Bestwina, dn. 11 sierpnia 2005r.
P r o t o k ó ł Nr XXVII/2005
z sesji Rady Gminy Bestwina odbytej w dniu 11 sierpnia 2005 roku
w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bestwina.
Protokół obejmuje uchwały Rady Gminy Bestwina od Nr XXVII/196/2005 do
Nr XXVII/200/2005.
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%. Radni: Krystyna Grygier oraz Wiesław Szypuła przybyli na obrady
o godz. 1508.
Z ramienia Urzędu Gminy w sesji uczestniczyli:
- Anatol Faruga
– Wójt Gminy Bestwina
- Stanisław Wojtczak – Zastępca Wójta
- Stanisława Grzywa - Skarbnik Gminy
- Kierownicy Referatów: U. Smalcerz, A. Pochwała oraz dyrektorzy
jednostek organizacyjnych: GZOSiP- A. Maj, CKSiR - G.Boboń, a także
prezes PK „KOMBEST” Wacław Waliczek.
Projekt porządku obrad:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
Wybór sekretarza obrad.
Zatwierdzenie projektu porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
Podjęcie uchwał w sprawie:
1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina –
sołectwo Bestwina,
2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina –
sołectwo Kaniów,
3) zmiany Uchwały Rady Gminy Bestwina Nr XXII/160/2004 z dnia
30 grudnia 2004 w sprawie budżetu gminy na 2005r.
4) zmiany treści Załącznika Nr 9 do Uchwały Rady Gminy Bestwina
Nr XXII/160/2004 z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie budżetu gminy
na 2005r.
5) współdziałania z jednostkami samorządu terytorialnego w celu
przygotowania i realizacji projektu pn.: „ Budowa systemu lokalnej
informacji turystycznej w Bielsku-Białej i gminach powiatu bielskiego”
przy wspólnej aplikacji o przyznanie środków finansowych w ramach
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
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Działanie 3.2 „Obszary podlegające restrukturyzacji” – finansowanego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
6. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005r.
- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach,
- opinie komisji stałych Rady Gminy Bestwina,
- dyskusja.
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 Walerię Owczarz,
Radnego Rady Powiatu Bielskiego Leszka Kosmatego, oraz wszystkich
pozostałych przybyłych na obrady gości. Otworzył XXVII sesję Rady Gminy
Bestwina w dniu 11 sierpnia 2005r. Na podstawie posiadanej listy obecności
stwierdził prawomocność obrad.
Ad.2
Zgodnie z ustalonym, harmonogramem sekretarzem obrad jednogłośnie
wybrany został radny Marek Wójcik.
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
13 czerwca 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
Rada Gminy przystąpiła do podejmowania uchwał w sprawie:
• miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina –
sołectwo Bestwina – Wójt Gminy Anatol Faruga przypomniał, że w krótkim
odstępie czasu od podjęcia uchwał w sprawie
miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy dla Janowic i Bestwinki zostały
przygotowane dwa kolejne projekty dla Bestwiny i Kaniowa. Wszystkie
stosowne spotkania, konsultacje poprzedzające tą sesję z radnymi,
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mieszkańcami i osobami zainteresowanymi odbyły się. Zwrócił uwagę, że
jeżeli są jeszcze jakieś pytania, to można je zadawać obecnej na sali obrad
p. mgr inż. Grażynie Korzeniak - przedstawiciel Instytutu Rozwoju Miast
z Krakowa, który opracował plan zagospodarowania dla tych sołectw.
W dyskusji głos zabrali:
Radna Maria Maroszek podziękowała za opracowanie planu
zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Bestwina. Wnioski i uwagi
złożone w trakcie wyłożenia planu zostały w części lub w całości
uwzględnione.
Podkreśliła
jednak,
że
najwięcej
wniosków
nieuwzględnionych jest w sołectwie Bestwina ze względu na drogę, która w
starym planie przebiegała od Czechowic-Dziedzic przez Bestwinę do
Wilamowic. W nowym planie zagospodarowania przestrzennego droga ta
jest ujęta tylko w Bestwinie. Z tego względu mieszkańcy Bestwiny nie mogą
na swoich terenach wydzielać działek. W związku z powyższym zwróciła się
do Wójta i Rady Gminy z prośbą o podjęcie starań, aby w przyszłości drogę
tą wyeliminować z planu podobnie, jak została wyeliminowana
w Czechowicach-Dziedzicach i w Wilamowicach.
Wójt Gminy Anatol Faruga – stwierdził, że problem ten jest znany, ale jego
załatwienie jest możliwe dopiero przy najbliższej zmianie Studium
uwarunkowań. Jest to najważniejsza rzecz, o której trzeba pamiętać i na
pewno będzie zrealizowana.
Z uwagi na brak dalszej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał
projekt uchwały pod głosowanie radnych. W wyniku przeprowadzonego
głosowania Uchwała Nr XXVII/196/2005 w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina – sołectwo Bestwina –
została przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik
nr 3 do protokołu.
• miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina –
sołectwo Kaniów .
W dyskusji głos zabrali:
Radny Antoni Grygierzec stwierdził, że na tej sesji zostają podjęte ważne
uchwały dot. planu. Brak planu jest hamulcem rozwoju gminy Zwrócił
jednak uwagę, że plan zagospodarowania przestrzennego gminy nie
uwzględnia dwóch podstawowych rzeczy tj. dobrego dostępu do drogi
krajowej ( transport ciężki, tiry) oraz kanalizacji (żadna firma nie zainwestuje
w naszej gminie bez możliwości podłączenia się do kanalizacji). Dlatego też
uważa, że trzeba o tym myśleć, aby pewne rzeczy próbować w gminie
nadrobić.
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Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, zostało przeprowadzone
głosowanie w wyniku, którego Uchwała Nr XXVII/197/2005 w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina –
sołectwo Kaniów – została przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
• zmiany Uchwały Rady Gminy Bestwina Nr XXII/160/2004 z dnia 30 grudnia
2004 w sprawie budżetu gminy na 2005r. – Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Zużałek poinformował, że w tym projekcie została wprowadzona
autopoprawka przez wnioskodawców w związku z czym podał wprowadzone
zmiany, aby te komisje, które tych zmian nie omawiały mogły je sobie
nanieść. Zmiany dotyczyły:
§ 2 - dział 600 Transport i łączność
- kwota 119tyś.zł.
została zmieniona na
- kwotę 79tyś.zł.
dział 801 Oświata i wychowanie - kwota 105tyś.zł.
została zmieniona na
- kwotę 135tyś.zł.
Wójt Anatol Faruga udzielił dodatkowych wyjaśnień uzupełniających
informując jednocześnie, że te zmiany skutkują również zmianą w kolejnym
projekcie uchwały dot. wieloletniego planu inwestycyjnego.
Opinie Komisji do projektu uchwały:
Komisja Rozwoju Gminy, Ochrony i Kształtowania Środowiska – nie
wnosiła uwag.
Komisja Budżetu i Finansów – nie wnosiła uwag. Komisja jednak rozważała
możliwość przygotowania planu ogólnego dla poprawienia bezpieczeństwa
ruchu pieszego na terenie gminy, aby przyszła kadencja mogła wykonać
pewne założenia do planu kompleksowego, który by uwzględniał wszystkie
drogi te o największym ruchu kołowym i podjęcie działań w celu
wybudowania chodników dla pieszych.
Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego – nie
wnosiła uwag.
Z uwagi na brak głosów w dyskusji przystąpiono do przeprowadzenia
głosowania w wyniku, którego Uchwała Nr XXVII/198/2005 w sprawie
zmiany Uchwały Rady Gminy Bestwina 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.
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• zmiany treści Załącznika Nr 9 do Uchwały Rady Gminy Bestwina
Nr XXII/160/2004 z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie budżetu gminy
na
2005r. – Wójt Anatol Faruga przypomniał, że zmiana tej uchwały jest
wynikiem wcześniej podjętej uchwały.
Opinie komisji do przedstawionego projektu uchwały były bez uwag.
Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do przeprowadzenia
głosowania w wyniku, którego Uchwała Nr XXVII/199/2005 w sprawie
zmiany treści Załącznika Nr 9 do Uchwały Rady Gminy Bestwina
Nr XXII/160/2004 z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie budżetu gminy
na 2005r. – została przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała
stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu..
• współdziałania z jednostkami samorządu terytorialnego w celu
przygotowania i realizacji projektu pn.: „ Budowa systemu lokalnej
informacji turystycznej w Bielsku-Białej i gminach powiatu bielskiego”
przy wspólnej aplikacji o przyznanie środków finansowych w ramach
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego działanie
3.2 – „Obszary podlegające restrukturyzacji – finansowanego z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
– Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek odczytał pismo Starosty
Bielskiego w tej sprawie. Kserokopia pisma stanowi załącznik nr 7 do nin.
protokołu.
Opinie komisji do przedstawionego projektu uchwały były bez uwag.
Brak głosów w dyskusji.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXVII/200/2005
w sprawie współdziałania z jednostkami samorządu terytorialnego w celu
przygotowania i realizacji projektu pn.: „ Budowa systemu lokalnej
informacji turystycznej w Bielsku-Białej i gminach powiatu bielskiego”
przy wspólnej aplikacji o przyznanie środków finansowych w ramach
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
Działanie 3.2 „Obszary podlegające restrukturyzacji” – finansowanego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - została przyjęta 15
głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 8 do nin.
protokołu.
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Ad.6
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek odczytał pozytywną opinię
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie informacji z
wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005r. Kopia pisma stanowi załącznik
nr 9 do nin. protokołu.
Opinie komisji Rady Gminy Bestwina do przedłożonej informacji z wykonania
budżetu za I półrocze 2005r.:
• Komisja Rozwoju Gminy, Ochrony i Kształtowania Środowiska –
Przewodniczący Komisji Tadeusz Wróbel poinformował, że po obszernej
dyskusji i uzyskaniu wyjaśnień wójta, większością głosów, komisja jest za
przyjęciem w/w informacji.
• Komisja Budżetu i Finansów – Przewodniczący Komisji Wiesław Szypuła
stwierdził, że komisja nie wnosi uwag do informacji z wykonania budżetu za
I półrocze mając świadomość, że datowana ona jest na dzień
30 czerwca br. (dzień sesji to 11 sierpnia) i dane zawarte w tej informacji
uległy już znacznym zmianom.
Komisja skupiała się natomiast głównie na wydatkach związanych
z inwestycjami, a także na źródłach dochodu do budżetu gminy. Komisja
podkreśliła, że tak wysokie dochody w I półroczu br. są wynikiem pewnych
okoliczności , które nie są jednak okolicznościami stałymi i nie rokują takich
dochodów na przyszłość. Dotyczy to opłaty eksploatacyjnej. Dlatego też
komisja zwróciła się do wójta i skarbnika gminy o rzeczowe przygotowanie
się do budżetu przyszłorocznego z uwagi na to, że te środki będą na pewno
mniejsze, a być może zawieszone.
• Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego –
Przewodniczący Komisji Benedykt Kohut poinformował, że komisja
stwierdziła, iż informacja z wykonania budżetu za I półrocze br. jest
wielostronna, wielowątkowa i wyczerpująca. Wszystkie niejasności zostały
na posiedzeniu komisji omówione, wyjaśnione i uzupełnione. Stopień
osiągnięcia dochodów jak i wydatków w zagadnieniach interesujących tą
komisję jest dobry. Komisja zwróciła też uwagę na fakt, że zgodnie z podjętą
uchwałą najpierw o powołaniu Zespołu ds. wydatków przedszkoli, głównie
przedszkola w Kaniowie, a następnie Komisji doraźnej ds. racjonalizacji
wydatków, budżet oświaty został w I półroczu br. bardzo dokładnie zbadany.
Dla ciekawości podał, że na potrzeby Rady Gminy Bestwina, dyrektor
GZOSiP Arkadiusz Maj opracował ponad 50 kartek różnego rodzaju
wyliczeń, analiz i porównań. Dlatego też wyraził ubolewanie wobec
niesłusznych pogłosek, że Rada Gminy nic nie robi i tylko przegłosowuje
przygotowane uchwały. Wyraził też nadzieję, że Komisja doraźna dokona też
takiej analizy w innych dziedzinach i zakresach działalności gminy. Kończąc
swoją wypowiedź poinformował, że Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia
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i Bezpieczeństwa Publicznego wnioskuje o przyjęcie informacji z wykonania
budżetu za I półrocze br.
Ponadto komisja wnioskuje, aby:
- wprowadzić w sobotę 4 godzinny dzień pracy dla Gminnej Biblioteki
Publicznej w Bestwinie,
- utworzyć świetlicę środowiskową w Bestwinie na wzór świetlicy
w Kaniowie i Janowicach,
- zwiększyć ilość godzin SKS-ów w szkołach,
- Komisja Budżetu i Finansów w budżecie przyszłorocznym przewidziała
znaczne odprawy emerytalne dla nauczycieli.
W dyskusji głos zabrali:
Radny Antoni Grygierzec w uzupełnieniu pewnych spraw związanych
z wykonaniem budżetu stwierdził, że jest wysokie wykonanie dochodów
wynikające głównie z realizacji zaległości przez KWK Silesia natomiast
zauważa zbyt małe wykonanie dochodów z majątku gminy i zbyt małe działanie
w tym zakresie. Jego zdaniem, zbyt małe wykonanie jest też w zakresie zadań
inwestycyjnych jak również w zakresie wykupu gruntów, regulacji dróg
(zaległość ok. 50 letnia). Chciałby, aby postęp w tej dziedzinie był bardziej
widoczny.
Marek Wójcik zapytał o przebieg realizacji inwestycji. Na pytanie to
odpowiedzi udzielił Wójt Anatol Faruga informując, że:
- w dziale 010 – wodociągi - ulice: Krakowska, Maków, Cyprysowa,
Gospodarska, Floriana, Sebastiana, Zacisze – zrealizowane. Do
wykonania pozostała ul. Podleska i Polna (realizacja przewidziana w
miesiącu sierpniu br.).
- kolektory na ul. Dankowickiej – oczekiwanie na poprawę pogody,
- oczyszczalnia ścieków – zgodnie z umową na dzisiejszej sesji obecna jest
p.mgr Teresa Szendoł wraz z pracownikiem Firmy „ Środowisko”, która
w punkcie informacje bieżące szczegółowo ten temat przedstawi,
- parkingi - parking obok Kościoła w Bestwinie i Bestwince jest
zrealizowany,
- drogi – ul. Famułkowa zrealizowana w zakresie uzgodnionym z Urzędem
Marszałkowskim. Prace leżące w gestii gminy będą zrealizowane,
- chodnik na Kominkowicach – zrealizowany,
- okna w Zamku i przystanki autobusowe – zrealizowane,
- estrada w Janowicach – zrealizowana,
- Szkoła w Kaniowie – wraz z Komisją Edukacji, Kultury, Zdrowia
i Bezpieczeństwa Publicznego odwiedzi Szkołę po 1 września br.
- winda w Ośrodku Zdrowia w Bestwinie jest w trakcie budowy,
- plan zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina – zostały podjęte
uchwały,
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Wobec braku dalszej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod
głosowanie informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005r.
W wyniku przeprowadzonego głosowania informacja ta została przyjęta
15 głosami „za” tj. jednogłośnie. Informacja stanowi załącznik nr 10 do
nin. protokołu.
Ad.7 W informacjach bieżących Przewodniczący Rady Gminy odczytał
korespondencję jaka wpłynęła do Rady Gminy:
• pismo od mieszkańca Bestwinki p. Eugeniusza Kóski w sprawie wykupu
gruntu częściowo zajętego pod ul. Akacjową. Przewodniczący odczytał
równocześnie proponowaną treść odpowiedzi z prośbą o jej akceptację.
Radni do odpowiedzi nie wnieśli uwag i została ona podpisana. Pismo oraz
odpowiedź stanowią załączniki nr 11 i 12 do nin. protokołu.
• pismo mieszkańca Godziszki p. Józefa Bożka dot. uwag do planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina w sołectwie Bestwinka.
Pismo stanowi załącznik nr 13 do protokołu..
• pismo od mieszkańców Bestwinki dot. chwastów na nieużytkach
gospodarstwa po zmarłych właścicielach przy ul. Ładnej. Pismo stanowi
załącznik nr14, zaś odpowiedź na pismo stanowi załącznik nr 15 do nin.
protokołu.
• pismo skierowane do Radnej Danuty Kubik od mieszkańców ul.
Pastwiskowej o spowodowanie ograniczenia szybkości ruchu kołowego na
tej ulicy. Pismo stanowi załącznik nr 16 do nin. protokołu. Rada Gminy jest
zdania, aby ustawić znaki drogowe oraz zwrócić uwagę Policji na
patrolowanie i egzekwowanie tych przepisów od użytkowników pojazdów.
• pismo Wicewojewody Śląskiego dot. włączenia się gminy Bestwina w proces
repatriacji osób, którzy z różnych względów znaleźli się poza granicami
kraju. Pismo stanowi załącznik nr 17 do nin. protokołu. Rada Gminy
stwierdziła, że w budżecie gminy brak środków na takie zadanie. Ponadto
gmina już przyjęła jedną rodzinę z Kazachstanu.
• OSP w Kaniów zwróciło się z prośbą o ujęcie w budżecie gminy na 2006r.
remont budynku Domu Strażaka w Kaniowie. Pismo stanowi załącznik nr 18
do nin. protokołu..
• pismo p. Jana Wiercigrocha z Bestwiny zawierające kilka pytań
skierowanych do Rady Gminy i zarzutów pod adresem Wójta Gminy. Pismo
stanowi załącznik nr 19 do nin. protokołu .
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek odczytał informację dot.
oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych Rady Gminy Bestwina.
Informacja stanowi załącznik nr 20 do nin. protokołu.
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Poinformował również, że w następnym tygodniu odbędą się Mistrzostwa Polski
juniorów i juniorów młodszych w kajak-polo na przystani w Kaniowie. Zaprosił
wszystkich radnych o przybycie.
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek nawiązał do wymienionych
przez Komisję Budżetu i Finansów dochodów z opłaty eksploatacyjnej i
stwierdził, że już na tą opłatę nie ma specjalnie co liczyć, ponieważ po
połączeniu się kopalni Silesia z kopalnią Brzeszcze zmniejszyło się wydobycie
w stosunku do tego kiedy kopalnia Silesia funkcjonowała samodzielnie. Ponadto
do tej pory całkowite wydobycie węgla było spod sołectwa Kaniów. Obecnie
wydobycie planuje się od strony zachodniej tj. pod gminą Goczałkowice.
Niemniej jak stwierdził, nasuwa się wątpliwość, czy ściana za Wisłą już
znajduje się pod inną gminy (chodzi o zakola rzeki). Prosił, aby sprawdzić te
szczegóły na mapie.
Kolejno Przewodniczący Jerzy Zużałek udzielił głosu gościowi
tj. przedstawicielce firmy „Środowisko” p. Teresie Szendoł, która dość
szczegółowo przedstawiła radnym stan zaawansowania prac przy realizacji
inwestycji jaką jest budowa oczyszczalni i kanalizacji w gminie Bestwina,
a następnie możliwości starań o pozyskanie funduszy na realizację gospodarki
wodno-ściekowej. Z przedstawionej informacji wynika, że projekt został
zakończony, natomiast
na dzień dzisiejszy brak prawomocnej decyzji
o warunkach zabudowy. Przyczyną tego jest w znacznej mierze społeczność,
gdzie czasem jedna lub dwie osoby nie wyrażają zgody na przejście przez ich
teren i czas załatwienia się wydłuża. Zwróciła jeszcze raz uwagę, że
oczyszczalnia to nie tylko ona, ale cała sieć kanalizacyjna, bez której nie może
funkcjonować sama. Przybliżyła również trudności jakie pojawiły się wraz
z wejściem w lipcu br. nowej ustawy dostosowującej przepisy do przepisów
unijnych , a dot. uzyskania decyzji środowiskowej. Jest to odrębna procedura
administracyjna, której do tej pory nie było, a która całość zadania wydłuża
w czasie. Bez tej decyzji nie da się starać o środki unijne. Jak stwierdziła,
największa szansa uzyskania środków istnieje z Funduszu Spójności.
Udzieliła również odpowiedzi na pytania radnych: Marka Wójcika,
Tadeusza Wróbla, Antoniego Grygierca, którzy w głównej mierze wyrażali
obawy, co będzie jeżeli gmina nie otrzyma środków unijnych. Odpowiadając
poinformowała, że trzeba o te środki czynić usilne starania. Gdyby ich się nie
otrzymało, to pozostaje jeszcze Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska.
Radni przyjęli przedstawioną informację oraz udzielone
i powrócono do kontynuacji punktu – informacje bieżące.

wyjaśnienia
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Radna Danuta Kubik poinformowała, że mieszkaniec naszej gminy p. Stefan
Wodniak kandyduje na posła Rzeczypospolitej Polskiej.
Wójt Anatol Faruga poinformował, że:
• sprawa p. Wiercigrocha
aktualnie toczy się w Sądzie Rejonowym
w Pszczynie,
• program dostosowawczy całej służby zdrowia w Polsce musi być
przygotowany do końca bieżącego roku (dot. również SP ZOZ Bestwina),
• ukazały się nowe przepisy ustawowe: prawo budowlane i ochrona
środowiska,
• został złożony w Warszawie wniosek przez Starostwo Bielskie (gmina
również będzie udziałowcem) dot. powstania w gminie Bestwina na
szkodach górniczych w Kaniowie „Parku przemysłowego techniki lotniczej”,
• na bieżąco prowadzi rozmowy z nowym komisarzem Wodzisławskiego
Przedsiębiorstwa (Żwirownia Kaniów)
• na bieżąco też wspólnie ze Skarbnikiem Gminy podpisują umowy
Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska,,
• wspólnie z Dyrektorem GZOSIP p.Arkadiuszem Majem przeprowadził
rozmowy w Kuratorium na temat oświaty w gminie. Na dzień dzisiejszy
problemy związane z Przedszkolem w Kaniowie zostały zakończone.
• Urząd Gminy oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zajmuje się
na koszt gminy „bezdomnym na własne życzenie” mieszkańcem Janowic
p. Frączkiem chociaż problem ten nie dotyczy Urzędu, bo osoba ta ma swoją
rodzinę oraz własną (nie małą) emeryturę. Problem w tym, że mieszkańcy
nie znając sprawy nieustannie stawiają zarzuty pod adresem gminy. Sprawa
więc została z Urzędu skierowana do Sądu,
• aktualnie już rozpoczęły się przygotowania do zbliżających się wyborów do
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz na
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
• na drogach powiatowych trwają remonty, usuwanie przełomów. Ukończenie
przez powiat remontu mostu w Kaniowie przewiduje się we wrześniu
przyszłego roku. Koszt remontu ma wynieść 1mln.zł. Na dzień dzisiejszy
brak pozwolenia wodno-prawnego oraz oceny i pozwolenia na rusztowanie.
Bez tych dwóch dokumentów nie można rozpocząć prac,
• nieustannie czyni starania o ustawienie świateł w Bestwinie. Ustawienie
pierwszych na skrzyżowaniu ul. Krakowskiej z ul. Kościelną planuje się do
końca sierpnia, drugich w centrum Bestwiny na ul. Krakowskiej,
w następnym miesiącu,
• istnieje szansa pozyskania w latach 2007 i kolejnych, dużych pieniędzy dla
szkół. Na dzień dzisiejszy trzy szkoły już takie wnioski złożyły. Jest to na
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chwilę obecną sprawa intencyjna, niemniej wymagana jest zgoda Rady
Gminy.
Wypowiedź Wójta uzupełnił Dyrektor GZOSiP Arkadiusz Maj, informując,
że istnieje możliwość pozyskania środków w ramach programu „Szkoła
Marzeń”. Jest to program Centrum Edukacji Obywatelskiej pod patronatem
Europejskiego Funduszu Społecznego przy współudziale Ministerstwa
Edukacji Narodowej. Środki te w przypadku przyznania mają być
przeznaczone przede wszystkim na zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i
młodzieży, a także dla mieszkańców tych sołectw w rejonie działania tych
szkół, które przystąpią do tego programu. Na jednego ucznia w szkole
podstawowej przypada 700zł. na cały rok, zaś 480zł. na gimnazjalistę. W
pierwszym roku działalności można otrzymać środki bez żadnego wkładu
własnego. Lata kolejne obciążone byłyby 33% wkładem własnym gminy. Z
uwagi na to, że wnioski można zgłaszać do
5 września 2005r. prosił
Radę Gminy o rozważenie i podjęcie decyzji.
Nad tym problemem rozwiązała się dość szeroka dyskusja, w której radni
rozważali, czy następnej Radzie Gminy pozostawiać balast w postaci udziału
33% środków własnych . Rozważano też, czy środki będą wykorzystywane
prawidłowo bez naciągania godzin pozalekcyjnych. Były też głosy, że jest to
szansa i należy z niej skorzystać.
Po dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek poddał
przedstawioną propozycję programu „Szkoła Marzeń” pod głosowanie
radnych. W wyniku głosowania została ona przyjęta 6 głosami „za” przy 2
głosach „przeciw” i 7 głosach „wstrzymujących”.
Przewodniczący Jerzy Zużałek nawiązał do wypowiedzi Wójta w sprawie
Przedszkola w Kaniowie i stwierdził, że z tego co wie problem nie został
zakończony, bo trwa korespondencja między rodzicami a ministerstwem.
Zwrócono się też do niego, aby przedstawił i uzyskał informacje, które
zostały zawarte w piśmie stanowiącym załącznik nr 21 do nin. protokołu.
Odpowiedzi do przedstawionego pisma udzielił Dyrektor GZOSiP Arkadiusz
Maj informując, że:
„Subwencja oświatowa dla JST naliczana jest na podstawie okresowych
sprawozdań przekazywanych przez dyrektorów placówek oświatowych do
Głównego Urzędu Statystycznego oraz zbiorczych danych przekazywanych
przez gminę do Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.
- Dzieci i uczniowie niepełnosprawni wykazywani są w sprawozdaniach S-01 i
S-02, według stanu na dzień 30 września każdego roku. Waga P26 = 4 –
„wychowanie niepełnosprawnych w przedszkolu” określa dofinansowanie na
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zadania pozaszkolne (SOC), w subwencji występują również wagi dotyczące
zadań szkolnych (SOB) obejmujące zwiększone finansowanie uczniów
niepełnosprawnych z grupy A waga P2 = 1,40 dla uczniów z upośledzeniem
umysłowym w stopniu lekkim, niedostosowanych społecznie, z zaburzeniami
zachowania, zagrożonych uzależnieniem, zagrożonych niedostosowaniem
społecznym, z chorobami przewlekłymi – wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy, z grupy B waga P3 = 2,90 dla
uczniów niewidomych i słabo widzących, z niepełnosprawnością ruchową, z
zaburzeniami psychicznymi – wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy, z grupy C waga P4 = 3,60 dla uczniów
niesłyszących i słabo słyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu
umiarkowanym i znacznym, z grupy D waga P5 = 9,50 dla uczniów z
upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, z niepełnosprawnościami
sprzężonymi oraz z autyzmem
Z metryczki subwencji oświatowej na rok 2005 wynika, że łączna kwota
dofinansowania na zadania pozaszkolne liczone według wagi P26 wynosi
72406,63 zł, co w układzie miesięcznym stanowi kwotę dofinansowania na
jedno dziecko niepełnosprawne uczęszczające do przedszkoli w wysokości
1005,65 zł.
W wyliczeniach kosztów funkcjonowania gimnazjów, szkół i przedszkoli
wykazywane były rzeczywiste wydatki ponoszone przez gminę na
prowadzenie i utrzymanie placówek oświatowych.
Kwota subwencji oświatowej na dany rok kalendarzowy (budżetowy)
zgodnie z zapisami zawartymi w Załączniku do rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 28 grudnia 2004 r. - ALGORYTM
PODZIAŁU CZĘŚCI OŚWIATOWEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA
JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2005 naliczana jest w stosunku do bazowego roku szkolnego.
Ewentualne zwiększenia na obszarze działania jednostki samorządu
terytorialnego ilości dzieci, oddziałów lub placówek finansowane jest poprzez
środki zawarte w rezerwie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2005.
Zakres, sposób i możliwości korzystania z rezerwy określone zostały w
„Kryteriach podziału 0,6 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na
rok 2005”, przyjęte na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu
Terytorialnego, które to kryteria określają terminy i wzory wniosków dla JST
ubiegających się o dodatkowe finansowanie zwiększonej ilości realizowanych
zadań”.

Ad.8 i 9 W ramach wniosków i zapytań radnych oraz rad sołeckich głos zabrali:
Radny Antoni Grygierzec zapytał, czy będzie plac apelowy przy Szkole
Podstawowej w Kaniowie oraz zasygnalizował konieczność obcięcia tui.
Zapytał też o ścięte dęby na ul. Grobel Borowa w Kaniowie,
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Odpowiedzi udzielił Wójt informując, że sprawdzi, czy było wydane zezwolenie.
Radna Maria Maroszek w imieniu mieszkańców korzystających z Wielodrogi
podziękowała za nawiezienie kamienia i prosiła o przedłużenie aż do Cegielni,
ponieważ rolnicy, ani też kupujący ryby nie mogą dojechać do stawów
Odpowiadając, Wójt poinformował, że dalej jest to droga prywatna, niemniej
jeżeli rolnicy we własnym zakresie zapewnią robociznę i transport to da
upoważnienie na pospółkę.
Radna Maria Maroszek zapewniła, że zajmie się organizacją.
Zgłosiła również, że podczas prowadzenia światłowodów został zniszczony
chodnik na odcinku od p. Ślosarczyka do p. Hałasa w Bestwinie.
Radny Wiesław Szypuła zgłosił zagłębienie w drodze naprzeciw magazynów
GS-u, gdzie tworzy się ogromna kałuża podczas deszczu.
Radny Marek Wójcik wyraził niezrozumienie, jak Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska w Katowicach Delegatura w Bielsku-Białej odpowiadając
na zapytanie Wójta informuje, że nie posiada informacji na temat instytucji czy
laboratorium mogących ustalić przyczynę matowienia szyb w oknach budynków
w Bestwince.
Wójt odpowiadając potwierdził, że rzeczywiście wystąpił z takim zapytaniem, ale
niestety otrzymał taką odpowiedź jak wyżej. Więcej nie może zrobić, bo nie może
przekroczyć kompetencji Urzędu Gminy. Podkreślił natomiast, że może dalej
dochodzić swoich praw ten, u którego wystąpiła szkoda.
Radny Edward Jonkisz zapytał, czy Spółka Wodna Melioracyjna może wystąpić
do Urzędu Gminy o dane osobowe?
Wójt odpowiadając poinformował, że Spółka może wystąpić na piśmie, nie
osoba prywatna.
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek złożył wniosek, aby w Magazynie
Gminnym ukazała się informacja o możliwości uregulowania spraw zgodnie z
ustawą dot. gruntów zajętych pod drogi.
Kolejno Przewodniczący odczytał wnioski z posiedzeń Rad Sołeckich
z Bestwinki i Janowic. Protokoły stanowią załączniki nr 22 i 23 do nin.
protokołu.
Sołtys sołectwa Kaniów Wiesław Pietraszko poruszył problem chwastów, a
także remontu mostu w Kaniowie. Zapytał również, czy planuje się sprzedać
grunty obok UKS „SET” Kaniów.
Wójt Anatol Faruga poinformował, że:
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• zakończenie remontu przewidziane jest na dzień 15 września 2006r. Na dzień
dzisiejszy Starostwo nie ma pieniędzy na most, nie ma pozwolenia wodnoprawnego, nie ma zatwierdzonego planu rusztowań. Gdyby nawet Starostwo
to wszystko uzyskało, to najwcześniej mogłoby rozpocząć prace dopiero w
październiku br. tuż przed zimą. Aby nie wyłączać ruchu na okres zimy,
lepiej byłoby rozpocząć prace na wiosnę tym bardziej, że dopiero wiosną
Starostwo uzyska na to zadanie kredyt,
• sprzedaż nieruchomości gminnych nie może być dokonana bez uchwały
Rady Gminy i kolejno bez przetargu,
• problem chwastów to tzw. „walka z wiatrakami”. Dziennie wysyłanych jest
kilka upomnień. Najwięcej problemów stwarzają właściciele gruntów
mieszkający poza terenem gminy.
Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że jest firma ERC Ekoenergia
zainteresowana poszukiwaniem terenów pod uprawę wierzby ekologicznej. Jest
to okazja dla tych osób, którzy „hodują chwasty”, bo mogą wejść w kontakt z tą
firmą.
Sołtys sołectwa Bestwinka Józef Gawęda podziękował za parking w Bestwince
obok kościoła.
Ad.10
Dziękując za udział w sesji i dyskusję, Przewodniczący Rady Gminy Jerzy
Zużałek zamknął XXVII sesję Rady Gminy Bestwina.
Sesja rozpoczęła się o godz. 1500 , a zakończyła o godz. 1835.
Protokolant:
Insp.Irena Glądys

Sekretarz obrad:
Radny Marek Wójcik.

