
Bestwina, dn. 8 grudnia 2005r. 
 

P r o t o k ó ł  Nr XXX/2005 
 
z sesji Rady Gminy Bestwina odbytej w dniu 8 grudnia 2005 roku                          
w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bestwina. 
 
Protokół obejmuje uchwały Rady Gminy Bestwina od Nr XXX/220/2005 do             
Nr XXX/221/2005. 
Lista obecności radnych oraz gości stanowi załącznik nr 1 i 2 do nin. protokołu. 
Na ustawową liczbę 15 radnych w sesji uczestniczyło 15 radnych co stanowi 
100%.  
Z ramienia Urzędu Gminy w sesji uczestniczyli: 
- Anatol Faruga         – Wójt Gminy Bestwina 
- Stanisław Wojtczak – Zastępca Wójta 
- Stanisława Grzywa  - Skarbnik Gminy 
- Kierownicy Referatów: U.Smalcerz, B.Stankiewicz oraz dyrektorzy 
jednostek organizacyjnych: GZOSiP- A. Maj, CKSiR - G.Boboń, GBP – 
Teresa Lewczak, a także prezes PK „KOMBEST” Wacław Waliczek. 

 
Projekt porządku obrad: 
 
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji. 
2. Wybór sekretarza obrad. 
3. Zatwierdzenie projektu porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 
5. Podjęcie uchwał w sprawie: 

• przyjęcia rocznego programu współpracy gminy Bestwina                             
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa               
w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na rok 2006, 

• wystąpienia do Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce oraz 
Śląskiego Związku Gmin i Powiatów,  

6. Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2006r. 
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 oraz wszystkich pozostałych gości przybyłych na obrady. 
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Otworzył XXX sesję Rady Gminy Bestwina w dniu 8 grudnia 2005r.  Na 
podstawie posiadanej listy obecności stwierdził prawomocność obrad.  
 
Ad.2 
Zgodnie z ustalonym, harmonogramem sekretarzem obrad jednogłośnie 
wybrana została radna Krystyna Grygier.. 
 
Ad.3 
Przewodniczący przedstawił projekt porządku obrad i jednocześnie 
poinformował, że została wprowadzona autopoprawka w tytule pierwszego 
projektu uchwały o brzmieniu: „przyjęcia rocznego programu współpracy gminy 
Bestwina z podmiotami niezaliczonymi do sektora finansów publicznych i 
niedziałającymi w celu osiągnięcia zysku na rok 2006.” Wprowadzona 
autopoprawka została przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie. Również 
jednogłośnie został przyjęty porządek obrad z naniesiona autopoprawką. 
 

Ad.4 
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek stwierdził, że protokół z ostatniej 
sesji z dnia 24 listopada 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: 
 
• przyjęcia rocznego programu współpracy gminy Bestwina z podmiotami 
niezaliczonymi do sektora finansów publicznych i niedziałającymi w celu 
osiągnięcia zysku na rok 2006 – krótkich wyjaśnień udzielił Wójt 
informując, że jest to uchwała, która podejmowana musi być co roku , a w 
stosunku do tego roku nie została zmieniona. 
Opinie komisji stałych do projektu są pozytywne z wyjątkiem Komisji 
Budżetu i Finansów, która tego projektu nie rozpatrywała. 
Brak głosów w dyskusji. 
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXX/220/2005 w sprawie przyjęcia 
rocznego programu współpracy gminy Bestwina z podmiotami 
niezaliczonymi do sektora finansów publicznych i niedziałającymi w celu 
osiągnięcia zysku na rok 2006 – została przyjęta 15 głosami „za” tj. 
jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 3 do nin. protokołu. 
 

• wystąpienia do Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce oraz Śląskiego 
Związku Gmin i Powiatów – Wójt wyjaśnił, że jest to  poparcie i wspólne 
działanie wszystkich miast i gmin skupionych w Stowarzyszeniu Gmin 
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Górniczych w celu ułatwiania prywatnym osobom i podmiotom, które 
działają na terenie szkód górniczych starania się o usuwanie szkód 
górniczych. To bowiem, co zmienił Sejm jest na niekorzyść naszych 
mieszkańców. Dlatego, ponieważ kto chce ze szkód górniczych 
odszkodowanie musi wnieść 5% wartości tej szkody, która będzie 
naprawiona. Do tej pory było to na zasadzie ugody. 
Opinie komisji stałych do projektu są pozytywne z wyjątkiem Komisji 
Budżetu i Finansów, która tego projektu nie rozpatrywała. 
Brak głosów w dyskusji. 

     W wyniku głosowania Uchwała Nr XXX/221/2005 w sprawie wystąpienia 
do Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce oraz Śląskiego Związku 
Gmin i Powiatów – została przyjęta 15 głosami ‘za” tj. jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu. 

 

Ad.6 
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2006 rok (załącznik nr 5 do 
nin. protokołu) był omawiany na posiedzeniach komisji stałych w związku z 
czym Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek poprosił poszczególnych 
przewodniczących komisji o przedstawienie opinii do przedłożonego projektu: 
 

Komisja Rozwoju Gminy, Ochrony i Kształtowania Środowiska – 
Przewodniczący Tadeusz Wróbel 

 
Wnioski radnych: 
 
Wnioski: Radnego Antoniego Grygierca i Radnego Edwarda Jonkisza 
 
- wykreślić z projektu budżetu na 2006r. budowę nowego przedszkola, 
- wykreślić wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Mirowskiej 
- dokończyć asfaltowanie ulic Myśliwskiej, Sarniej i Jagodowej, 
- zbudować ulicę Ks. Wieczorka około 300m, 
- zrezygnować z zakupu budynku na terenach żwirowni wodzisławskiej, 
- zbudować chodnik dla pieszych od centrum Kaniowa w kierunku dworca 
kolejowego przy Batalionów i Witosa, 

- wykonać oświetlenie odcinka drogi ul. Czechowickiej i Rybackiej około 6 
lamp, 

- dokonać częściowego remontu części dydaktycznej w Przedszkolu                           
w Kaniowie, 

- opracować dokumentację na adaptację pozostałej części budynku 
Przedszkola, 

- zwiększyć środki na remont sali widowiskowej OSP w Kaniowie, 
- opracować koncepcje zagospodarowania i rekultywacji terenów 
przejętych od Żwirowni Wodzisław, 
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Wnioski: Radnej Marii Maroszek i Radnego Marka Wójcika 
 
- na wymianę sieci wodociągowej w gminie podnieść nakłady do 1 miliona 
złotych w roku 2006, 

- dokonać remontu ul. Podleskiej wraz z odwodnieniem, 
- wykonać brakujący chodnik przy ul Kościelnej, 
- wykonać chodnik przy ul. Krakowskiej od Magówki do Piekarni, 
- zweryfikować koszty budowy estrady w Kaniowie, 

 
Wnioski: Radnego Tadeusza Wróbla i Radnej Danuty Kubik 
 
- konieczna wymiana sieci wodociągowej na wskutek częstych awarii na ul. 
Braci Dudów w Bestwince i ustawienie znaku ograniczającego szybkość 
ruchu, 

- wykonać należytą nakładkę również na tej ulicy z powodu często 
wypadających dziur, 

- modernizacja skrzyżowania w centrum Bestwinki u zbiegu ulic 
Dworkowej, Floriana i Sebastiana. Na skrzyżowaniu tym ciągle zbiera się 
woda – brak odwodnienia. Postulat ten od paru lat jest stawiany na 
zebraniu Rady Sołeckiej i Zebraniach Wiejskich. 

 
 

Komisja Budżetu i Finansów – Przewodniczący Wiesław Szypuła 
   
Komisja odbyła dwa posiedzenia: pierwsze posiedzenie dotyczyło tych zadań, 
które są w gestii wójta, zaś drugie było poświęcone jednostkom organizacyjnym 
jak również odpowiedzi na zapytania wnioskodawców, którzy na pierwszym 
posiedzeniu wnosili o zmianę do budżetu. Zaznaczył, że omawiając budżet, 
każdy wniosek powinien składać się z trzech elementów tj.: wskazania źródła, 
wskazania skutków i uzasadnienia prawnego. Komisja wysłuchała Wójta Gminy 
Anatola Farugi, Skarbnika Gminy Stanisławę Grzywa w sprawie przyjętych 
założeń do przyszłorocznego budżetu, a następnie przystąpiła do jego analizy, 
stawiania wniosków i określenia uwag. Pytania odnosiły się do % udziału  w 
planowanych wydatkach środków na tzw. zadania inwestycyjne, jak również ich 
udziału w dochodach własnych gminy. Podnoszono również kwestie znaczącej 
rozbieżności pomiędzy oczekiwaniami społecznymi (podnoszonymi głównie na 
zebraniach wiejskich, radach sołeckich i przez radnych), a propozycjami 
zawartymi w przedłożonym projekcie budżetu. Powyższa kwestia, ma zdaniem 
członków komisji, odniesienie do takich propozycji jak:  asfaltowanie i 
oświetlenie dróg gminnych, budowy chodników, zasadności budowy nowego 
przedszkola w Kaniowie, czy wykupu nieruchomości przy ulicy Żwirowej w 
Kaniowie na potrzeby Kombestu. Członkowie komisji zarzucili przedłożonemu 
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projektowi budżetu, iż pomimo zwiększonych dochodów - w porównaniu z 
latami poprzednimi - nie przeznaczono większych środków finansowych na 
zaspokojenie istotnych i oczekiwanych potrzeb społecznych, lecz przeznaczono 
je w znacznej mierze na tzw. rozdawnictwo.  
Poinformował, że powyższe uwagi do przedłożonego projektu budżetu mają 
swoje odzwierciedlenie  w konkretnych uwagach i wnioskach : 
         

1. Uwagi :  
 
- dział 700 gospodarka mieszkaniowa - brak uzasadnienia dla kwoty 
196.000 zł. - wymiana instalacji elektrycznej i odwodnienie  siedziby 
urzędu. 

 
- dział 750 administracja publiczna - wzrost kosztów o 21% ogółem,               
w tym  o 13 % wzrost wynagrodzeń, pomimo wzrostu inflacji tylko              
o 1.5%. 

 
- dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - brak 
uzasadnienia dla kwoty 100.000 zł. - wykup budynku na magazyn                            
i pompownie. 

 
- dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zbyt duże środki. 
Ograniczyć kwoty poprzez między innymi likwidację zbędnych etatów 
nauczycielskich.  Praca nauczycieli winna odbywać się w ramach tzw. 
pensum. Personel kuchenny ograniczyć, względnie zabezpieczyć 
pensje kucharek ze składek rodziców jako koszty posiłków, a nie z 
budżetu. 

 
- dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - nie mające 
uzasadnienia wydatki. Na wymieniony dział corocznie wydatkuje się 
około 10 % środków więcej niż w każdym roku poprzednim.                    
W propozycji budżetu to kwota bliska  1000 000 zł. 

 
- dział 926 kultura fizyczna i sport. Skąd  bierze się kwota 120 000 zł. na 
estradę w Kaniowie.  

                       
2. Wnioski: 
 
- przedłożyć uzasadnienie dla budowy nowego przedszkola w  Kaniowie                  
w kontekście budżetu na rok 2006. 
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- rozważyć wykonanie ograniczonego remontu - modernizacji 
istniejącego budynku przedszkola np. poprzez wymianę okien w części 
dydaktycznej. 
 

- uzasadnić konieczność przejęcia i zaasfaltowania drogi dojazdowej do 
istniejącej oczyszczalni ścieków w Kaniowie. 
 

- dokonać zmiany wykazu dróg przeznaczonych do asfaltowania, 
zgodnie  z postulatami mieszkańców i radnych. 
 

- wykreślić z planowanych wydatków, zakup nieruchomości przy ulicy 
Żwirowej w Kaniowie . 
 

- uregulować stan prawny nieruchomości zajętej pod działalność                
PK "Kombest". 

 
- w przypadku niemożności pozyskania lub wysokich kosztów 
pozyskania skały płonej, rozważyć możliwość jej pozyskania z innych 
źródeł np. z istniejącej tzw. drogi technologicznej. 

 
- brak inicjatywy pozyskania środków pozabudżetowych na realizację 
zadań z zakresu rozbudowy i modernizacji tzw. infrastruktury gminnej, 
w tym między innymi na budowę terenów sportowo – rekreacyjnych               
i rekultywacji terenów szkód górniczych. 

 
- uzasadnić zwiększenie o 500 000 zł. wydatków na oświatę w 2006 
roku w stosunku do roku poprzedniego. 

 
Wnioski członków komisji zmniejszające wydatki budżetowe na 

poszczególne zadania o kwotę : 
 
           1. nakładka asfaltowa na ulicy Mirowskiej                           105.000 
           2. wykup nieruchomości przy ulicy Żwirowej                      100 000 
           3. rezygnacja z budowy nowego przedszkola                     1 000 000 
           4. budżet oświaty                                                                    250 000 
           5. budżet Centrum Kultury                                                       50 000 
           6. budżet Gminnej Biblioteki                                                   50 000 
           7. wydatków na edukacyjną opiekę                                          50 000 
           8. remont Zamku                                                                     200 000 
           9. utrzymanie urzędu gminy                                                   100 000                                    
         10. kosztów budowy estrady                                                      50 000 
         11. opieka zdrowotna                                                                  34 000     
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Wnioski członków komisji wskazujące nowe zadania 
 

1. budowa chodnika wzdłuż ulic: Witosa, Batalionów i Krzywolaków. 
2. asfaltowanie ulic: Myśliwskiej, Sarniej, Jagodowej. 
3. oświetlenie ulicy: Czechowickiej, Rybackiej. 
4. wymiana okien w części dydaktycznej przedszkola w Kaniowie, 
wraz z opracowaniem dokumentacji na zagospodarowanie pozostałej  
części budynku obecnego przedszkola. 

5. budowa ulicy ks. Wieczorka. 
6. modernizacja sali OSP w Kaniowie. 
7. opracowanie koncepcji rekultywacji i zagospodarowania terenów 
pożwirowych przejętych od WPRB. 

8. rozpoczęcie realizacji uchwały RG Bestwina w sprawie przyjęcia 
wieloletniego planu zagospodarowania terenów rekreacyjnych w 
Kaniowie. 

9. wymiana sieci wodociągowej wzdłuż ulicy Braci Dudów. 
10. zabezpieczyć w przyszłorocznym budżecie środki na wykonanie 
dokumentacji  zagospodarowania terenów nie kubaturowych na 
potrzeby sportowo - rekreacyjne zespołu szkolno - przedszkolnego              
i gimnazjum   w Bestwinie. 

11. dokonać niezbędnej modernizacji i wymiany wyposażenia kuchni 
szkolnej  w Bestwinie. 

12. dokonać wymiany i modernizacji urządzeń placu zabaw przedszkola                    
w Bestwinie.  

 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poinformował też, że protokół z 
posiedzenia komisji został skierowany zgodnie z wymogami  do Wójta Gminy 
jako opinia Komisji Budżetu i Finansów w sprawie przedłożonego projektu.  
Jak poinformował dalej, drugie posiedzenie komisji miało za zadanie zapoznać 
się z projektem budżetu w zakresie jednostek organizacyjnych, jak również 
odpowiedzi na pytania wnioskodawców  co do słuszności ich wniosków. 
Posiedzenie to jednak skończyło się tak, że jako przewodniczący komisji 
przerwał posiedzenie, bowiem doszło do rozbieżności między członkami 
komisji tj. między zasadnością przegłosowania poszczególnych wniosków jako 
wniosków komisji. Powstało tzw. legislacyjne zamieszanie, ale po analizie i 
uzyskaniu informacji, pierwszy protokół, który jest protokołem zasadniczym – 
jest opinią komisji. Podkreślił, że spełnia on ustawowe wymogi i  wójt gminy 
winien się do niego ustosunkować. Stwierdził więc, że spór jaki wyniknął w 
niczym nie wpłynął na zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej, bo to 
zostało wykonane na pierwszym posiedzeniu.       
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Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego – 
Przewodniczący Benedykt Kohut 

 
Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego projekt 
budżetu gminy Bestwina na 2006r. omawiała na trzech swoich posiedzeniach 
tj.:17 listopada, 23 listopada i 1 grudnia 2005r. Dwa z tych posiedzeń odbyły się 
z udziałem dyrektorów: gimnazjów, zespołów szkolno-przedszkolnych                      
i dyrektorki Przedszkola w Kaniowie. 
Po głębokiej i  wszechstronnej analizie danych,  wysłuchaniu opinii dyrektorów 
placówek, wyjaśnieniach Wójta Gminy Anatola Farugi, Skarbnika Gminy 
Stanisławy Grzywa, Dyrektora GZOSiP Arkadiusza Maja oraz jego głównej 
księgowej - Komisja stwierdza, że jest to typowy projekt budżetu umożliwiający 
funkcjonowanie szkół i przedszkoli, zapewniający podstawowe, ale tylko 
niezbędne potrzeby. 
W porównaniu z obowiązującym na obecny rok budżetem, jest on wprawdzie 
większy w zakresie szkół podstawowych, gimnazjów i edukacyjnej opieki 
wychowawczej o ok. 138tyś.zł. ale wzrost wynagrodzeń wynikający głównie z  
tzw. stopni awansu zawodowego (nauczyciel dyplomowany) wynosi ok. 
340tyś.zł. 
Nie przytaczał proponowanych kwot na poszczególne działy, rozdziały, bo 
stwierdził, że  znajdują się one w otrzymanym projekcie. 
Po głębokiej, wszechstronnej, dogłębnej analizie potrzeb i możliwości                      
w zakresie szkół podstawowych, gimnazjów i świetlic - Komisja uważa za 
niezbędne zwiększenie budżetu o kwotę: 
  8 tyś.zł.-   na potrzeby gimnazjów,  
26 tyś.zł.-   na potrzeby szkół podstawowych ( w tym 10tyś.zł. na zakup 
                   i montaż tzw. piłkochwytów dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
                   w Janowicach, bez których, ze względu na otoczenie boiska, jest  
                   niemożliwe jego funkcjonowanie), 
   2 tyś.zł. – na potrzeby Przedszkola w Kaniowie 
 
Ponadto komisja wnioskuje zwiększyć budżet:  
o ok. 12 tyś.zł. -  na urządzenie placu zabaw przy Przedszkolu w Bestwinie  
                            (Rada Rodziców i Rada Pedagogiczna deklarują ponadto jako  
                             wkład własny 7tyś.zł.) 
   ok. 38 tyś.zł. -  na modernizację kuchni w Przedszkolu w Bestwinie, 
         10 tyś.zł. -  na monitoring terenu wokół Przedszkola w Bestwinie  
oraz  zaplanować pewną sumę na sporządzenie planów na budowę terenów 
rekreacyjno-sportowych na terenie ogrodu przy Szkole Podstawowej                          
i Gimnazjum w Bestwinie. 
Komisja uważa, że w pozostałych działach i rozdziałach będących w 
zainteresowaniu tej komisji, planowane kwoty są przemyślane i niezbędne na 
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miarę realnych możliwości i potrzeb. Dotyczy to działalności kulturalnej w tym: 
gminnej biblioteki publicznej, pomocy społecznej, zdrowia i sportu.  
W imieniu komisji wyraził podziękowanie za propozycję przeznaczenia kwoty 
25tyś.zł. dla LKS Bestwina oraz 20tyś.zł dla Klubu Sportowego Bestwinka. 
Obiekty, które użytkują są obiektami gminnymi dlatego też ich utrzymanie i 
konserwacja jest także i obowiązkiem gminy. Będąc przy temacie klubów 
zwrócił uwagę, że zachodzi również konieczność dokończenia modernizacji 
budynku LKS-u w Kaniowie. Klub ten zwraca się z prośbą o kwotę ok. 
10tyś.zł.na ocieplenie i wymianę starej części dachu. Komisja jest zdania, że 
można to rozwiązać dopiero w okolicach marca lub kwietnia kiedy to odbędą się 
pierwsze przetargi i zostaną na nich zaoszczędzone środki, które będzie można 
przeznaczyć na ten cel. Wracając do budżetu i potrzeb oświaty poinformował, 
że komisja wnioskuje do Rady i Wójta Gminy o wystosowanie odpowiedniej 
petycji do Ministra Edukacji o zwiększenie subwencji uwzględniającej 
narzucony gminie temat finansowania oddziałów zerowych, bo oddziały te są 
realizacją niejako obowiązku szkolnego. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek udzielił głosu Wójtowi Anatolowi 
Farudze, aby ustosunkował się do wniosków i opinii, które zostały wygłoszone, 
a wcześniej złożone na piśmie. 
 
Wójt Gminy Anatol Faruga poinformował, że uczestniczył w posiedzeniach 
komisji i na podstawie wniosków tych komisji jak również wniosków z zebrań 
wiejskich jeszcze raz przeanalizował projekt budżetu, który opracował i na 
dzisiejszą sesję przygotował do tego projektu swoją autopoprawkę. W tym 
miejscu poprosił o rozdanie jej wszystkim radnym. Autopoprawka stanowi 
załącznik nr 6 do nin. protokołu. 

Wójt omówił szczegółowo poszczególne działy wprowadzone do autopoprawki. 
 
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusje, w której głos zabrali: 
 
Radna Danuta Kubik podziękowała za planowane środki na klub sportowy  i na 
straż. Wyraziła jednak obawy, że zbyt niska kwota została zaplanowana na 
inwestycję pt. budowa oczyszczalni. Wyraziła również zaniepokojenie, czy 
otrzymamy środki z Unii Europejskiej, bo już wiadomo, że środków unijnych 
jest coraz mniej. 
 
Radny Wiesław Szypuła wspólnie z radnym Tadeuszem Wróblem mając na 
względzie dogłębność tematu wnioskowali, aby ograniczyć dzisiaj dyskusję nad 
otrzymaną autopoprawką i przenieść ją do poszczególnych komisji, które 
wypracują opinie już do tych propozycji przedstawionych przez wójta. 
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Radny Tadeusz Wróbel poinformował, że przejrzał budżety z ostatnich lat                  
i stwierdził, że wszystko stwarza niepokój, bo środki przeznaczone na bieżące 
utrzymanie wszystkich jednostek rosną, a na inwestycje utrzymują się na tym 
samym poziomie lub nawet maleją. Podał, że w roku 2001 na inwestycje było 
12,04%, w roku 2003 – 16,9%, 2006 – 9,6% Jest to jego zdaniem bardzo 
niepokojące. 
 
Radny Antoni Grygierzec stwierdził, że po korekcie, którą przedstawił wójt 
zmieni się nieco charakter dyskusji, bo te korekty uwzględniają sporo 
wniosków, które były stawiane na komisjach.  Zwrócił też  uwagę, że przy 
okazji prac nad budżetem należy sobie odpowiedzieć, po co jest budżet i jakie są 
zadania samorządu. Przytoczył zapis z ustawy o samorządzie gminnym, że 
budżet jest po to, aby zaspakajać zbiorowe potrzeby mieszkańców. Na 
pierwszym miejscu w ustawie są wymienione: wodociągi, kanalizacje, ład 
przestrzenny i transport (drogi i całą infrastrukturę drogową). Podkreślił, że jest 
to „krwioobieg” gminy bez którego gmina nie może funkcjonować. Pozostałe 
działy, jak określił, mają charakter układu trawiennego.  Jego zdaniem przy 
tworzeniu budżetu trzeba mieć na względzie te w/w priorytety. Stwierdził, że  w 
tym budżecie jest na odwrót, bo priorytet mają zadania  z zakresu  bieżącego 
utrzymania, z zakresu płac i spraw, które nie są na pierwszym miejscu. Uważa, 
że przy wzroście budżetu o 3,250mln.zł. winna być znacząca kwota przy 
priorytetowym zadaniu jakim jest budowa oczyszczalni ścieków. Zarzucił 
Wójtowi, że odłożył rozpoczęcie tej budowy na następną kadencje i że nie 
zachowano priorytetów pomiędzy tymi zadaniami na infrastrukturę, a 
pozostałymi działami. Zarzucił również, że nie zostały poczynione żadne 
oszczędności, żadne organizacyjne pociągnięcia. Za przykład podał przedszkole, 
gdzie jak stwierdził, nie udało się nic zrobić i podobnie w innych działach. 
Jeszcze raz podkreślił, że budżet musi być tworzony pod kątem celowości i 
gospodarności. Jego zdaniem budżet ten ma jeszcze jedną wadę taką, że 
kopalnia wpłaca do budżetu kwotę ok. 2mln.zł. z tytułu opłaty za degradację 
środowiska (dot. degradacji Kaniowa), a w budżecie tym nie ma ani złotówki na 
zagospodarowanie i zrekultywowanie tych zdegradowanych terenów. Dotyczy 
to również zagospodarowania wokół ujęcia wody pitnej, gdzie owszem 
naprawiono rów, ale zapytał, co dalej ze wszystkimi ściekami wokoło i co dalej 
z wędkarzami, którzy zanieczyszczają sąsiedni zbiornik. Jak stwierdził, ma 
ochotę na wymienienie jeszcze innych mankamentów, ale korekta którą 
otrzymał zmienia trochę jego stanowisko i w związku z tym zakończył swoją 
wypowiedź. 
 
Wójt Gminy Anatol Faruga ustosunkował się do wypowiedzi radnego Tadeusza 
Wróbla i podkreślił, że na inwestycje  przeznacza się nie  9% tylko 25%. 
Definicje „inwestycji” określa ustawa i Regionalna Izba Obrachunkowa i 
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według niej należy liczyć wydatki na inwestycje. Zaznaczył też, że 
autupoprawka, którą przedstawił związana jest w 90% z inwestycjami. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek  odczytał pismo Związku 
Nauczycielstwa Polskiego Zarządu Oddziału w Bestwinie dot. opinii projektu 
budżetu oświaty na 2006 rok. Pismo stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu. 
 
Radny Wiesław Szypuła poruszył problem, czy Rada Gminy ma prawo 
ingerowania w projekt budżetu, bo zdania radnych w tej kwestii są podzielone. 
Doszło również do sporu na Komisji Budżetu i Finansów. W związku z 
powyższym prosił Wójta o ustawową interpretację jednoznacznie wskazującą na 
to, czy Rada Gminy może tylko opiniować projekt budżetu, a nie może wpływać 
na kształt ostateczny przedłożonego projektu budżetu. 
 
Radny Antoni Grygierzec stwierdził, że również próbował dociekać co może  
Rada Gminy jeżeli chodzi o projekt budżetu. Przytoczył zapis z ustawy o 
samorządzie gminnym, że  Rada nie może  wprowadzać w projekcie budżetu 
gminy zmian powodujących zwiększenie wydatków nieznajdujących pokrycia w 
planowanych dochodach lub zwiększenie planowanych dochodów bez 
jednoczesnego ustanowienia źródeł tych dochodów.  Stwierdził, że w przypadku 
tego projektu budżetu nie ma zagrożeń, bo Wójt jest w stanie wskazać źródła z 
uwagi na to, że budżet nie jest tak napięty jak inne budżety, a ponadto gmina ma 
zdolność kredytową. 
Będąc przy głosie ustosunkował się krótko do pewnych zadań zawartych w 
projekcie. Tu wymienił budowę nowego przedszkola jednocześnie zadając 
pytanie co ze „starym”. Stwierdził, że Kaniów ma ogromne potrzeby 
niezrealizowane od lat. Przypomniał, że postulowano budowę sali 
gimnastycznej (za połowę tej kwoty na przedszkole). Nurtuje go również sala 
widowiskowa w Domu Strażaka w Kaniowie, która tak naprawdę nigdy nie 
została dokończona. Brak tam stropu, ogrzewa się konstrukcję i dach, a nie salę, 
a przecież korzysta z niej nie tylko straż, ale i mieszkańcy na wesela i różnego 
rodzaju imprezy. Widzi też konieczność przeznaczenia kwoty z opłaty 
eksploatacyjnej na zagospodarowanie  zdegradowanych terenów w Kaniowie. 
 
Wójt Anatol Faruga poprosił Zastępcę Wójta Stanisława Wojtczaka o 
odczytanie komentarzy do problemu poruszonego przez radnego Wiesława 
Szypułę. 
 
Zastępca Wójta Stanisław Wojtczak odczytał kilka uchwał – orzeczeń 
Regionalnych Izb Obrachunkowych z różnych regionów naszego kraju 
odnoszących się do przygotowania projektu uchwały budżetowej, a także 
niektóre  artykuły  z  ustawy  o  finansach  publicznych i  ustawy o samorządzie  
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gminnym. Orzeczenie RIO w Katowicach nr 163/XXX/2004 stanowi załącznik nr 
8 do nin. protokołu, orzeczenie RIO w Łodzi nr 17/70/2004 – załącznik nr 9 do 

protokołu, orzeczenie RIO w Rzeszowie nr V/1065/2003 – załącznik nr 10 do 

protokołu. 

 
Przewodniczący Rady Gminy przywołał art. 52 ust.1 ustawy o samorządzie 
gminnym, który mówi, że: „ projekt budżetu przygotowuje wójt”. Następnie 
ust.1a, który mówi, że: „bez zgody wójta rada gminy nie może wprowadzić w 
projekcie budżetu gminy zmian powodujących zwiększenie wydatków 
nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach lub zwiększenie 
planowanych dochodów bez jednoczesnego ustanowienia źródeł tych 
dochodów. Przywołał też art. 53 cytowanej ustawy, który mówi, że: „procedurę 
uchwalania budżetu oraz rodzaje i szczegółowość materiałów informacyjnych 
towarzyszących projektowi określa rada gminy”. Przypomniał, że Rada Gminy 
taką uchwałę podjęła i przypomniał jej treść. Na podstawie tych odczytanych 
przepisów stwierdził, że Rada ma delegację do tego, że radni mogą  złożyć 
wnioski do projektu budżetu o wprowadzenie nowego zadania, ale należy 
wskazać źródło jego sfinansowania. Przegłosowane na sesji wnioski stanowią 
podstawę dla Wójta do wprowadzenia ich do projektu uchwały budżetowej. 
Kończąc swoją wypowiedź stwierdził , że osobiście uważa, że przepis jest jasno 
sprecyzowany. 
Przypomniał też, że Rada Gminy ustala termin sesji, na której będzie uchwalany 
budżet. 
 
Zastępca Wójta Stanisław Wojtczak przywołał art.58 ustawy o samorządzie 
gminnym, który mówi, że: „uchwały i zarządzenia organów gminy dotyczące 
zobowiązań finansowych wskazują źródła dochodów, z których zobowiązania te 
zostaną pokryte. Uchwały rady gminy , o których mowa, zapadają bezwzględną 
większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady”. 
 
Wójt Anatol Faruga poinformował, że jednoosobowo za budżet i jego realizację  
karnie i finansowo odpowiada wójt. 
 
W tej kwestii toczyła się jeszcze krótka dyskusja, w której głosy zabierali: radny 
Antoni Grygierzec, radny Benedykt Kohut. 
 
W dalszej dyskusji dot. wniosków radny Marek Wójcik poruszył problem 
wodociągów i wymiany sieci wodociągowej proponując zwiększenie kwoty na 
ten cel o 200tyś.zł. 
 
Radna Maria Maroszek nie zgodziła się z kwotą 120tyś.zł. planowaną na estradę 
w Kaniowie i z propozycją Wójta, aby jeszcze dołożyć 30tyś.zł.  



 13 

Stwierdziła, że dużo środków finansowych przeznaczonych jest na Kaniów w 
związku z czym nie podzieliła wypowiedzi radnego Antoniego Grygierca. 
 
Radny Czesław Wróbel  wnioskował, aby odbyło się wspólne posiedzenie 
wszystkich komisji, na którym  omówiono by autopoprawkę i wypracowano 
opinię. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek przypomniał, że radni: Wiesław 
Szypuła oraz Tadeusz Wróbel wcześniej zgłosili wniosek, aby autopoprawkę 
rozpatrywać w komisjach.  W związku z tym poddał go pod głosowanie. 
Wniosek został przyjęty 15 głosami „za”. 
Z kolei Przewodniczący zapytał, czy rozpatrywać autopoprawkę w 
poszczególnych komisjach, czy też na wspólnym posiedzeniu komisji tak, jak 
wnioskował radny Czesław Wróbel. 
 
W tym temacie rozwiązała się dyskusja , w której głos zabrali: radny Marek 
Wójcik, radny Antoni Grygierzec, radny Wiesław Szypuła, radny Tadeusz 
Wróbel, radny Czesław Wróbel. W dyskusji zdania radnych były podzielone w 
związku z czym Przewodniczący Jerzy Zużałek poddał pod głosowanie wniosek 
zgłoszony przez radnego Czesława Wróbla, aby odbyło się wspólne posiedzenie 
komisji. W wyniku głosowania wniosek został odrzucony przy 6 głosach „za”,  
7 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się”. 
 
Radny Antoni Grygierzec proponował, aby dyskusja odbyła się w komisjach, a 
wypracowane wnioski przegłosować na wspólnym posiedzeniu komisji. 
 
W związku z tym, że należy podać termin sesji, na której będzie uchwalany 
budżet, Wójt prosił, aby była to data 28 grudnia 2005r. Zachodzi bowiem 
potrzeba podjęcia również uchwał, które zamykają budżet na ten bieżący rok. 
Radni nie wnieśli sprzeciwu. 
 
Ad.7 
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek odczytał korespondencję: 
 
- Gminna Spółka Wodna Melioracyjna w Bestwinie dot. przyznania dotacji              
w wysokości 20 000zł. Pismo stanowi załącznik nr 11 do nin. protokołu. 

- Ludowy Klub Sportowy Bestwina dot. przyznania środków finansowych na 
przeprowadzenie prac remontowych na budynku LKS. Pismo stanowi 
załącznik nr 12 do nin. protokołu 

- Rada Rodziców Gimnazjum w Bestwince dot. dojazdu uczniów do szkoły             
i powrotu do domów po lekcjach. Pismo stanowi załącznik nr 13 do nin. 
protokołu 
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Wójt Anatol Faruga poinformował o działalności międzysesyjnej: 
 
- uczestniczył u Notariusza w  załatwianiu spraw związanych z regulacją 
stanów prawnych gruntów – wykupy gruntów zajętych pod drogami, 

- brał udział w posiedzeniach komisji, 
- uczestniczył w uroczystości związanej z „Barbórką”, 
- prowadził rozmowy z przedstawicielami kopalni w sprawie rekultywacji 
składowiska śmieci w Kaniowie, 

W sprawie pisma Rady Rodziców z Gimnazjum z Bestwinki Wójt jeszcze raz 
podkreślił, że nie ma faworyzowania dzieci z innych sołectw. Zaznaczył, że 
wszystkie dzieci zarówno z Bestwiny jak i z Janowic również dojeżdżają do 
szkoły autobusami kursowymi i są w szkole już o godz. 700. Zwrócił też uwagę, 
że dzieci z Kaniowa mają wybór, bo mogą dojeżdżać autobusami PKS-u o czym 
wszyscy zapomnieli i skupili się tylko na firmie przewozowej MAR-BUS. Nie 
widzi też potrzeby, aby autobus dojeżdżał w Bestwince pod szkołę, bo jak 
stwierdził, nie po to był budowany chodnik. Zgodził się natomiast z tym, aby 
cena biletów była jednakowa. Zaproponował, aby w grudniu br. p.dyrektor od 
dzieci, które deklarują jeżdżenie PKS-em , pozbierała taką samą kwotę na bilety 
jaka jest  w PKS w Bestwinie - czyli po 33zł od dziecka, które chce jeździć 
PKS-em z Kaniowa do Gimnazjum w Bestwince. Do zadeklarowanych                     
i zebranych pieniędzy Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli dopłaci 
różnicę, wykupi na styczeń dla dzieci bilety. Jest to alternatywne rozwiązanie                 
i kosztujące gminę tylko pokrycie różnicy w biletach. 
Jeszcze raz z cała stanowczością podkreślił, że nie zgadza się ze stwierdzeniem 
„dyskryminacja dzieci”. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek zwrócił uwagę, że PKS nie  jeździ 
tymi ulicami co MAR-BUS, niemniej stwierdził, że jest to jakieś rozwiązanie. 
Zapytał p. Dyrektor z Gimnazjum w Bestwince, czy nie udałoby się dopasować 
godzin lekcyjnych tak, aby dzieci nie musiały długo czekać na rozpoczęcie 
lekcji. 
 
Dyrektor Gimnazjum w Bestwince – Danuta Tekieli Herman zgodziła się, że 
gdyby była dopłata do biletów to takie rozwiązanie rozładowałoby trochę 
istniejący problem. Nie widzi potrzeby zmiany godzin lekcyjnych, bo 
zaznaczyła, że w szkole funkcjonuje świetlica szkolna. 
 
Radny Antoni Grygierzec zasugerował, aby warto też pomyśleć o tych 
dzieciach, które chodzą do szkoły na nogach, a mają odległość np.3km. 
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Począwszy od ul. Łabędziej aż po Łękawkę cały ten rejon chodzi na nogach. 
Nawiązał do wcześniejszych haseł, że  MAR-BUS będzie jeździł w stronę 
„krzyża do Kaniówka”, a potem ul. Łabędzią. Zwrócił się do wójta, że takie 
rozwiązanie załatwiałoby bardzo wiele spraw. 
 
Wójt Anatol Faruga zgodził się z tą wypowiedzią. Prosił jednak, aby nie kłaść 
kłód pod nogi firmie, która się dopiero rozwija, a jest o cztery razy tańsza od 
wszystkich innych przewoźników. Są alternatywne możliwości przejazdów 
tylko trzeba trochę chęci i dobrej woli. Jeżeli już na początku zniechęci się firmę  
chociażby poprzez artykuły takie jaki ukazał się w Kronice Beskidzkiej, to firma 
zrezygnuje i trzeba będzie powrócić do przewoźników, którzy zażądają już nie 
17tyś.zł/miesiąc, ale 20tyś.zl. 
 
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bestwince – Wiesława Ochman 
Szeliga  wyraziła swoje spostrzeżenia co do projektu budżetu i opinii                         
i nie zgodziła się z tym, że wydatki na oświatę tylko wzrastają. Tu podzieliła się 
staraniami szkół , które pozyskały nowoczesny sprzęt komputerowy z Funduszy 
Europejskich. Zwróciła uwagę, że oświata nie jest tylko konsumentem, ale 
rozwijającym się organem. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek  podzielił się głosami niektórych 
mieszkańców gminy, którzy stwierdzają, że to co zostało wywalczone poprzez 
strajki, przelaną krew - pewne prawo dla nauczycieli - nie jest to prawo przez 
nauczycieli respektowane. Mieszkańcy ci zarzucają, że w oświacie pracuje dużo 
nauczycieli, którzy mają uprawnienia emerytalne i powinni z tego prawa 
skorzystać, bo ktoś kiedyś może je odebrać. Drugim wskazaniem, aby z tego 
prawa skorzystać jest to, że w dobie tak dużego bezrobocia wiele młodych ludzi 
czeka na pracę. Jak stwierdził, patrząc z pozycji budżetu gminy nauczyciel 
dyplomowany, który ma odpowiednią wysługę lat, kosztuje budżet o wiele 
więcej niż nauczyciel stażysta. Osoby zainteresowane sprawdzają jak to jest w 
innych gminach i widzą, że są gminy gdzie szkół jest więcej, a oświata kosztuje 
mniej, bez obniżenia poziomu nauczania. Jak stwierdził, szkoły na terenie naszej 
gminy wszystkie zostały wyremontowane, ocieplone, pozmieniane zostały 
systemy grzewcze i wydawałoby się, że to wszystko powinno powodować to, że 
te koszty łożone na oświatę powinny się zwracać.  Ale się nie zwracają, a wręcz 
wzrastają z roku na rok. Słysząc takie czy inne głosy mieszkańców osobiście 
zadał sobie trud i sprawdził jak to jest w innych gminach. Okazało się, że tam 
nie pracują osoby, które mają uprawnienia emerytalne. W imieniu wszystkich 
radnych apelował o to, aby  podchodzić do budżetu gminy z pełnym 
zaangażowaniem, z pełnym zrozumieniem, że to dotyczy nas wszystkich. 
 
Ad.8 
W ramach wniosków i zapytań radnych i rad sołeckich głos zabrali: 
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Radny Antoni Grygierzec poruszył problem fatalnego oznakowania 
skrzyżowania ulic: Dankowickiej, Grobli Borowej, Łabędziej, Floriana oraz 
zgłosił konieczność wyczyszczenia zamulonych rowów przy ul. Dankowickiej. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek zgłosił, że na ulicy Witosa tuż za 
skrzyżowaniem, na „Kominkowicach” , na wysokości Piekarni p. Sołtysika są 
ogromne wyrwy w jezdni. Ponadto samo skrzyżowanie też nie jest dobrze 
odwodnione. 
 
Wobec braku innych wniosków Przewodniczący odczytał wnioski z zebrania 
wiejskiego w Bestwinie odbytego w dniu 4 grudnia 2005r. Wnioski stanowią 

załącznik nr14 do nin. protokołu. 

 

Ad.9 
Wójt Anatol Faruga odpowiadając na zgłoszone wnioski poinformował, że 
wszystko to, co leży w gestii gminy będzie wykonane, zaś to, co leży w gestii 
Zarządu Dróg Publicznych będzie składał interwencje. 
 
Ad.10 
Dziękując za udział w sesji i dyskusję, Przewodniczący Rady Gminy Jerzy 
Zużałek zamknął XXX sesję Rady Gminy Bestwina w dniu 8 grudnia 2005r. 
 
Sesja rozpoczęła się o godz. 1500 , a zakończyła o godz. 1750. 
 
Protokółowała                           Sekretarz obrad: 
Insp.Irena Glądys                  Radna Krystyna Grygier 
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