest od warunków atmosferycznych, 
dlatego też w chwili obecnej z uwagi na obfite opady i niskie temperatury 
prace remontowe zostały wstrzymane, 

– Wiosną dokonamy przeglądu, dotyczącego ustalenia zakresu wycinki 
samosiejki i krzewów z pasa drogowego na ciągach dróg powiatowych, w 
celu oszacowania wysokości kosztów. Wtedy też wytypowane zostaną 
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odcinki dróg w powiecie bielskim, na których przeprowadzona zostanie 
wycinka. 

– Pismo stanowi załącznik nr 19 do nin. protokołu. 

 
Odpowiedzi na zapytania i wnioski  z dzisiejszej sesji udzielali: 

Zastępca Wójta Artur Beniowski 
– Na akcję zimową zostało wydatkowane 120tyś.zł., 
– Śmieci wzdłuż dróg już na bieżąco są sprzątane przy pomocy naszej ekipy , 
– Przepusty na ul. Pszczelarskiej – to zadanie jest już zlecone Spółce Wodnej-
Melioracyjnej, 

– Projekt zagospodarowania terenów rekreacyjnych będzie radnym 
przedstawiony. W tym miejscu zwrócił się z prośbą do Przewodniczącego 
Komisji Rozwoju Gminy, Ochrony i Kształtowania Środowiska o 
zorganizowanie takiego spotkania. 

– Problem dotyczący ul. Nad Łękawką i regulacji samej rzeki – odbyła się 
wizja w terenie, została spisana notatka, niemniej teren należy do WZIR-u i 
Urząd Gminy może jedynie prosić i wymagać, aby mieszkańcy mogli dojść 
do swoich posesji,  

– Poprzerywane dreny na ul. Dankowickiej  być może zostały uszkodzone przy 
budowie kanalizacji, ten fakt jednak zostanie przekazany do rozpoznania 
również Spółce Wodnej-Melioracyjnej, 

– Progi zwalniające nie mogą być zamontowane wbrew przepisom zawartym 
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury, Spraw Wewnętrznych                            
i Administracji. Można natomiast w jakiś sposób uszorstnić w tych miejscach 
jezdnię. 

 
Wójt Stefan Wodniak 
– Patrole Policji nie są przewidywane na ten rok z przyczyn finansowych. 
Niemniej, jeżeli w I półroczu będą się prawidłowo realizować wpływy z 
podatków, to wróci się do tematu patroli. 

– Powrót przedszkola w Janowicach do poprzedniego budynku nie jest 
możliwy ze względu na niż demograficzny. Na chwilę obecną nie jest to 
zasadne i prosił, aby nie tworzyć zadań, które nie mają uzasadnienia. 

 
Prezes PK „KOMBEST” Wacław Waliczek 
– Woda pitna z ujęcia wody – przypomniał, że cena wody nie została 
podwyższona, jedynie w czerwcu będzie podwyższona cena za ścieki, która 
jest o 200% niższa niż w okolicznych gminach. Do chwili obecnej nie 
otrzymał zgłoszenia o brudnej wodzie pitnej w Janowicach. Zobowiązał się, 
że w sprawie jakości wody udzieli informacji na piśmie.  
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Dyrektor GZOSiP Arkadiusz Maj – wyjaśnił, że nabór do przedszkoli trwa i 
zaznaczył, że nie ma tłoku. Poinformował też, że ilość chętnych sześciolatków 
do pierwszej klasy jest znikoma. Wyjaśnił tez zasadę ustalania subwencji 
oświatowej. W nawiązaniu do przedszkola w Janowicach zaznaczył, że nie jest 
argumentem fakt, że jedna klasa w Janowicach ma drugą zmianę, bo pozostałe 
szkoły mają drugie zmiany. Sprawę monitoringu w Gimnazjum w Bestwinie 
zleci do rozpoznania p.Dyrektor Gimnazjum. 
 
Radna Danuta Kubik zwróciła się z prośbą do Prezesa Waliczka o rozeznanie, 
czy firmy ERGIS przy ul. Dworkowej nie można by podłączyć do oczyszczalni 
ścieków, aby wody z tej firmy nie płynęły wzdłuż ulicy i chodnika aż do 
Remizy OSP. 
 
Prezes Wacław Waliczek wyjaśnił, że przed włączeniem do kanalizacji muszą 
być pobrane próbki, zbadane ścieki i jeżeli te wyniku będą odpowiadały 
parametrom, które mogą na naszą oczyszczalnię spłynąć, to wtedy będzie 
udostępniony odbiór tej firmie. 
 
Ad.9 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek 
dziękując za udział w obradach, za dyskusję, zamknął XXVI sesję Rady Gminy 
Bestwina w dniu 26 marca 2009r. 
 
Sesja rozpoczęła się o godz.14:30, a zakończyła o godz. 16:50. 
 
                                               Sekretarz obrad: 
                                           Radny Jerzy Stanclik 
 
 


