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Bestwina, dn. 01października 2009r.
P r o t o k ó ł Nr XXXII/09
z sesji Rady Gminy Bestwina odbytej w dniu 1 października 2009 roku
w Urzędzie Gminy Bestwina.
Protokół obejmuje uchwały Rady Gminy Bestwina od Nr XXXII/241/09 do
Nr XXXII/251/09.
Lista obecności radnych oraz gości stanowi załącznik nr 1 i 2 do nin. protokołu.
Na ustawową liczbę 15 radnych w sesji uczestniczyło 15 radnych, co stanowi
100%.
Projekt porządku obrad:
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) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW w Katowicach na
dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej w Gminie Bestwina – etap I – Bestwinka,
2) zmiany Uchwały Nr XXIII/197/2008 Rady Gminy Bestwina z dnia
11 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu gminy na 2009 rok,
3) zamiaru przystąpienia do realizacji inwestycji w ramach programu „Moje
Boisko Orlik 2012” w roku 2010,
4) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od
tego podatku obowiązujących w Gminie Bestwina w 2010 roku,
5) poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w
drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości
wynagrodzenia za inkaso,
6) zmiany Uchwały Nr XXI/184/2008 Rady Gminy Bestwina z dnia
02 października 2008r. w sprawie określenia wzorów informacji i
deklaracji o podmiocie i przedmiocie opodatkowania niezbędnych do
wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku
rolnego,
7) określenia na 2010 rok stawek podatku od środków transportowych,
8) określenia na rok 2010 dziennych stawek opłaty targowej, zasad jej
ustalania oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
obowiązujących w gminie Bestwina,
6. Informacje bieżące.
7. Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich.
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8. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania.
9. Zamknięcie sesji.
Ad.1
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek przywitał wszystkich radnych Rady
Gminy Bestwina, radnych Rady Powiatu Bielskiego, kierownictwo Urzędu
Gminy, jednostek organizacyjnych sołtysów, oraz redaktora naczelnego
Magazynu Gminnego. Otworzył XXXII sesję Rady Gminy Bestwina w dniu
1października 2009r. Na podstawie posiadanej listy obecności stwierdził
prawomocność obrad.
Ad.2
Sekretarzem obrad, jednogłośnie wybrany został radny Łukasz Furczyk.
Ad.3
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek przedstawił porządek obrad
jednocześnie zgłaszając wniosek o rozszerzenie punktu piątego – podjęcie
uchwał – o dodatkowe trzy projekty uchwał w sprawie:
1. udzielenia przez Gminę Bestwina pomocy finansowej Powiatowi w formie
dotacji celowej na realizację zadania dotyczącego wykonania remontu drogi
powiatowej na terenie Gminy Bestwina.
2. ustalenia miesięcznych zryczałtowanych diet dla radnych oraz zwrot kosztów
podróży służbowych.
3. rozpatrzenia skargi Pana Jana Wiercigrocha na działalność Wójta Gminy
Bestwina.
Zaproponował też, aby pierwszy zgłoszony projekt uchwały w sprawie:
udzielenia przez Gminę Bestwina pomocy finansowej Powiatowi w formie
dotacji celowej na realizację zadania dotyczącego wykonania remontu drogi
powiatowej na terenie Gminy Bestwina, wstawić jako drugi w punkcie –
podjęcie uchwał, ze względu na powiązanie z projektem uchwały w sprawie
zmiany Uchwały Nr XXIII/197/2008 Rady Gminy Bestwina z dnia 11 grudnia
2008 roku w sprawie budżetu gminy na 2009 rok, zaś dwa pozostałe projekty
jako ostatnie w tym punkcie.
Radni nie wnieśli uwag, nie zgłosili też innych propozycji.
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek poddał pod głosowanie, wprowadzenie do
porządku obrad wnioskowanych projektów uchwał.
Wynik głosowania:
 Projekt uchwały w sprawie: udzielenia przez Gminę Bestwina pomocy
finansowej Powiatowi w formie dotacji celowej na realizację zadania
dotyczącego wykonania remontu drogi powiatowej na terenie Gminy
Bestwina – za wprowadzeniem do porządku obrad głosowało 15 radnych tj.
jednogłośnie.
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 Projekt uchwały w sprawie ustalenia miesięcznych zryczałtowanych diet dla
radnych oraz zwrot kosztów podróży służbowych – za wprowadzeniem do
porządku obrad głosowało 9 radnych, 6 radnych było „przeciw” i 0 głosów
„wstrzymujących się”.
 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Jana Wiercigrocha na
działalność Wójta Gminy Bestwina – za wprowadzeniem do porządku obrad
głosowało 15 radnych tj. jednogłośnie.
Porządek obrad wraz z przegłosowanymi dodatkowymi projektami uchwał
został przyjęty 15 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Porządek obrad po wprowadzonych zmianach:
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) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW w Katowicach na
dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej w Gminie Bestwina – etap I – Bestwinka,
2) udzielenia przez Gminę Bestwina pomocy finansowej Powiatowi w
formie dotacji celowej na realizację zadania dotyczącego wykonania
remontu drogi powiatowej na terenie Gminy Bestwina.
3) zmiany Uchwały Nr XXIII/197/2008 Rady Gminy Bestwina z dnia
11 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu gminy na 2009 rok,
4) zamiaru przystąpienia do realizacji inwestycji w ramach programu „Moje
Boisko Orlik 2012” w roku 2010,
5) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od
tego podatku obowiązujących w Gminie Bestwina w 2010 roku,
6) poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w
drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości
wynagrodzenia za inkaso,
7) zmiany Uchwały Nr XXI/184/2008 Rady Gminy Bestwina z dnia
02 października 2008r. w sprawie określenia wzorów informacji i
deklaracji o podmiocie i przedmiocie opodatkowania niezbędnych do
wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku
rolnego,
8) określenia na 2010 rok stawek podatku od środków transportowych,
9) określenia na rok 2010 dziennych stawek opłaty targowej, zasad jej
ustalania oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
obowiązujących w gminie Bestwina,
10) ustalenia miesięcznych zryczałtowanych diet dla radnych oraz zwrot
kosztów podróży służbowych.
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11) rozpatrzenia skargi Pana Jana Wiercigrocha na działalność Wójta Gminy
Bestwina.
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 10 września 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 15 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Ad.5
Podjęcie uchwał.
Rada Gminy w liczbie 15 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) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW w Katowicach na
dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej w Gminie Bestwina – etap I – Bestwinka,
• Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Wójt Gminy Stefan Wodniak.
• Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji stałych.
• Brak głosów w dyskusji.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Uchwała Nr XXXII/241/09
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW w
Katowicach na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina – etap I – Bestwinka – została
przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 3 do
nin. protokołu.
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2) udzielenia przez Gminę Bestwina pomocy finansowej Powiatowi w formie
dotacji celowej na realizację zadania dotyczącego wykonania remontu drogi
powiatowej na terenie Gminy Bestwina.
• Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Wójt Stefan Wodniak
przypominając, że ten problem był przedyskutowany na ostatniej sesji.
Wówczas też, została przegłosowana deklaracja dopłaty do wykonania
remontu ul. Witosa od aktualnie remontowanego odcinka do ul. Krakowskiej
w kwocie 50% wykonania zadania, nie więcej jednak, jak 300tyś.zł. Z uwagi
jednak na fakt, że rozstrzygnięcia finansowe w roku bieżącym potoczyły się
pozytywnie, stąd propozycja aby jeszcze w tym roku udzielić dotacji celowej
dla Powiatu Bielskiego w wysokości 300tyś.zł. na dofinansowanie zadania
remont drogi powiatowej ul. Witosa w Bestwinie, od ul. Krakowskiej do
początku modernizowanego odcinka w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego.
• Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji stałych,
• W dyskusji głos zabrał Przewodniczący Jerzy Zużałek wyrażając nadzieję, że
radni będą pamiętać i w przyszłości uda się ten remont doprowadzić do
centrum Kaniowa.
Radny Antoni Grygierzec z kolei zasugerował Wójtowi, aby zainteresował się
przebiegiem remontu na „Kominkowicach”, bo jego zdaniem, nie będzie on
ukończony.
Brak dalszych głosów w dyskusji.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXXII/242/09
w sprawie: udzielenia przez Gminę Bestwina pomocy finansowej Powiatowi
w formie dotacji celowej na realizację zadania dotyczącego wykonania
remontu drogi powiatowej na terenie Gminy Bestwina – została przyjęta
15 głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 4 do nin.
protokołu.
3) 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 budżetu gminy o kwotę 168 980,38zł. w
działach: Rolnictwo i łowiectwo, Administracja publiczna,
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
– zwiększeniu wydatków o kwotę 14 817,30zł. w działach: Rolnictwo i
łowiectwo oraz Obsługa długu publicznego,
– zmniejszeniach wydatków o kwotę 1 571 805,00zł. w dziale Rolnictwo
i łowiectwo,
– zmniejszeniach przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na
rynku krajowym w wysokości 1 571 805,00zł.
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– zwiększeniach rozchodów o kwotę 154 163,08zł – spłaty otrzymanych
krajowych pożyczek i kredytów.
Poinformowała również o przeniesieniach planu wydatków między działami,
a także o zmianach w treści załączników (9, 10, 14, 17, 17a) do uchwały
budżetowej na 2009r.
• Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji stałych,
• Brak głosów w dyskusji
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Uchwała Nr XXXII/243/09
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 15 głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik
nr 5 do nin. protokołu.
4) zamiaru przystąpienia do realizacji inwestycji w ramach programu „Moje
Boisko Orlik 2012” w roku 2010,
• Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Wójt Stefan Wodniak
przypominając, że w ubiegłym roku zostało złożone zapotrzebowanie i
zostaliśmy ujęci do tego programu. Program ten polega na finansowaniu 1/3,
1/3, 1/3,
tj. : 300tyś.zł. z Urzędu Marszałkowskiego, 300tyś.zł. z
Ministerstwa Sportu, pozostałe z gminy. Gminy z reguły wydają więcej niż
300tyś.zł. i tak też z budżetu przewiduje się 500-600tyś.zł. na to zadanie.
Kompleks sportowy wraz z zapleczem planuje się przy Szkole Podstawowej i
Gimnazjum w Bestwinie.
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek zapytał, czy jest już jakiś projekt i czy
wiadomo, jak ten obiekt sportowy będzie wyglądał?
Zastępca Wójta Artur Beniowski poinformował, że będzie to boisko do piłki
nożnej ze sztuczną nawierzchnią, ogrodzone z czterometrowym ogrodzeniem
i oświetlone o wymiarach 62 x 30. Do tego jest boisko wielofunkcyjne
wielkości boiska do piłki ręcznej, które może być używane do tej dyscypliny
oraz piłki siatkowej i koszykówki. Ponadto zaplecze sanitarno- magazynowosportowe.
• Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji stałych,
• Brak głosów w dyskusji
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXXII/244/09
w sprawie: zamiaru przystąpienia do realizacji inwestycji w ramach
programu „Moje Boisko Orlik 2012” w roku 2010 – została przyjęta 15
głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu.
5) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od
tego podatku obowiązujących w Gminie Bestwina w 2010 roku,
• Wyjaśnień udzielił Wójt Stefan Wodniak informując, że odniesie się do
kolejnych projektów uchwał, które są ze sobą powiązane, a dotyczą podatku
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od nieruchomości, poboru tego podatku, a także zmian proceduralnych
związanych deklaracjami, podatku od środków transportowych i opłaty
targowej. Zaznaczył, że wszystkie te projekty uchwał zawierają stawki
podatku, które nie zostały podwyższone a jedynie urealnione odnosząc się do
aktualnej inflacji, która w Polsce określana jest na 3,5%. Tak więc regulacje
te wahają się od 3 do 3,5%. Nasza gmina jest poniżej średniej jeżeli chodzi w
powiecie o regulację tych podatków.
Poinformował też, że prowizja dla sołtysów z tytułu poboru podatku została
zwiększona z 4% na 5% i fakt ten podyktowany został spadkiem ilości
zbieranego podatku przez sołtysów, gdyż większość mieszkańców dokonuje
wpłat bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na konto.
• Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji stałych. Komisja
Budżetu i Finansów analizując proponowane stawki stwierdziła, że są do
przyjęcia dlatego, że nie wykraczają poza wskaźnik inflacyjny. Ponadto
Komisja ma świadomość, że w przyszłym roku wpływy z podatków do
budżetu będą mniejsze z uwagi na znacznie niższy podatek rolny, bo ceny
kwintala zboża zmalały.
• Brak głosów w dyskusji
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXXII/245/09
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz
zwolnień od tego podatku obowiązujących w Gminie Bestwina w 2010 roku
– została przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik
nr 7 do nin. protokołu.
6) poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w
drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości
wynagrodzenia za inkas
• Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji stałych,
• Brak głosów w dyskusji
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXXII/246/09
w sprawie: poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku
leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości
wynagrodzenia za inkaso – została przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu.
7) zmiany Uchwały Nr XXI/184/2008 Rady Gminy Bestwina z dnia
02 października 2008r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji
o podmiocie i przedmiocie opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru
podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku rolnego,
• Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji stałych,
• Brak głosów w dyskusji
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W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXXII/247/09
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXI/184/2008 Rady Gminy Bestwina z dnia
02 października 2008r. w sprawie określenia wzorów informacji
i deklaracji o podmiocie i przedmiocie opodatkowania niezbędnych do
wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku
rolnego – została przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi
załącznik nr 9 do nin. protokołu.
8) określenia na 2010 rok stawek podatku od środków transportowych,
• Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji stałych,
• Brak głosów w dyskusji
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXXII/248/09
w sprawie: określenia na 2010 rok stawek podatku od środków
transportowych – została przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała
stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu.
9) określenia na rok 2010 dziennych stawek opłaty targowej, zasad jej ustalania
oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso obowiązujących w
gminie Bestwina,
• Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji stałych,
• Brak głosów w dyskusji
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXXII/249/09
w sprawie: określenia na rok 2010 dziennych stawek opłaty targowej, zasad
jej ustalania oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
obowiązujących w gminie Bestwina – została przyjęta 15 głosami „za” tj.
jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do nin. protokołu.
10) ustalenia miesięcznych zryczałtowanych diet dla radnych oraz zwrot
kosztów podróży służbowych,
• Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek
informując, że w naszej gminie są najniższe diety stosowane w powiecie
bielskim. Większość rad stosuje ryczałty i proponowany projekt uchwały
również zawiera propozycje diety ryczałtowej dla radnych, bo jak podkreślił,
radnym jest się nie tylko na sesji i komisji, ale radnym jest się cały miesiąc.
Stąd też proponowana zmiana podyktowana jest dostosowaniem diet do diet
rad gmin powiatu bielskiego Zaznaczył jednak, że radnemu, który nie będzie
obecny na posiedzeniu, ryczałt ten zostanie pomniejszony o 25%..
• Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Antoni Grygierzec
poinformował, że Komisja zajęła się tym problemem i doszła do wniosku, że
podwyżki dla Przewodniczącego Rady Gminy od trzech kadencji nie były
uwzględniane. Dlatego też uważa, że należałoby tą korektę dokonać zmian,
nie tyle pod kątem obecnego Przewodniczącego, bo kadencja dobiega końca,
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ale żeby stworzyć lepsze, klarowniejsze sytuacje dla następnej Rady.
Również Komisja uznała, że przy tej okazji jakieś niewielkie podwyżki dla
radnych też są wskazane. Zaznaczył, że głownie chodzi o zmianę systemu
wynagradzania na ryczałtowy. Zdaniem Komisji, jest to zdrowsza sytuacja
jeśli radny ma świadomość, że jest radnym nie tylko na sesji i komisji, ale że
tą funkcję pełni na co dzień i w terenie.
• Brak głosów w dyskusji.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXXII/250/09
w sprawie: ustalenia miesięcznych zryczałtowanych diet dla radnych oraz
zwrot kosztów podróży służbowych – została przyjęta 8 głosami „za” przy 7
głosach „przeciw”. Uchwała stanowi załącznik nr 12 do nin. protokołu
11) rozpatrzenia skargi Pana Jana Wiercigrocha na działalność Wójta Gminy
Bestwina
• Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Jerzy Kijas. Komisja po analizie zgromadzonych dokumentów uznała skargę
za bezzasadną i tak też został przygotowany projekt uchwały wraz z
uzasadnieniem.
• Brak głosów w dyskusji
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXXII/251/09
w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana Jana Wiercigrocha na działalność
Wójta Gminy Bestwina – została przyjęta 14 głosami „za” przy 1 głosie
„wstrzymującym się”. Uchwała stanowi załącznik nr 13 do nin. protokołu.
Ad.6
W informacjach bieżących Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek, na
prośbę radnych podzielił się informacjami dotyczącymi dalszych losów KWK
„Silesia”.
Przypomniał również o zgłaszaniu się do Urzędu Gminy osób zainteresowanych
montażem kolektorów słonecznych w budynkach mieszkalnych na terenie
gminy. W chwili obecnej konieczne jest przeprowadzenie analizy mającej na
celu ustalenie ilości mieszkańców, którzy chcieliby uczestniczyć w programie
obniżania niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Urząd Gminy zamierza
wystąpić z wnioskiem o pozyskanie środków z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach tego
programu. Informacja ukazała się także w Magazynie Gminnym.
Ad.7
W ramach wniosków i zapytań radnych oraz rad sołeckich głos zabrali:
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Radna Danuta Kubik
prosiła o ujęcie w przyszłorocznym budżecie oświetlenie ul. Pastwiskowej w
Bestwince,
- zgłosiła leżący znak drogowy
w rejonie jej posesji informujący
o skrzyżowaniu,
- poinformowała, że p. Kóska skarży się, iż firma Ergis wypuszcza ścieki na
jej grunty,
- prosiła radnych powiatowych, aby poczynili starania o zarurowanie rowu na
ul. Dworkowej celem rozładowania ruchu samochodowego. Wyjaśniła, że
dziennie, szczególnie rano, około 100 samochodów w jednym czasie dowozi
dzieci do szkoły, a droga jest wąska i brak też parkingu.
- w i mieniu mieszkańców zgłosiła, że ul. Olchowa ( rejon p.Znojek) została
zawężona o 1m, a drogą tą porusza się również ciężki sprzęt transportowy.
Radny Łukasz Furczyk
- wnioskował o remont przepustu na ul. Krzywolaków oraz czyszczenie
rowów przy ul. Dankowickiej,
- zapytał, czy wiadomo już coś w kwestii środków na kolektory słoneczne,
- zapytał, jak zakończył się zakup samochodu dla Policji oraz o patrole
policyjne,
- wyraził radość z zamiaru przystąpienia do inwestycji „Orlik” w Bestwinie
ale też zapytał, czy są czynione starania o środki na budowę hali sportowej w
Kaniowie i jak ta sprawa dalej się toczy,
Radny Stanisław Nycz
- zgłosił swoje uwagi do redaktora naczelnego Magazynu Gminnego, że w
Magazynie Gminnym nie było nic odnotowane w miesiącu sierpniu i
wrześniu br. na temat ważnych imprez w Janowicach takich jak: dożynki,
czy też turniej piłki siatkowej,
Radny Antoni Grygierzec
- zgłosił konieczność obcięcia konarów drzew, które zasłaniają lampy uliczne,
- zapytał (pytanie skierowane jest pod adresem Zarządu Dróg Powiatowych),
dlaczego rów jest czyszczony od strony kolejowej zamiast według ustaleń od
strony Łękawki, który jest bardzo zarośnięty i nie ma ujścia. Ponadto odbywa
się to za pomocą koparki w sposób niezgodny ze sztuką, tzn. nie są
skarpowane brzegi i nie karczowane pobocza, a tylko wybierane dno rowu.
Jego zdaniem szkoda pieniędzy, gdyż taki sposób czyszczenia nic nie daje.
Radny Jacek Łuszczak
- prosił o naprawę drogi, która prowadzi do „Panienki na Podkępiu”, a która
uległa zniszczeniu przez nawałnicę i nie tylko,
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- prosił Wójta, aby środki, które zostały w budżecie przeznaczone na zasoby
ludzkie poszły w odpowiednim kierunku,
- nawiązał do swojej wypowiedzi z ostatniej sesji i wyraził uwagi pod
adresem redaktora Magazynu Gminnego, stwierdzając, że jego wypowiedź
została wypaczona, a dotyczy to podkreślenia zasług poprzednich wójtów,
ich kontynuacji myśli, tych które programowo się wykonuje, a są to bardzo
ważne sprawy dla społeczeństwa. Aby takie kontrowersje nie miały miejsca
w przyszłości, to prosił, aby jego wypowiedź oraz wypowiedź radnych,
którzy sobie tego życzą, była autoryzowana. Jeżeli, zaś byłoby to
niemożliwe, to prosił aby jego wypowiedzi w Magazynie Gminnym nie
umieszczać,
- wyraził zadowolenie w kwestii „Orlika” w Bestwinie, ale zwrócił uwagę na
Janowice, gdzie też problem obiektu sportowego przy szkole występuje,
- prosił Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gminy, Ochrony i Kształtowania
Środowiska o przegląd stanu obiektów wodnych. Stwierdził, że przez trzy
lata mówiło się bardzo wiele, zwiedzało obiekty podobne, robiło się projekty
a realia są smutne (wypadek, pożar na obiektach wodnych). Jak wyraził,
wydaje mu się, że do tej pory nie zrobiło się nic oprócz projektu, wielkich
słów i zamierzeń. Dlatego też uważa, że do tematu należy powrócić na
Komisji Rozwoju.
Radny Jan Wróbel
- wnioskował o wykonanie przepustu na ul. Plebańskiej, na wysokości dawnej
zlewni mleka pod ul. Kościelną w kierunku Łękawki. Podkreślił, że wiąże się
to z nowo powstającym osiedlem, gdzie przy dużych deszczach, woda z
dachów będzie spływała w dół do znajdującego się tam stawu, a to będzie
groziło przelewaniem wody przez grobel i zalaniem skrzyżowania tych ulic.
Radny Jerzy Stanclik
- wyraził zadowolenie, iż Stowarzyszenie „Razem” na końcu ul. Sikorskiego
podjęło konkretne prace budowlane związane z budową fundamentu pod
hostel, który tam w przyszłości powstanie. Zaznaczył jednak, że w związku z
tą budową, na tej ulicy pojawił się ciężki sprzęt z betonem, z pospółką
żwirową, a droga nie jest przygotowana na takie obciążenie, gdyż kiedyś
była drogą gruntową przygotowaną pod asfaltowanie przez tamtejszych
mieszkańców w czynie społecznym w latach 1990.r. Należy więc sądzić, że
zanim ta budowa się zakończy, to droga ta się „rozjedzie”. Już widoczne są
popękania. Prosił więc, aby władze gminne, które zajmują się drogami,
przyglądnęły się, jak ta droga wygląda i jak będzie wyglądała w momencie
zakończenia budowy. Jest zdania, że jeżeli władze gminy wyraziły zgodę dla
Stowarzyszenia, co w pełni popiera, to muszą zaplanować po zakończeniu
budowy, wyremontowanie ul. Sikorskiego.
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Radny Edward Jonkisz
- prosił radnych powiatowych, aby przy zakładaniu budżetu na rok 2010
pamiętali o naprawie drogi ul. Ludowej w Kaniowie od mostu w kierunku
„Kombestu”,
Sołtys sołectwa Janowice Jan Stanclik
- prosił o remont ul. Prusa (zaasfaltować dziury w asfalcie),
- w imieniu mieszkańców prosił o ponowne zamontowanie lampy na
wysokości p. Gacków w Janowicach. Przypomniał, że cztery lata wstecz,
podczas montażu transformatora, lampa w tym miejscu została
zlikwidowana, a jest to bardzo ciemne miejsce,
- zwrócił się do władz gminy, aby nie zapominali o Janowicach przy podziale
środków na rok przyszły. W tym miejscu wyraził nadzieję, że wróci sprawa
ul. Famułkowej, która nie została wykonana . Przypomniał jeszcze inne drogi
gminne do remontu takie jak: ul. Miodowa, Podlesie.
Sołtys sołectwa Bestwinka Józef Gawęda
- zapytał Wójta, co z Kółkiem Rolniczym w Bestwince, jaka jest tam
prowadzona działalność, gdyż widać tylko ciężkie samochody, które tam
wjeżdżają i wyjeżdżają?
- poparł wcześniej zgłoszony wniosek, aby zarurować część rowów
ul. Dworkowej i prosił radnych o wsparcie a wójta o dopilnowanie.
Radny Rady Powiatu Bielskiego Józef Maziarz
- odnosząc się do propozycji wykonania utwardzonego pobocza ulicy
Dworkowej poinformował, że w miesiącu czerwcu br. odbyła się na tej ulicy
wizja lokalna z udziałem członka Zarządu Powiatu p. Pięty oraz Zastępy
Wójta p. Artura Beniowskiego i wszyscy się zgodzili, że bezpieczeństwo jest
tam zagrożone. Obiekcje jednak ze strony Starosty są takie, czy zarurowanie
i utwardzenie pobocza poprawi bezpieczeństwo. Osobiście uważa, że na
pewno to rozwiązanie pomoże. Prosił Urzęd Gminy o poparcie w tej kwestii.
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek
- ponowił swoją prośbę do radnego powiatowego o ul. Batalionów Chopskich.
Radny Rady Powiatu Bielskiego Józef Maziarz
- odpowiadając, poinformował, że od wiosny br. już kilkakrotnie rozmawiał
z p. Piętą w sprawie remontu ul. Batalionów Chłopskich. Tym bardziej, że
gmina za własne pieniądze wykonała już chodnik. Wyraził nadzieję, że ten
remont uda się przeprowadzić, jak nie w tym roku, to w przyszłym.
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Poinformował też, że prowadził rozmowy w sprawie ul. Krzywolaków i
wspomnianego przepustu.
Ad.8
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek odczytał odpowiedzi na wnioski
i zapytania radnych z poprzedniej sesji, udzielone przez Zastępcę Wójta Artura
Beniowskiego:
 informacja o szkodliwości spalania odpadów i śmieci została zamieszczona
w Magazynie Gminnym,
 rowy w rejonie ul. Famułkowej i Pszczelarskiej zostały zlecone do
wyczyszczenia,
 wnioskowane dziury zostały zgłoszone i większość już załatano,
 chodnik pomiędzy ul. Szkolną i Krakowską zostanie dokończony w
przyszłym roku zgodnie z harmonogramem prac i pozyskania finansów na to
zadanie zatwierdzonymi przez Radę Gminy,
 zostało zlecone zadanie dotyczące zamontowania oświetlenia na ul.
Podleskiej i Grobel Borowa.
Pismo stanowi załącznik nr 14 do nin. protokołu.
Ponadto odpowiedzi na niektóre wnioski i zapytania udzielili:
Zastępca Wójta Artur Beniowski
 oświetlenie ul. Pastwiskowej – problem zostanie rozpoznany,
 wywrócony znak drogowy będzie postawiony,
 w sprawie ścieków na działce będzie przeprowadzona wizja lokalna gdyż w
tej sprawie wpłynęło pismo do Urzędu Gminy,
 ul. Dankowicka i wycinka krzewów - odbył się objazd tej ulicy przy udziale
przedstawicielki ZDP w Bielsku-Białęj i samosiejki (drzewka) w liczbie
55szt. zostaną w trybie pilnym usunięte,
 wycinka konarów przy lampach zostanie wykonana,
 kolektory słoneczne i dofinansowanie – aktualnie zbiera się chętnych i
dopiero będą prowadzone rozmowy z WFOŚiGW w Katowicach. Wielkość
dofinansowania zależeć będzie od harmonogramu wojewódzkiego i środków
własnych (gminnych),
 droga do „Panienki na Podkępiu” – zostanie nawieziony kamień,
 boisko przy Szkole w Janowicach – jest tam kompleks boiska asfaltowego z
bramkami do piłki ręcznej. Aktualnie są prowadzone prace na etapie
opracowania koncepcji na urządzenie boiska na terenach rekreacyjnych,
 „SET” w Kaniowie – jest pozwolenie na budowę obiektu, jest zakończone i
sfinalizowane studium wykonalności. Pieniądze, które udało się pozyskać są
zatwierdzone i w przyszłym roku nastąpi realizacja tego zadania,
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 przepust na ul. Plebańskiej – jak nie w tym, to w przyszłorocznym budżecie
zostanie ujęty,
 ul. Sikorskiego – zostaną przeprowadzone oględziny tej drogi przed i po
zakończeniu budowy hostelu,
 remont cząstkowy ul. Pszczelarskiej, Miodowej, Podlesie i Pisarzowickiej
został wykonany. Do zaasfaltowania pozostał jeszcze wjazd do starego
przedszkola i ul. Prusa w Janowicach,
 ul. Famułkowa – sprawę pilotuje radny Nycz Stanisław. Planuje się
asfaltowanie w przyszłym roku,
Wójt Gminy Stefan Wodniak
 w sprawie uwag zgłoszonych przez radnego Antoniego Grygierca prosił
Zastępcę Wójta oraz radnych powiatowych o pilne doprowadzenie do
spotkania z Zarządem Dróg Powiatowych i nadzorem tych robót, przy
udziale radnego Antoniego Grygierca, aby nie było za późno na interwencje,
 zakup samochodu dla Policji – zakup jeszcze nie został sfinalizowany
dlatego, że policyjne drogi administracyjne jeszcze trwają. Poinformuje, jak
samochód zostanie zakupiony,
 prace przy Stowarzyszeniu „Razem” – Urząd Gminy nie wydaje pozwolenia
na budowę tylko Starostwo i powiadamia Urząd Gminy. Potwierdził, że
wniosek jest słuszny, bo na pewno droga ulegnie zniszczeniu, lecz zaznaczył,
że trudno przeszkadzać tej inwestycji. Jest też zdania, że na tym etapie nie
ma co przeprowadzać wizji, czy też kontroli tej drogi. Jeżeli jednak prace
zostaną zakończone pod kątem ciężkiego sprzętu, to prosił radnego Jerzego
Stanclika o poinformowanie i wówczas zostanie przeprowadzona wizja pod
kątem poprawienia nawierzchni drogi, czy też położenia nowej. Wyraził
nadzieję, że wszyscy w tej kwestii rozumieją temat.
 Kółko Rolnicze w Bestwince – nie wie co tam się dzieje. Wie tylko, że
sprawa trafiła do Prokuratury. Jeżeli widać lub są informacje, że wjeżdżają
tam samochody z załadunkami, to zaproponował, aby takie sytuacje zgłaszać
na Policję, bo przedsiębiorstwo nie jest jeszcze otwarte i doprowadzone do
użytku. Brak jest pozwolenia na działalność,
 obiekty sportowe wokół Szkoły w Janowicach – obiekty są jedne z lepszych
i nawet nie ma porównania z Bestwiną. Potwierdził to co powiedział
Zastępca Wójta, że jest opracowywana koncepcja boiska na terenach
rekreacyjnych,
 sala sportowa w Kaniowie – dołoży wszelkich starań, aby pozyskać środki na
to zadanie z różnych źródeł. Jak zaznaczył, projekt już jest, bo Kaniów
znalazł środki na jego wykonanie. Koszt takiej sali sportowej wynosi wg
kosztorysu ok.2,5mln.zł.
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Radna Danuta Kubik uzupełniła wypowiedź sołtysa informując, że Sołtys
Bestwinki z Radą Sołecką wystosował pismo do Policji w sprawie Kółka
Rolniczego. Odpowiedzi nie uzyskał, a jedynie informację telefoniczną, że
Policja udała się na miejsce, lecz nie została wpuszczona do środka.
Radny Edward Jonkisz podzielił się informacją, że w dniu dzisiejszym udał się
do Urzędu Marszałkowskiego, z upoważnienia Wójta, w sprawie sali sportowej
w Kaniowie. Z uzyskanych tam informacji wynika, że aby pozyskać środki na tą
inwestycję, to trzeba mieć udział własny w granicach 30-33% maksymalnie.
Jeżeli zaś, gmina nie miałaby naraz takiego wkładu, to można ten program
budowy rozłożyć na trzy lata 2010, 2011, 2012. Zaznaczył jednak, że
warunkiem jest przeprowadzenie przetargu jeszcze w tym roku, aby można było
rozpocząć inwestycję w roku przyszłym. W przeciwnym razie środków z
Urzędu Marszałkowskiego nie da się uzyskać. Termin złożenia wszystkich
dokumentów w Urzędzie Marszałkowskim upływa z dniem 17 stycznia 2010.
Ad.9
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek po wyczerpaniu wszystkich
punktów porządku obrad, podziękował za udział w obradach, za dyskusję i
zamknął XXXII sesję Rady Gminy Bestwina w dniu 1 października 2009r.
Sesja rozpoczęła się o godz. 14:30, a zakończyła o godz. 16:28.
Protokolant:
Insp.Irena Glądys

Sekretarz obrad:
Radny Łukasz Furczyk

