Bestwina, dn. 23 kwietnia 2009r.
P r o t o k ó ł Nr XXVIII/2009
z sesji Rady Gminy Bestwina, która odbyła się w dniu 23 kwietnia 2009
roku w Urzędzie Gminy Bestwina.
Protokół obejmuje uchwały Rady Gminy Bestwina od Nr XXVIII/219/2009 do
Nr XXVIII/220/2009.
Lista obecności radnych oraz gości stanowi załącznik nr 1 i 2 do nin. protokołu.
Na ustawową liczbę 15 radnych w sesji uczestniczyło 15 radnych, co stanowi
100%.
Projekt porządku obrad:
Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
Wybór sekretarza obrad.
Zatwierdzenie projektu porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
Rozpatrzenie sprawozdania Wójta Gminy Bestwina z wykonania budżetu za
2008 rok:
a. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym
sprawozdaniu,
b. wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy
Bestwina,
c. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o wniosku
Komisji Rewizyjnej,
d. opinie Komisji stałych Rady Gminy Bestwina,
e. dyskusja,
f. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania
budżetu gminy za 2008 rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość
stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za
wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i
warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze
stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość
nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego
przyznawania i wypłacania.
7. Informacje bieżące
8. Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich.
9. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania.
10. Zamknięcie sesji.
1.
2.
3.
4.
5.

Ad.1
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek przywitał wszystkich radnych Rady
Gminy Bestwina, pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych na
czele z Wójtem Gminy, Zastępcą Wójta i Skarbnikiem Gminy, sołtysów oraz
wszystkich pozostałych przybyłych na obrady. Otworzył XXVIII sesję Rady
Gminy Bestwina w dniu 23 kwietnia 2009r. Na podstawie posiadanej listy
obecności stwierdził prawomocność obrad.
Ad.2
Sekretarzem obrad zgodnie z harmonogramem jednogłośnie tj. 15 głosami „za”
wybrany został radny Andrzej Wojtyła.
Ad.3
Do przedstawionego projektu porządku obrad nie wniesiono uwag i został on
przyjęty 15 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Ad.4
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek stwierdził, że protokół z ostatniej
sesji z dnia 8 kwietnia 2008r. został sporządzony prawidłowo i znajduje się do
wglądu na sali obrad. Na co dzień znajduje się do wglądu w Biurze Rady
Gminy. Do protokołu nie wniesiono uwag i w wyniku głosowania został on
przyjęty 15 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Ad.5
Rozpatrzenie sprawozdania Wójta Gminy Bestwina z wykonania budżetu
za 2008 rok
a) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym
sprawozdaniu.
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek odczytał Uchwałę
Nr 4100/I/8/2009 z dnia 12 marca 2009 roku I Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Bestwina sprawozdaniu z wykonania budżetu
za 2008 rok. Uchwała stanowi załącznik nr 3 do nin. protokołu.
b) wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy
Bestwina
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jerzy Kijas odczytał Uchwałę Komisji
Rewizyjnej Nr 1/2009 Rady Gminy Bestwina z dnia 6 kwietnia 2009 roku w
sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Bestwina za 2008
rok wraz z załączoną do uchwały opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
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Bestwina o wykonaniu budżetu Gminy Bestwina za 2008 rok. Uchwała
stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.
c) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o wniosku Komisji
Rewizyjnej.
Przewodniczący Rady Gminy Bestwina odczytał Uchwałę Nr 4100/I/76/2009 z
dnia 8 kwietnia 2009 roku
I Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Bestwina. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do nin.
protokołu.
d) opinie Komisji stałych Rady Gminy Bestwina do przedstawionego
sprawozdania Wójta Gminy Bestwina przedstawiali:

Radny Antoni Grygierzec – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów
„Komisja stwierdza:
Ustalono plan dochodów gminy na kwotę 22 702 552 zł. W wyniku
dokonywanych w ciągu roku zmian budżet wzrósł do kwoty 23 295 608 zł. i
został zrealizowany w 100%.
Wydatki budżetowe określono na kwotę 29 081 341 zł. w trakcie roku w
wydatkach inwestycyjno – remontowych dokonano szereg zmian. I tak w dziale:
Rolnictwo i leśnictwo – odstąpiono od budowy kanalizacji sanitarnej w
Bestwince oraz nie wykonano w terminie projektu kanalizacji w Kaniowie.
Zadania te realizowane będą w roku bieżącym. Znacznie zwiększono natomiast
nakłady na wykonanie kanalizacji wodnej w Kaniowie. Zwrócono również
uwagę na niskie wykonanie w zakresie wymiany sieci wodociągowej. Ponadto
nie wykonano planowanego zadania jakim był remont budynku OSP w
Kaniowie.
Z wyjaśnień Wójta wynika, że wszelkie zmiany w wydatkach inwestycyjno –
remontowych wyniknęły z przyczyn obiektywnych i uzyskały akceptację Rady
Gminy.
W poszczególnych działach stwierdza się procentowo wysokie wykonanie
wydatków i mieści się ono w granicach 95%. Wyjątkiem jest dział
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa co wynika z przyczyn
przesunięcia terminu remontu budynku OSP w Kaniowie na rok bieżący.
Reasumując;
Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie opiniuje przedstawione sprawozdanie
finansowe za 2008 rok i zamierza głosować za jego przyjęciem.”

3

Radny Andrzej Wojtyła – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy,
Ochrony i Kształtowania Środowiska
„Komisja Rozwoju Gminy, Ochrony i Kształtowania Środowiska bardzo
gruntowanie przeanalizowała sprawozdanie z wykonania budżetu. Komisja nie
wniosła uwag i przyjęła sprawozdanie – opiniując go pozytywnie.”

Radny Benedykt Kohut – Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury,
Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego
„Komisja sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Bestwina za 2008 rok
rozpatrzyła na swym posiedzeniu w dniu 17 kwietnia br. z udziałem 8 na 9
członków Komisji. Udział w posiedzeniu brał również p. Wójt Gminy i jego
Zastępca, Skarbnik Gminy a także Dyrektorzy: Gminnego Zespołu Obsługi
Szkół i Przedszkoli (GZOSiP) oraz Centrum Kultury Sportu i Rekreacji
(CKSiR).
Przeanalizowano informacje ogólne o budżecie wraz z 15 załącznikami, część
opisową w poszczególnych działach z 6-ma załącznikami oraz sprawozdania z
wykonania planów finansowych podległych jednostek. Z powodu dużej ilości
danych liczbowych i opisowych analiza ta miała charakter zapoznawczy a
dokładniej przeanalizowano tą tematykę, która jest w zakresie działalności
naszej Komisji, tj.: Edukację, Kulturę, Zdrowie i Bezpieczeństwo Publiczne.
Edukacja obejmuje dział 801, tj. Oświata i Wychowanie w rozdziałach: Szkoły
Podstawowe, Gimnazja, Przedszkola, dowożenie uczniów do Szkół, Zespół
ekonomiczno – administracyjny, stołówki szkolne, dokształcanie i doskonalenie
nauczycieli i tzw. pozostała działalność.
Drugi dział 854 to rozdziały: świetlice szkolne, kolonie i obozy oraz inne formy
wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, pomoc materialna dla uczniów (jako
stypendia i inne formy pomocy), a także dokształcanie i doskonalenie
nauczycieli.
W tych dwóch działach wydatkowano:
9 280 780 zł. tj. 95,7% planu. W sumie tej jest 100 609zł wydatkowane jako
inwestycja obejmująca remont dachu na Sali gimnastycznej w Bestwinie. Kwota
9 670 711zł., która była planowana w budżecie na Oświatę i edukacyjną opiekę
wychowawczą może szokować, ale z tego 6 133 207zł. jest to tzw. Subwencja
oświatowa przekazana Gminie z Ministerstwa Finansów. Reszta tj. 2 883 284zł.
jest z dochodów własnych gminy, ale z tego funkcjonowanie przedszkoli w
wysokości 1 759 000zł. jest zadaniem własnym gminy. Na ogół dane dotyczące
Oświaty i wychowania po pewnych, ale koniecznych wyjaśnieniach zostały
przyjęte jednogłośnie. Wyjaśnień wymagało głównie rola i zadania GZOSiP
oraz niewykorzystanych, planowanych funduszy na dokształcanie i
doskonalenie nauczycieli. W dziale Oświata i wychowanie z planowanych na
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ten cel 31 649zł. zostało 642zł., ale w dziale Edukacyjna Opieka Wychowawcza
z planowanych 2 187zł. wykorzystano tylko 399zł.
W ramach CKSiR działa 19 sekcji stałych w tym niektóre odpłatne przez
uczestników. Pod CKSiR podlega także Muzeum Regionalne im. Księdza
Zygmunta Bubaka w Bestwinie, Tereny Rekreacyjne w Bestwinie, Tereny
Rekreacyjne w Kaniowie (korty tenisowe i basenik dla dzieci), Park
Rekreacyjny w Kaniowie, I piętro Domu Gromadzkiego w Kaniowie (siedziba
orkiestry dętej). Wydatki poniesione na utrzymanie sekcji i jednostek CKSiR w
2008r. wyniosły 220 735,20zł. z tego przychody własne to 24 689,20zł., czyli
rzeczywiste koszty utrzymania tych sekcji to 196 202,72zł.
Sekcja sportowo – rekreacyjna, jako koszty wynagrodzenia instruktorów dla
dzieci i młodzieży wyniosły 39 498,20zł. Na uwagę zasługuje idealna zgodność
planu i wykonania budżetu we wszystkich zadaniach.
W bibliotekach naszych do dyspozycji czytelników jest księgozbiór liczący
65 607 tomów książek. Działalność naszych bibliotek jest w pełni nowoczesna,
skomputeryzowana i profesjonalna. Ciągle rozwija się praca na rzecz
środowiska, po kilka czy kilkanaście przedsięwzięć kulturalnych, edukacyjnych
i promocyjnych w każdym miesiącu. Koszty utrzymania naszych bibliotek to
453 978zł. i nasza Komisja uważa że są one uzasadnione i prawidłowo
wykorzystane.
Zdrowie żyje sobie swoim „życiem” wg swoich przepisów, wg Ustawy o
Zakładach Opieki Zdrowotnej. Pewne sugestie, ukierunkowane mamy poprzez
Radę Społeczną przy SP ZOZ. Przeciętne zatrudnienie wynosi 18 osób, mówię o
publicznym kierunku, bo oprócz tego działa zakład niepubliczny w Kaniowie.
Ruch pacjentów między jednym publicznym a niepublicznym zakładem ciągle
się zmienia, raz z nasileniem w jedną a raz w drugą stronę. Liczby zapisane w
dziale Zdrowia są duże, ale nie są to pieniądze bezpośrednio na „pacjentów” czy
pracowników służby zdrowia, bo pod działem „Ochrona Zdrowia” ujęte jest
zwalczanie narkomanii 13 771zł. a przede wszystkim przeciwdziałanie
alkoholizmowi 120 000zł. Są to pieniądze tzw. „znaczone” pochodzące z opłat
za zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.
Pomoc społeczna – składa się z zadań własnych ( 534 421zł.) i zadań zleconych
(1 908 368zł.). Szczególny zakres świadczeń i ich globalna wysokość podana
jest w sprawozdaniu i nie będę ich ponownie przytaczał. Może te liczby a
szczególnie ich różnorodność budzi wiele pytań i niepewności, ale Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej działa wg coraz większej ilości przepisów
odgórnych, a my często opieramy się na tzw. zdrowym rozsądku i sąsiedzkiej
znajomości sytuacji wg tego uważamy, że ten powinien a ten nie powinien
otrzymać pomoc.
W zakresie „Kultura fizyczna i sport” z planowanych funduszy 114 000zł.
wykorzystano 112 000zł., czyli 98,5%. Jest to realizacja zadań sportowo –
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rekreacyjnych z dziećmi i młodzieżą w różnych dyscyplinach sportowych. Z
tego działu wszystkie kluby, czyli LKS-y otrzymały po 22 tys. zł. Ponadto w
dziale tym, jako obiekty sportowe na modernizację obiektu w postaci zakupu
materiałów budowlanych i instalacyjnych dla LKS Bestwinka wydatkowano
55 148,88zł. na planowanych 55 500zł. czyli 99,37%.
W dziale Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa na planowaną
kwotę 346 755zł. wykorzystano 239416,79 to jest 69,04%. W zakres tego działu
wchodzi Komenda Wojewódzka Policji, Komenda Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej, Ochotnicze Straże Pożarne, Obrona Cywilna. Najwięcej zmian
dokonywano w zakresie OSP co wiązało się głównie z planowanym remontem
OSP w Kaniowie, ale wydatki na bieżące utrzymanie gotowości bojowej
jednostek OSP wykorzystano w wysokim stopniu tj. 96,74%.
Kończąc tak dość obszerną opinię chcę w imieniu Komisji Edukacji, Kultury,
Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego i swoim własnym serdecznie
podziękować za takie wykonanie budżetu p. Wójtowi, a także pracownikom
Urzędu Gminy oraz Kierownikom jednostek podległych i ich pracownikom.
Serdeczne oddzielne podziękowanie i słowa uznania składam p. Wójtowi za
determinację i efekty w pozyskiwaniu funduszy z zewnątrz głównie m.in. na
remont i modernizację Ośrodka Zdrowia w Bestwinie. Życzę więc zdrowia
dalszej wytrwałości i skuteczności w pozyskiwaniu środków pieniężnych.
Komisja w pełni popiera projekt uchwały w sprawie sprawozdania z wykonania
budżetu gminy za 2008 rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.”
Opinie Komisji stałych stanowią załączniki nr 6-8 do protokołu.
e) dyskusja
Po wysłuchaniu wszystkich opinii Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek
otworzył dyskusję nad sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2008 rok.
Radny Jerzy Kijas odniósł się do zewnętrznego wpływu na wykonanie budżetu
gminy. Przypomniał, że w zeszłorocznej opinii Komisji Rewizyjnej był również
punkt, który mówił że mamy zaplanowane pewne zadania, które wiążą się z
pozyskaniem środków unijnych, o których w masowym środkach przekazu
dudni się pokazując jakie to wielkie kwoty wychodzą. Potem okazuje się że
województwo śląskie jest na szarym końcu w rozdysponowaniu tych kwot.
Pomału kadencja będzie dobiegać końca i nagle okaże się że to co zamierzano i
pokazywano jako wielkie środki finansowe to przy zadaniach jakie mamy i
które przez dwa lata z rzędu przesuwaliśmy, bo terminy jakie zostały narzucone
z zewnątrz szczególnie przez władze wojewódzkie prowadzą do tego, że mamy
zadania, myślimy o nich, Wójt musi w tym wszystkim stosować gimnastykę
dość karkołomną bo zadania, które zostają do zrealizowania to zadania, które są
w wieloletnim planie i czekają w kolejce.
W między czasie pojawiają się nowe zadania, które chce się realizować i w
zasadzie, w niektórych przypadkach ma się związane ręce. Te wielkie pieniądze
unijne, które by miały w niektórych przypadkach pomóc oczywiście gdzieś są z
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drugiej strony taka refleksja, że konkursy które zostały ogłaszane i nagle
okazuje się że pieniędzy starcza tylko na 10% złożonych wniosków, czy
oznacza to że pozostałe 90% wniosków jest bezwartościowe. Polityka naszych
odgórnych władz nie polega na tym żeby te pieniądze, które otrzymujemy z unii
wpompować we wszystkie rozsądne pomysły władz gminnych i dać szanse ich
realizacji. Natomiast wszystkie zakulisowe działa czy też opieszałość w
działaniu urzędów, które też zaczynają być wytykane przez media bo w
momencie kiedy na początku 2008 roku słyszy się że w województwie śląskim
wykonanie to 0,3 % kwoty przyznanej to patrząc na te działania nasze na dole
gdzie mamy około 20 mln budżet i czekamy na te środki unijne to na zewnątrz
odczucia ludzi są takie, że mówimy o wielkich środkach unijnych a nic się nie
dzieje. Reasumując Wójt stara się potem zmiany muszą być wprowadzane, Rada
ma na myśli zadania inwestycyjne, które są niezbędne dla gminy, a to się
wszystko odsuwa w czasie. Życzyć by należało sobie i chyba tą pierwszą
jaskółką, że jednak coś tam na górze ruszyło z tymi środkami unijnymi jest
chyba rozpoczynający się remont Ośrodka Zdrowia. Miejmy nadzieję że
pozostałe zadania inwestycyjne, a głównie te o wielkim kalibrze czyli
kanalizacje sanitarne, też będą mogły ruszyć, żeby realizować ten główny cel,
który w zasadzie ta kadencja sobie przyjęła. I w zasadzie tego bym Panu
Wójtowi w bieżącym budżecie życzył, niech to drgnie w końcu. To byłoby coś
co by ruszyło pewne sprawy, które mamy w głowie, a które ciągle czekają na
rozwiązanie.
Radny Jacek Łuszczak korzystając z tego, że na sali byli obecni radni powiatowi
przypomniał o realizacji budżetu powiatu. Wyraził pogląd iż ma nadzieję że
wreszcie w tym temacie coś się ruszy. Kończy się kadencja i te sprawy, które
były tyle razy przekładane nabiorą tempa. Zauważył, że nie mówi o władzach
lokalnych, które robią wszystko żeby inwestycje były realizowane lecz o
szczeblu powiatowym, gdzie można zauważyć pewną nieudolność i
postępowanie w przesuwaniu programów inwestycyjnych wynikających z
pewnych zaszłości z góry.

Radny Antoni Grygierzec stwierdził, że jeżeli odczuwamy niedosyt to na pewno
ten niedosyt nastąpił w działach inwestycyjno – remontowych. Oczywiście
nastąpiło to z przyczyn obiektywnych bo rozczarowaliśmy się co do przydziału
środków i przesuwanych terminów, a zatem nasze środki nie mogły być w pełni
wykorzystane. Jest to nauka dla nas i dla Pana Wójta, że nie za bardzo można
liczyć na innych trzeba liczyć na siebie. Jak zauważył jest to stara prawda.
Apelował o większą mobilizację w oszczędnym wydatkowaniu środków na
zadania bieżące. Jak wszyscy wiedzą zadania bieżące są realizowane w 100 % a
zawsze coś się urywa w zadaniach inwestycyjno – remontowych. Przypomniał,
że władze lokalne są po to żeby zadbać o rozwój gminy i o wyższy standard
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życia mieszkańców. Kolejne rozczarowanie może wyniknąć z tego że dochody
się kurczą z racji kryzysu. Podsumowując swoją wypowiedź zaapelował jeszcze
raz o oszczędne wydatkowanie środków i takie sterowanie bieżącym budżetem
aby w II półroczu można było zrobić konkretne podsumowanie.
Radny Edward Jonkisz powiedział, że jego zdaniem lepiej poczekać rok i
pieniądze zaoszczędzić jak w przypadku strażnicy bo nie mamy dodatkowych
dochodów (strażnica ta nie będzie nam przynosiła dochodów) a później
zaoszczędzone pieniądze połączyć z pozyskanymi z zewnątrz i wtedy można
zadanie realizować.
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek podziękował za realizację zadań bieżących,
które niekiedy są realizowane niemal od ręki. Odzwierciedlenie tego można
zauważyć na zebraniach wiejskich gdzie mieszkańcy wyrażają zadowolenie za
szybkie działania władz lokalnych. Stwierdził, iż ma tylko jedną uwagę i
ubolewa nad tym, że nie jest realizowany monitoring głównych punktów gminy.
Wyraził pogląd iż ogólnie jest bardzo pozytywnie nastawiony do realizacji
budżetu i podziękował Wójtowi za wykonanie budżetu za 2008 rok.
Wójt Gminy Stefan Wodniak, poinformował, że na komisjach jest bardzo dużo
pracy dlatego, że problemy mamy chyba najpoważniejsze od wielu lat jakie w
gminie musimy pokonać. Na kanalizację i wodociągi są przeznaczone znaczne
kwoty, które mieszkańcy nie oceniają wizualnie i nie są tak wyeksponowane jak
dolegliwości życia codziennego jak np. dziura w asfalcie, oświetlenie czy
porządek. Te potężne inwestycje nie docierają też do wszystkich mieszkańców.
Stwierdził, iż uważa że funkcję Wójta należy pełnić odpowiedzialnie i nie
przechwalać się, ale zarówno Rada Gminy jak i na poszczególnych Komisjach
zasugerowano, aby informować mieszkańców o wszystkich osiągnięciach na
łamach naszej gazety gminnej. Środki pozyskane zarówno te już przyznane
fizycznie czy też te przyrzeczone stanowią niemałą kwotę. Na chwilę obecną
mamy pozyskane 7 mln środków zewnętrznych a końcem kwietnia po
rozliczeniu oczyszczalni powinniśmy mieć umorzoną kwotę około 4 mln
złotych. W ubiegłych latach nie mieliśmy takiej możliwości. Jednak musimy
zdawać sobie sprawę, że środki te są coraz trudniejsze do pozyskania. Jest
zawiedziony co do sposobu rozdawania tych środków i uważa że ten podział
środków jakby był na etapie uzgodnień samorządowych, wtedy byłaby większa
racjonalizacja tych środków, czyli byłyby wydawane naprawdę na to na co
potrzeba. Zauważył, że z wielką satysfakcją przyjął informację o pozyskaniu
kwoty ponad 2 mln złotych na remont Ośrodka Zdrowia, który wymagał już
remontu i gdyby te środki nie zostały pozyskane musielibyśmy na prace
koniczne wyasygnować je z własnego budżetu. Podobna sytuacja jest w innych
działach. Generalnie najważniejsza dla Wójta i dla naszej gminy jest
kanalizacja. W pierwszym rozdaniu było 70 mln środków do rozdania, a
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złożonych wniosków było na kwotę 750 mln , czyli 10 % do rozdania środków
w stosunku do potrzeb. W chwili obecnej sytuacja jest trochę lepsza bo
złożonych wniosków jest na kwotę 650 mln a do rozdania jest 150 mln czyli 1:4.
Stwierdził, że ma nadzieję, że obecny poprawiony projekt, w którym staramy się
o kwotę 20 mln uzyska akceptację. Gdybyśmy otrzymali te środki to byłyby one
dla nas wentylem bezpieczeństwa, że kanalizację mamy rozpoczętą na dobrym
poziomie. Oczyszczalnia, która pochłonęła kwotę 13 mln złotych wraz z
kolektorem ciśnieniowym, gdyby nie była konieczna to za tę kwotę można by
zrealizować inne ważne zadania. Ze swojej strony zapewnił, że robi wszystko
aby te wnioski składane odpowiednio wyeksponować, ale na szczeblu
oceniającym nie ma takiej możliwości. Zespoły powoływane są anonimowo i
nie ma do nich dostępu i może to i słusznie, ale nie działa to tak jak powinno.
Gdyby te środki były dzielone na mieszkańca i do dyspozycji samorządu o wiele
racjonalniej same samorządy by te środki wydały. Po ostatnich rozdaniach z
trzech następnych działń, a więc w edukacji, sporcie i w drogach gdzie jako
gmina nie braliśmy udziału praktycznie powiat bielski jest wycięty z
wszystkiego. Jedynie naszej gminie udało się pozyskać środki na remont
Ośrodka Zdrowia, a pozostali Wójtowie, Burmistrzowie są wręcz wściekli, że
tak wygląda podział i dostęp do tych środków. Przed nami w tym roku z PROW
dwa zadania: jedno dotyczy OSP w Kaniowie gdzie można powiedzieć już na
100%, że na ten wniosek dostaniemy 500 tys. zł. tj. maksymalnie ile można było
dostać, a drugie zadanie to uruchamiamy kanalizację obejmującą ujęcie wody
pitnej, gdzie mamy oddzielny projekt. Przygotowani jesteśmy bardzo
precyzyjnie na wszystkie te zadania, które żeśmy w komisjach i w radzie
włączyli do wieloletniego planu inwestycyjnego i te przygotowania świadczą o
nas na tyle dobrze, że wszystkie wydatki związane ze sprawami
dokumentacyjnymi nie pójdą na marne. Kanalizacja którą już mamy wykonaną
na ujęciu wody pitnej i otoczenie tych budynków też będzie zgłaszane i
prawdopodobnie na 90% można powiedzieć, że uda się pozyskać na nią środki.
Ten rok będzie przełomowy bo ruszy Ośrodek Zdrowia i zadania z PROW.
Ponad dwu letnie zmagania i szukanie możliwości pozyskiwania środków były
cały czas oceniane, że w gminie może nic się nie robi. Mieszkańcy nie mają w
tym temacie tak szczegółowej wiedzy, ale szanowni radni wiedzą, bo
wielokrotnie te wnioski poprawialiśmy, że ten rok może być przełomowy co do
pozytywnych pierwszych rozwiązań, że uzyskaliśmy środki i może uzyskamy
następne miliony do naszej gminy.
Podsumowując Wójt podziękował Radzie za dotychczasową współpracę, która
jest bardzo żywa i niejednokrotnie bardzo impulsywna, ale cieszy się z tego bo
tak praca powinna wyglądać. Najważniejszy jest efekt. Dziękując za rzeczowość
i wyrozumienie podkreślił, że o współpracy świadczą najlepiej uchwały, które w
ubiegłym roku niemal wszystkie podejmowane były jednogłośnie. Kolejno
podziękował Pani Skarbnik za jej dyscyplinę i bardzo dużą odpowiedzialność
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przy wykonaniu budżetu, a następnie
urzędowi za kolejny zamknięty rok.

kierownikom referatów i całemu

Radna Danuta Kubik poinformowała, że w dniu wczorajszym brała udział z
Panem Wójtem i Radnym Jonkiszem w spotkaniu z Ministrem Rolnictwa –
Markiem Sawickim, który wyjaśnił sposób przyznawania środków i jak
zauważyła trzeba mieć naprawdę siłę przebicia, żeby te środki pozyskać.
Podniosła sprawę przystąpienia do poszerzenia kanalizacji we wsi bo ma to
wpływ na zdrowie społeczeństwa jak i dla czystości.
f) Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek odczytał projekt uchwały w sprawie
rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok oraz
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. W wyniku przeprowadzonego
jawnego głosowania Uchwała Nr XXVIII/219/2009 Rady Gminy Bestwina z
dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z
wykonania budżetu gminy za 2008 rok oraz udzielenia absolutorium
Wójtowi Gminy - została przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała
stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu.
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek podkreślając, że jest to pierwszy autorski
budżet złożył Wójtowi Gminy Stefanowi Wodniakowi serdeczne gratulacje za
wykonanie budżetu, za uzyskanie absolutorium i za atmosferę jaka panuje w
Radzie, chociaż nieraz jest bardzo głośno, padają różne zdania ale ważne są
efekty, a tych nie musimy się wstydzić.
Wójt Stefan Wodniak jeszcze raz podziękował za to już i poprosił o dalej.

Ad. 6
W liczbie 15 radnych, Rada Gminy przystąpiła do podejmowania uchwały.
Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy.
Opinie komisji do przedstawionego projektu przedstawiali przewodniczący
poszczególnych komisji:
– Komisji Budżetu i Finansów – Przewodniczący Antoni Grygierzec,
– Komisji Rozwoju Gminy, Ochrony I kształtowania Środowiska –
Przewodniczący Andrzej Wojtyła,
– Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego –
Przewodniczący Benedykt Kohut,
Rada Gminy podejmowała uchwałę w sprawie:
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1) Ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe
warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki
wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku
pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość
nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego
przyznawania i wypłacania.

Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Dyrektor Arkadiusz Maj informując, że
projekt tej uchwały był omawiany na posiedzeniach wszystkich trzech komisji.
Przyjęcie tej uchwały pozwoli gminie wywiązać się z obowiązku płacowego w
stosunku do nauczycieli. Przyjęte stawki dodatków pozwolą wyregulować płace
w grupie nauczycieli w taki sposób, że obowiązek, który mamy spełnić zostanie
spełniony.
• Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji stałych.
• Brak głosów w dyskusji.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXVIII/220/2009
Rady Gminy Bestwina z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia
Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki
przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego,
funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych
składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy
sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania
– została przyjęta 15 głosami „za”, tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik
nr 10 do nin. protokołu.
Ad. 7
Informacje bieżące – Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek odczytał pisma, które
wpłynęły do Rady:
• Pan Jan Ślósarczyk zwrócił się z wnioskiem o wykonanie tablicy
pamiątkowej z listą nazwisk żołnierzy naszej Gminy, którzy polegli na
frontach II wojny światowej, począwszy od kampanii wrześniowej w
1939r.
• Pani Bogusława Olek w swoim piśmie informuje, że przystępuje do
wykonania ogrodzenia swojej posesji, a z uwagi na fakt że jedna strona
przylega do boiska piłkarskiego prosi o zabezpieczenie boiska siatką o
wysokości 5-6 metrów celem uniknięcia konfliktów, jakie bez wątpienia
mogą powstać w chwili wpadnięcia piłki na ogrodzony teren. Pisma
stanowią załącznik nr 11 i 12 do nin. protokołu.
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Kolejno przeczytał zaproszenie Wójta Gminy Bestwina na uroczyste złożenie
kwiatów z okazji obchodów Święta Konstytucji 3 maja. Pismo stanowi
załącznik nr 13 do nin. protokołu.
Radni odnieśli się do pisma Pana Jana Ślósarczyka i po krótkiej dyskusji
wysunięto wniosek aby pismo skierować do Komisji celem rozpatrzenia.
Radny Andrzej Wojtyła poinformował, że w ostatnim czasie odbyły się dwa
wyjazdowe spotkania Komisji Rozwoju Gminy, Ochrony i Kształtowania
Środowiska, których celem było rozwiązanie problemów związanych z ochroną
środowiska oraz problemów poruszanych przez mieszkańców.
Pierwsze spotkanie odbyło się w dniu 14 kwietnia 2009r. mające na celu
zbadanie przyczyn zanieczyszczeń wody, jakie w ostatnim czasie zgłaszane były
przez mieszkańców Gminy Bestwina. Miejscem spotkania była stacja
uzdatniania wody mieszcząca się przy ul. Młyńskiej w Kaniowie. Podczas
wyjazdu członkowie komisji mieli okazję zapoznać się z wszystkimi etapami
procesu filtracji i uzdatniania wody, które sprowadzają się w uproszczeniu do
dwóch głównych etapów, a mianowicie oczyszczania wody z nieczystości
stałych oraz wytrącenia z wody związków chemicznych, takich jak związki
magnezu i żelaza. Członkowie komisji mieli możliwość zapoznania się z
czystością wody, która w momencie wypływania ze stacji była czysta i nie
nosiła znamion jakiegokolwiek zanieczyszczenia. Podczas spotkania Komisja
stwierdziła, iż w chwili obecnej ilość wytwarzanej wody pokrywa się z ilością
pobieraną przez mieszkańców, jest to zjawisko niepokojące. Istniejące zbiorniki
retencyjne – 2 podziemne i 1 powierzchniowy są w ciągu doby czterokrotnie
rozbierane i uzupełnianie, nie dając tym samym możliwości zgromadzenia tzw.
zapasu bezpieczeństwa. Niezbędne wręcz staje się wybudowanie kolejnego
zbiornika retencyjnego mogącego dać Gminie a tym samym mieszkańcom
rezerwę wodną około 2,5 tys. m3 . Taka rezerwa pozwoliłaby na regularne
płukanie, czyszczenie sieci oraz zaspokojenie większego poboru wody w
weekendy oraz podczas ciepłych miesięcy kiedy to pobór wzrasta. Komisja
wnioskuje o rozbudowę linii filtrującej, mogącej zwiększyć ilość produkowanej
wody. Obecna linia działa już w pełni mocy. Niezbędne wydaje się również
zmodernizowanie pompowni, które wymagają ręcznego sterowania oraz 24
godzinnego dozoru i regulacji ciśnienia przez pracownika stacji. Zastosowanie
nowych technologii pozwoliłoby na stabilniejszą kontrolę ciśnienia przez
automatyczne sterowanie. Zdaniem Komisji zajęcie się jakością wody i jej
ciśnieniem jest priorytetowym zadaniem zaraz po uwolnieniu finansowania
kanalizacji.
Komisja wnioskuje ponadto aby zintensyfikować wymianę sieci wodociągowej,
która również pozwoliłaby na dostarczenie do gospodarstw domowych wody o
lepszych parametrach i ciśnieniu. Komisja odniosła się także do polityki
działania firmy KOMBEST, która w głównej mierze opiera się na wymianie
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strategicznych odcinków z uwagi na niewystarczającą ilość środków na nowe
inwestycje. Sukcesywnie od 8 lat wymienianych jest ok. 10 km sieci rocznie
wraz z przyłączami. Jednak wymiana w takim tempie nie pozwala na znaczące
zwiększenia ciśnienia w rurach, a tym samym przy bardzo zróżnicowanym
poborze łatwiej o ruchy wody powodujące zrywanie osadów w rurach i
zanieczyszczenie wody. Dla wyjaśnienia warto wspomnieć, że wymiana sieci
wodociągowej jest prowadzona na bieżąco i finansowana jest z pożyczek
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i środków własnych Gminy.
Przy obecnym stanie inwestycyjnym naszej gminy trudno jednak skierować na
te zadania znaczące środki, które w szybkim czasie pozwoliłyby rozwiązać ten
problem. Jednakże władze gminy jak i radni zdają sobie sprawę z tego problemu
i podjęte zostaną działania na celu jak najszybszego rozwiązania tego problemu.
Drugie spotkanie odbyło się w dniu 16 kwietnia br. podczas, którego
członkowie Komisji odwiedzili Sołectwo Janowice oraz Sołectwo Bestwina.
Badali problem zanieczyszczenia pięciu alei oraz przydrożnego
zanieczyszczenia obszarów leśnych w tym rejonie, a także problem dzikiego
wysypiska przy ul. Pisarzowickiej. Pomimo tablicy informującej o zakazie
wysypywania śmieci teren ten w dalszym ciągu jest zanieczyszczany. Ponadto
zapoznali się z następującymi problemami mieszkańców:
- braku oświetlenia ulicy Górskiej,
- bardzo wąskiej ulicy Targanickiej,
- problem mieszkańców ul. Miodowej spowodowany fatalnym stanem
nawierzchni drogowej prowadzącej do okolicznych posesji,
Członkowie komisji zapoznali się również ze stanem byłego przedszkola w
Janowicach po ponownym zajęciu go przez Gminę na skutek wypowiedzenia
najmu. Jak nadmienił budynek jest w fatalnym stanie i w imieniu Komisji,
stwierdził, że ma nadzieję, iż Wójt podejmie odpowiednie kroki w stosunku do
lokatora, który dzierżawił ten obiekt. Członkowie Komisji rozważali możliwość
rozwoju i zabezpieczenia terenów zielonych tzw. terenów rekreacyjnych w
Janowicach. Wszystkie badane problemy wydają się być zasadne i podjęte
zostaną prace Komisji mające na celu rozwiązanie tych problemów.
Podsumowując dodał, że Komisja ma nadzieję, że Wójt Gminy Bestwina
pomoże w rozwiązaniu tych problemów wpisują odpowiednie środki w budżet
gminy.
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek odniósł się do wypowiedzi Radnego
Wojtyły w zakresie ochrony środowiska informując, że w dniach 6-8 kwietnia
po raz drugi w niedługim okresie czasu odbyła się zbiórka surowców wtórnych
przy Szkole Podstawowej w Bestwinie. Mimo tego, że śmieci segregowane były
odbierane w zeszłym miesiącu to zebrano 4 tony makulatury oraz setki
kilogramów innych odpadów. Jak zauważył warto organizować takie akcje.
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Radny Antoni Grygierzec odniósł się również do wypowiedzi Radnego Wojtyły
lecz w temacie wodociągów, informując, że analizując wykonanie budżetu za
poprzedni rok można stwierdzić, że na 1mln zł., które było zaplanowane
wykonano inwestycje tylko na kwotę 258 tys. co stanowi 25% planu. Jak
zauważył na ujęciu czy na stacji uzdatniania wody nie było od paru lat żadnych
inwestycji i środków na modernizację. Podsumował swą wypowiedź
stwierdzeniem, iż wcale tak dużo w tym zakresie nie robimy.

Ad. 8
Przewodniczący Jerzy Zużałek w ramach wniosków i zapytań radnych oraz rad
sołeckich w pierwszej kolejności odczytał wnioski z protokołów posiedzeń rad
sołeckich i zebrań wiejskich:
Wnioski Rady Sołeckiej w Bestwince z dnia 13.03.2009r. (załącznik nr 14 do
nin. protokołu)
- wyremontowanie wszystkich dróg w Sołectwie a przede wszystkim o
natychmiastowy remont ul. Starowiejskiej, Ładnej oraz ul. Magi.
Wnioski i Uchwały z Zebrania Wiejskiego w Janowicach z dnia 29 marca
2009r. (załącznik nr 15 do nin. protokołu)
Wnioski:
- wyasfaltowanie ul. Borowej w miejscach gdzie nie ma asfaltu
- wyremontowanie ul. Miodowej wraz z dojazdami do posesji
- prośba o dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Janowice w 2009r.
- powrót przedszkola do poprzedniego obiektu i remont budynku łącznie z
płotem,
- poszerzenie i remont ul. Targanickiej,
- zabezpieczenie środków finansowych na zakup boiska,
- wykonanie asfaltowania i odwodnienia ul. Famułkowej,
- wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Podlesie oraz utwardzenie i
asfaltowanie wzdłuż lasu, od p. Kudrów do ul. Szkolnej,
- zaprojektowanie i wykonanie chodnika od ul. Targanickiej w stronę
Leśniczówki,
- wykonanie chodnika wzdłuż ul. Janowickiej od p. Ciszczoń do p.
Grzybowskich,
- wykonanie oświetlenia ul. Janowickiej od granicy z Bestwiną do centrum
Janowic,
- wykonanie oświetlenia na ul. Górskiej od p. Kapałów do ul. Janowickiej,
- wykonać parking przy Szkole w Janowicach od ul. Janowickiej,
- zabezpieczenie kwoty ok. 50 tys. złotych na dalsze prace na terenach
rekreacyjnych,
14

- nałożenie nowej nawierzchni asfaltowej na ul. Borowej od ul. Janowickiej
i wzdłuż stawu,
- nałożenie nowej nawierzchni asfaltowej na ul. Łanowej,
- nałożenie nowej nawierzchni asfaltowej na ul. Pisarzowickiej,
- rozpatrzyć możliwość wykonania chodnika wzdłuż ul. Janowickiej od ul.
Pszczelarskiej do granicy z Bestwiną.
Po odczytaniu wniosków Przewodniczący udzielił głosu następującym radnym:
Radny Stanisław Nycz zwrócił się z pytaniem do Zastępcy Wójta Artura
Beniowskiego o udzielenie informacji na temat pozyskania ziemi na tereny
rekreacyjne.
Radny Ludwik Mieszczak poinformował zebranych, iż otrzymał pismo od
mieszkańca gminy Pan Jana Ślosarczyka poruszające temat komunikacji
pomiędzy Czechowicami – Bestwiną – Janowicami oraz Bielskiem – Bestwiną –
Kaniowem. Następnie odczytał wysunięte w nim wnioski:
- uruchomić komunikację miejską pomiędzy Czechowicami – Bestwiną –
Janowicami oraz Czechowicami i Kaniowem,
- uruchomić linię 58 między przystankiem „Sosna” a Centrum Bestwiny,
- zwiększyć częstotliwość kursów autobusów PKS w soboty i niedziele,
W dalszej części pisma zostały sformułowane następujące pytania:
- czy Urząd przy zawieraniu umów z przewoźnikami zna temat zniżek dla
emerytów i rencistów, ponieważ PKS uwzględnia tylko zniżki dla I grupy
inwalidzkiej,
- jak wygląda stan prawny bocznej ulicy Witosa, ponieważ Pan Jan Stanclik
twierdzi że przekazał część swojego gruntu pod drogę na rzecz gminy, a w
dalszym ciągu widnieje w ewidencji urzędowej dróg jako właściciel.
Radny Antoni Grygierzec zwrócił się do Pana Bogusława Stolarczyka –
Radnego Powiatowego z zapytaniem i jednocześnie informacją, że na zebraniu
wiejskim w Kaniowie nie uzyskał odpowiedzi od Pana Pięty na temat wyglądu
skrzyżowania na Kominkowicach po wykonaniu remontu ulicy Witosa. Sytuacja
w tym miejscu jest dość skomplikowana, ponieważ nie ma tam chodników ani
przejść dla pieszych. Obok skrzyżowania został wykupiony teren na poszerzenie
skrzyżowania oraz aby powstał prawoskręt na Bestwinę z ulicy Krzywolaków.
Ponadto znajduje się tam centrum handlowe, a co za tym idzie duży ruch
pieszych. Zauważył, że Pan Pięta mimo, że odpowiada za drogi powiatowe nie
był zorientowany o jaki teren chodzi. Zapytał również o pobocza, bo na odcinku
od skrzyżowania aż do stacji kolejowej nie ma pobocza, a jak wiemy drogi o
pewnym standardzie powinny mieć co najmniej metr pobocza.
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek zwrócił się również do Radnych
Powiatowych z pytaniem dotyczącym skrzyżowania ul. Krzywolaków z ul.
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Czechowicką. Z Powiatu była informacja, że remont tego skrzyżowania
rozpocznie się jak tylko warunki atmosferyczne na to pozwolą. Jak widać
dogodne warunki atmosferyczne na tego typu prace są już od ponad miesiąca a
remontu nie ma. Poprosił o odpowiedź czy jest już ustalony termin tych prac, a
jeżeli nie to poprosił o interwencję.
Radny Stanisław Nycz poruszył temat odwodnienia na odcinku od Pani Bożek
do Pana Kudła.
Radny Jerzy Borutka poprosił o wyjaśnienie na łamach Magazynu Gminnego do
czyich obowiązków należy wykonanie mostków tzw. zjazdów do posesji
prywatnych. Problem powstał w momencie wykonania drugiej nakładki na ulicy
Janowickiej.
Radny Jerzy Kijas poprosił o informację na temat zgłoszeń do przedszkoli. Jak
wygląda na dzień dzisiejszy stan ilości zgłoszeń do ilości miejsc jakimi
dysponują przedszkola.
Radny Jan Wróbel złożył wniosek o ustawienie znaku ograniczającego wjazd
pojazdów do 2,5 t lub 1,5 t na ulicy Plebańskiej pomiędzy cmentarzem.
Zauważył tam zwiększony ruch pojazdów 3 i 4 osiowych z dużym ciężarem i
uważa że ruch taki powoduje zakłócenia przejazdu a także spowoduje duże
zniszczenia w tym miejscu. Zaproponował także aby na odcinku tym była droga
jednokierunkowa.
Sołtys Bestwinki Józef Gawęda poinformował, że 26 kwietnia odbędzie się
zebranie wiejskie w Remizie Strażackiej o godz. 1110 na które serdecznie
zaprasza. Obok spraw bieżących będą poruszane trzy główne tematy tj.
1) przekształcenie Kółka Rolniczego w skup złomu,
2) kanalizacja
3) omówienie stanu dróg, a w szczególności ul. Starowiejskiej i Ładnej.
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek poinformował o akcji krwiodawstwa w
Kaniowie w dniu 26 kwietnia br. w godz. od 900 – 1300 i zaprosił chętnych do
wzięcia w niej udziału.
Radny Edward Jonkisz zaprosił zebranych na Derby, które odbędą się w dniu 26
kwietnia w Kaniowie o godz. 1600 pomiędzy Bestwiną i Kaniowem.
Sołtys Marek Pękala zaprosił serdecznie wszystkich chętnych do Kaniowa w
dniu 25 kwietnia na godz.1000, gdzie z inicjatywy Rady Sołeckiej w Kaniowie
wspólnie z Urzędem Gminy i wszystkimi organizacjami działającymi na naszym
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terenie odbędzie się tzw. sprzątanie świata. Zakończenie akcji planowane jest na
terenie UKS „SET” gdzie będzie gorący poczęstunek.
Ad. 9
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek w ramach udzielania odpowiedzi na
wnioski i zapytania, udzielił głosu następującym Radnym:
Radny Powiatowy Bogusław Stolarczyk odniósł, się do swojej pracy w
powiecie. Stwierdził, że to co zostało zrobione (oczywiście wspólnie z Radą
Gminy i Panem Wójtem) czyli dwie drogi, które na pewno będą realizowane w
tym roku to nie jest mało. Odnośnie opóźnień wyjaśnił, że zostały one
spowodowane nowymi przepisami tzw. uzgodnieniami środowiskowymi.
Dotyczyło to głównie ul. Witosa. Jak wiemy kończy się remont ul. Janowickiej i
w tym miejscu podziękował Radzie i Wójtowi za dotację na tę inwestycję.
Wyraził pogląd iż ma nadzieję, że w tej kadencji uda się jeszcze wyremontować
ul. Bialską. Odnośnie skrzyżowania na Kominkowicach poinformował, że
skrzyżowanie to na pewno będzie wyglądało tak jak jest to zaplanowane w
projekcie. Na pewno będą wykonane pobocza zgodnie z normami europejskimi.
W najbliższy wtorek będzie w powiecie i zapozna się dokładnie z planami i
wtedy będzie mógł udzielić szczegółowych informacji. Podsumowując dodał, że
uważa iż pracują dobrze i wspierają prace Wójta i Rady na tyle ile mogą.
Radny Powiatowy Józef Maziarz poinformował, że radni powiatowi znają
przede wszystkim nazwy ulic swojej gminy i tak są identyfikowani. Dlatego
zdarza się że ktoś nie zna nazw ulic w innej gminie. Ponadto poinformował, że
na ostatniej sesji Rada Powiatu udzieliła absolutorium Zarządowi Dróg za
2008r. Przedstawił kilka liczb i tak: planowano zadania na kwotę 6 838 tys. a
wykonano na kwotę 14 415 tys. co stanowi 210 %. W sprawozdaniu tym nie
ujęto planu i wydatków inwestycyjnych RPO w części bezkonkursowej. Zarząd
Dróg planował pozyskać około 12 mln zł. a pozyskał jedynie 679 tys. Odnośnie
skrzyżowania w Piekle przekazał informację, że jest zapewnienie z Powiatu, iż
jeżeli nie będzie wyremontowana w tym roku ul. Krzywolaków to na pewno
będzie wykonany remont przepustu.
Zastępca Wójta Artur Beniowski poinformował, że rowy przy drogach należą do
administratora drogi, a mostki i zjazdy do posesji należą do właścicieli posesji.
Przepusty na ulicy Pszczelarskiej zostały zlecone do wykonania Spółce Wodnej
i prace tam rozpoczną się w momencie ukończenia robót na ulicy Młyńskiej.
Jeżeli chodzi o nawiezienie ziemi na tereny rekreacyjne w Janowicach to odbyła
się wizja lokalna, w której uczestniczył również Sołtys Janowic Jan Stanclik i
Dyrektor CKSiR w Bestwinie Grzegorz Boboń. Postanowiono, że jeżeli będzie
tylko dostępna dobra ziemia to będzie wyrównywany teren po lewej strony od
sceny. Wyrównanie terenu po prawej stronie sceny na chwilę obecną jest
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niemożliwe z uwagi na duży spad terenu. Prace te wymagałyby uzyskania
pozwolenia na prace ziemne oraz bardzo dużych nakładów.
Wójt Stefan Wodniak poinformował, że transport jest w tej chwili w
modyfikacji. Przejęliśmy PKS a z PKM Czechowickim nie prowadzimy
rozmów, ponieważ trasy komunikacyjne, o których mówi Pan Ślósarczyk są
obsługiwane przez małe busy PKS. Jeżeli chodzi o zwiększenie częstotliwości
kursów w soboty i niedziele w chwili obecnej nie ma takiej możliwości. Na
trasach są co pewien czas prowadzone dokładne analizy i nie wynika z nich aby
było takie zapotrzebowanie. W temacie przedłużenia linii 58 poinformował, że
na początku kadencji był ten temat rozważany, ale zostało to storpedowane i
zablokowane. Jeżeli pojawi się taka możliwość to wrócimy do tematu. Kolejno
wypowiedział się w zakresie drogi osiedlowej. Stwierdził, że wynikła w tym
temacie pewna dezinformacja. Droga ta jest drogą prywatną Pana Stanclika, a
nie drogą gminną. Właściciele okolicznych działek mają tylko służebność
korzystania z drogi. Jeżeli Pan Stanclik będzie chciał przekazać tę drogę na
rzecz gminy to musi złożyć stosowny wniosek i wtedy gmina podejmie
odpowiednie kroki. Wniosek musi być złożony przez właściciela drogi a nie
przez osoby, które mają służebność korzystania z drogi.
Dyrektor GZOSiP Arkadiusz Maj udzielił informacji w temacie ilości miejsc w
Przedszkolach. Ilość zgłoszonych dzieci w stosunku do ilości wolnych miejsc
wygląda następująco:
Bestwina
zgłoszono: 119 dzieci
ilość miejsc: 100
Bestwinka zgłoszono: 88 dzieci
ilość miejsc: 60
Janowice
zgłoszono: 53 dzieci
ilość miejsc: 40
Kaniów
zgłoszono: 106 dzieci
ilość miejsc: 100
W dniu 24 kwietnia br. komisja kwalifikacyjna rozpocznie prace i podejmie
stosowne decyzje uwzględniając warunki rozwojowe dzieci i pojemność
przedszkoli. Osoby zainteresowane zostaną poinformowane o decyzji komisji
kwalifikacyjnej.
Wójt Stefan Wodniak uzupełnił wypowiedź Dyrektora GZOSiP informując, że
w tych zgłoszeniach do przedszkoli są dzieci 2-letnie, które nie będą przyjęte z
uwagi na fakt, iż wymagają większej opieki. Co roku tak jest, że składa się
więcej deklaracji, a po weryfikacji tylko 80% dzieci spełnia kryteria i zostaje
przyjęta do przedszkola. Gmina jak i większość gmin w Polsce nie spełnia w
100% zapotrzebowania. Będzie przekonywał Radę aby dalszy zasób
przedszkolny nie był organizowany przez gminę. Będzie zachęcał i dopingował,
żeby tworzyć niepubliczne przedszkola czy też zespoły lub punkty
przedszkolne. Są to nowe formy, ale myśli, że aktualne na dzisiejszy czas. Jest
to pewna konkurencja. Takim obiektem dysponujemy w Janowicach i jak byliby
chętni to mogło by tam powstać przedszkole. Będzie proponował Radzie aby iść
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w tym kierunku bo patrząc w budżet widzimy jakie jest obciążenie przedszkoli.
Problemu w przedszkolach w gminie nie ma, mogą zdarzyć się pojedyncze
przypadki ale postaramy się je rozwiązać. Ponadto poinformował, że jest
rozważana możliwość aby w przyszłym roku roczniki 5 i 6 letnie zaczęły
działać jako oddziały szkolne w szkołach, za którymi szły by do naszej gminy
subwencje.
W ramach odpowiedzi Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek odczytał pismo
Zastępcy Wójta Artura Beniowskiego dotyczące stanu dróg i poboczy. Pismo
stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Ad. 10
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Jerzy Zużałek dziękując za
udział w obradach, za dyskusję, zamknął XXVIII sesję Rady Gminy Bestwina w
dniu 23 kwietnia 2009 roku.
Sesja rozpoczęła się o godz. 14:30 a zakończyła o godz.16:25.
Protokolant:
Insp. Brygida Jankowska

Sekretarz obrad:
Radny Andrzej Wojtyła
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