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Bestwina, dn. 25 czerwca 2009r. 

P r o t o k ó ł  Nr XXX/2009 

 

z sesji Rady Gminy Bestwina, która odbyła się w dniu 25 czerwca 2009 roku 

w Urzędzie Gminy Bestwina. 

 

Protokół obejmuje uchwały Rady Gminy Bestwina od Nr XXX/223/2009 do                      
Nr XXX/230/2009. 
Lista obecności radnych oraz gości stanowi załącznik nr 1 i 2 do nin. protokołu.  
Na ustawową liczbę 15 radnych w sesji uczestniczyło 14 radnych,  co stanowi 
93%. Nieobecnym usprawiedliwionym był radny Stanisław Nycz. 
 
Projekt porządku obrad:  

 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji. 
2. Wybór sekretarza obrad. 
3. Zatwierdzenie projektu porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.  
5. Podjęcie uchwał w sprawie: 
1) przekazania środków finansowych na dofinansowanie zakupu samochodu 
dla komisariatu Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej działającego na 
terenie powiatu bielskiego, 

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

3) funduszu sołeckiego w budżecie gminy Bestwina na 2010 rok, 
4) sprzedaży nieruchomości, 
5) sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu, 
6) sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu, 
7) ustanowienia służebności gruntowej. 
6. Informacje bieżące. 
7. Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich. 
8. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania. 
9. Zamknięcie sesji. 
 
Ad.1    
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek przywitał wszystkich radnych Rady 
Gminy Bestwina, zaproszonych gości oraz mieszkańców gminy, którzy przybyli 
na sesję.  

W związku z sytuacją kryzysową wynikłą z nawałnic deszczu i burz, jakie 
nawiedziły naszą gminę, Przewodniczący Jerzy Zużałek stwierdził, że chciałby 
rozpocząć od tego co wielu mieszkańców dotyczy i co wymaga szybkich 
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działań. W związku z powyższym przywitał kapitana Jerzego Jurczaka                         
z Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej oraz Komendanta Gminnego 
OSP w Bestwinie Grzegorza Owczarza. Przewodniczący Jerzy Zużałek  udzielił 
głosu w pierwszej kolejności Wójtowi Gminy Stefanowi Wodniakowi, który 
przybliżył całą sytuację zalań i podtopień w poszczególnych sołectwach 
informując jednocześnie, że najbardziej ucierpiały sołectwa Kaniów                               
i Bestwinka. Podkreślił, że nawałnica w takim wymiarze, pierwszy raz 
nawiedziła naszą gminę od ok. 50 lat. Do akcji ratowniczej powołał zespół  
zarządzania kryzysowego, który ulokowany został w sołectwie Kaniów, a który 
ściśle współpracuje z jednostkami straży pożarnych z terenu naszej gminy ale 
głównie Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej. Akcję wspomagają także 
jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z Rudzicy, Starego Bielska, Mesznej      
i Buczkowic. 
 Kolejno głos zabrał Komendant Gminny OSP Grzegorz Owczarz, który 
podkreślił, że nawałnica w jednym czasie nawiedziła całą gminę, stąd pierwsze 
działania dotyczyły zabezpieczenia osób i mienia, a nie pompowania wody. 
Przedstawił jak wygląda sytuacja, szczególnie w Kaniowie i Bestwince. 
Sytuację w innych gminach powiatu bielskiego również  dotkniętych nawałnicą 
przedstawił kapitan Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej Jerzy Jurczak. 
Od wczorajszego popołudnia do rana Państwowa Straż Pożarna odnotowała 
ponad 200 interwencji, zaś od dzisiejszego rana od godziny siódmej do godziny 
piętnastej przyjęła kolejne 300 interwencji. Dla porównania podał, że w roku 
2008 wszystkich zgłoszeń przyjęto 3000, a obecnie w ciągu 2 dni 500 
interwencji. Na chwilę obecną działa 12 zastępów Państwowej Straży Pożarnej,  
8 zastępów Państwowej Straży Pożarnej spoza powiatu bielskiego oraz 60 
zastępów Ochotniczych Straży Pożarnych. Obecnie na teren gminy Bestwina 
jadą dwa zestawy pompowe dużej wydajności, jeden zestaw z  Sosnowca drugi 
z Częstochowy. Będą one ustawione w Bestwince na ul. Zagrodnej                               
i Pastwiskowej. 
Przewodniczący Jerzy Zużałek na prośbę mieszkańców ul.St.Kóski w Kaniowie 
udzielił głosu p.Edwardowi Broszowi, który poinformował, że na tej ulicy 
zostało zalanych 10 domów. Zdaniem mieszkańców, nie musiało do tego dojść, 
ale trzeba tam wykonać przepust o większej średnicy. Ten, który jest ma za 
mały przekrój a ponadto ma już 60 lat i pozałamywane rury. W imieniu 
mieszkańców prosił Wójta, Przewodniczącego Rady i Radnych aby ten przepust 
wykonać. 
Przewodniczący Jerzy Zużałek zgodził się, że to zadanie trzeba wykonać. 
Zaznaczył jednak, że wcześniej należy znaleźć środki i dokonać zmian                       
w budżecie gminy.  
Wójt Stefan Wodniak zaznaczył, że nawałnica deszczu i burz takich rozmiarów 
nawiedziła gminę pierwszy raz, dlatego chciałby powołać zespół poszerzony o 
sołtysów, spółkę wodną, fachowca od gospodarki melioracyjnej do oceny 
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wniosków i przygotowania koncepcji programu do ochrony przed ewentualnymi 
kolejnymi nawałnicami deszczu. W związku z powyższym poprosił p. Brosza, 
aby przedstawiony przez niego wniosek mieszkańców ul.Kóski złożył na 
piśmie, by móc go dołączyć do wielu innych wniosków  już zgłoszonych. Wójt 
poinformował również, że w dniu dzisiejszym przybędzie Dyrektor PZU wraz z 
inspektorem do oceny szkód, aby ściągnąć jak najwięcej rzeczoznawców i w 
jaknajszybszym czasie sprawy ubezpieczeń pozałatwiać u tych osób 
poszkodowanych, które są ubezpieczone. 
 
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek otworzył dyskusję, w której głos zabrali: 
Radny Edward Jonkisz zaproponował, aby Komisja Rozwoju Gminy, Ochrony i 
Kształtowania Środowiska wspólnie z przedstawicielami gminy i spółki 
melioracyjnej wyruszyła w teren na wizję lokalną. Jego zdaniem, na podstawie 
wizji i rozmów z mieszkańcami można na przyszłość przeciwdziałać temu co się 
zdarzyło.  
Radna Danuta Kubik prosiła, aby wziąć pod uwagę odpływ wody z ul. 
Pastwiskowej, bo to co się tam wydarzyło to jest ewenement. Na chwilę obecną 
nie ma gdzie tej wody wypompować, a mieszkania są zalane. Wyraziła też żal 
do linii 112, która na wezwanie, odmówiła matce z malutkim dzieckiem 
wywiezienia jej w bezpieczne miejsce.  
Radny Antoni Grygierzec zaproponował, aby dzisiaj nie kontynuować tej 
dyskusji, bo to jest zbyt świeży temat. Sam, jak określił, ma wiele wniosków, ale 
podyskutować o nich należy spokojnie i rzeczowo w nieco późniejszym 
terminie. 
Radny Jacek Łuszczak podniósł problem zasypanych, czynnych dotąd rowów 
przy ul. Witosa przez firmę, która dokonuje remontu tej ulicy. Pomimo 
interwencji trzy tygodnie wstecz, rowy nie zostały udrożnione. Stwierdził, że 
taka sytuacja jest niewybaczalna i żenująca. Dlatego też zwrócił się do Wójta z 
prośbą o wyciagnięcie konsekwencji wobec tej firmy. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek zakończył dyskusję i otworzył 
XXX sesję Rady Gminy Bestwina w dniu 25 czerwca 2009r. Na podstawie 
posiadanej listy obecności stwierdził prawomocność obrad.  
 
Ad.2 

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

Ad.3 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek przedstawił porządek obrad 
jednocześnie zgłosił wniosek Wójta Gminy Stefana Wodniaka o rozszerzenie 
punktu piątego – podjęcie uchwał –  o dodatkowy projekt uchwały w sprawie: 
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zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Odnowy Miejscowości Kaniów 

na lata 2007-2013”. 

W wyniku głosowania, wniosek został przyjęty 14 głosami „za” tj. jednogłośnie. 
Również jednogłośnie został zatwierdzony poszerzony porządek obrad. 

Porządek obrad po zmianach przedstawia się następująco: 
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji. 
2. Wybór sekretarza obrad. 
3. Zatwierdzenie projektu porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.  
5. Podjęcie uchwał w sprawie: 
1) przekazania środków finansowych na dofinansowanie zakupu samochodu 

dla komisariatu Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej działającego 
na terenie powiatu bielskiego, 

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

3) funduszu sołeckiego w budżecie gminy Bestwina na 2010 rok, 
4) sprzedaży nieruchomości, 
5) sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu, 
6) sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu, 
7) ustanowienia służebności gruntowej. 
8) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Odnowy Miejscowości 

Kaniów na lata 2007-2013”. 
6. Informacje bieżące. 
7. Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich. 
8. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania. 
9. Zamknięcie sesji. 
 

Ad.4  
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek stwierdził, że protokół z ostatniej 
sesji  z dnia 27 maja 2009. został sporządzony prawidłowo  i znajduje się do 
wglądu na sali obrad. Na co dzień znajduje się do wglądu w Biurze Rady 
Gminy. Do protokołu nie wniesiono uwag i w wyniku głosowania został on 
przyjęty 14 głosami „za” tj. jednogłośnie. 
 

Ad.5 

Podjęcie uchwał. 

Rada Gminy w liczbie 14 radnych przystąpiła do podjęcia uchwał. Projekty 
uchwał omawiane były na posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy. Opinie 
komisji do  projektów uchwał przedstawiali przewodniczący poszczególnych 
komisji: 
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– Komisji Budżetu i Finansów – Przewodniczący Komisji Antoni 
Grygierzec,  

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

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

Projekty uchwał dotyczyły: 

1) przekazania środków finansowych na dofinansowanie zakupu samochodu 
dla komisariatu Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej działającego 
na terenie powiatu bielskiego, 

• Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Wójt Gminy Stefan Wodniak 
informując, że dotyczy to dofinansowania w kwocie 12tyś.zł. na rzecz 
Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej poprzez zakup samochodu 
oznakowanego dla Komisariatu Policji w Czechowicach-Dziedzicach. 
Uzasadnieniem jest współfinansowanie przedmiotowego zakupu przez 
samorządy lokalne – Powiat Bielski, Gminę Czechowice-Dziedzice oraz 
Gminę Bestwina. 

• Opinie Komisji: Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
Komisja Rozwoju Gminy, Ochrony i Kształtowania Środowiska 
zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie przy 3 głosach 
wstrzymujących. 
Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały przy 1 głosie wstrzymującym. 

• W dyskusji głos zabrali: 
Radny Antoni Grygierzec  wyraził swoje wątpliwości, czy jest zasadne 
dofinansowanie Państwowej Policji, która powinna być finansowana z 
budżetu Państwa w takim stopniu, jaka jest potrzeba. Przypomniał, że już 
wiele razy, w różnym stopniu Policja była dofinansowywana z budżetu 
gminy np.wyposażenie Komisariatu, zakup benzyny, i inn. . Stwierdził na 
podstawie własnych obserwacji, że nie przyniosło to żadnych efektów dla 
naszej gminy. Z kolei obserwując akcję ratowniczą w dniu wczorajszym                   
i sprzęt jakim dysponują nasze służby strażackie (brak pomp) uważa, że                
o wiele pilniejszy byłby zakup pompy. W związku z tym proponował, aby  
tą kwotę na zakup samochodu skreślić. Tą propozycję potraktował jako 
wniosek formalny. 
Radny Jacek Łuszczak poparł wypowiedź radnego Grygierca. 
Radny Edward Jonkisz wyrażając swoją opinię stwierdził, że należy 
samochód dla Policji kupić, bo nie jest to tak do końca, że 
niebezpieczeństwa nie ma. Owszem, jak stwierdził, pompy są bardzo 
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potrzebne, ale nie jedna lecz kilka. Zaznaczył jednak, że jak nie będzie 
drożności rowów, mostków, nie będzie porządku wokół dróg, to i tak nic 
pompy nie pomogą. 
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek nie zgodził się z wypowiedzią 
radnego Edwarda Jonkisza, że zalanie jest wyłącznie winą niedrożności 
rowów, czy też zapchanych mostków. Są bowiem takie miejsca, gdzie 
przy silnej nawałnicy woda nie ma gdzie odpłynąć i wówczas zalany jest 
dorobek, niejednokrotnie całego życia. Zgodził się z propozycję radnego 
Antoniego Grygierca, aby środki na zakup samochodu przeznaczyć na 
zakup pompy. 
Radny Wiesław Szypuła uważa, że jeżeli Wójt rozmawiał na szczeblu 
„Powiatu” i są pewne zobowiązania, to ze swej strony chciałby   
uhonorować postanowienia, które zostały zawarte między Starostą, 
Czechowicami-Dziedzicami i Komendą Policji. Prosił o rozwagę i skłonić 
się do tego, przy całym głosie sprzeciwu moralnego, aby jednak do zakupu 
tego samochodu dołożyć. W całości też popiera propozycję co do dalszych 
działań w zakresie obowiązków statutowych spółki Wodnej-Melioracyjnej 
i przygotowania całego programu zapobieżenia w przyszłości takim 
sytuacjom, jakie nawiedziły gminę w ciągu ostatnich dni. 
Wójt Stefan Wodniak stwierdził, że uczestniczył w posiedzeniach komisji 
i opinie do projektu uchwały były pozytywne. Wyraził zdziwienie, że  na 
sesji są zdania przeciwne. Prosił o rozwagę i szacunek wobec samorządu 
czechowickiego i Starosty. 
Radny Jerzy Stanclik zgłosił wniosek formalny o pięć minut przerwy i 
spotkanie się radnych podczas przerwy w celu przedyskutowania 
problemu. 
Radny rady Powiatu Józef Maziarz podkreślił, że Starosta również był 
pełen obaw w tej kwestii. Jednak nakłady z budżetu państwa na Policję 
spadają i w efekcie tego Policja w Czechowicach-Dziedzicach porusza się 
starym samochodem. 
Przewodniczący Jerzy Zużałek poddał wniosek formalny radnego Jerzego 
Stanclika pod głosowanie. Wniosek został przyjęty 14 głosami „za” tj. 
jednogłośnie. W związku z powyższym o godz. 15:30 została ogłoszona 
pięciominutowa przerwa.  
 
Po przerwie wznowiono obrady. 
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący poddał projekt 
uchwały pod głosowanie radnych. 

• W wyniku przeprowadzonego głosowania  Uchwała Nr XXX/223/2009 w 
sprawie przekazania środków finansowych na dofinansowanie zakupu 

samochodu dla komisariatu Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-
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Białej działającego na terenie powiatu bielskiego – została przyjęta 9 
głosami „za” przy 4 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się”. 
Uchwała stanowi załącznik nr 3 do nin. protokołu. 

 

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

• Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Wójt Gminy Stefan Wodniak 
informując o wprowadzonej autopoprawce do pierwotnego projektu 
uchwały polegającej na wprowadzeniu kwoty 20tyś.zł. z przeznaczeniem 
na modernizację obiektu sportowego w Kaniowie.  

• Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji stałych. Niemniej 
Komisja Rozwoju Gminy Ochrony i Kształtowania Środowiska przyjęła 
projekt uchwały przy 1 głosie wstrzymującym się. 

• W dyskusji głos zabrał radny Wiesław Szypuła pytając, jak się to ma do 
pieniędzy przeznaczonych przez Spółkę Pastwiskową na budowę hali 
sportowej w Kaniowie. 
Wójt wyjaśnił, że Spółka Pastwiskowa przekazała do budżetu gminy 
320tyś.zł. Z tego 100tyś.zł zostało przekazanych na remont  ul. 
Dankowickiej, 20tyś.zł na remont ul. Gawlików, oświetlenie na ul. 
Rybackiej, 60tyś.zł.na projekt hali sportowej. Z pozostałych 140tyśzł. 
Kwota 20tyś.zł,została skierowana na modernizację obiektu sportowego. 
Brak dalszych głosów w dyskusji. 

• W wyniku przeprowadzonego głosowania autopoprawka do projektu 
uchwały została przyjęta 13 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym 
się”.  Uchwała Nr XXX/224/2009 w sprawie zmiany Uchwały Nr 
XXIII/197/2008 Rady Gminy Bestwina z dnia 11 grudnia 2008 roku w 

sprawie budżetu gminy na 2009 rok – została przyjęta 13 głosami „za”, 
przy 1 głosie „wstrzymującym się”. 
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu. 

 
3) funduszu sołeckiego w budżecie gminy Bestwina na 2010 rok, 
• Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Wójt Gminy Stefan Wodniak 
informując, że ustawowe uregulowania zezwalają gminom na utworzenie 
funduszy sołeckich. Termin podjęcia uchwały w tym roku upływa z dniem 
30 czerwca br., zaś w latach następnych z dniem 31 marca. W tej kwestii 
zostały przygotowane dwa  warianty projektów uchwał tj. o wyrażeniu 
zgody na utworzenie funduszu oraz o nie wyrażeniu zgody. W przypadku 
wyrażenia zgody na utworzenie funduszu na 2010r. Wójt zobowiązany jest 
w terminie do 31 lipca przedłożyć sołtysowi i radzie sołeckiej wyliczony 
wskaźnik dofinansowania. W oparciu o ten wskaźnik sołtys zwołuje 
zebranie wiejskie, które ustanowi zadanie dla poszczególnego sołectwa i 
wskaże go wójtowi w terminie do 30 września do budżetu na rok przyszły. 
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Gmina Bestwina  do wyliczonych wskaźników z  budżetu państwa może   
otrzymać tylko 10% dofinansowania, gdyż brana jest pod uwagę 
dochodowość na jednego mieszkańca. Tak więc, sołectwo Bestwina 
mogłoby otrzymać 11 310,00zł, Bestwinka 4300,00zł, Janowice 
4430,00zł, Kaniów 7900,00zł. Razem 27 940,00zł. Biorąc pod uwagę 10% 
tj. nie całe 2800,00zł. można by uzyskać z budżetu państwa. W powiecie 
bielskim w większości samorządy nie  podejmują uchwały o utworzeniu 
funduszu. Zaznaczył, że jego stanowisko w tej sprawie jest obojętne, bo i 
tak wszystkie środki finansowe muszą być przez dział finansowy Urzędu 
Gminy rozliczone. 
W imieniu sołtysa z Bestwiny p.Marii Maroszek, która jest nieobecna, 
przekazał, że Bestwina nie jest zainteresowana utworzeniem funduszu 
sołeckiego.  

• Opinie komisji stałych: 
 Komisja Budżetu i Finansów jest za tym, aby nie tworzyć funduszu 
sołeckiego już w tej kadencji, która dobiega już do końca. 
Komisja Rozwoju Gminy, Ochrony i Kształtowania Środowiska nie 
wypracowała stanowiska, gdyż 4 członków komisji popierało utworzenie 
funduszu, 4 członków było przeciw i 1 członek wstrzymał się od głosu. 
Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego nie 
popiera wyodrębnienia funduszu sołeckiego. Stanowisko takie przyjęła                
5 głosami „za”, przy 3 głosach przeciw i 1 głosie wstrzymującym. 

• W dyskusji głos zabrali: 
Radny Wiesław Szypuła uważa, że jeżeli sołtys Bestwiny, który jest 
gospodarzem tego sołectwa i nie przychyla się do utworzenia funduszu 
sołeckiego, to on jako radny Bestwiny też będzie głosował zgodnie z jej 
wolą. 
Radny Edward Jonkisz, jako radny Kaniowa prosił o opinię sołtysa z 
Kaniowa. 
Sołtys sołectwa Kaniów Marek Pękala jest zdania żeby taki fundusz był, 
bo kiedyś taki fundusz był. Drobne sprawy można by tym funduszem 
załatwić. Za przykład podał Park Wiejski, na którego utrzymanie taki 
fundusz można by przeznaczyć. Osobiście wraz z Radą Sołecką w 
Kaniowie jest za utworzeniem funduszu. 
Radny Andrzej Wojtyła nawiązał do wypowiedzi sołtysa z Kaniowa i nie 
zgodził się, że ten fundusz można przeznaczyć na drobne sprawy 
interwencyjne. Przypomniał, że aby te pieniądze mogły być wydatkowane, 
musi odbyć się zebranie wiejskie i to ono zadecyduje na jakie sprawy 
inwestycyjne te środki mogą pójść. 
Brak dalszych głosów w dyskusji. 

• Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek kierując się opiniami komisji w 
pierwszej kolejności poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
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nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie 
gminy na 2010 rok. W wyniku przeprowadzonego głosowania  Uchwała 
Nr XXX/225/2009 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie 

funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2010 rok – została przyjęta 9 
głosami „za”, przy 4 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym”. 
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu. 

 
 
 

4) sprzedaży nieruchomości,  
• Wyjaśnień udzielił Wójt Stefan Wodniak informując, że sprzedaż w 
drodze bezprzetargowej dotyczy  zbycia udziału ¼ w nieruchomości 
niezabudowanej o powierzchni ogólnej 0,0420ha położonej w Bestwinie 
przy ul. Krakowskiej. Działka ta stanowi między innymi drogę dojazdową 
do nieruchomości. 
 

Salę obrad opuścił radny Edward Jonkisz – liczba radnych na sali obrad   

13 osób. 

 

• Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji stałych. 
• Brak głosów w dyskusji. 
• W wyniku przeprowadzonego głosowania  Uchwała Nr XXX/226/2009 w 

sprawie sprzedaży nieruchomości – została przyjęta 13 głosami „za” tj. 
jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu. 

 

Na salę obrad wrócił radny Edward Jonkisz, zaś opuścił ją radny Łukasz 

Furczyk -  liczba radnych na sali obrad 13 osób. 

 

5) sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu, 
• Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Wójt Gminy Stefan Wodniak 
informując, że sprzedaż w drodze przetargu dotyczy nieruchomości                          
o powierzchni 0,0781ha położonej w Bestwinie przy ul. Krakowskiej. 

• Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji stałych. 
• Brak głosów w dyskusji. 
• W wyniku przeprowadzonego głosowania  Uchwała Nr XXX/227/2009 w 

sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu – została 
przyjęta 13 głosami „za” tj. jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu. 

 
6) sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu, 
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• Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Wójt Gminy Stefan Wodniak 
informując, że sprzedaż w drodze przetargu dotyczy nieruchomości 
położonych w Kaniowie. 

• Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji stałych. 
• W wyniku przeprowadzonego głosowania  Uchwała Nr XXX/228/2009 w 

sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu – została 
przyjęta 13 głosami „za” tj. jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu. 

 
 

7) ustanowienia służebności gruntowej, 
• Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Wójt Gminy Stefan Wodniak 
informując, że dotyczy to służebności gruntowej na działce w Bestwinie 
przy ul. Krakowskiej. 

• Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji stałych. 
• W wyniku przeprowadzonego głosowania  Uchwała Nr XXX/229/2009 w 

sprawie ustanowienia służebności gruntowej – została przyjęta                  
13 głosami „za” tj. jednogłośnie. 

• Uchwała stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu. 

 

Na salę obrad wrócił radny Łukasz Furczyk -  liczba radnych na sali obrad 

14 osób. 

 
8) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Odnowy Miejscowości 

Kaniów na lata 2007-2013”. 
• Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Wójt Gminy Stefan Wodniak 
informując, że zmienia się zapis w uchwale z „przyjęcia Planu Odnowy 

Miejscowości Kaniów na lata 2007-2013” na „zatwierdzenia Planu 

Odnowy Miejscowości Kaniów na lata 2007-2013” 
• Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji stałych. 
• W wyniku przeprowadzonego głosowania  Uchwała Nr XXX/230/2009 w 

sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Odnowy 

Miejscowości Kaniów na lata 2007-2013” – została przyjęta                  
14 głosami „za” tj. jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu. 

 
Ad.6 

W punkcie informacje bieżące przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że 
eksperci z „Gazety Prawnej” opublikowali ranking gmin woj. Śląskiego w 
uzyskiwaniu środków unijnych. I tak Gmina Bestwina zajęła 12 miejsce jeżeli 
chodzi wielkość pozyskiwania środków przypadających na jednego mieszkańca. 
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W przypadku gminy wynosi to 2378zł, a dla porównania w Bielsku-Białej tylko 
1314zł na mieszkańca. W klasyfikacji gmin wiejskich w naszym regionie 
Podbeskidzia, to gmina Bestwina zajęła 21 miejsce. 
Przewodniczący z tej racji pogratulował Wójtowi Gminy Stefanowi 
Wodniakowi. 
 
Wójt Stefan Wodniak poprosił, aby Dyrektor GZOSiP Arkadiusz Maj 
przedstawił wyniki podsumowania roku szkolnego 2008/2009. 
 
Dyrektor Arkadiusz Maj poinformował, że podsumowanie w naszych 
placówkach odbyło się w ubiegły piątek. Najbardziej wymiernym wynikiem 
pracy szkół i placówek z terenu naszej gminy są wyniki z końcowych 
egzaminów i sprawdzianów, które zawsze odbywają się na koniec szkoły 
podstawowej i gimnazjum. Na podstawie oceny zewnętrznej stwierdzić należy, 
że nasze szkoły i placówki pracują bardzo dobrze. W porównaniu z wynikami 
powiatowymi, wojewódzkimi i krajowymi wypadają dobrze i bardzo dobrze. 
Szczegółowe informacje zostaną umieszczone na stronie internetowej lub w 
Magazynie Gminnym. 
 
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek poinformował, że uczestniczył w 
zakończeniu roku szkolnego w dwóch szkołach i w jednej z nich trzy uczennice 
ukończyły rok szkolny z wynikiem 6,0. W naszej gminie jest to po raz pierwszy 
taka średnia. 
 
Salę obrad opuścił radny Jacek Łuszczak, wcześniej usprawiedliwiając 

swoje wyjście. 

 

Z kolei na salę obrad wszedł Dyrektor PZU SA Oddziału Bielskiego wraz            

z dwoma swoimi przedstawicielami. 

 

Po przywitaniu przybyłych gości, Przewodniczący poprosił Dyrektora PZU               
o zabranie głosu. 
 
Zabierając głos, Dyrektor poinformował, że mieszkańcy gminy w bardzo dużym 
stopniu ubezpieczają się w PZU, dlatego inicjatywą PZU jest, aby jak 
najszybciej przystąpić do likwidacji tych szkód masowych, które  nastąpiły. W 
związku z tym po dzisiejszych oględzinach w terenie i po stwierdzonych  
zgłoszeniach szkód,  uruchomione zostało, jako pierwsze w Polsce, tzw. 
Mobilne Biuro PZU. W dniu jutrzejszym przyjedzie do gminy autobus wraz z 
pracownikami PZU, którzy będą przyjmowali zgłoszenia szkód swoich 
klientów, aby nie musieli się fatygować do Bielska. Będzie też  uruchomiona 
uproszczona procedura wypłaty odszkodowań. 
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W związku z powyższym prosił o wskazanie, jako pierwszego, sołectwa które 
ucierpiało najbardziej. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek podziękował za tak szybkie 
działanie i decyzję uruchomienia Biura Mobilnego. Sołectwa, które najbardziej 
zostały poszkodowane, to w pierwszej kolejności sołectwo Kaniów i Bestwinka. 
 
Wójt Stefan Wodniak zaproponował, aby autobus podjechał pod Urząd Gminy, 
aby wspólnie zastanowić się, gdzie udać się w pierwszej kolejności.  
 
Radny Antoni Grygierzec zapytał o szkody wyrządzone na polach uprawnych. 
 
Odpowiedź – bardzo mało osób ubezpiecza uprawy. W większości rolnicy 
ubezpieczają mienie, dobytek. Stąd nie wiadomo jeszcze, czy takie zgłoszenia 
będą. 
 
Przewodniczący Jerzy Zużałek podziękował jeszcze raz bardzo serdecznie za 
przybycie i pożegnał gości. 
 
Ad.7 

Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek odczytał wnioski z posiedzeń rad sołeckich 
oraz zebrań wiejskich skierowane do Urzędu Gminy Bestwina.  Stanowią one 

załączniki do nin. protokołu od nr 11 do  nr 15. 

 
Wnioski z posiedzenia rady Sołeckiej w Bestwince  z dnia 02 czerwca 2009r. 
W związku z uciążliwościami związanymi z otwarciem skupu złomu: 
- nadmierny hałas, 
- uciążliwość środowiska – transport, 
- zagrożenie dzieci chodzących do szkoły, 
- plan przebudowy skrzyżowania ul. Dworkowej i Floriana 
Rada Sołecka podtrzymuje protesty i oczekuje, że Wójt dołoży wszelkich starań, 
aby nie uruchomiono tego skupu złomu. 
Rada Sołecka prosi o informacje odnośnie sprawdzenia umów mieszkańców na 
wywóz śmieci. 
 
Wnioski z posiedzenia Rady Sołeckiej w Kaniowie  z dnia 11 maja 2009r. 
• Przedstawić projekt uchwały na posiedzeniu Rady Gminy odnośnie 
utworzenia funduszu sołeckiego, 

• Dopilnować solidności naprawy dróg asfaltowych, 
• Doprowadzić do remontu mechanizmu uruchamiania śluzy przy ul. 
Łabędziej oraz wskazać odpowiedzialnych za jej obsługę, 
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• Rozpatrzyć możliwość wykonania przepustu na wysokości posesji pana 
Stanisława Olejaka, 

• Zmobilizować pana Andrzeja Sowę do wykonania stosownych prac przy 
swoich stawach, aby umożliwić Spółce Wodnej melioracyjnej prowadzenie 
zaplanowanych robót na rowie przy ul. Myśliwskiej, 

• Zabudować lustro na skrzyżowaniu ul. Grobel Borowa z ul. Batalionów 
Chłopskich i ul. Kóski w rejonie słupa energetycznego dla zapewnienia 
widoczności wyjeżdżających z ul. Grobel Borowa, 

• Wymienić całkowicie zardzewiały znak ostrzegawczy przy ul. Grobel 
Borowa na wysokości posesji pana Jerzego Sysło, 

• Ponowić prośbę o odpowiedzi uniemożliwiające realizację wniosków z 
posiedzeń Rady Sołeckiej. 

 
z dnia 8 czerwca 2009r. 
• Wniosek o wystosowanie pisma do Komendy Miejskiej Policji w 
Czechowicach-Dziedzicach odnośnie kierowania czestszych patroli do 
Kaniowa w porach wieczorno-nocnych mających na celu wychwycenie 
sprawców szerzenia się wandalizmu na terenie sołectwa. 

 
z dnia 22 czerwca 2009r. 
• Przekazać 20 tysięcy złotych klubowi LKS „Przełom” Kaniów na 
modernizację obiektu sportowego (wniosek został załatwiony na dzisiejszej 
sesji). 

• Przekazać 20tysięcy złotych Społecznemu Komitetowi budowy kaplicy na 
potrzeby budowlane, 

• Pozostawić 100tysięcy złotych w depozycie na inne potrzeby. 
 
Wnioski z posiedzenia Rady Sołeckiej w Janowicach  z dnia 22 czerwca 2009r. 
• Wrócić do poprzednich praktyk, aby dane referaty, których te wnioski 
dotyczą odpowiadały na nie, 

• Radni i Rada Sołecka pytają, czy został już dokonany odbiór  ul. Janowickiej 
po remoncie kapitalnym i czy służby techniczne Gminy Bestwina jako 
współinwestor remontu tej drogi uczestniczyli przy jego odbiorze. Jeżeli tak, 
to dlaczego ta droga nie była zrobiona zgodnie z przedstawioną 
dokumentacją, 

• Wyczyścić przepust przy ul. Janowickiej od p. Gacków, p. Fołdów w stronę 
Leśniczówki do ul. Pisarzowickiej, 

• Przekwalifikować tereny rolne, które są w obszarze terenów rekreacyjnych,              
a są własnością Gminy, na tereny rekreacyjno-sportowe, 

• Wyczyścić przystanki autobusowe z farby, 
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• Rozważyć możliwość wykonania monitoringu zewnętrznego Szkoły 
Podstawowej w Janowicach, 

• Postawić znaki: ustąp pierwszeństwa przejazdu na ul. Miodowej i ul. 
Pisarzowickiej, 

• Skontrolować drogi powiatowe, jak i gminne, wyciąć gałęzie, które są w 
pasie drogowym oraz sprawdzić znaki, które są zarośnięte i niewidoczne w 
krzakach. Wykosić trawy obok tych dróg, 

• Położyć asfalt po remoncie na wjazd do starego przedszkola, 
• Wykonać płot przy starym przedszkolu, 
• Za pieniądze przeznaczone na tereny rekreacyjne w roku 2009 zakupić dwie 
ławki i jeden kosz i wmontować ich w terenie placu zabaw obok huśtawek. 
Zakupić nową plandekę do zadaszenia sceny. Zakupić trzy pokrywy na 
studzienki obok boiska siatkowego, a za pozostałe środki zakupić komplet 
ławek i stolików, 

• Obniżyć studzienki od starego przedszkola w stronę szkoły. 
 
Ustne wnioski złożyli: 
Radna Danuta Kubik wnioskowała o ustawienie znaków ograniczających 
prędkość na ul. Witosa. 
 
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek przypomniał, że na terenie zabudowanym 
już obowiązuje ograniczenie prędkości do 50km/godz. Trzeba tylko, aby te 
znaki były przestrzegane. 
 
Radny Jerzy Stanclik wnioskował o poprawę chodnika obok p. Ciszczoń w 
Bestwinie. Jest to krótki odcinek niemniej uczęszczany przez mieszkańców 
szczególnie idących na skróty do kościoła. 
 
Radny Jan Wróbel zapytał, na czyj wniosek zostało zmienione przeznaczenie 
działek 1215/4, 1215/8 przy ul. Plebańskiej z rolnej na budownictwo 
mieszkaniowe zgodnie z uchwałą Rady Gminy z dnia 11.08. 2005 roku. 
 
Radny Edward Jonkisz wnioskował o obcięcie drzew, szczególnie dębów na ul. 
Dębowej i ul. Myśliwskiej. 
Prosił o poruszenie problemu dotyczącego drożności mostków na drogach 
gminnych. 
 
Radny Antoni Grygierzec zapytał Redaktora Magazynu Gminnego dlaczego nie 
ukazało się sprawozdanie z ostatniej sesji. Zaznaczył, że faktem jest, iż sesja 
odbyła się w dniu zamknięcia numeru, ale wobec tego zapytał, kto do kogo 
powinien się dopasować, aby to sprawozdanie w Magazynie się znalazło. 
Ponadto zwrócił uwagę, że jeżeli Wójt składa na stronie informację o robotach 
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inwestycyjno-remontowych, to na tej samej stronie Redaktor nie powinien 
powielać tych samych informacji.  
Zwrócił też uwagę, że jeżeli jest podwyżka ceny wody i to znaczna, to nie 
należy pisać, że jest to zmiana ceny wody, bo jest to fałszowanie rzeczywistości. 
 
Radny Andrzej Wojtyła przypomniał, że w dniu 29 maja br.odbyły się Targi 
Pracy, których był organizatorem i z tej racji podziękował Dyrektorowi CKSiR 
Grzegorzowi Boboniowi za udostępnienie obiektu i życzliwe przyjęcie 
wszystkich zainteresowanych. 
Prosił również o wykonanie dwóch ławeczek na terenach rekreacyjnych                      
w Janowicach przy huśtawkach.  
Poruszył po raz kolejny problem rowów przy ul. Janowickiej. 
Wyraził swoje stanowisko, aby Komisja Rozwoju Gminy, Ochrony                             
i Kształtowania Środowiska, której przewodniczy, była członkiem sztabu,                       
o którym mówił Wójt Gminy. 
 
Radny Edward Jonkisz podkreślił, że nie jest przeciwny zakupowi pompy. 
Uważa jednak, że skoro brak środków finansowych, to trzeba szukać 
sponsorów.  
 
Radny Benedykt Kohut, w związku ze zbliżającymi się X obchodami Dni 
Gminy Bestwina, wnioskował konieczność naprawy schodków prowadzących 
od Domu Sportowca na tereny rekreacyjne ze względów bezpieczeństwa. 
Sugerował, aby tą drobną naprawę wykonać brygadą zatrudnioną przy Urzędzie 
Gminy. 
 
Radny Łukasz Furczyk sugerował , aby w tej trudnej sytuacji kryzysowej, jaka 
zdarzyła się w ostatnich dniach, powyższa brygada pracowała dłużej. 
 
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek podziękował Prezesowi PK „Kombest” 
p.Wacławowi Waliczkowi oraz jego pracownikom za udzielony sprzęt na rzecz 
pomocy mieszkańcom oraz ofiarną pracę. 
Złożył wniosek o zakup pompy wysokowydajnej na potrzeby gminne. 
Przypomniał, że wniosek ten składa już od 2000 roku. 
W imieniu poszkodowanych mieszkańców zapytał, czy będzie możliwość 
uzyskania pomocy z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bestwinie. 
 
Radny Wiesław Szypuła zasugerował też, aby Wójt rozważył możliwość 
zwolnienia  z podatku  te osoby najbardziej poszkodowane. 
 
Radny Edward Jonkisz zgłosił, że powstała wyrwa między ujęciem wody a 
akwenem sąsiadującym, gdzie odbywa się wędkowanie. 
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Radny Jan Wróbel prosił o wykoszenie traw na działkach niesprzedanych przy 
ul. Plebańskiej. 
 
Radny Wiesław Szypuła zapytał, czy nie zostały zniszczone: oczyszczalnia                    
i przepompownie przy tych podtopieniach. 
Prezes Wacław Waliczek odpowiadając poinformował, że złoże automatycznie 
zostało zneutralizowane i oczyszczalnia jak gdyby w zakresie tej swojej 
technologii działania, została zachwiana. Wyjaśnił jednak, że jest okres letni i 
bardzo szybko to złoże będzie można odtworzyć (ok. 1 tygodnia). Większy 
problem stwarza elektronika, która w jakimś stopniu została naruszona poprzez 
wyższe poziomy wód. Poinformował też, że na dzień dzisiejszy działają już 
wszystkie przepompownie. 
 
Sołtys sołectwa Janowice Jan Stanclik zapytał, czy ul. Janowicka została już 
oddana, bo pytają o to mieszkańcy, gdyż firma Eurowia, która wykonywała 
rowy, wykonała je niestarannie co powoduje zalewanie posesji i domostw. 
Sołtys sołectwa Kaniów Marek Pękala prosił o dokonanie wizji w celu 
wykonania pod drogami przepustów, aby udrożnić odpływy wód z pól.  
Podziękował pracownikom Urzędu Gminy, Wójtowi, Prezesowi Kombest-u, 
Strażakom oraz wszystkim służbom, które tak szybko podjęły akcję ratowania 
dobytku mieszkańców. 
 
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek, aby być w zgodzie z przyrzeczeniem 
odnośnie wizyty mieszkańców z ul. Kóski, prosił o wpisanie wniosku o 
wykonanie przepustu pod ul. Kóski. Również o odwodnienie Parku Wiejskiego, 
udrożnienie odpływu pod ul. Grobel Borowa w stronę Wisły, przepusty pod ul. 
Myśliwską, Pastwiskową, Mirowską. 
 
Ad.8 
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek odczytał: 

– pismo Zastępcy Wójta Artura Beniowskiego skierowane do Zarządu Dróg 
Powiatowych w Bielsku-Białej w sprawie wykonania oznakowań poziomych 
na wyremontowanym odcinku drogi ul. Janowickiej oraz o przegląd i 
poprawienie oznakowań poziomych na wszystkich drogach powiatowych na 
terenie Gminy Bestwina. 

– pismo Wójta Gminy Stefana Wodniaka skierowane do Śląskiego Zarządu 
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach Biuro Terenowe w Pszczynie 
z ponowna prośbą o usprawnienie mechanizmu obsługi śluzy wałowej 
prawego wału p/powodziowego rzeki Wisły przy ul. Łabędziej w Kaniowie. 
Ponadto o wyznaczenie osób odpowiedzialnych za obsługę śluzy. 
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– odpowiedź  Wójta Gminy Stefana Wodniaka skierowane do Rady Sołeckiej 
w Kaniowie, że została zlecona wymiana znaku A-7 w Kaniowie przy ul. 
Grobel Borowa. Zabudowanie lustra przy ul. Batalionów Chłopskich 
wymagane jest uprzednią zgodą Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-
Białej. Po uzyskaniu zezwolenia będą podjęte dalsze kroki.  

Kolejno odpowiedzi na niektóre wnioski i zapytania udzielił Wójt Stefan 
Wodniak: 
– ul. Janowicka – jeżeli są roszczenia, to trzeba je kierować do powiatu, jako 
inwestora, który prowadził nadzór. Prosił, aby nie mylić tego co należy do 
gminy, a co do powiatu. Na wykonawstwo tej ulicy jest rok rękojmi i 
wykonawca musi te usterki, o których mowa, usunąć. 

– poprawa chodnika w rejonie p.Ciszczoń – jest to własność prywatna, zaś 
właściciele nie wyrażają zgody na przekazanie tego odcinka. Jako wójt, nie 
chciałby ryzykować wydatków wątpliwych, bo przy pierwszej kontroli  ta 
nieprawidłowość wyjdzie. Ze swej strony zapewnił, że nadal będzie ten 
problem próbował rozwiązać, niemniej wyjaśnił, że gdyby była to darowizna 
na rzecz gminy, to byłaby to najprostsza procedura. 

– sztab wraz z Komisją Rozwoju Gminy, Ochrony i Kształtowania Środowiska 
– nie wyklucza, aby ten sztab  był poszerzony o sołtysów, komendantów 
OSP oraz fachowca, który umiałby wskazać gdzie i jaki przepust poprawić, 
aby spełniał właściwe parametry. Zaproponował, aby taki sztab spotkał się 
po wakacjach. Trzeba się do tego przygotować również pod kątem zakupu 
pompy. 
Będąc przy temacie obecnej sytuacji kryzysowej, zapewnił, że ze swej strony 
zrobił wszystko co do niego należało. W tym miejscu podziękował swoim 
pracownikom Urzędu Gminy, których natychmiast uruchomił już w nocy, a 
szczególnie sekretarzowi gminy. 
 

– Radny Wiesław Szypuła – nawiązując do tematu wspomnianego chodnika, 
sugerował aby porozmawiać z właścicielami tego odcinka na  którym 
położony j Est chodnik, aby wyrazili zgodę na jego poprawienie.  
Druga sprawa, którą poruszył to: zabezpieczenie p/powodziowe, obronę  
cywilną. Zaznaczył, że są to zadania gminy wynikające z ustawy. Trzecia 
sprawa, którą wspomniał, to obowiązki  statutowe Spółki Wodnej-
Melioracyjnej. Dlatego też zaproponował, aby to spotkanie sztabu odbyło się 
wcześniej, nie po wakacjach. W pierwszej kolejności z przedstawicielami 
straży, spółki i urzędu, aby wspólnie określić, jaki jest stan na dzień 
dzisiejszy po „powodzi”. Następnie wypracować dwa tematy: doraźne 
działania oraz perspektywiczny program działania w tym temacie i ujęcie w 
budżecie.  
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– Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek zapytał, czy skrzyżowanie ul. 
Witosa z ul. Olchową jest poprawione po wizji lokalnej. 
Radna Danuta Kubik poinformowała, że nie jest poprawione na dzień 
dzisiejszy. 

– Radny Rady Powiatu Bielskiego Bogusław Stolarczyk odnosząc się do uwag 
dotyczących remontu ul. Witosa i ul. Janowickiej wyjaśnił, że nie czuje się  
w obowiązku, ani nie jest w stanie na te uwagi odpowiedzieć. Jeżeli są takie 
sprawy, to może odpowiedzieć ale tylko po konsultacji np. z dyrektorem 
Zarządu Dróg Powiatowych, czy też z członkiem Zarządu Powiatu p. Piętą. 
Prosił radnych, sołtysów, że jeżeli mają jakieś uwagi co do prac 
wykonywanych przez „Powiat” na terenie gminy, aby zgłaszali je wcześniej, 
by mógł je skonsultować.  

– Radny Antoni Grygierzec zapytał radnych Rady Powiatu Bielskiego, czy są 
zadowoleni z działalności Zarządu Dróg Powiatowych, który remontuje 
drogi na terenie gminy. Zapytał też, czy mają takie same uwagi, jak nasi 
radni, czy też akceptują wykonane prace i czekają aż radni będą monitować i 
zmuszać ich do działania. 

– Radny Rady Powiatu Bogusław Stolarczyk odpowiadając stwierdził, że 
osobiście nie jest fachowcem do oceny wykonanych prac. Dlatego jeżeli są 
uwagi, to może je przyjąć i pojechać do kogoś, kto się na tym zna. 

– Radny Antoni Grygierzec odnoszą się do swojego zapytania wyjaśnił, że 
mówił to w kontekście ul. Dankowickiej, gdzie przepust szerszy jest 
zamontowany na pojedynczym rowie, zaś węższy jest na rowie, który zbiera 
wodę z dwóch rowów (odwrotnie), co między innymi było przyczyną 
zatopienia tej ulicy. 

– Radny Rady Powiatu Bielskiego Józef Maziarz wyjaśnił, że ten problem już 
wcześniej zgłaszał w Starostwie i w Zarządzie Dróg Powiatowych. Od 
Dyrektora ZDP dowiedział się, że tak był wykonany stary projekt i nie 
chciano go zmieniać, a przekroje rur są wystarczająco duże. 

– Radna Danuta Kubik chciała prosić o spotkanie z inspektorem nadzoru 
remontu ul. Witosa w celu odwodnienia prawej strony tej ulicy idąc w stronę 
Bestwiny, gdyż przy tej ulewie domy po tej stronie zostały zalane, został 
zniszczony asfalt, a także brak mostka dojazdowego do pola uprawnego.  

– Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek przypomniał, że wybory do 
Europarlamentu odbyły się 7 czerwca br. i prosił osoby obecne na sali, a 
uczestniczące w różnych komitetach wyborczych, aby usunęły nieaktualne 
już plakaty rozwieszone na terenie gminy. 
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Ad.9 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek po wyczerpaniu wszystkich 
punktów porządku obrad, podziękował za udział w obradach, za dyskusję i 
zamknął XXX sesję Rady Gminy Bestwina w dniu 25 czerwca 2009r. 
 
Sesja rozpoczęła się o godz. 14:30, a zakończyła o godz. 17:50. 
 
                                     Sekretarz obrad: 
                                   Radny Jerzy Borutka 

 

  

 

 


