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Bestwina, dn. 10 września 2009r.
P r o t o k ó ł Nr XXXI/09
z sesji Rady Gminy Bestwina odbytej w dniu 10 września 2009 roku
w Urzędzie Gminy Bestwina.
Protokół obejmuje uchwały Rady Gminy Bestwina od Nr XXXI/231/09 do
Nr XXXI/240/09.
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%.
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. Podziękowania dla strażaków za udział w akcji ratowniczej w miesiącu
czerwcu 2009 roku.
6. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009r.
- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach,
- opinie komisji stałych Rady Gminy Bestwina,
- dyskusja
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą
Bielsko-Biała dotyczącego powierzenia przez Gminę Bestwina Gminie
Bielsko-Biała realizacji niektórych zadań własnych z zakresu gospodarki
odpadami komunalnymi.
2) przystąpienia Gminy do tworzonego Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Rybacka pod nazwą Bielska Kraina,
3) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na
dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Wymiana i rozbudowa
wodociągu w Gminie Bestwina przy ul.Witosa, Kościelna i Sikorskiego,
4) zmiany Uchwały Nr XXIII/197/2008 Rady Gminy Bestwina z dnia
11 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu gminy na 2009 rok,
5) uchylenia uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej,
6) zmiany uchwały Rady Gminy Bestwina w sprawie sprzedaży
nieruchomości w drodze przetargu,
7) uchylenia uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości,
8) nabycia nieruchomości,
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9) sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu,
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, kierownictwo Urzędu Gminy, jednostek organizacyjnych
sołtysów, radnych Rady Powiatu, zaproszonych gości oraz wszystkich
pozostałych przybyłych na obrady. Otworzył XXXI sesję Rady Gminy
Bestwina w dniu 10 września 2009r. Na podstawie posiadanej listy obecności
stwierdził prawomocność obrad.
Ad.2
Sekretarzem obrad jednogłośnie tj. 14 głosami „za” wybrany został radny Jacek
Łuszczak.
Ad.3
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek przedstawił porządek obrad
jednocześnie zgłaszając wniosek, aby porządek obrad punkt 7 – Podjęcie
uchwał - rozszerzyć o dodatkowy projekt uchwały w sprawie ustalenia
wynagrodzenia Wójta Gminy Bestwina.
W wyniku głosowania, wniosek został przyjęty 14 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Również jednogłośnie tj. 14 głosami „za” został zatwierdzony rozszerzony
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. Podziękowania dla strażaków za udział w akcji ratowniczej w miesiącu
czerwcu 2009 roku.
6. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009r.
- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach,
- opinie komisji stałych Rady Gminy Bestwina,
- dyskusja
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą
Bielsko-Biała dotyczącego powierzenia przez Gminę Bestwina Gminie
Bielsko-Biała realizacji niektórych zadań własnych z zakresu gospodarki
odpadami komunalnymi.
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2) przystąpienia Gminy do tworzonego Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Rybacka pod nazwą Bielska Kraina,
3) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na
dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Wymiana i rozbudowa
wodociągu w Gminie Bestwina przy ul.Witosa, Kościelna i Sikorskiego,
4) zmiany Uchwały Nr XXIII/197/2008 Rady Gminy Bestwina z dnia
11 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu gminy na 2009 rok,
5) uchylenia uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej,
6) zmiany uchwały Rady Gminy Bestwina w sprawie sprzedaży
nieruchomości w drodze przetargu,
7) uchylenia uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości,
8) nabycia nieruchomości,
9) sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu,
10) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bestwina.
11. Informacje bieżące.
12. Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich.
13. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania.
14. Zamknięcie sesji.
Ad.4
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek stwierdził, że protokół z ostatniej
sesji z dnia 25 czerwca 2009r. 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
Wójt Stefan Wodniak nawiązał do czerwcowej nawałnicy burzowej, która
nawiedziła gminę Bestwina w dniu 24/25 czerwca 2009r. Następnie uroczyście
wobec wszystkich radnych i gości, podziękował Państwowej i Ochotniczym
Strażom Pożarnym za pomoc w usuwaniu skutków tej nawałnicy wręczając
Podziękowania przedstawicielom tych Straży.
Podziękowanie dla Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej odebrał bryg.
Krzysztof Grygiel – zastępca Komendanta, zaś Podziękowania dla
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej gminy odebrali prezesi
poszczególnych jednostek OSP: Jan Ozimina – Prezes OSP Bestwina, Józef
Distel – Prezes OSP Bestwinka, Jerzy Kudła – Prezes OSP Janowice. Ze
względu na nieobecność spowodowaną sprawami służbowymi, nie odebrali
Podziękowań osobiście: Gminny Komendant OSP Grzegorz Owczarz oraz
Prezes OSP Władysław Kóska.
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Każde wręczone Podziękowanie było poparte gromkimi brawami na stojąco
przez wszystkich obecnych na sesji.
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek odczytał osobne Podziękowanie
złożone na jego ręce od p. Marka Pękali - sołtysa sołectwa Kaniów,
a skierowane do wszystkich jednostek i oddziałów Straży Pożarnych z terenu
Gminy Bestwina, jak również z terenu Powiatu Bielskiego oraz województwa
śląskiego. Podziękowania również skierowane były do „Piekarni” tj. Państwa
Sołtysik oraz innych przedsiębiorstw, które w ramach pomocy całkowicie
nieodpłatnie zapewniły częściowe wyżywienie dla wszystkich biorących udział
w akcji. Podziękowanie stanowi załącznik nr 3 do nin. protokołu.
Brygadier Krzysztof Grygiel – zastępca Komendanta Państwowej Straży
Pożarnej w Bielsku-Białej wyraził swój zaszczyt za otrzymane podziękowanie
ale podkreślił, że taka jest rola strażaków. Będąc przy głosie podziękował
w imieniu PSP „Druhom Ochotnikom” z terenu gminy, którzy oprócz swojej
pracy zawodowej w tych dniach z całym oddaniem uczestniczyli w działaniach
powodziowych.
Ad.6
Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009r.
Informacja stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.
• Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek odczytał Uchwałę
Nr 4100/I/142/2009 z dnia 25 sierpnia 2009 roku I Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii
o przedłożonej przez Wójta Gminy Bestwina informacji o przebiegu wykonania
budżetu za I półrocze 2009r. Z treści uchwały § 1 wynika, że wydana została
opinia pozytywna. Kopia uchwały stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.
• Opinie komisji do informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009r.
przedstawiali:
Komisja Budżetu i Finansów – Przewodniczący Komisji Antoni Grygierzec:
„Komisja po wysłuchaniu wyjaśnień złożonych przez Wójta gminy,
w szczególności dotyczących niskiej realizacji zadań w działach: Rolnictwo
i Transport, pozytywnie zaopiniowała informację z wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2009r.”
Komisja Rozwoju Gminy, Ochrony I kształtowania Środowiska –
Przewodniczący Andrzej Wojtyła:
„Komisja po gruntownym zapoznaniu się z wykonaniem budżetu za I półrocze
2009r. oraz po wysłuchaniu wyjaśnień Wójta Gminy Stefana Wodniaka, uznała
iż wykonanie w poszczególnych działach i finansowanie pokrywa się
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w większości przypadków z założeniami. Komisja zaopiniowała wykonanie
budżetu za I półrocze 2009r.pozytywnie.”
Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego –
Przewodniczący Benedykt Kohut:
„Komisja skupiła się głównie na analizie dochodów i wydatków szczególnie
w zakresie tematycznym tej Komisji. Analiza wykazała, że zarówno dochody,
jak i wydatki realizowane są dobrze. Zarówno zaplanowanie budżetu, jak i jego
wykonywanie mają głęboko przemyślany cel oraz sens i prowadzone z pełną
dyscypliną. Pewne niejasności zostały wyjaśnione przez Wójta oraz Skarbnika
Gminy i przyjęte ze zrozumieniem. Komisja pozytywnie zaopiniowała
informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009r.”
Komisja Rewizyjna – Przewodniczący Komisji Jerzy Kijas:
„Komisja Rewizyjna przeanalizowała informację z wykonania budżetu gminy za
I półrocze br. Komisja po wysłuchaniu wyjaśnień Wójta i Skarbnika Gminy
stwierdziła, że dochody wynoszą 48,3% planu, wydatki 36,9%.
Dochody własne wykonane zostały w 47,4%, subwencja ogólna w 61,5%,
dotacje celowe w 44,3%.
Wydatki bieżące wykonane zostały w 47,8%, wydatki majątkowe w 9,3%.
Komisja Rewizyjna stwierdziła, że po stronie dochodów należy zwrócić uwagę
na mniejsze wpływy w dochodach własnych, które są udziałem gminy
w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - wykonanie 40,4%
mniejsze od planowanego o ok.1mln. zł.
Bardzo dobrze zostały zrealizowane dochody z podatków, opłat i majątku
gminy tj. w 52,8%.
Po stronie wydatków należy zwrócić uwagę na to, że realizowano głównie
wydatki bieżące – wykonanie 47,8%.
Wydatki majątkowe w I półroczu br. zostały wstrzymane.
Wykonanie wydatków majątkowych objętych wieloletnim planem
inwestycyjnym wyniosło 3,2%. Nie objęte planem wieloletnim – 3,9%.
Z wyjaśnień Wójta wynika, że w I pół. br. podjął działania oszczędnościowe
m.inn. związane ze wstrzymaniem zadań takich jak: asfaltowanie, budowa
chodników, modernizacja sal gimnastycznych w Bestwince i Kaniowie,
wymiana wodociągów z ewentualnym przesunięciem wykonania zadań
inwestycyjnych na II półrocze br. po ustabilizowaniu się sytuacji finansowej i
ostatecznym rozstrzygnięciu działań związanych z pozyskaniem środków
unijnych.
Pozostałe obowiązki nałożone na gminę zostały zrealizowane w sposób
zapewniające sprawne działanie gminy.
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Biorąc pod uwagę całościową ocenę wykonania budżetu i wyjaśnienia Wójta
Gminy, Komisja Rewizyjna
jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię
o przedłożonej informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009r.
• Dyskusja – Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek otworzył dyskusję nad
informacją z wykonania budżetu za I półrocze 2009r. Z uwagi jednak na fakt, że
informacja ta została dogłębnie przedyskutowana na posiedzeniach komisji,
brak było głosów w dyskusji.
Wobec braku uwag i głosów w dyskusji, Przewodniczący Jerzy Zużałek
poddał informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009r. pod
głosowanie, w wyniku którego została ona przyjęta 14 głosami „za” tj.
jednogłośnie.
Ad.7
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:
– 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) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą
Bielsko-Biała dotyczącego powierzenia przez Gminę Bestwina Gminie
Bielsko-Biała realizacji niektórych zadań własnych z zakresu gospodarki
odpadami komunalnymi,
• Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Alicja Grygierzec – Kierownik
Referatu Gospodarki, Budownictwa i Ochrony Środowiska informując, że
podjęcie uchwały umożliwi zawarcie porozumienia z Gminą Bielsko-Biała w
zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.
• Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji stałych, przy czym
Komisja Rozwoju Gminy, Ochrony i Kształtowania Środowiska przyjęła
projekt uchwały przy 1 głosie wstrzymującym się.
• Brak głosów w dyskusji
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• W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXXI/231/09
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego
z Gminą Bielsko-Biała dotyczącego powierzenia przez Gminę Bestwina
Gminie Bielsko-Biała realizacji niektórych zadań własnych z zakresu
gospodarki odpadami komunalnymi – została przyjęta 13 głosami „za”,
przy 1 głosie „wstrzymującym się”.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu.
2) przystąpienia Gminy do tworzonego Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Rybacka pod nazwą Bielska Kraina,
• Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Wójt Gminy Stefan Wodniak
informując, że pojawiły się możliwości w pozyskaniu środków unijnych
z tzw. Grup Rybackich. Stąd chęć zawiązania takiego Stowarzyszenia,
w skład którego weszłoby pięć samorządów tj.: Bestwina, Wilamowice,
Czechowice-Dziedzice, Jasienica i Jaworze. Wójt zaznaczył, że środki o
których wspomniał, to są duże pieniądze i nie wykluczone, że będzie szansa
ich pozyskania. Nabór wniosków i zatwierdzanie tych Grup rozpocznie się
od października br. do końca stycznia przyszłego roku. Pozyskane środki
można by wykorzystać w 50% na cele poprawy warunków produkcji karpia.
Wynosiłoby to dla całej Grupy ok. 50mln.zł, o ile zostanie przyjęty
i zatwierdzony cały program przez ministra rolnictwa z uwagi na to, że są to
środki pochodzące z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).
Poinformował też, że do reprezentowania Stowarzyszenia w tamtych
samorządach zostali wyznaczeni Wójtowie, burmistrzowie, niejako
pracownicy techniczni w tej strukturze. W związku z tym prosił, aby Rada
Gminy również wyraziła zgodę na wyznaczenie jego osoby do
reprezentowania Gminy Bestwina w Stowarzyszeniu.
• Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji stałych.
Komisja Budżetu i Finansów w pełni poparła projekt tej uchwały szczególnie
w obliczu ostatnich intensywnych opadów deszczu. Stwierdziła, że środki są
bardzo potrzebne, aby uregulować sprawy z zakresu gospodarki wodnej.
Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego z kolei
przyjęła projekt uchwały przy 1 głosie „wstrzymującym”.
• Brak głosów w dyskusji.
• Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek w pierwszej kolejności poddał
pod głosowanie kandydaturę Wójta Stefana Wodniaka do reprezentowania
Gminy Bestwina w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka pod nazwą
Bielska Kraina.
W wyniku głosowania osoba Wójta Stefana Wodniaka do reprezentowania
Gminy w Stowarzyszeniu została przyjęta 13 głosami „za” przy 1 głosie
„wstrzymującym się”.
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• Również w wyniku głosowania Uchwała Nr XXXI/232/09 w sprawie:
przystąpienia Gminy do tworzonego Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Rybacka pod nazwą Bielska Kraina - została przyjęta 13 głosami „za”
przy 1 głosie ”wstrzymujący się”.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu.
3) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie
zadania inwestycyjnego pn.: Wymiana i rozbudowa wodociągu w Gminie
Bestwina przy ul.Witosa, Kościelna i Sikorskiego,
• Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Wójt Gminy Stefan Wodniak
informując, że pożyczka w kwocie 880 000zł. byłaby spłacana w latach
2011-2019.
• Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji stałych.
• Brak głosów w dyskusji
• W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXXI/233/09
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Wymiana
i rozbudowa wodociągu w Gminie Bestwina przy ul. Witosa, Kościelna
i Sikorskiego - została przyjęta 14 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu.
4) 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 udzieliła Skarbnik Gminy Stanisława
Grzywa informując, że projekt uchwały mówi o zwiększeniach dochodów
i wydatków o kwotę 58 906,06zł. Szczegółowo omówiła zmiany z tym
związane w poszczególnych działach. Po wprowadzeniu zmian objętych
niniejszym projektem uchwały budżet gminy Bestwina wyniesie:
po stronie dochodów kwotę 26 612 875,43zł.
po stronie wydatków kwotę 30 025 840,43zł.
Planowany deficyt w kwocie 4 412 965zł. zostanie pokryty z:
• planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym
3477805,00zł
• wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających
z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 935 160,00zł.
• Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji stałych.
• Brak głosów w dyskusji.
• W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXXI/234/09
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIII/197/2008 Rady Gminy Bestwina
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z dnia 11 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu gminy na 2009 rok została przyjęta 14 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu.
Wyjaśnień do kolejnych trzech projektów uchwał tj.: 5, 6, i 7 - udzieliła
Kierownik Referatu Gospodarki, Budownictwa i Ochrony Środowiska, Alicja
Grygierzec informując, że projekty te związane są ze zmianą zasad sprzedaży
nieruchomości przy ul. Plebańskiej.
5) uchylenia uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej - dotyczy
uchylenia służebności gruntowej ul. Plebańskiej w Bestwinie,
6) zmiany uchwały Rady Gminy Bestwina w sprawie sprzedaży nieruchomości
w drodze przetargu - dotyczy zmiany uchwały dotyczącej udziału w drodze
dojazdowej (wynosił ¼ obecnie na 1/3),
7) uchylenia uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości – dotyczy sprzedaży
bezprzetargowej ¼ udziału do drogi dojazdowej.
• Projekty uchwał 5, 6 i 7 otrzymały pozytywną opinię komisji stałych.
• Brak głosów w dyskusji.
• W wyniku przeprowadzonego głosowania :
• Uchwała Nr XXXI/235/09 w sprawie: uchylenia uchwały w sprawie
ustanowienia służebności gruntowej - została przyjęta 14 głosami „za” tj.
jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu.
• Uchwała Nr XXXI/236/09 w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy
Bestwina w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu została przyjęta 14 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do nin. protokołu.
• Uchwała Nr XXXI/237/09 w sprawie: uchylenia uchwały w sprawie
sprzedaży nieruchomości - została przyjęta 14 głosami „za” tj.
jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do nin. protokołu.
8) nabycia nieruchomości,
• Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Kierownik Referatu Gospodarki,
Budownictwa i Ochrony Środowiska, Alicja Grygierzec informując, że
dotyczy to nieruchomości zajętej pod ulicę Akacjową o pow. 0,0525ha.
• Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji stałych.
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Niemniej Komisja Rozwoju Gminy, Ochrony i Kształtowania Środowiska
zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie przy 2 głosach „wstrzymujących”
i 1 głosie „przeciw”.
Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji zaopiniowała projekt uchwały
pozytywnie przy 3 głosach ”wstrzymujących”.
• Brak głosów w dyskusji.
• W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXXI/238/09
w sprawie: nabycia nieruchomości - została przyjęta 12 głosami „za” przy
2 głosach „wstrzymujących się”.
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do nin. protokołu.
9) sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu,
• Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Kierownik Referatu Gospodarki,
Budownictwa i Ochrony Środowiska, Alicja Grygierzec informując, że jest
to nieruchomość położona w Janowicach przy ul. Janowickiej i składa się
z
działki o pow. 0,0525ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym
i w całości jest to własność Gminy Bestwina oraz udziału ½ w działce o
pow. 0,0248ha, której współwłaścicielem jest w ½ Gmina Bestwina.
Nieruchomość ta została nabyta w drodze spadku po zmarłym p. Kubiczku.
• Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji stałych.
• W dyskusji głos zabrał radny Andrzej Wojtyła wyrażając nadzieję, że
ewentualne pieniądze pozyskane przy sprzedaży tej nieruchomości, tak, jak
i ta nieruchomość, pozostaną w Janowicach.
• W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXXI/239/09
w sprawie: sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu - została
przyjęta 14 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do nin. protokołu.
10) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bestwina,
• Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek nawiązał do posiedzeń komisji,
na których przypomniano, że w ubiegłym roku, kiedy było ustalane
wynagrodzenie dla Wójta Gminy, powiedziane było,że jeżeli osiągnięcia
Wójta będą znaczące, to Rada Gminy przystąpi do ponownego ustalenia
wynagrodzenia. Podkreślił, że aktualnie osiągnięcia Wójta w pozyskaniu
środków poza budżetowych są ogromne. Również z ocen naszej gminy
i Wójta prowadzonych, czy to przez Rzeczpospolitą, czy też niektóre portale
internetowe wynika, że Wójt Gminy Bestwina cieszy się nie tylko
popularnością ale również uznaniem. W związku z powyższym komisje
zaproponowały, aby przystąpić do ustalenia wyższego wynagrodzenia dla
Wójta. W tej kwestii został przygotowany projekt uchwały, który otrzymali
wszyscy radni.
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• Komisja Budżetu i Finansów – Przewodniczący Antoni Grygierzec
poinformował, że na posiedzeniu tej Komisji został przedstawiony projekt tej
uchwały. Komisja, biorąc pod uwagę dokonania Wójta w zakresie
pozyskiwania środków z zewnątrz, a to dla tej Komisji jest najbardziej
istotnym kryterium, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
• Radny Wiesław Szypuła poinformował, że początkowo był zdania, aby
formą wynagrodzenia za te osiągnięcia była premia. Z wyjaśnień Sekretarza
i Skarbnika Gminy dowiedział się, że ta opcja nie może być brana pod uwagę
z przyczyn prawnych. W związku z tym stwierdził, że jest to jedyna forma
podniesienia wynagrodzenia, co wydaje się w tym wypadku jedynym
słusznym posunięciem.
• Radny Antoni Grygierzec przypomniał, że już przy poprzednich ustaleniach
wynagrodzenia, Komisja Budżetu i Finansów skłaniała się do wyrównania
wynagrodzenia Wójta Gminy do poziomu innych wójtów o podobnej
wielkości gminy. Komisja wychodziła też z założenia, że Wójt to nie tylko
sprawny administrator, który sprawnie zarządza budżetem własnym, ale jest
to menadżer, który jest zobowiązany do powiększania tego budżetu
i jego pomnażania poprzez zdobywanie środków na rozwój. Stwierdził, że
Wójt Gminy Bestwina Stefan Wodniak wywiązuje się z tego zadania
znakomicie. W związku z tym Komisja uważa, że podwyżka wynagrodzenia
mu się należy. Przy tej okazji wyraził nadzieję, że ta podwyżka zobliguje
Wójta, nie tylko do tych działań dotyczących kanalizacji, ale do tych innych
o których na tej sali bardzo często się mówiło, a które interesują
mieszkańców bardziej niż kanalizacja.
• Brak innych głosów w dyskusji.
• W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXXI/240/09
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bestwina – została
przyjęta 12 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących się”.
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do nin. protokołu.
Ad.8
W punkcie informacje bieżące przewodniczący Jerzy Zużałek zapoznał radnych
ze skargą na Wójta Gminy, byłego mieszkańca gminy p. Jana W. zam.
w Bielsku-Białej. Skarga stanowi załącznik nr 16 do nin. protokołu.
Rada Gminy jednogłośnie przyjęła stanowisko, aby skargę rozpatrzyła Komisja
Rewizyjna.
Kolejno Przewodniczący odczytał pisma skierowane do Rady Gminy:
- pismo mieszkańców sołectwa Janowice dotyczące uregulowania rowów
melioracyjnych. Pismo stanowi załącznik nr 17 do nin. protokołu.
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- pismo Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Zarząd Gminny w
sprawie zabezpieczenia p/pożarowego Gminy Bestwina. Pismo stanowi
załącznik nr18 do nin. protokołu.
- Przewodniczący Jerzy Zużałęk, zgodnie z ustawą o samorządzie
gminnym, odczytał informację dotyczącą oświadczeń majątkowych
złożonych przez radnych Rady Gminy Bestwina V kadencji za 2008r.
Informacja stanowi załącznik nr 19 do nin. protokołu.
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek przypomniał, że wszyscy radni otrzymali
do wypełnienia ankietę z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z prośbą o
wypełnienie i złożenie w terminie do dnia dzisiejszego, a dotyczące Strategii
integracji i rozwiązywania problemów społecznych na lata 2010-2015.
Radni w większości nie wypełnili ankiet z uwagi na brak wiedzy źródłowej.
Biorąc pod uwagę rangę tej ankiety poprosili o spotkanie z Kierownikiem GOPS
celem przybliżenia aktualnej wiedzy, jaka jest w tym temacie. Propozycja
została przyjęta i o terminie spotkania radni zostaną powiadomieni.
Kolejno w informacjach bieżących głos zabrał Wójt Gminy Stefan Wodniak.
W pierwszej kolejności podziękował za docenienie jego wysiłków oraz
zapewnił, że będzie czynił starania o pozyskiwanie dalszych środków
pozabudżetowych.
Zaznaczył, że dzięki zdobyciu tych 18mln.zł na dofinansowanie kanalizacji,
gmina ma pewien oddech przy tej ogromnej inwestycji. Przypomniał, że od
trzech lat gmina borykała się o te rozstrzygnięcia finansowe i jak podkreślił,
udało się. Dzięki tym środkom kanalizacja w Bestwince jest zapewniona. Do
chwili obecnej, budowa oczyszczalni i kolektora łączącego, została zamknięta
13mln.zł. Pismo Marszalka Województwa Śląskiego w sprawie wyboru projektu
Gminy Bestwina do dofinansowania budowy sieci kanalizacji w kwocie
18 188 160,33PLN stanowi załącznik nr 20 do nin. protokołu.
Również udało się pozyskać środki na modernizację Ośrodka Zdrowia
w Bestwinie. Poinformował też, że jest już wiadomo, iż został rozstrzygnięty
kolejny wniosek na modernizację OSP w Kaniowie. Na to zadanie gmina
otrzyma 500tyś.zł. Jak zaznaczył, pozytywnie też został załatwiony wniosek
o środki na kanalizację w obrębie ujęcia wody pitnej w Kaniowie.
Podziękował Radzie Gminy za zrozumienie i wzajemne wsparcie dzięki,
któremu udało się tak wiele uzyskać.
Zaznaczył też, że w związku z tymi rozstrzygnięciami dot. kanalizacji,
aktualnie już szuka środków, aby spełnić oczekiwania młodzieży i w tej kwestii
myśli o otoczeniu szkoły w Bestwinie tj. o „Orliku 2010-2011 oraz czyni też
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starania o pozyskanie środków na realizację Sali gimnastycznej wg projektu,
który został wykonany za pieniądze Spółki Pastwiskowej w Kaniowie.
Nawiązał też do problemu dokończenia modernizacji ul. Witosa od odcinka
aktualnie remontowanego do ul. Krakowskiej (odcinek ten nie został
przewidziany do remontu ze środków unijnych) i poinformował, że w tej kwestii
były prowadzone rozmowy ze Starostą Bielskim. Odcinek tej drogi został
wyceniony na kwotę ok. 700tyś.zł. W trakcie prowadzonych rozmów ze swej
strony zadeklarował Panu Staroście, że zwróci się do Szanownej Rady Gminy o
zgodę na ujęcie w przyszłorocznym budżecie dopłaty na dokończenie tego
odcinka w kwocie 50% wykonania zadania, nie więcej jednak, jak 300tyś.zł.
Prosił więc Radę Gminy, o wyrażenie zgody przez głosowanie.
Drugi problem, o akceptację którego w podobny sposób zwrócił się do Rady
Gminy, to wniosek o wsparcie OSP w Bestwinie przy kupnie nowego
samochodu strażackiego. Chodzi o zabezpieczenie w przyszłorocznym budżecie
dotacji 100tyś.zł. na ten cel.
W dalszym ciągu informacji bieżących, Wójt podzielił się informacjami
dotyczącymi:
– byłego przedszkola w Janowicach – po wizji na miejscu wspólnie
z Zastępcą Wójta stwierdzili, że pomieszczenia, w których dzierżawca
miał uruchomić pizzerię, zostały w dużej mierze ładnie wyremontowane.
W związku z tym jest propozycja dla Rady Gminy, aby ująć w budżecie
dokończenie remontu sali, sanitariatów i przekazanie tych pomieszczeń
do dyspozycji Rady Sołeckiej w Janowicach (na spotkania sołeckie,
pierwszokomunijne, itp.). Pozostałe pomieszczenia zostawić pod rozwagę
zebrań sołeckich i wiejskich. Również zachodzi potrzeba naprawienia
płotu i estetyki otoczenia.
– XI edycji Nagrody Starosty Bielskiego im. Ks. Józefa Londzina – termin
zgłaszania kandydatur osób nominowanych upływa 23 października
2009r. Uroczystość wręczania Nagrody zaplanowana jest na dzień
6 listopada 2009r. Wójt zwrócił się do radnych i sołtysów o szukanie
kandydatur w swoim miejscu zamieszkania. Ze swej strony zaproponował
kandydaturę Dyrektora CKSiR, Grzegorza Bobonia. Pismo Starosty
Bielskiego stanowi załącznik nr 21 do nin. protokołu.
– nawałnicy czerwcowej – na dzień dzisiejszy zostało wyselekcjonowanych
300 domostw, które były bezpośrednio narażone na tą nawałnicę. Na
pomoc tym poszkodowanym Gmina Bestwina otrzymała 600tyś.zł
z MSWiA. Zaznaczył jednak, że środki te są bardzo mocno obwarowane
kryteriami ustawowymi. Stąd pomoc społeczna docierała do wszystkich,
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celem powiadomienia, co trzeba spełnić, aby otrzymać pomoc z tego
systemu. Nie wszyscy więc zmieścili się w tych kryteriach, bo tylko170
domostw wystąpiło o tą pomoc. W związku z powyższym trzeba będzie
zwrócić pozostałe niewykorzystane środki. Pomoc udzielana była w
zależności od sytuacji tj. od 1500 – 4000zł. Trzynaście domostw na
samym początku tj. w ciągu tygodnia otrzymała pomoc
z
budżetu gminy na ogólna kwotę 15 600zł. Caritas wspomógł kwotą
32tyś.zł. Zgłoszone do PZU 324 wnioski, odszkodowania zaraz w drugim
dniu otrzymało 294 zgłoszonych.
Wójt poinformował, że wiele prac już zostało wykonanych w gminie
i nadal te prace trwają(wyczyszczone rowy, przepusty, itd.), aby uniknąć
tego co się zdarzyło. Również na ukończeniu jest mapa powodziowa,
którą sporządza p. Jan Dusik wraz dokumentacją.
Został także zrekompensowany przez Wojewodę Śląskiego koszt paliwa
zużytego przez pompy w kwocie 55tyś.zł.
Na kwotę 800tyś.zł zostały jeszcze złożone wnioski w związku z szkodą
na mieniu komunalnym, łącznie z nową oczyszczalnią ścieków.
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek poinformował o wydarzeniach sportowych
w kajak-polo, które miały miejsce na terenie gminy i osiągnięciach UKS „SET”
Kaniów:
- Mistrzostwa Polski Juniorów – medal brązowy
- Juniorów Młodszych
- medal złoty
W Leśnej odbyły się Mistrzostwa Polski Seniorów – medal brązowy.
Zawodnik klubu Łukasz Pilarz – brązowy medal na Mistrzostwach Europy.
Salę obrad opuścił radny Wiesław Szypuła, wcześniej usprawiedliwiając swoje
wyjście.
Ad.9
W ramach wniosków i zapytań radnych oraz rad sołeckich, ustne wnioski
złożyli:
Radny Jerzy Stanclik
- zapytał o sprawę remontu zamocowania barierki na moście ul. Godynia
( sprawę zgłaszał kilkanaście dni wstecz).
Radny Benedykt Kohut
- zaproponował wystosować apel do mieszkańców, aby nie palili śmieci.
- po raz kolejny prosił o naprawę schodów koło Domu Sportowca łączących
tereny rekreacyjne.
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Radny Stanisław Nycz
- w imieniu mieszkańców ul. Krakowskiej w Bestwinie zgłosił złą jakość
wody (rejon Tartaku).
Radny Edward Jonkisz
- wnioskował o wykonanie przepustu na ul. Dębowej w Kaniowie.
Radny Jacek Łuszczak
- zwrócił się do radnych powiatowych z prośbą, aby podeszli do zarządców
remontu ul. Witosa i interweniowali w sprawie jakości wykonywanych prac
(zatkane przepusty, bałagan itp.).
- wyraził głęboki ukłon szacunku w kierunku poprzednich wójtów, że podjęli
pewne decyzje żeby kontynuować, to co było robione w zgodzie. Zaznaczył,
że ta zgoda i myśl, która została podjęta przez poprzednie Rady i tą Radę
pozwoliła na to, że można nadal kontynuować m.inn. tą kanalizację, o której
Wójt mówił. Jak wyraził, chciał podkreślić, że jest to kontynuacja myśli
i strategii, która została przyjęta.
- podziękował też Zastępcy Wójta, za drobne sprawy typu drogi –
przywożenie kamienia, tam gdzie mieszkańcy sami niwelują straty
wynikające z powodzi.
- wyraził niezadowolenie, co do sposobu udzielanych odpowiedzi przez
Spółkę Wodno- Melioracyjną w Bestwinie.
- nawiązując do remontu ul. Witosa, apelował aby w jakiś sposób zadziałać
i zobligować firmę do uporządkowania poboczy, gdyż dzieci idące do szkoły
nie mają jak iść tą ruchliwą drogą.
Radny Jan Wróbel
- podziękował powiatowi za obcięcie gałęzi drzew przy ul. Kościelnej
i kawałek skrzyżowania ul. Hallera.
- zapytał też, czy lustro na skrzyżowaniu ul. Kościelnej z ul. Hallera zostało
zlikwidowane na stałe, czy jest wzięte do remontu?
Radny Stanisław Nycz
- zasygnalizował, że na ul. Pszczelarskiej nie został wykoszony rów pod
p.Tetlą oraz nie została poprawiona fosa na zakręcie ul. Famułkowej
w Janowicach.
Radny Andrzej Wojtyła
- poruszył problem rozsypującej się drogi ul. Pisarzowickiej.
Radny Antoni Grygierzec
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- ponowił konieczność usunięcia dębu na ul. Dankowickiej, który zagraża
bezpieczeństwu.
- zapytał radnych powiatowych, co z ul. Dankowicką w zakresie udrożnienia
głębokich rowów, zamulonych przepustów o niewłaściwych przekrojach.
Zwrócił też uwagę na konieczność zwiększenia pojemności rowu od
skrzyżowania do torów, gdyż w przeciwnym razie po udrożnieniu
ul. Dankowickiej, woda zaleje tamtejsze domostwa.
Radny Jerzy Kijas
- zapytał, co dalej z chodnikiem przy szkole, między ul. Szkolną i ul.
Krakowską. Przypomniał, że chodnik ten został wykonany w 2/3 długości.
Brakujący odcinek, to długość 40m i szerokości 1m. Ukończenie tego
chodnika spowodowałaby funkcjonalność przejścia.
- w imieniu mieszkańców ul. Podleskiej, zapytał o możliwości zamontowania
kilku lamp brakujących w części tej ulicy (dot.5-6 lamp).
- zwrócił też uwagę, aby przyjrzeć się drogom o dużym nachyleniu gdyż
nastąpiło mocne wypłukanie kamienia, który obsypywał brzegi asfaltu, co w
efekcie jest powodem niszczenia brzegowej części asfaltu przez samochody
ciężarowe.
Radny Edward Jonkisz
- zgłosił wniosek o wykoszenie ul. Malinowej w Kaniowie w kierunku od
stacji prawa strona.
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek odczytał wnioski skierowane do Urzędu
Gminy Bestwina z posiedzeń rad sołeckich. Stanowią one załączniki do nin.
protokołu od nr 22 do nr 23
Wnioski z posiedzenia Rady Sołeckiej w Kaniowie z dnia 6.07. 2009r.
- powołać komisję gminną w sprawie rewizji wszystkich rowów, cieków
wodnych, przepustów w celu doprowadzenia ich do stanu spełniającego
swoje zadanie,
- sprawować fachowy nadzór nad solidnym wykonaniem remontu ul. Witosa
wraz z rowami i przepustami wodnymi w rejonie ulicy i skrzyżowań,
- sprawować nadzór przez Urząd Gminy nad pracami wykonywanymi na
terenie Kaniowa przez pracowników służb gospodarczych przy Urzędzie
Gminy,
- przeprowadzić dezynsekcje w szczególności terenów zalanych w czasie
powodzi,

Wnioski z posiedzenia Rady Sołeckiej w Janowicach z dnia 7.09.2009r.
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- rada sołecka pyta, co z budynkiem starego przedszkola,
- wyciąć gałęzie na ul. Podlesie w okolicy rzeki i obcięcie poboczy oraz
wycięcie dwóch suchych olch,
- wykonać bariery na moście ul. Podlesie,
- wykonać rów odwadniający przy ul. Miodowej od ul. Janowickiej po prawej
stronie w dół,
- wykonać nowy lub udrożnić przepust na ul. Szkolnej,
- wyciąć samosiejki przy ul. Górskiej,
- odprowadzić wodę od ul. Janowickiej do ujścia wodnego obok posesji
p. Ajchler (wykorytować lub zarurować),
- odprowadzić wodę od ul. Janowickiej na wysokości ul. Gajowej,
- wykonać remont mostku a szczególnie barierek na rzece Łękawce na ul.
Kubika,
- załatać dziurę w lesie na ul. Kubika,
- ująć w planach na 2010 remont kapitalny ul. Janowickiej od Kościoła do
Piekarni w Bestwinie i ul. Szkolnej razem z odwodnieniami i mostem na
rzece Łękawka,
- ul. Targanicka - rozważyć wykonanie rowu odwadniającego do ul.
Pszczelarskiej,
- zwiększyć patrole Policji w sołectwie Janowice w związku z narastającymi
kradzieżami lub próbami kradzieży.
Ustne wnioski złożone przez sołtysów:
sołtys sołectwa Bestwina - Maria Maroszek
- również potwierdziła nieład i bałagan przy remoncie ul. Witosa,
- prosiła Wójta o wykorzystanie kostek brukowych pozostałych po remoncie
przystanku na dokończenie chodnika w tym rejonie. Zgłosiła, że w ostatnią
sobotę młodzież poukładała tą kostkę w poprzek jezdni doprowadzając do
wypadku,
- w imieniu mieszkańców poruszyła problem zbyt wysokich krawężników.
Rolnicy skarżą się, że zjeżdżając do swoich pól przez te krawężniki spada im
to co wiozą na przyczepie (np.obornik, itp.),
- ul. Witosa – bardzo duża dziura w rejonie Krzyża,
- w imieniu mieszkańców ul. Krakowskiej prosiła o obcięcie drzew,
- w imieniu mieszkańców ul. Gospodarskiej prosiła o wyczyszczenie rowów,
tak jak zostało to wykonane w części początkowej tej ulicy,
- zgłosiła potrzebę naprawy mostku na ul. Leszczynowej i Godynia.

sołtys sołectwa Bestwinka – Józef Gawęda
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- zgłosił, że taśmy zabezpieczające wyrwę przy torach na ul. Św. Floriana są
ciągle zrywane i stwarza to duże zagrożenie,
- zapytał też do kogo należy jaz w Bestwince,
sołtys sołectwa Kaniów – Marek Pękala
- w nawiązaniu do wypowiedzi radnego Jacka Łuszczaka i sołtys Marii
Maroszek w pełni potwierdził bałagan na ul. Witosa. Zwrócił się do Wójta
z prośbą o zorganizowanie w trybie pilnym spotkania z udziałem projektanta,
inwestora, przedstawicieli gminy i radnych powiatowych,
- wnioskował o wykonanie studzienki rewizyjnej na ul. Witosa w rejonie ul.
Dębowej,
- zapytał, czy wiadomo jest, jakie są ustalenia z KWK „Silesia” odnośnie
spraw związanych z terenami na ul. Rybackiej i pod wałami Wisły,
- zapytał, czy są ustalenia z dyrekcją PKP odnośnie remontu przejazdów
kolejowych: na ul. Witosa i ul. Floriana,
- wnioskował o dokonanie obcinki drzew w ciągu ulic gminnych
i powiatowych,
- zapytał, czy został rozstrzygnięty przetarg na remont i udrożnienie rowu przy
ul. Dankowickiej.
sołtys sołectwa Janowice – Jan Stanclik
- podziękował Wójtowi Gminy za wsparcie przy zakupie samochodu
strażackiego,
- pogratulował Wójtowi „zdobycia” środków finansowych pozabudżetowych
i prosił, aby również czynić starania o środki na remonty dróg gminnych.
Radny Antoni Grygierzec nawiązał do ul. Floriana (przy torach) i sugerował,
aby założyć tam rurę o odpowiednim przekroju. Spowoduje to bardzo dobry
odpływ wód m.inn. z Podkępia w kierunku Łękawki.
Radny Jan Wróbel zapytał, czy droga obok Cegielni jest drogą gminną, czy
prywatną, ponieważ zachodzi konieczność obcięcia drzew.
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek powrócił do prośby Wójta
o przegłosowanie zgłoszonych wniosków.
Wójt zwracając się do Rady Gminy sformułował wnioski:
1) „wnioskuję przez przegłosowanie Szanownej Rady wniosku o ujęcie
w przyszłym budżecie dopłaty do wykonania remontu ul. Witosa od
aktualnie remontowanego odcinka do ul. Krakowskiej w kwocie 50%
wykonania zadania, nie więcej jak 300tyś.zł.
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2) wnioskuję o zgodę, aby ująć przyszłym budżecie dotację do zakupu
samochodu strażackiego dla OSP w Bestwinie w wysokości 100tyś.zł.
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych obecnych na sesji.
Wynik przeprowadzonego głosowania:
1) wniosek dotyczący dopłaty do remontu ul. Witosa został przyjęty
13 głosami „za” tj. jednogłośnie.
2) Wniosek dotyczący dotacji do zakupu samochodu strażackiego dla OSP
Bestwina został przyjęty 13 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek zapytał Radę Gminy, czy akceptuje
kandydaturę Dyrektora CKSiR Grzegorza Bobonia do Nagrody Starosty
im. Ks. Józefa Londzina, czy też będą zgłaszane inne propozycje.
Rada Gminy w wyniku głosowania zaakceptowała kandydaturę p.Grzegorza
Bobonia.
Salę obrad opuścił radny Łukasz Furczyk wcześniej usprawiedliwiając swoje
wyjście.
Ad.10
W ramach odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich głos
zabrali:
Radny Rady Powiatu Bielskiego- Bogusław Stolarczyk prosił o szczegółowe
i konkretne uwagi w sprawie remontu ul. Witosa, aby mógł interweniować.
Radny Rady Powiatu Bielskiego- Józef Maziarz potwierdził, iż nie sposób się
nie zgodzić z głosami na temat bałaganu na ul.Witosa. Sądzi, że pewnie wynika
to z mnogości firm, które różne rzeczy tam wykonują. Zaznaczył, że od
początku, jak zaczął się remont tej ulicy, obserwuje na bieżąco co się tam dzieje
i jest w kontakcie z mieszkańcami. Podkreślił też, że zakres remontu tej drogi
jest tak szeroki, że różne sprawy wychodzą w trakcie realizacji, czego nie dało
się wcześniej przewidzieć.
Poinformował, że przetarg na ul. Dankowicką odbył się 31 sierpnia br.
Na następnej sesji udzieli szczegółów w tym zakresie.
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Zastępca Wójta Artur Beniowski
- uzupełniając wypowiedzi co do remontu ul. Witosa poinformował, że dość
dużo skarg i zażaleń od strony mieszkańców wpływa do Urzędu Gminy.
Zgodził się z wypowiedzią radnego powiatu, że kilka lub kilkanaście firm
(wykonawców, podwykonawców) tam pracuje. Inwestor również zasłania się
terminem, który opiewa na 20 października i twierdzi, że do czasu
zakończenia inwestycji wszystko będzie zrobione tak, jak być powinno.
Poinformował też, że nie są z Wójtem mile widziani na spotkaniach rady
budowy, na wizjach organizowanych przez inwestora przy udziale
projektanta i wykonawcy. Wręcz stawia się im zarzut, że się wpraszają.
- ul. Dankowicka – Zastępca sprostował radnego powiatu, informując, że
przetarg odbył się 24 sierpnia br. Została wybrana firma i ustalony został
zakres robót: czyszczenie rowów łącznie z wycinaniem chaszczy
i samosiejek.
- ul. Godynia – zlecono wykonanie ekspertyzy gdyż zarówno mostek, jak
i barierki wymagają grubszego remontu. Jeżeli uda się wygospodarować
środki finansowe, to jeszcze w tym roku remont zostanie podjęty.
- schody na terenach rekreacyjnych w Bestwinie – na czas imprezy były
przywiezione. Niemniej po ich zdemontowaniu pojawiły się głosy,
szczególnie prezesa LKS Bestwina, aby całkowicie w tym miejscu schody
zlikwidować. Jest to temat do przedyskutowania.
- lustro na skrzyżowaniu ul. Kościelnej i Hallera - zostało zniszczone. W tej
kwestii zostało wystosowane pismo do ZDP w Bielsku-Białej i jest obiecane,
że zlecenie zostało przyjęte i lustro będzie postawione.
- drogi gminne – większość dróg gminnych powstało na słabej podbudowie
i nawet remonty cząstkowe polegające na łataniu dziur sprowadzają się do
tego, że dziś są łatane, a za dwa tygodnie wypadają nowe dziury. Stąd
aktualnie uzupełnia się istniejące nakładki i tak jest planowana ul. Braci
Dudów od strony „Dewro”.
- Zastępca Wójta poinformował, że odpowiedzi na pozostałe wnioski zostaną
udzielone na następnej sesji.
Wójt Gminy Stefan Wodniak
- uzupełniając odpowiedzi poinformował, że ul. Krakowska od strony
Legionów do Tartaku jest zaakceptowana z „Schetynówek”, a dziś został
uzgodniony raport oddziaływania na środowisko ul. Bialskiej. Projekt tej
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ulicy będzie zgłaszany do Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO).
Również będą czynione starania na ul. Janowicką od Piekarni do Kościoła.
- w sprawie ul. Witosa wielokrotnie rozmawiał ze Starostą na temat
rozgardiaszu jaki panuje na tej ulicy. Odbyło się też kilka spotkań na ten
temat. Niemniej prosił wszystkich o zmobilizowanie i doprowadzenie do
spotkania z członkiem Zarządu Powiatu p. Piętą oraz Dyrektorem ZDP
p. Kubisiem. Szczególnie prosił radnych powiatu, aby zainspirowali to
spotkanie.
Poinformował, że wzorcowo przebiega remont Ośrodka Zdrowia
w Bestwinie.
- nawałnica czerwcowa – bardzo dużo zostało wykonane w zakresie
czyszczenia rowów i przepustów na kwotę ok.100tyś.zł. (licząc te środki
wspomagające GSWM). Dla wyjaśnienia podał, że Spółka Wodna to zadanie
Starostwa.
- jaz w Bestwince – w 60-tych latach wykonała go Spółdzielnia Dankowice do
zasilania swoich stawów i w ich obowiązku jest utrzymanie i cała techniczna
obsługa. Zobowiązał jednak Spółdzielnię do wykonania dodatkowego
kompletu kluczy, aby znajdował się w dyspozycji OSP w Bestwince na
wypadek konieczności ich użycia.
Radny Rady Powiatu Józef Maziarz jest zdania, aby poczekać z tym spotkaniem
w sprawie ul. Witosa do czasu jej ukończenia. Wówczas będzie wiadomo jak
jest wykonana. Na zgłaszane przez niego interwencje np. co do wysokości
krawężników przy wjazdach usłyszał od wykonawcy, że wszędzie będą
wykonywane spady i każdy będzie się mógł spokojnie poruszać. Dlatego uważa,
że należy poczekać, bo na pewno droga nie zostanie odebrana jeżeli będą jakieś
nieprawidłowości.
Sołtys sołectwa Kaniów Marek Pękala stwierdził, że wszyscy już są zmęczeni tą
inwestycją i dla informacji podał, że w dobie kiedy walczy się o bezpieczne
i szerokie drogi, to ul. Witosa z 6m zostaje zawężona do 5,5m (tak jest w
projekcie).
W dalszej kolejności Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek odczytał odpowiedzi
na piśmie:
- odpowiedź na zapytanie radnego Jana Wróbla złożonego podczas sesji
w dniu 25 czerwca 2oo9r. Pismo stanowi załącznik do nr 24 do nin.
protokołu.
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- pismo Wójta Gminy skierowane do Zarządu Dróg Powiatowych w BielskuBiałej w sprawie usunięcia drzew z gatunku topola rosnących w pasie
drogowym ul. Witosa w Bestwinie w rejonie od skrzyżowania z ul.
Dworkową do PPZ „Nicromet”. Pismo stanowi załącznik do nr 25 do nin.
protokołu.
- odpowiedzi na wnioski Rady Sołeckiej w Janowicach. Pismo stanowi
załącznik do nr 26 do nin. protokołu.
- odpowiedzi na wnioski Rady Sołeckiej w Kaniowie. Pismo stanowi załącznik
do nr 27 do nin. protokołu.
- pismo Zastępcy Wójta Gminy Bestwina skierowane do Przewodniczącego
Rady Gminy informujące, że wszystkie wnioski z rad sołeckich, radnych
i mieszkańców dotyczące zadań Starostwa Powiatowego zostaną przekazane
Dyrektorowi ZDP w Bielsku-Białej. Pismo stanowi załącznik do nr 28 do
nin. protokołu.
- pismo Zastępcy Wójta Gminy Bestwina skierowane do Przewodniczącego
Rady Gminy zawierające odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych z sesji
w dniu 25.06.2009r. Pismo stanowi załącznik do nr 29 do nin. protokołu.
- pismo Zastępcy Wójta Gminy Bestwina skierowane do Komisariatu Policji
w Czechowicach-dziedzicach dotyczące wzmożenia patroli w związku
z wnioskami Rady Sołeckiej w Kaniowie i Janowicach. Pismo stanowi
załącznik do nr 30 do nin. protokołu.
Ad.11
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek po wyczerpaniu wszystkich
punktów porządku obrad, podziękował za udział w obradach, za dyskusję i
zamknął XXXI sesję Rady Gminy Bestwina w dniu 10 września 2009r.
Sesja rozpoczęła się o godz. 14:30, a zakończyła o godz. 17:25.
Protokolant:
Insp.Irena Glądys

Sekretarz obrad:
Radny Jacek Łuszczak

