Bestwina, dn. 30 marca 2006r.
P r o t o k ó ł Nr XXXIII/2006
z sesji Rady Gminy Bestwina odbytej w dniu 30 marca 2006 roku
w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bestwina.
Protokół obejmuje uchwały Rady Gminy Bestwina od Nr XXXIII/236/2006 do
Nr XXXII/239/2006.
Lista obecności radnych oraz gości stanowi załącznik nr 1 i 2 do nin. protokołu.
Na ustawową liczbę 15 radnych w sesji uczestniczyło 14 radnych co stanowi
93%. Nieobecnym był radny Czesław Wróbel.
W protokole zostało odnotowane również spóźnienie radnego Jerzego Kudły,
który wcześniej usprawiedliwił swoje spóźnienie oraz wcześniejsze wyjście
sześciu radnych, którzy wyrazili chęć udziału w uroczystości pogrzebowej. Ze
względu na pogrzeb także w obradach nie uczestniczył Wójt Gminy Anatol
Faruga.
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. Informacja Wójta dot. postępowania w celu ochrony przed zarażeniem się
ptasią grypą.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
1. ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe
warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki
wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku
pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość
nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego
przyznawania i wypłacania,
2. przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
3. określenia zasad stosowania bonifikaty od ceny oraz rozłożenia płatności
na raty przy sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych
stanowiących własność Gminy Bestwina,
4. sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz udziału w gruncie w drodze
przetargu.
7. Informacje bieżące.
8. Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich.
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9. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania.
10.Zamknięcie sesji.
Ad.1 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek przywitał wszystkich radnych
Rady Gminy Bestwina, Radnego Rady Powiatu Bielskiego Stanisława Górę,
kierownictwo Urzędu Gminy, sołtysów oraz wszystkich pozostałych przybyłych
na obrady. Otworzył XXXIII sesję Rady Gminy Bestwina w dniu 30 marca
2006r. Na podstawie posiadanej listy obecności stwierdził prawomocność obrad.
Ad.2
Sekretarzem obrad jednogłośnie wybrana została radna Danuta Kubik.
Ad.3
Przewodniczący przedstawił projekt porządku obrad, jednocześnie proponując,
na prośbę radnych, którzy wyrazili chęć udziału w pogrzebie, aby dokonać
zamiany punktów: piątego z szóstym. Radni nie wnieśli uwag i porządek obrad
z tą drobną zamianą został przyjęty 13 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Ad.4
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek stwierdził, że protokół z ostatniej
sesji z dnia 16 lutego 2006r. 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 13 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Ad.5
W dalszym ciągu w sesji uczestniczyło 13 radnych.
Zgodnie z wprowadzoną zmianą Rada Gminy przystąpiła do podejmowania
uchwał w sprawie:
1. ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki
przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego,
funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych
składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy
sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania
– informacji do projektu uchwały udzielił Zastępca Wójta Stanisław
Wojtczak informując, że komisje stałe Rady Gminy odbyły wspólne
posiedzenie i wnioskowały o doprecyzowanie § 22 niniejszego projektu w
kwestii dodatku mieszkaniowego dla współmałżonka nauczyciela. Paragraf
ten został doprecyzowany i otrzymał następujące brzmienie: „ Do osób,
o których mowa w ust.1, zalicza się nauczyciela oraz będących na jego
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wyłącznym utrzymaniu i nie posiadających własnych źródeł dochodów,
wspólnie z nim zamieszkujących – współmałżonka, dzieci uczące się
i studiujące do 26 roku życia, a także rodziców nauczyciela”. Regulamin
został przekonsultowany z ZNP w Bestwinie i uzyskał pozytywną opinię.
Również komisje stałe Rady Gminy pozytywnie zaopiniowały projekt
uchwały wraz z regulaminem.
Brak głosów w dyskusji.
W wyniku głosowania zmieniona treść § 22 została przyjęta 13 głosami „za”
tj. jednogłośnie.
Jednogłośnie została też przyjęta Uchwała Nr XXXIII/236/2006 w sprawie
ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe
warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość
i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających
ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za
godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także
wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe
zasady jego przyznawania i wypłacania. Uchwała stanowi załącznik do
nin.3 protokołu.
2. przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków – wyjaśnień do
projektu udzielił Zastępca Wójta Stanisław Wojtczak.
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Brak głosów w dyskusji.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXIII/237/2006 w sprawie
przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków – została
przyjęta 13 głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 4 do
nin. protokołu.
3. określenia zasad stosowania bonifikaty od ceny oraz rozłożenia płatności na

raty przy sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych stanowiących
własność Gminy Bestwina – Zastępca Wójta wyjaśnił, że jest to projekt
porządkujący tj. nawiązujący do aktualnego stanu prawnego zgodnie
przepisami ustawy.
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Brak głosów w dyskusji.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXIII/238/2006 w sprawie
określenia zasad stosowania bonifikaty od ceny oraz rozłożenia płatności
na raty przy sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych
stanowiących własność Gminy Bestwina – została przyjęta 13 głosami „za”
tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.

4

4. sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz udziału w gruncie w drodze przetargu
– Zastępca Wójta Stanisław Wojtczak wyjaśnił, że jest to projekt uchwały
systematyzujący gospodarkę mieszkaniową. To mieszkanie wymienione
w projekcie jest jedynym niesprzedanym mieszkaniem komunalnym
w budynku prywatnym (pozostałe mieszkania zostały wcześniej wykupione).
Po jego sprzedaży cały budynek będzie tworzył wspólnotę mieszkaniową.
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Brak głosów w dyskusji.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXIII/239/2006 w sprawie
sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz udziału w gruncie w drodze
przetargu – została przyjęta 13 głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała
stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu.
Ad. 6 Informację dotyczącą postępowania w celu ochrony przed zarażeniem się
ptasią grypą złożył Zastępca Wójta Stanisław Wojtczak. Poinformował, że
w związku z sytuacją jaka wystąpiła na terenie naszego kraju, a zaczęła się od
Torunia, władze nasze zarówno województwa, jak i powiatu przystąpiły do
działań, które mają zminimalizować ewentualne skutki występowania ptasiej
grypy na naszym terenie. Powołano specjalne zespoły reagowania kryzysowego
przy Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego. Również na poziomie
gminy został powołany Zespół Reagowania Kryzysowego. Zadaniem tego
Zespołu jest współdziałanie z Powiatowym Centrum w celu usuwania zagrożeń
lub ich minimalizowania. Zarówno Wójt jak i Zastępca Wójta uczestniczyli
w spotkaniach, na których szczegółowo omawiane były procedury postępowań
służb gminnych w przypadku odnalezienia martwych ptaków i jak się
zachowywać w takiej sytuacji. W tym miejscu podzielił się krótko tymi
najważniejszymi informacjami dla wiadomości wszystkich obecnych na sali
posiedzeń. Również informacja ukazała się w prasie lokalnej Magazyn Gminny.
Jak wynika z przedstawionej informacji należy zachować szczególną ostrożność
przy znalezieniu martwego ptaka. Należy go zabezpieczyć w podwójnym worku
foliowym i dopuszcza się stosowanie zakopania bądź spalenia w piecu. Urząd
Gminy reaguje na każde wezwania. Ponadto jest uruchomiona na terenie gminy
firma, która na wezwanie zbiera padnięte ptaki jeżeli jest ich nie mniej niż 5
sztuk w bliskiej odległości. Wówczas prowadzona jest ścisła współpraca
z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego. Powiadamiana jest Straż
Pożarna, Policja oraz Inspekcja Sanitarna. Jeżeli wystąpiłby teren zapowietrzony
tj. strefa 3km muszą być wprowadzone maty na wyjazdach dróg z tej strefy.
Koszty całodobowej obsługi mat ponosić będą samorządy. Zabezpieczone są
także specjalne ubrania ochronne.
Do przedstawionej informacji nie wniesiono uwag oraz pytań.
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Ad.7
W informacjach bieżących Przewodniczący Jerzy Zużałek odczytał następującą
korespondencje jaka wpłynęła do Rady Gminy:
•

Uchwałę VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Katowicach w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Bestwina
pożyczki w kwocie 1 200 000zł. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadania inwestycyjne
pn.:
1.” Wymiana sieci wodociągowej” – 500 000zł,
2. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kaniowie, ul. Dankowicka” – 700
000zł.
Kopia pisma stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu.

•

Pismo Wojewody Śląskiego w sprawie terminu złożenia oświadczeń
majątkowych przez radnych. Kopia pisma stanowi załącznik nr 8 do nin.
protokołu.

•

Prośbę OSP w Janowicach o pomoc finansową na zakup sześciu okien do
części bojowej strażnicy. Kopia pisma stanowi załącznik nr 9 do nin.
protokołu.

•

Podziękowanie od p.Władysława Kozieł wszystkim tym, którzy przyczynili
się do uhonorowania jego osoby nagrodą za osiągnięcia w promocji gminy
Bestwina w 2005r. Pismo stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu .

• Informację o zajęciu trzeciego miejsca drużyny THE BESTwina z Bestwiny
w eliminacjach do I Podbeskidzkiego i III Bielskiego Turnieju Break
Dance`u.Beskidzkie finały odbędą się 27 maja w hali BBTS przy ul. Widok.
•

Pismo pp Heleny i Eugeniusza Wójcików zam. w Bestwinie przy ul.
Brzozowej 27 o przekształcenie działki rolniczej na budowlaną położonej
w Janowicach przy ul. Górskiej. Kopia pisma stanowi załącznik nr 11 do nin.
protokołu
Do tego pisma wyjaśnień udzielił Przewodniczący Rady Gminy Jerzy
Zużałek informując, że na wspólnym posiedzeniu komisji stałych ten
problem był omawiany i Rada chce ten problem pomóc załatwić. Jest to
jednak bardzo wysoki koszt (od 30 do 50tyś.zł) i nie znajduje pokrycia
w aktualnym budżecie gminy na 2006r. Stąd komisje są zdania, aby tych
wniosków zebrać więcej. Dla przypomnienia podał, że podczas
zatwierdzania obecnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
decyzja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zmianie tej działki była
negatywna. Zatwierdzony plan zagospodarowania przestrzennego gminy
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obowiązuje, a w tzw. „międzyczasie” Minister uchylił w części swoją
decyzję i wyraził zgodę na jej przekształcenie z rolniczej na cele nierolnicze.
Również obecny na obradach zainteresowany mieszkaniec p. Eugeniusz
Wójcik, przedstawił swój problem domagając się określenia terminu
załatwienia sprawy.
W dyskusji głos zabrał radny Antoni Grygierzec, który również potwierdził,
że uchylona decyzja Ministra wpłynęła zbyt późno i w tym wypadku gmina
nie zawiniła. Koszty są zbyt duże i trzeba tych wniosków zebrać więcej.
Kierownik Referatu Alicja Grygierzec przedstawiła pokrótce procedurę jaka
wymagana jest przy zmianie planu zagospodarowania przestrzennego gminy
oraz w związku z tym wydłużonym terminem załatwienia.
Zastępca Wójta Stanisław Wojtczak przypomniał, że uchwalenie obecnego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina trwało prawie
2,5 roku. Dlatego nikt nie zagwarantuje, że w ciągu roku załatwienie tego
problemu będzie możliwe. Wymaganych jest kilkadziesiąt uzgodnień
z różnymi podmiotami, które wyrażają swoje opinie. Wyraził też swoje
zdanie, że najbardziej logiczne byłoby ogłoszenie o przystąpieniu do zmiany
planu i określenie terminu do składania wniosków. Jeżeli tych wniosków
będzie kilkanaście, to wtedy można takie zadanie wprowadzić do przyszłego
budżetu i określić odpowiednią kwotę. Na chwilę obecną nikt nie może
zagwarantować rocznego terminu zmiany planu. Procedura jest określona
i w żaden sposób nie można jej pominąć. Poinformował tez, że zgodnie
z ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym wójt ma obowiązek w cyklu
czteroletnim aktualizowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy.
Obecny plan obowiązuje zaledwie kilka miesięcy i do jego zmiany trzeba się
przygotować. Zapewnił, że ten wniosek będzie brany pod uwagę, ale bez
deklaracji czasowej.
Salę obrad o godz. 1545 opuścili: radna Maria Maroszek, radny Ludwik
Mieszczak, radny Edward Jędrzejko, radny Benedykt Kohut, radny Edward
Jonkisz, radny Wiesław Szypuła.
W tym czasie na sale obrad wszedł nieobecny dotąd radny Jerzy Kudła.
Ad. 8
Brak wniosków zgłoszonych przez radnych.
Przewodniczący Jerzy Zużałek odczytał wnioski z posiedzeń rad sołeckich
z: Janowic, Bestwinki i Kaniowa . Kopie protokołów stanowią załączniki nr
12, 13, 14 do nin. protokołu.
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Odczytał również wnioski mieszkańców Bestwiny złożone przez radną
Marię Maroszek. Wnioski te dotyczą:
- zarurowania ul.Szkolnej od lasu do ul. Leszczynowej z lewej strony drogi
gdyż osuwająca się ziemia uniemożliwia przepływ wody zalewając
i niszcząc jezdnię,
- oczyszczenia po zimie ul. Ludowej,
- udrożnienia przepustu na ul. Pod Magówką przy wjeździe z ul.
Krakowskiej ,
- wykorytowanie rowu przydrożnego przy ul. Witosa 104, który w chwili
obecnej jest rozjechany przez samochody. Również woda z ulicy bocznej
ul. Witosa wylewa się na drogę powodując zalewanie i uszkodzenie
ogrodzenia przy tej posesji.
- Wnioski stanowią załącznik nr 15 do nin. protokołu.
Obecny na obradach radny Rady Powiatu Bielskiego p. Stanisław Góra
poinformował o inwestycjach drogowych tj. planowanych remontach
ul.Janowickiej i częściowo Krakowskiej, remoncie mostu w Kaniowie oraz
o planowanym kredycie, który powiat chce zaciągnąć z przeznaczeniem na
remont dróg.

Informacje z działalności międzysesyjnej złożył Zastępca Wójta Stanisław
Wojtczak:
• wspólnie z Wójtem brał udział w zebraniach OSP,
• odbyło się spotkanie z KWK Silesia w sprawie pozyskania skały płonej
i sposobu jej zagospodarowania,
• Wójt uczestniczył w szkoleniu w Hermanicach w zakresie obrony
cywilnej,
• odbyło się Walne Zgromadzenie Towarzystwa Miłośników Ziemi
Bestwińskiej pod kątem II Powiatowego Zjazdu Towarzystw
Regionalnych, który odbędzie się w Bestwinie 20 maja br.,
• Wójt uczestniczył w podpisaniu Aktu Notarialnego – dot. działki pod
przepompownie związaną z budową oczyszczalni,
• prowadzone były rozmowy z Komisarzem WPBP Wodzisław w sprawie
uregulowania należności wobec gminy,
• w ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie z udziałem: radnego Rady
Powiatu Bielskiego p. Leszka Kosmatego, członka Zarządu Starostwa
Powiatowego p. Stanisława Pięty, Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych
w sprawie remontów dróg powiatowych,
• most w Kaniowie przeznaczony do remontu według informacji Starosty
zamknięty będzie od 18 kwietnia br. do 30 września br.
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• odbył się pozimowy objazd dróg gminnych,
• trwa monitoring wału p/powodziowego przy ul. Łabędziej ( nastąpiły
uszkodzenia wału, który jest jeszcze na gwarancji),
• wprowadzono Zarządzeniem Wojewody z dnia 28 marca stan pogotowia
p/powodziowego,
• została rozpoczęta akcja dostarczania do mieszkańców worków na
segregację śmieci,
Zastępca Wójta odniósł się również do wcześniej odczytanego pisma od OSP
Janowice i prosił o podjęcie decyzji przez Radę Gminy w tej sprawie.
Przewodniczący Jerzy Zużałek wyraził swoją opinię popierając prośbę zawartą
w piśmie. Również Rada Gminy poparła prośbę i jednogłośnie zobligowała
Wójta o pozyskanie środków z przeznaczeniem na zakup okien do części
bojowej strażnicy.
Ad. 9
Przewodniczący odczytał odpowiedzi na wnioski z poprzedniej sesji. Pisma
stanowią załączniki nr 16, 17 i 18 do nin. protokołu.
Ad.10
Dziękując za udział w sesji i dyskusję, Przewodniczący Rady Gminy Jerzy
Zużałek zamknął XXXIII sesję Rady Gminy Bestwina w dniu 30 marca 2006r.
Sesja rozpoczęła się o godz. 1500 , a zakończyła o godz. 1610.
Protokółowała
Insp.Irena Glądys

Sekretarz obrad:
Radna Danuta Kubik

