
Bestwina, dn. 28 grudnia 2005r. 
 

P r o t o k ó ł  Nr XXXI/2005 
 
z sesji Rady Gminy Bestwina odbytej w dniu 28 grudnia 2005 roku                          

w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bestwina. 

 

Protokół obejmuje uchwały Rady Gminy Bestwina od Nr XXXI/222/2005 do             
Nr XXXI/227/2005. 
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%.  
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: 
1) uchwalenia budżetu na 2006 rok:, 

- odczytanie projektu uchwały budżetowej, 
- opinie komisji stałych Rady Gminy, 
- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej 
- dyskusja, 

2) zmiany Uchwały Nr XXII/160/2004 Rady Gminy Bestwina z dnia                 
30 grudnia 2004r.  w sprawie  budżetu gminy na 2005r. 

3) ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2005 roku, 
4) zmiany treści załącznika Nr 9 do Uchwały Rady Gminy Bestwina   Nr 
XXII/160/2004 z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie budżetu gminy na 
2005r. 

5) zmiany Uchwały Nr XVII Rady Gminy Bestwina z  dnia 24 czerwca 2004 
roku w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Lokalnego Gminy Bestwina 
na lata 2004-2006, 

6) zmiany Uchwały Nr III/23/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie 
określenia wzoru informacji i deklaracji o podmiocie i przedmiocie 
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opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od 
nieruchomości, podatku leśnego , podatku rolnego. 

6. Zatwierdzenie Regulaminu corocznych nagród przyznawanych przez Radę 
Gminy Bestwina  

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. 
Otworzył XXXI sesję Rady Gminy Bestwina w dniu 28 grudnia 2005r.  Na 
podstawie posiadanej listy obecności stwierdził prawomocność obrad.  
 
Ad.2 

Zgodnie z ustalonym, harmonogramem sekretarzem obrad jednogłośnie 
wybrany został radny Antoni Grygierzec. 
 
Ad.3 

Przewodniczący przedstawił projekt porządku obrad, który został przyjęty               
14 głosami „za” tj. jednogłośnie. 
 

Ad.4 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek stwierdził, że protokół z ostatniej 
sesji z dnia 8 grudnia 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 14 głosami „za” tj. jednogłośnie. 
 
Ad.5 

Rada Gminy przystąpiła do podjęcia uchwał w sprawie: 
 
1) uchwalenia budżetu na 2006 rok – Przewodniczący Jerzy Zużałek 

przypomniał, że każdy radny zapoznał się z tym projektem uchwały w 
związku z czym poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie 
opinii do tego projektu. 
 

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

Komisja dwukrotnie analizowała projekt budżetu na 2006 rok. Komisja 
wyciągnęła pewne wnioski. Po analizie autopoprawki wprowadzonej 
przez Wójta Gminy i wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji do 
przedstawionego projektu komisja nie wnosiła większych uwag                
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i większością głosów jest za jego przyjęciem. Zwrócił się do radnych – 
członków jego komisji, aby się wypowiedzieli jeżeli coś brakuje w jego 
wypowiedzi. 
 

Komisja Budżetu i Finansów – Przewodniczący Wiesław Szypuła 
 

Komisja odbyła dwa posiedzenia o czym mówił na poprzedniej sesji i  
wnioski zostały przekazane Wójtowi. Przed tą sesją Komisja nie odbyła  
oddzielnego posiedzenia w celu omówienia autopoprawki. Spotkała się 
natomiast ze wszystkimi komisjami na wspólnym posiedzeniu gdzie 
wszyscy radni mogli się wypowiedzieć co do przedstawionej 
autopoprawki. 
 
Komisja Edukacji Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego – 

Przewodniczący Benedykt Kohut 
 

Przypomniał, że projekt budżetu był efektem trzech posiedzeń komisji w 
tym dwóch z udziałem dyrektorów szkół i przedszkoli. Propozycje 
komisji zostały uwzględnione w autopoprawce Wojta na temat , której 
odbyło się kolejne posiedzenie komisji, a następnie posiedzenie wspólne 
wszystkich komisji. Biorąc pod uwagę ilość posiedzeń, 
przeprowadzonych dyskusji, porównań i uzgodnień na temat budżetu                           
w interesujących komisję działach, a także uwzględnieniu sugestii 
komisji w zakresie zwiększenia budżetu o pewne kwoty na potrzeby 
gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli poparte uzasadnieniami 
komisja stwierdza, że jest to budżet umożliwiający funkcjonowanie szkół 
i przedszkoli zapewniające podstawowe, ale tylko niezbędne potrzeby.  
W pozostałych działach będących w zainteresowaniu tej komisji 
stwierdził, że proponowane kwoty  są przemyślane, a zarazem niezbędne 
na miarę realnych możliwości  i potrzeb. Reasumując i uwzględniając 
wszystkie prace nad budżetem i jej efekty z upoważnienia komisji i w jej 
imieniu wyraził poparcie dla uchwały budżetowej na 2006 rok. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek odczytał Uchwałę Nr 
4100/VI/146/2005 z dnia 28 listopada 2005 roku VI Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach                       
w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Bestwina 
projekcie budżetu na 2006 rok wraz z informacją o stanie mienia 
komunalnego i objaśnieniami. Wydana opinia jest pozytywna. Uchwała 
RIO stanowi załącznik nr 3 do nin. protokołu. 
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W dyskusji głos zabrali: 
 
Radny Antoni Grygierzec wyraził satysfakcję z tego, że udało się 
wprowadzić korektę tego pierwotnego projektu budżetu, bo po tej 
korekcie, jak stwierdził, wydatki w Kaniowie będą bardziej sensowne i 
lepiej będą służyć mieszkańcom. Wyraził też swoje poczucie zawodu, że 
nie udało się wprowadzić dyscypliny budżetowej w zakresie wydatków 
bieżących. Jest zdania, że tam są olbrzymie rezerwy, które można było 
wykorzystać na inwestycje i na rozwój gminy. Wyraził też swoją 
refleksję, że jako radni z Kaniowa nigdy nie krytykowali potrzeby 
inwestowania w innych sołectwach. Nawet poparli tak dużą inwestycję 
jaką jest oczyszczalnia ścieków, która  głównie będzie służyć Bestwinie. 
Wyraził stwierdzenie, że Kaniów co roku oddaje sporą część swojego 
budżetu na potrzeby innych sołectw , a mimo to odczuwa opór i brak 
zrozumienia ze strony tych radnych  w chwili jak radni z Kaniowa 
zgłoszą jakiś postulat. Tu przytoczył budowę sali gimnastycznej, która 
nie znalazła poparcia, a którą można było wybudować za ¼ rocznej 
opłaty eksploatacyjnej. Zarzucił też radzie sołeckiej w Bestwinie, że w 
tej sprawie zajmuje negatywne stanowisko zamiast zająć się problemami 
własnego sołectwa. Również zarzucił nieobecnemu na sesji radnemu 
powiatowemu, że jego wypowiedzi na ten temat były niestosowne. 
Uważa bowiem, że z radnym powiatowym można dyskutować na temat 
nieremontowanych dróg powiatowych, zaś cała reszta to są wyłącznie ich 
kompetencje. Wyraził też uwagi pod adresem Przewodniczącego Komisji 
Budżetu i Finansów Wiesława Szypuły stwierdzając, że przerwał obrady 
komisji tylko dlatego, aby nie dopuścić do głosowania wniosków dot. 
Kaniowa. Podsumowując stwierdził, że budżet jest zły dla mieszkańców, 
bo za mało jest w nim środków na inwestycje, na rozwój gminy. Dobry 
jest natomiast dla wójta, kierowników jednostek organizacyjnych, bo jak 
stwierdził, im powinno pieniędzy starczyć na wszystko. Zwrócił się do 
Wójta z życzeniem, aby powiodły się starania o pieniądze europejskie na   
budowę oczyszczalni ścieków, bo jak zauważył, od trzech lat do tej 
inwestycji się przymierzamy.  
 
Radny Wiesław Szypuła stwierdził, że on jak i pozostali radni nigdy nie 
mówili o tym, że trzeba dzielić gminą na poszczególne wsie, na 
poszczególne sołectwa. Wójt Anatol Faruga stara się podzielić pieniądze 
tak, aby w miarę zaspakajały potrzeby naszej gminy. Pretensje, uwagi, 
zastrzeżenia to sprawa każdego radnego. Stwierdził też, że  tak ostre 
słowa skierowane pod adresem radnych, wójta są niestosowne. Osobiście 
nie czuje się radnym, czy człowiekiem, który gnębi Kaniów. Będąc 
Wójtem też nie pomniejszał roli Kaniowa, a wręcz przeciwnie 
wydatkowano i uruchomiono program zagospodarowania  terenów 



 5 

wodnych tak, że  Kaniów dzisiaj to nie tylko sporty wodne i mistrzostwa 
Polski i Europy, ale to również Święto karpia, to również szkoła, to 
obecnie przygotowywany remont przedszkola. Nawiązał też do 
początków powstawania samorządów i inwestycji, na które łatwo było 
wówczas zdobyć pieniądze, bo nie było żadnych obostrzeń typu 
przetargi, zamówienia publiczne, które dzisiaj sprowadzają samorządy 
do przysłowiowego parteru. Dzisiaj samorządy są obłożone zadaniami, 
na które defakto coraz mniej pieniędzy rządowych. Wracając do zarzutu 
radnego Antoniego Grygierca, że w tym budżecie jest mało pieniędzy na 
inwestycje - zaznaczył, że to radny Antoni Grygierzec wówczas jako 
Wójt naraził gminę swoim podpisem na kwotę 6mln. zł., bo aktualnie 
likwidacja „dzikiego wysypiska śmieci”, którą trzeba rozpocząć zgodnie 
z wszystkimi uwarunkowaniami prawnymi i ekologicznymi tyle będzie 
kosztowała. W tym roku już jest przeznaczona kwota 300tyś.zł. na 
rekultywację tego wysypiska. Zgodził się, że w tym budżecie są pewne 
niedoskonałości, ale też zarzucił radnemu Antoniemu Grygiercowi jako 
Przewodniczącemu Komisji doraźnej ds. racjonalizacji wydatków 
budżetowych, że odbyły się kilkakrotnie posiedzenia i do dziś nie ma 
wniosków i propozycji. Uważa, że tam trzeba było wypracować pewne 
rozwiązania, wnioski, uwagi, aby można było je preferować w projekcie 
budżetu, bo samo mówienie, że trzeba  oszczędzać bez wskazania  w jaki 
sposób można oszczędzać, jego zdaniem,  mija się z celem. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek dyscyplinując dyskusję 
prosił, aby dyskusja była merytoryczna i nie wracano do ocen 
poprzednich kadencji. 
 
Radny Tadeusz Wróbel stwierdził, że jako mieszkaniec i radny  też nie 
jest usatysfakcjonowany tym budżetem. Uważa, że gmina jest trochę po 
tyle z inwestycjami i chciałby, aby się to zmieniło. Wszyscy mieszkańcy 
też chcieliby mieć lepsze drogi, chodniki, wodę na co dzień itp. Jest to 
podstawa, którą powinno się zapewnić naszym mieszkańcom. 
 
Radny Benedykt Kohut poinformował, że dokonał analizy budżetu w 
tych działach, które go interesują i stwierdził, że na oświatę jest                      
8 058tyś.zł. Odliczając od tej kwoty przedszkola, które są zadaniem 
własnym, to na oświatę pozostaje 6 491tyś.zł. Odliczając zaś subwencję 
z gminnych pieniędzy to pozostaje na oświatę 1 214tyś.zł. Doliczając do 
tego świetlice to jest 1 715tyś.zł.co stanowi 14,3%  naszych własnych 
dochodów tzn. tyle kosztuje oświata. Drugi temat to wydatki majątkowe 
tj. kwota 5 653tyśzł. co stanowi 47,3% naszych własnych dochodów, 
natomiast 28,7% wszystkich dochodów bez dziury budżetowej czyli            
z  kwoty 19 713,575tyś.zł ,zaś 25,8% planowanych wydatków z całego 
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budżetu, który jest na kwotę 21 886,450tyś.zł. Zaproponował, aby tak 
właśnie posługiwać się tymi faktycznymi danymi.  
Odniósł się również do wypowiedzi radnego Antoniego Grygierca                    
i podkreślił, że nie może obojętnie przejść obok takiego stwierdzenia, że 
wszyscy są przeciwko Kaniowowi, bo akurat to on właśnie 
zaproponował budowę tej sali gimnastycznej, o której mówił radny 
Grygierzec. Część radnych miała wówczas co do tego wątpliwości, ale 
okazało się, że słusznie. Tego typu sala nie była sprawdzona w naszych 
warunkach. Nie wiadomo jak zachowałaby się w czasie zimy, jakie 
normy spełniałoby ogrzewanie. Stąd jeszcze raz podkreślił, że dlatego ta 
sala nie weszła do budżetu, a nie dlatego, że to dla Kaniowa. Sala jest 
potrzebna i wcześniej, czy później coś w tym względzie musi być 
zrobione. 
 
Radny Antoni Grygierzec stwierdził, że wydatki bieżące są za wysokie            
i za przykład podał wydatki w kulturze uzasadniając, że są one 
procentowo co najmniej dwukrotnie wyższe niż w czasach kiedy on był 
Wójtem. Wracając do Kaniowa podkreślił, że zgadza się co do sali, ale 
zgłaszanych było szereg innych postulatów z Kaniowa, które też nie 
przeszły. Uważa, że to Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów 
winien zażądać od Skarbnika Gminy wykazu dochodów poszczególnych 
sołectw i okazałoby się czy Kaniów rzeczywiście ma wygórowane 
żądania i ile Kaniów oddaje na potrzeby innych sołectw. Jest zdania, że 
skoro nie udało się z salą, to może chodnik, albo Remiza, która jest w 
najgorszym stanie w gminie. Zwrócił uwagę, że sołectwo to ma 
najwięcej pieniędzy, ale wiele rzeczy ma gorszych niż w innych 
sołectwach. Z tego więc tytułu, jak określił, będzie się dopominał.  
 
Radna Krystyna Grygier wyraziła oburzenie, a wręcz zbulwersowanie do 
wypowiedzi przedmówcy, bo jak stwierdziła, chyba kolejni Wójtowie 
zapomnieli, że gmina składa się z czterech sołectw, a nie tylko z 
Kaniowa. Zgodziła się, że w tym sołectwie dochody są większe, ale 
zadała pytanie, jak powinny wyglądać inne sołectwa gdzie się nic  nie 
robiło albo robiło się tylko podstawowe rzeczy - dziury łatało, gdzie 
młodzież nie miała co z sobą zrobić. Uważa, że nie można patrzeć 
krótkowzrocznie tylko na swoje podwórko, ale na teren całej gminy, na 
wszystkie sołectwa, a nie tylko na Kaniów i Bestwinę, które przynoszą 
najwięcej dochodów. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek, jak określił, będzie 
głosował za przyjęciem budżetu na 2006 rok jednak stwierdził, że 
przychyla się do głosu radnego Antoniego Grygierca, że budżet w 
znacznej mierze jest konsumpcyjny. Polecał każdemu radnemu analizę  
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budżetów innych gmin i uczenie się na takich przykładach. Trzeba 
obserwować co jest w innych gminach i wybierać to co jest dobre i uczyć 
się na błędach innych. Nie zgodził się, że radny Kohut zgłosił budowę 
sali, bo wniosek o budowę sali przewija się od dwudziestu lat, a jeżeli 
był zgłoszony to niczym nie poparty. Być może był zgłoszony pod 
publikę, aby pokazać, że coś dla Kaniowa chce się zrobić. Nie zgodził się 
też z tym, że Kaniów zawsze uważał, że jest tylko jedno sołectwo 
Kaniów. Ponadto radni z Kaniowa w stosunku do inwestycji w innych 
sołectwach nigdy nie wypowiadali się negatywnie. Takiego zapisu nie 
znajdzie się w żadnym protokole ani też nagraniu. Pomimo to była 
opozycja w stosunku do propozycji z Kaniowa. Nawet wówczas kiedy 
były one proponowane w budżecie, to padały bardzo złośliwe 
wypowiedzi.  Uważa, że jest to budżet gminny i wszystkie sołectwa 
powinny rozwijać się równomiernie co nie oznacza, aby zapominać                  
o potrzebach poszczególnych sołectw. 
 
Radny Edward Jonkisz uważa, że nie należy wracać do przeszłości - ile 
mogło być zrobione, a nie jest - ale myśleć o przyszłości naszej gminy. 
Stwierdził, że radny Antoni Grygierzec w swojej wypowiedzi ma dużo 
racji, że każda wioska ma swoje problemy i trzeba myśleć i szukać 
pieniędzy z różnych źródeł. Zwrócił się z pytaniem do radnych  z innych 
sołectw, czy gdyby w Janowicach, Bestwince lub w Bestwinie była 
kopalnia, to czy nie chcieliby zadośćuczynienia za eksploatację? Ludzie 
w Kaniowie oczekują od radnych odpowiedzi co w tym zakresie robią. 
 
Radny Tadeusz Wróbel podzielił się informacją, że chodzi z młodzieżą 
na salę gimnastyczną w gminie Goczałkowice, bo jak stwierdził, w 
naszej gminie nie ma możliwości skorzystania z sali w okresie 
międzyświątecznym. Wyraził ubolewanie, że w innych gminach sale są 
dostępne, a w naszej gminie nie są dostępne chociaż płaci się za godzinę 
30zł. 
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Gminy 
Jerzy Zużałek odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu 
gminy na 2006, a następnie poddał go pod głosowanie. W wyniku 
głosowania Uchwała Nr XXXI/222/2005 w sprawie uchwalenia 

budżetu na 2006 rok – została przyjęta 12 głosami „za”, przy 0 głosach 
„przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się”. Uchwała stanowi załącznik 
nr 4 do nin. protokołu. Przewodniczący Jerzy Zużałek złożył Wójtowi 
Anatolowi Farudze gratulacje i życzył, aby wszystkie zadania, które 
znalazły się w budżecie zostały wykonane. 
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Wójt Anatol Faruga dziękując za przyjęcie budżetu na 2006r. podzielił 
się swoimi refleksjami i stwierdził, że odczucia radnych są różne, ale on 
musi patrzeć przez pryzmat kompromisu i zgody w gminie. Co do 
Kaniowa to przypomniał, że właśnie to sołectwo otrzymało nagrodę w 
konkursie „Piękna Wieś Województwa Śląskiego”. Odniósł wrażenie, że 
wśród samych mieszkańców Kaniowa panuje przekonanie jakiegoś 
odtrącenia, czy niedowartościowania. Wyraził nadzieję, że na pewno 
wzorem tego roku i lat ubiegłych uda się w ciągu roku wygospodarować 
dodatkowe środki na dodatkowe zadania. Jeszcze raz podziękował za 
przyjęcie budżetu. 
 

2) zmiany Uchwały Nr XXII/160/2004 Rady Gminy Bestwina z dnia                 
30 grudnia 2004r.  w sprawie  budżetu gminy na 2005r.- do tego projektu 
uchwały została wprowadzona autopoprawka, którą omówiła Skarbnik 
Gminy Stanisława Grzywa. 
Do wprowadzonej autopoprawki nie wniesiono uwag. 
W wyniku głosowania została ona przyjęta 14 głosami „za” tj. 
jednogłośnie. Również 14 głosami „za” tj. jednogłośnie wraz z 
naniesioną autopoprawką została przyjęta Uchwała Nr XXXI/223/2005 
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/160/2004 Rady Gminy Bestwina 

z dnia  30 grudnia 2004r.  w sprawie  budżetu gminy na 2005r. 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu. 
 
3) ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2005 roku – 

do tego projektu uchwały została wprowadzona autopoprawka, którą 
omówiła Skarbnik Gminy Stanisława Grzywa.  
Do  autopoprawki nie wniesiono uwag i została ona przyjęta 14 głosami 
„za” tj. jednogłośnie. 
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXI/224/2005 w sprawie 

ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2005 

roku  – z uwzględnieniem   przegłosowanej autopoprawki została 
przyjęta 14 głosami „za” tj. jednogłośnie.  
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu.. 

 
4) zmiany treści załącznika Nr 9 do Uchwały Rady Gminy Bestwina                   

Nr XXII/160/2004 z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie budżetu gminy na 
2005r.- projekt uchwały przybliżył Wójt Gminy Anatol Faruga.  
Do projektu nie wniesiono uwag.  
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXI/225/2005 w sprawie zmiany 

treści załącznika Nr 9 do Uchwały Rady Gminy Bestwina Nr 

XXII/160/2004 z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie budżetu gminy na 

2005r. – została przyjęta 14 głosami „za” tj. jednogłośnie.  
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu.. 
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5) zmiany Uchwały Nr XVII Rady Gminy Bestwina z  dnia 24 czerwca 
2004 roku w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Lokalnego Gminy 
Bestwina na lata 2004-2006 – projekt uchwały jak wyżej omówił Wójt 
Gminy.  
Do projektu nie wniesiono uwag.  
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXI/226/2005 w sprawie zmiany 

Uchwały Nr XVII Rady Gminy Bestwina z  dnia 24 czerwca 2004 

roku w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Lokalnego Gminy 

Bestwina na lata 2004-2006 – została przyjęta 14 głosami „za” tj. 
jednogłośnie.  
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu.. 

 
6)    zmiany Uchwały Nr III/23/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie 

określenia wzoru informacji i deklaracji o podmiocie i przedmiocie 
opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od 
nieruchomości, podatku leśnego , podatku rolnego – projekt omówiła 
Skarbnik Gminy.  

     Do projektu nie wniesiono uwag.  
     W wyniku głosowania Uchwała NR XXXI/227/2005 w sprawie       

zmiany Uchwały Nr III/23/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie 

określenia wzoru informacji i deklaracji o podmiocie i przedmiocie 

opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od 

nieruchomości, podatku leśnego , podatku rolnego – została przyjęta 
    14 głosami „za” tj. jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu.. 

 

Ad. 6 

Przewodniczący Jerzy Zużałek otworzył dyskusję nad Regulaminem corocznych  
nagród przyznawanych przez Radę Gminy Bestwina. Ze swej strony 
zaproponował, aby zapis w § 1 Regulaminu, który brzmi. „Nagrodę przyznaje 
się   dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców gminy w dziedzinie kultury                   
i sztuki, kultury fizycznej, oświaty i nauki a także za wybitne osiągnięcia                  
i działania promujące gminę -  zastąpić brzmieniem: „ Nagrodę przyznaje się   w 
dziedzinie kultury i sztuki, kultury fizycznej, oświaty i nauki a także za wybitne 
osiągnięcia i działania promujące gminę. Uzasadniając podkreślił, że tym 
zapisem daje się szansę osobom, które nie mieszkają w gminie, ale tą gminę 
promujące. 
 
Radny Marek Wójcik poparł stanowisko Przewodniczącego Rady, bo też uważa, 
że jeżeli ktoś się zasłuży to powinien być nagrodzony. 
Radny Wiesław Szypuła stwierdził, że jest to propozycja słuszna i do przyjęcia. 
Pozostali radni również zgodzili się z tą propozycją i przyjęli ją jednogłośnie. 
 



 10 

Jednogłośnie tj. 14 głosami „za” został przyjęty Regulamin corocznych nagród 
przyznawanych przez Rade Gminy Bestwina wraz z naniesioną poprawką w § 1. 
Regulamin stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu. 

 

Ad.7 

Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek odczytał pisma, które wpłynęły do Rady 
Gminy: 
- Mieszkańcy ul. Tulipanów w Bestwince – dot. przejęcia i zmodernizowania 
tej ulicy. Kopia pisma stanowi załącznik nr 11 do nin. protokołu. 

- Stowarzyszenie Gmin Górniczych w Polsce – dot.  przywrócenia zapisu art. 
97 ust. 3 Prawa geologicznego i górniczego. Kopia pisma stanowi załącznik 
nr 12 do nin. protokołu. 

 

Wójt Gminy Anatol Faruga złożył informacje z działalności międzysesyjnej: 
- uczestniczył w uroczystości gminnej z okazji 50 i 60-lecia pożycia 
małżeńskiego, 

- odbyły się zawody o Puchar Wójta w Szkole Podstawowej w Bestwinie przy 
udziale pozostałych szkół z terenu gminy, 

- brał udział w spotkaniu opłatkowym „Euroregionu Beskidy”, 
- uczestniczył w konwencie wójtów i burmistrzów, 
 
W sprawie pisma mieszkańców ul. Tulipanów w Bestwince poinformował, że 
pierwszą czynnością będzie sprawdzenie stanu prawnego tej ulicy. Ze 
wstępnych danych wynika, że właściciel sprzedając działki sprzedał je z 
prawem przejazdu po tej drodze. Zmarł nie zapisując tego nikomu, a 
spadkobierców też nie ma. Tak więc nie ma od kogo tej drogi przejąć. 
Prawdopodobnie procedura byłaby następująca, że osoby korzystające z tej 
drogi musiałyby wystąpić do Sądu, że nie ma spadkobierców i wówczas Sąd 
przekazałby tą drogę na Skarb Państwa, a Skarb Państwa dopiero mógłby 
przekazać ją gminie w trybie komunalizacji. 
 
Ad.8 

W ramach wniosków i zapytań radnych i rad sołeckich głos zabrali: 
 
Radny Antoni Grygierzec poprosił o głos jeszcze w sprawie budżetu informując, 
że chciałby uzasadnić dlaczego jako jeden z dwóch wstrzymał się od głosu 
podczas głosowania nad jego przyjęciem. Wyraził swoje przekonanie, że gdyby 
o 1mln. zł. ograniczyło się wydatki bieżące to w niczym nie spowodowałoby 
ograniczenia działalności ani wyników nauczania. Uważa, że ten  milion złotych 
można było przeznaczyć na inwestycje. Wyraził także swoje odczucie, że w 
Kaniowie szkodami górniczymi i degradacją środowiska nikt nie ma ochoty się 
zająć. Wracając do nagrody, którą otrzymał Kaniów to podkreślił, że nagroda ta 
wynika z wielu faktów. Nie tylko z nakładów gminy, ale także z tego, że 
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Kaniów posiadał grunty gminy Kaniów (wiele hektarów w centrum), które 
można było po wojnie sukcesywnie i logicznie zagospodarowywać.  Wszystkie 
obiekty, które powstały, powstały dzięki bardzo aktywnej działalności grup 
społecznych. Nawiązał także do wcześniejszej wypowiedzi radnej Krystyny 
Grygier i stwierdził, że chciałby się przenieść z Kaniowa do Janowic gdyby miał 
taką możliwość. Nie ze względu na położenie i piękne widoki, ale ze względu 
na to, że nie mają szkód górniczych, nie mają setek hektarów chwastów, 
pękających domów, nie mają problemów z awariami  sieci, które nękają 
Kaniów, a także ciężkiego transportu. Ponadto stwierdził, że Janowice mają 
lepszą szkołę – bardziej nowoczesną, lepszą remizę – bardziej nowoczesną, 
piękniejszą bibliotekę. Zapytał więc, czy Kaniów naprawdę żąda za dużo skoro 
jest głównym dostawcą środków, a z tych środków nie korzysta w takim stopniu 
w jakim powinien korzystać? 
 
Radna Danuta Kubik stwierdziła, że Kaniów się rozwija, Bestwina się rozwija, a 
Bestwinka rozwinęła się w latach 80-tych dzięki społeczeństwu: Kościół, 
cmentarz punkty oświatowe. W imieniu Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Bestwińskiej złożyła noworoczne życzenia:  
„ Pragnę złożyć gorące życzenia, aby cała gmina 
 była bliska sobie jak rodzina. 
Była światłem, a nie cieniem i często 
wspominała nasze korzenie. 
Czciła tradycje, obrzędy i przyzwyczajenia,  
radnym dawała natchnienia, 
Aby była przyjacielem dzieci i młodzieży, 
którzy są przyszłością narodu, najmilsi na świecie, 
Domy, ogrody, lasy bez śmieci. 
Woda w rzekach i stawach niebieska płynąca. 
Kanalizacja wszystkie ścieki od nas odprowadzająca. 
Aby jabłka z drzewa spadające były całe, a nie podzielone 
I wszystkie problemy na Wójta położone, sukcesywnie 
były prowadzone. 
Tak jak słonecznik  górujący nad całym ogrodem  
czuwał nad oświatą , kulturą i całą infrastrukturą. 
Nie zmuszany do rozkazów, gotowy do usług 
dla dobra ludu przez niego wybranego. 
Chodniki i jezdnie posypane, aby nasze kości nie były łamane. 
Zdrowia, szczęścia, pomyślności w zgodzie i wytrwałości. 
Aby wszyscy szczerze się uśmiechali i w razie potrzeby 
rękę sobie podawali. 
Aby w ostatniej kadencji naszej tej Rady było dobrze odebrane 
i wiele rzeczy by się wykonało, gdyby środków nie brakowało. 
Niechaj dalej nasza gmina wysoko w Polsce notowana, 
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będzie w gospodarowaniu i w pracy na rzecz społeczeństwa 
i pozycję co najmniej zachowała. 
 
Radny Jerzy Kudła przypomniał, że w Janowicach również kościół, cmentarz, 
remiza były budowane przez społeczeństwo. Zwrócił się do Wójta z prośbą, aby 
to co zostało w budżecie zapisane było wykonane. 
 
Radny Edward Jonkisz zapytał, czy mogą być zmienione przez przyszłą 
kadencję Rady Gminy inwestycje, postulaty tej Rady ujęte w planie wieloletnim. 
 
Wójt Anatol Faruga odpowiadając wyjaśnił, że każda nowa Rada, czy nawet ta 
sama Rada ma prawo zmieniać uchwały. 
 
Ad.9 

Przewodniczący Jerzy Zużałek odczytał odpowiedzi na wnioski z posiedzenia 
Rady Sołeckiej w Kaniowie z dnia 16 października 2005r.Odpowiedź stanowi 
załącznik nr13 do nin. protokołu. 

 

Ad. 10 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek prosił, aby każdy wziął do ręki 
opłatek leżący na stołach od Ks. Proboszcza  z Bestwiny, a on odczytywał 
życzenia świąteczno-noworoczne, które wpłynęły do Rady Gminy od:  
Małgorzaty Handzlik   -  Posła do Parlamentu Europejskiego, 
Przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego, 
Dyrektora Caritas Polska, 
Komendanta Miejskiej Policji w Bielsku-Białej, 
Komendanta Komisariatu Policji w Czechowicach-Dziedzicach, 
Starosty i Wicestarosty Bielskiego, Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego 
Rady Powiatu oraz członka Zarządu Powiatu Bielskiego, 
Naczelnika Urzędu Skarbowego w Czechowicach-Dziedzicach, 
Prezesa Grupy Wydawniczej INFOR, 
Społeczności Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bestwinie, 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bestwince 
Grona Pedagogicznego i Zespołu Szkół Nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach 
(życzenia wraz z dołączonym stroikiem świątecznym). 
 
Kolejno Przewodniczący złożył wszystkim życzenia noworoczne , a następnie 
zaprosił wszystkich na występ chóru „Allegro” z CKSiR , który przybył                     
z kolędami. 
 
Po występach chóru Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek dziękując za udział w 
sesji i dyskusję zamknął XXXI sesję Rady Gminy Bestwina w dniu 28 grudnia 
2005r. 
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Sesja rozpoczęła się o godz. 1500, a zakończyła o godz. 1730. 
 
Protokołowała:                       Sekretarz obrad: 
Insp.Irena Glądys                 Radny Antoni Grygierzec 
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