
Bestwina, dn. 27 kwietnia 2006r. 
 

P r o t o k ó ł  Nr XXXIV/2006 
 
z sesji Rady Gminy Bestwina odbytej w dniu 27 kwietnia 2006 roku                          
w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bestwina. 
 
Protokół obejmuje uchwały Rady Gminy Bestwina od Nr XXXIV/240/2006 do             
Nr XXXIV/242/2006. 
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. Rozpatrzenie sprawozdania Wójta Gminy Bestwina z wykonania budżetu  za 
2005r.: 

1. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym 
sprawozdaniu, 

2. wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy 
Bestwina, 

3. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o wniosku Komisji 
Rewizyjnej, 

4. opinie komisji stałych Rady Gminy Bestwina, 
5. dyskusja, 
6. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu 
gminy za 2005r. oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. 

6. Podjęcie uchwał w sprawie: 
- zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz z rachunkiem 
zysków i strat Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie za 2005 
rok, 

      - zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz z rachunkiem 
zysków i strat Gminnej Biblioteki Publicznej w Bestwinie za 2005 rok, 

7. Informacje bieżące. 
8. Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich. 
9. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania. 
10. Zamknięcie sesji. 
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Ad.1 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek przywitał wszystkich radnych 
Rady Gminy Bestwina, Radnego Rady Powiatu Bielskiego Leszka Kosmatego, 
Wójta Gminy Anatola Farugę, kierownictwo Urzędu Gminy, sołtysa sołectwa  
Bestwinka oraz wszystkich pozostałych przybyłych na obrady. Otworzył 
XXXIV sesję Rady Gminy Bestwina w dniu 27 kwietnia 2006r. Na podstawie 
posiadanej listy obecności stwierdził prawomocność obrad.  
 
Ad.2 
Sekretarzem obrad zgodnie z harmonogramem jednogłośnie wybrany został 
radny Edward Jędrzejko. 
 
Ad.3 
Przewodniczący przedstawił projekt porządku obrad, który został przyjęty                      
15 głosami „za” tj. jednogłośnie. 
 

Ad.4 
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek stwierdził, że protokół z ostatniej 
sesji z dnia 30 marca 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 15 głosami „za” tj. jednogłośnie. 
 
Ad.5 
Rozpatrzenie sprawozdania Wójta Gminy Bestwina z wykonania budżetu  
za 2005r. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek odczytał: 
 
1. Uchwałę Nr 4100/VI/89/2006r. z dnia 16 marca 2006r. VI Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: 
opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Bestwina sprawozdaniu                       
z wykonania budżetu za 2005 rok – wydana została opinia pozytywna.   
Uchwała stanowi załącznik nr 3 do nin. .protokołu.. 

 

2. Uchwałę Nr 1/2006 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bestwina z dnia                   
28 marca 2005r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium dla Wójta 
Gminy Bestwina. Uchwała stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu. 

 
3. Uchwałę Nr 4100/VI/128/2006 z dnia 31 marca 2006r. VI Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie 
zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bestwina –  
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wydana została opinia pozytywna. Uchwała stanowi załącznik nr 5  do nin. 

protokołu. 
 
4. Opinie komisji stałych Rady Gminy Bestwina do przedstawionego 
sprawozdania Wójta Gminy Bestwina przedstawiali: 

 
Komisja Rozwoju Gminy Ochrony i Kształtowania Środowiska  
Przewodniczący Komisji radny Tadeusz Wróbel 
 
Komisja analizowała sprawozdanie z wykonania budżetu za 2005 rok                          
i jednogłośnie głosowała za przyjęciem tego sprawozdania. 
 
Komisja Budżetu i Finansów 
Przewodniczący Komisji  radny Wiesław Szypuła 
 
Komisja Budżetu i Finansów na bieżąco śledziła realizację wykonania budżetu 
w ciągu roku na podstawie informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2005 
oraz sprawozdania za okres 9 m-cy 2005r. Tym niemniej Komisja uważa, że po 
stronie dochodów gminy jest bardzo niskie wykonanie ze sprzedaży składników 
majątkowych tj. 16,94% jak również  Komisja nie jest usatysfakcjonowana 
stanem dochodów z podatku od nieruchomości tj. 88,87%. Zwróciła jednak 
uwagę na to, że pewne należności zostały przesunięte na rok bieżący. Dotyczy 
to płatności zwiększające obciążenia z podatku od nieruchomości, które płacili 
wszyscy mieszkańcy w bieżącym roku. 
Po stronie wydatków budżet jest wykonany w 93,87% tj. o kwotę 1 129tyś.zł. 
mniej od zaplanowanych wydatków. Komisja stwierdziła jednak, że nie 
wydatkowanie tej kwoty jest związane z perturbacjami związanymi z inwestycją 
z tytułu kanalizacji.  
Szczegółowe pytania komisji oprócz kanalizacji dotyczyły sposobu rozliczenia   
dochodów i wydatków z uwzględnieniem poszczególnych sołectw. Zdaniem 
komisji wkłady poszczególnych sołectw do budżetu winny być rozdzielone od 
subwencji i dotacji, bo wówczas da to obraz rzeczywisty. Również były uwagi 
niektórych członków Komisji, że nie należy łączyć wydatków inwestycyjnych                                
z wydatkami remontowymi.  
Komisja przyjęła sprawozdanie w głosowaniu jawnym jednogłośnie natomiast  
w sprawie absolutorium postanowiła decyzje przesunąć na dzisiejszą sesję. 
 
Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 
Przewodniczący Komisji radny Benedykt Kohut  
 
Przewodniczący komisji odczytał opinię komisji następującej treści:  
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„ W imieniu Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego               
z pełnego jej upoważnienia mam zaszczyt przedstawić opinię tejże komisji do 
omawianego zagadnienia. Informacja z wykonania budżetu gminy Bestwina za 
2005 rok była tematem posiedzenia komisji w dniu 24 kwietnia 2006r. przy 
pełnym 100% jej składzie. 
Przeanalizowaliśmy ogólnie wykonanie dochodów, wydatków budżetu gminy,                         
a szczegółowo dochody i wydatki z zakresu tematycznego naszej komisji. 
Stwierdzono z zadowoleniem wzrost dochodów w ciągu 2005r. w stosunku do 
przyjętego budżetu za ten okres 0 2 033 829zł. po stronie wydatków                     
o 574 878zł. Największy wzrost dochodów własnych nastąpił z opłaty 
eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego o 545 390zł. 
Plan dotacji wzrósł o 354 777zł. zwrócono uwagę na fakt, że nie wykonano 
planowanych wydatków na sumę ok. 1200tyś.zł., z tego na wydatkach bieżących 
700 000zł, co jest zjawiskiem pozytywnym, a na wydatkach majątkowych ok. 
500tyś.zł. co wynika głównie z wykonania tylko 67,25% planowanej kwoty                
z zadania „Oczyszczalnia ścieków i kolektory”. Przyczyną tego faktu, wg 
wyjaśnień p. wójta i wyjaśnień zawartych w sprawozdaniu pisemnym, jest 
przesunięcie terminów związanych z wejściem w życie nowych przepisów                 
o uzyskiwaniu decyzji oddziaływania na środowisko, które weszły w życie              
z  dniem 26 lipca 2005r. 
Dokładnie przeanalizowano działy budżetu dotyczące: Oświaty i wychowania, 
Ochrony zdrowia, Pomocy społecznej, Edukacyjnej opieki wychowawczej, 
Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, Kultury fizycznej i sportu, 
Bezpieczeństwa publicznego i Ochrony przeciwpożarowej. Są to właśnie działy 
z zakresu pracy naszej komisji. 
I tak: 
- W szkołach podstawowych wykonano 98,09% planowanego budżetu,                 
tj. 4 258 464zł ( w tym 557 358zł remont Szkoły Podstawowej                     
w Kaniowie) a zaoszczędzono 82 000zł, tj. na bieżącym utrzymaniu               
28 000zł a na wynagrodzeniach z pochodnymi 54 000zł. 

- Gimnazja – budżet zrealizowano w 97,45% tj. 1 907 911zł,                               
a zaoszczędzono 50tyś.zł. tj. na bieżącym utrzymaniu i wynagrodzeniu              
z pochodnymi po 25tyś.zł. 

- Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli – budżet zrealizowano w 96,85%,                 
a zaoszczędzono 11tyś.zł. tj. na bieżącym utrzymaniu 2tyś.zł. i na 
wynagrodzeniach z pochodnymi 9tyś,.zł. 

- Przedszkola, które są zadaniami własnymi gminy – budżet zrealizowano 
w 95,88% tj. na kwotę 1 465 923zł., a zaoszczędzono 63tyś.zł. tj. 27tyś.zł. 
na bieżącym utrzymaniu i 36tyś.zł. na wynagrodzeniach z pochodnymi. 

- edukacyjna opieka wychowawcza, a w szczególności świetlice szkolne – 
budżet zrealizowano na sumę 364 671zł, a zaoszczędzono 24tyś.zł. tj. 
5,5tyś.zł. na bieżącym utrzymaniu i 18,5tyś.zł. na płacach z pochodnymi. 



 5 

 
Ogólnie na oświatę, szeroko rozumianą, tj. łącznie z przedszkolami, świetlicami 
i remontami wydatkowano kwotę 8 566 568zł. Po odliczeniu przedszkoli             
(1465923zł) i edukacyjnej opieki wychowawczej (tj. świetlic, kolonii, 
stypendiów) 430 276zł i remontu 557 358zł zostaje 5 682 735zł. Subwencja 
oświatowa wynosiła 5 247 326zł, a więc z naszych gminnych budżetowych 
pieniędzy wydatkowano na oświatę 435 409zł., co stanowi około 4% dochodów 
własnych gminy. 
Inny temat, który był poruszony w trakcie posiedzenia, a który zdaniem 
członków komisji uczyniłby budżet w oświacie bardziej przejrzysty to 
propozycja, aby w przyszłości w jednym dziale skomasować szkoły 
podstawowe i gimnazja, tj. te zakresy na które otrzymujemy subwencję,                    
a oddzielnie przedszkola i świetlice, które są zadaniem własnym gminy. 
Ponadto poruszone tematy w zakresie oświaty to: 
- wypłata dodatków  mieszkaniowych za 2005r. dla nauczycieli, 
- sprawa drugiego obowiązkowego języka obcego w szkołach 
podstawowych i gimnazjach, 

- sprawa zastępstw za nieobecnych nauczycieli, 
- ilość oddziałów szkolnych, czy będą zmiany w tym zakresie a także z tym 
związana ilość nauczycieli planowana na rok szkolny 2006/2007 

- sprawa świetlicy środowiskowej w Bestwinie – z informacji o świetlicy 
środowiskowej z Kaniowa i Janowic wynika bardzo potrzebna  
działalność tych świetlic w środowisku. 

- Według oświadczenia wójta sprawy te są związane z organizacją roku 
szkolnego 2006/2007 i będą w miarę możliwości uwzględniane przy 
planowaniu przyszłego roku szkolnego. 

 
W zakresie Ochrony zdrowia, aktualną sytuacją w tym zakresie oprócz ogólnej 
informacji p. wójta, przedstawiła p. Bożena Kaźmierczak obecny kierownik 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bestwinie. Komisja 
wyraziła podziękowanie dla p. kierownik za uruchamianie kolejnych gabinetów 
specjalistycznych. Zwrócono uwagę na zbyt mała pomoc ze środków 
pozagminnych w budowie windy dla niepełnosprawnych. Otrzymano tylko              
31 900zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, natomiast nie 
otrzymano planowanej pomocy z Funduszy Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Śląskiego. Całkowity koszt windy wyniósł 192 339zł, czyli                   
z budżetu gminy wydatkowano 160 439zł. 
 
Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynika z jego statutu          
i zadań zleconych odgórnie. Ośrodek nasz realizuje zadania na ogół dobrze                   
i bardzo dobrze. Jest to bardzo szeroki zakres, a jego potrzeby finansowe 
pokrywane są zarówno ze strony gminy jak i nakładów państwowych.                     
Na pomoc społeczną, na wszystkich jej działach i paragrafach wydatkowano               
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1 877 174zł. z tego 1 381 550zł. stanowiła dotacja rządowa tj. 74%,  a 495 624zł 
środki własne gminy (26% ogółu). 
Na uwagę zasługuje duża ilość rodzin korzystających z pomocy społecznej             
(345 rodzin) z tego aż 320 dzieci korzysta z dożywiania w szkołach                           
i przedszkolach. 
 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – sprawozdanie opisowe z tego 
zakresu obejmuje 14 stron + 4 strony statystyk finansowych. Jest to bardzo 
szeroki i różnorodny przekrój działalności i zainteresowań. Przyznana dotacja               
i fundusze w wysokości 536 500zł wykorzystano w 100%. Działalność 
obejmuje 16 sekcji stałych + Muzeum + Tereny rekreacyjne. Jest to specyficzna 
działalność, ale pokrywa wszelkie zapotrzebowanie w tym zakresie. Jest coraz 
bardziej widoczna na terenie nie tylko gminy, ale i poza nią. 
Jej efekty nie są tak widoczne, jak zbudowanie drogi, chodnika czy wodociągu, 
bo jest to inna forma działalności, tez bardzo potrzebnej. Podobnie ma się 
sytuacja z działalnością Muzeum czy też bibliotek. Ich działalność jest ciągle 
unowocześniana i rozszerzana. W pracy na rzecz środowiska w 2005r. wszystkie 
nasze biblioteki podjęły i zrealizowały 58 przedsięwzięć kulturalnych, 
edukacyjnych i promocyjnych. W maju 2005r. Gminna Biblioteka Publiczna              
w Bestwinie otrzymała I miejsce jako Najlepsza Biblioteka w powiecie bielskim 
w roku 2004/2005.  
Uzasadnienie znajduje się w protokole komisji, z którego wszystko wynika. 
Dotacja dla biblioteki wynosiła 348 000zł. 
 
Na Kulturę fizyczną i sport wydatkowano 155 102 zł, tj. 82,81% funduszy. Na 
wydatki majątkowe na obiektach sportowych nie wykorzystano 26 000zł. 
 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonano 97,54% 
budżetu na kwotę 141 220zł. W zakres tego działu zalicza się Ochotnicze Straże 
Pożarne oraz Obrona Cywilna. Ich działalność wynika ze  ściśle określonych 
przepisów. W tym miejscu złożył serdecznie podziękowanie dla członków                    

i działaczy OSP z terenu gminy za ich działalność.  
 
Podsumowując, nasza komisja stwierdza, że realizacja budżetu za 2005r.                      
w zakresie tematycznej działalności przebiegała na ogół dobrze. Wykazano dużą 
aktywność w zakresie prób pozyskiwania dodatkowych środków i rozsądnego 
ich wykorzystania. 
 
Chciałbym w imieniu komisji wyrazić podziękowanie Wójtowi Gminy, całemu 
jego zespołowi za realizację tego budżetu, bez względu na wynik głosowania 
Rady dotyczącym absolutorium z tytułu  wykonania budżetu za 2005 rok. 
Komisja na swoim posiedzeniu wyraziła jednogłośnie poparcie dla pozytywnego 
wyniku głosowania”.Odczytana opinia stanowi załącznik nr 6 do nin  protokołu. 
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5. Dyskusja: 
 
Radny Antoni Grygierzec – na posiedzeniu komisji głosował za przyjęciem 
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005r., bo jak stwierdził, 
wskaźnik  wykonania tego budżetu jest stosunkowo dość wysoki, chociaż 
uważa, że mógł być jeszcze wyższy. Zwrócił jednak uwagę na dwie rzeczy tj. 
niski wskaźnik  wykonania w dziale Rolnictwo – kanalizacja oraz regulacja 
stanu prawnego dróg. Jego zdaniem, jeżeli coś zostało zaplanowane to powinno 
być wykonane. Środki nie zostały wydane, a można było w zamian wykonać 
jakieś inne zadania. Uważa też, że poważnym mankamentem  tego budżetu jest 
to, że nie ruszyła oczyszczalnia ścieków i nadal nie rusza. Wyraził też swoją 
refleksję generalnie pod kątem gminy i udzielenia absolutorium wójtowi gminy       
i stwierdził, że gmina stacza się w złym kierunku, bo jest szereg mankamentów, 
bolączek, które spadają na wójta. Nawiązał do kanalizacji i oczyszczalni 
ścieków i jest zdania, że chociaż mija czwarty rok przygotowań nadal brak 
postępów. Uważa, że jest to o dwa lata za długo. Podkreślił również zły stan 
dróg, a szczególnie ul. W.Witosa ze względu na ciężki transport i brak remontu. 
W tym miejscu wyraził uwagi pod adresem radnego Rady Powiatu Bielskiego  
p. Leszka Kosmatego ze względu, że jest to droga powiatowa. 
W sprawie rekreacji też uważa, że można było podjąć więcej działań 
organizacyjnych, aby wykonać kapielisko. Podkreślił też temat dot.ujęcia wody 
pitnej. Wyraził swoją opinię, że to ujęcie to nasz skarb, bo są to wody 
czwartorzędowe oczyszczone przez pokłady żwiru i należy o to ujęcie dbać. 
Tymczasem, jak stwierdził brak strefy ochronnej, zaś  w bezpośrednim 
sąsiedztwie są hodowane ryby i ludzie całymi gromadami gromadzą się, łowią 
ryby i zanieczyszczają sąsiedni zbiornik, z którego latem pobiera się wodę do 
ujęcia. 
 
Radny Tadeusz Wróbel – stwierdził, że jest zawiedziony po części z wykonania 
tego budżetu. Zauważył, że odbyły się zebrania wiejskie i społeczeństwo jest nie 
zainteresowane i nie przychodzi na te zebrania. Jego zdaniem należy z tego 
wyciągnąć wnioski, że nie przychodzą, bo za mało się dzieje w gminie, jest za 
mały rozwój. Uważa, że mieszkańcy oczekują czegoś więcej, czegoś innego.              
W jego odczuciu z oświatą, kulturą, bibliotekami jest dobrze, natomiast                    
w innych dziedzinach jest źle. Na podstawie własnego rozeznania stwierdził, że 
mieszkańcy nie korzystają z Centrum Kultury lecz na co dzień z dróg, 
chodników, wody i z tych śmierdzących ścieków, które płyną rowami. Uważa, 
że kultura to przede wszystkim czysta woda, czysta miejscowość, porządne  
drogi. Tego, jego zdaniem oczekują mieszkańcy. 
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Radny Edward Jonkisz – jest zdania, że trzeba słuchać tego czego oczekuje 
społeczeństwo danych sołectw. Przede wszystkim uważa, że trzeba czynić 
starania o pozyskanie środków wewnątrz, zewnątrz i jeździć wszędzie gdzie 
można je załatwić. Jak podkreślił, jest to obowiązkiem przewodniczącego, 
wójta, sołtysa  i radnych. Poruszył też problem rekreacji i kortów w Kaniowie. 
Nie zgodził się z tym, że odbywa się tam dużo imprez, bo z własnych 
obserwacji wie, że odbywają się tam tylko dwie lub trzy imprezy w roku. 
Uważa, że wydaje się tylko pieniądze, a nic się tam nie robi. Wręcz powstają 
tam tylko „slamsy”, blaszaki. Zgodził się z wypowiedziami radnych:                        
p. Grygierca  i p. Wróbla. Zwrócił też uwagę na to, że są w gminie tereny 
przemysłowe i należy dołożyć wszelkich starań o pozyskanie inwestorów. Prosił 
też, aby zasięgać szerokiej konsultacji przy tworzeniu kolejnych budżetów.  
 
Do wypowiedzi radnych ustosunkował się Wójt Gminy Anatol Faruga 
przypominając, że zadania inwestycyjne, które zostały zapisane na 2005 rok 
zostały zrealizowane. Jedynie budowa oczyszczalni ścieków nie została 
rozpoczęta – na dzień dzisiejszy jest pozwolenie na budowę. Prosił też tych, 
którzy na co dzień nie zajmują się inwestycjami, aby sprawdzili jak długo trwa 
przygotowanie takiej inwestycji (przygotowanie projektów, wniosków, 
kosztorysów, podziału na etapy, wszystkie uzgodnienia). Zgodził się, że 
oczyszczalnię dla gminy zaczęło się budować za późno. Uważa jednak, że nie o 
dwa lecz o osiem lat za późno. Wnioski z zebrań wiejskich są zbierane i w 80%  
trafiają do budżetu. Zgodził się też z tym, że oczyszczalnia jest ważna, ale 
podkreślił, że nie można zapomnieć  o drogach i wodociągach. Zwrócił uwagę, 
że drogi powiatowe są gorsze od gminnych i żeby poprawić ich stan gmina 
będzie musiała do tych dróg dołożyć, bo mieszkańca nie interesuje czyja to jest 
droga. Na sesji majowej będzie prosił Radę o wyrażenie zgody na dołożenie 
pieniędzy gminnych do pieniędzy, którymi będzie dysponowało Starostwo z 
przeznaczeniem na poprawę dróg powiatowych. Podobnie jak jest zapisana w 
budżecie na 2006r. kwota 100tyś.zł  na dofinansowanie remontu mostu, który 
nie leży na terenie gminy, ale służy naszej gminie. 
Nawiązując do wypowiedzi radnego Edwarda Jonkisza w sprawie terenów 
rekreacyjnych wyjaśnił, że Rada Sołecka w Kaniowie  nie wyraziła zgody na 
wydzierżawienie tych terenów. Przypomniał, że są to tereny gminne, którymi 
opiekuje się Centrum Kultury i jako Wójt tą decyzję Rady Sołeckiej szanuje. 
Tym bardziej, że w piśmie  jakie otrzymał jest pozytywna opinia                                  
o dotychczasowym sposobie korzystania i opiekowania się tymi terenami. Ze 
swej strony, jak już miałoby się coś zmienić, to widziałby, aby w całości były te 
tereny w rękach prywatnych. Wówczas ktoś inwestuje, buduje parking, buduje 
zaplecze gastronomiczne itp. 
 
Radny Antoni Grygierzec – nawiązując do wypowiedzi wójta w sprawie 
inwestycji jaką jest oczyszczalnia, to zwrócił uwagę, że jako społecznicy nie 
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znają procedur, ale znają okres w jakim się to odbywa i stwierdzają, że 
stanowczo za długo.  Zarzucił wójtowi, że też nie zna terminów i procedur, bo 
przez dwa lata nie wykorzystał środków na ten cel, a jego zdaniem, można było 
te środki przeznaczyć na inny cel.  
 
Wójt Anatol Faruga odpowiadając poinformował, że środki te  zapisywane                
z pełną świadomością. Gdyby ich nie było zapisanych i gdyby nie było planu 
wieloletniego, który był uchwalany, to nie można byłoby nawet rozpocząć 
projektowania. Były to środki „wirtualne” zapisane po to, aby można było 
składać wnioski i rozpocząć projektowanie.  
 
Brak dalszych głosów w dyskusji. 
 
6. Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek odczytał projekt uchwały                        
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Wójta Gminy Bestwina z wykonania 
budżetu za 2005 rok. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania 
Uchwała Nr XXXIV/240/2006 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania 
Wójta Gminy Bestwina z wykonania budżetu za 2005 rok – została 
przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do 

nin. protokołu. 

 
Ad.6  W liczbie 15 radnych Rada Gminy przystąpiła do podjęcia uchwał w 
sprawie: 
 
• zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz z rachunkiem 
zysków i strat Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie za 2005 rok 
– brak głosów w dyskusji, ponieważ komisje potraktowały ten projekt jako 
część składową wykonania całego budżetu. W związku z powyższym nie 
wniesiono uwag. W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXIV/241/2006               
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz                 
z rachunkiem zysków i strat Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji                 
w Bestwinie za 2005 rok – została przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu. 

 
• zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz z rachunkiem 
zysków i strat Gminnej Biblioteki Publicznej w Bestwinie za 2005 rok – jak 
wyżej. W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXIV/241/2006 w sprawie 
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz  z rachunkiem 
zysków i strat Gminnej Biblioteki Publicznej  w Bestwinie za 2005 rok – 
została przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik 

nr 9 do nin. protokołu. 
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Ad.7 W informacjach bieżących Przewodniczący Jerzy Zużałek przypomniał            
radnym o ostatecznym terminie składania oświadczeń o stanie majątkowym, 
który upływa z dniem 30 kwietnia br. 
Kolejno odczytał pisma, które wpłynęły do Rady Gminy od: 
 
• Wojewody Śląskiego: 
- Postanowienie dot. przekazania wg właściwości do Rady Gminy 
Bestwina zażalenia  p. Jana Wiercigrocha dotyczące działalności Wójta 
Gminy Bestwina, 

- Postanowienie zawieszające z urzędu postępowanie wszczęte na wniosek 
p. Jana Wiercigrocha do czasu zakończenia przed Sądem Rejonowym              
w Pszczynie toczącego się postępowania rozgraniczeniowego. 

Kopie pism stanowią załączniki nr 10 i 11 do nin. protokołu. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Jerzy Kudła stwierdził, że tą sprawą 
może zająć się Komisja Rewizyjna, ale do czasu rozstrzygnięcia przez Sąd 
należy wstrzymać się z rozpatrzeniem tej skargi. 
Rada Gminy jednogłośnie przyjęła taką propozycję. 
 
• Mieszkańców ul. Podlesie w Janowicach – dot. wniosek o przejęcie tej ulicy 
na własność gminy, jej utwardzenia i wylania asfaltu na całym jej przebiegu. 
Kopia pisma stanowi załącznik nr 12 do nin. protokołu. 

 
• Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bielsku-Białej – dot. przygotowania              
i podjęcia uchwały przez Radę Gminy  w sprawie opieki nad bezdomnymi 
zwierzętami. Kopia pisma stanowi załącznik nr 13 do nin. protokołu. 

 
Przewodniczący odczytał również oficjalne zaproszenie dla Regionalnego 
Zespołu Pieśni i Tańca Bestwina na II Międzynarodowe Święto Folkloru w 
Berango w Hiszpanii. 
 
Wójt Gminy Anatol Faruga nawiązał do złożonego pisma przez mieszkańców 
ul. Podlesie i nie zgodził się z treścią tego pisma. Stwierdził bowiem z 
przykrością, że szkoda iż mieszkańcy tej ulicy nie zauważyli ile samochodów 
kamienia zostało nawiezionego na tą ulicę i jak była uwałowana. Tym bardziej, 
że gmina wykonała te prace nie na swojej drodze, bo jest to droga Nadleśnictwa. 
 
Kolejno Wójt poinformował o następujących  ważniejszych wydarzeniach, które 
odbyły się w okresie międzysesyjnym : 
• odbyło się w Urzędzie Gminy spotkanie z Ks.Biskupem,  który wizytował 
parafię bestwińską, 

• brał udział w podpisywaniu kolejnych umów notarialnych związanych                  
z regulacją stanu prawnego dróg i z działkami pod przepompownię związaną 
z oczyszczalnią i kanalizacją, 
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• spotykał się z Policją w sprawie omówienia problemu związanego                        
z  mieszkańcem gminy, który swoim zachowaniem zakłóca spokój w gminie 
oraz w sprawie napadu na sklep z bronią w ręku, 

• brał udział w sympatycznym spotkaniu w Starostwie gdzie odbył się wybór 
najlepszych przedsiębiorców powiatu, 

• uczestniczył w spotkaniu Regionu Beskidy, 
• w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach podpisywał umowę na wiślaną 
trasę rowerową ( jako gmina granicząca z rzeką Wisłą uczestniczy w tym 
programie), 

• spotkał się z Wicewojewodą Wiesławem Maśką w sprawie możliwości 
pomocy, doradzenia w sprawach finansowych, 

 
Poinformował też, że dotychczasowy Gminny Komendant OSP p. Eugeniusz 
Ochman złożył na Walnym Zjeździe OSP rezygnację z wieloletniej  pełnionej 
funkcji, a nowym Gminnym Komendantem został p.Grzegorz Owczarz. 
 
Zastępca Wójta Stanisław Wojtczak podzielił się informacjami z konferencji 
jaka odbyła się w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach poświęconej 
możliwościom przezwyciężenia ograniczeń rolnictwa śląskiego w dostępie do 
unijnych mechanizmów wsparcia. W konferencji udział wzięli rolnicy                         
i samorządowcy województwa śląskiego. Głównie chodziło o to, że w 
niwelowaniu skutków szkód górniczych będzie można posłużyć się 
instrumentem, jakim jest zaliczanie gruntów rolnych do kategorii obszarów                
o niekorzystnych warunkach gospodarowania. Rolnicy z gmin górniczych                 
w większości nie mogą skorzystać z unijnego wsparcia, bo jednym z głównych 
kryteriów zaliczenia ich gruntów do takiej kategorii jest kryterium 
demograficzne. Znaczy to, że zaliczyć można obszary, na których gęstość 
zaludnienia wynosi mniej niż 75 osób na km2.  Średnio w województwie śląskim 
na km2 przypada 381 osób, zaś w gminie Bestwina jest to 272 osoby.                          
W związku z powyższym , aby uwzględnić specyfikę śląskiego rolnictwa 
potrzebna byłaby nowa definicja obszarów. Poza obszarami górniczymi mogą 
też być zakwalifikowane tereny górskie i nizinne, gdzie występują ograniczenia 
produktywności rolnictwa związane z niską jakością gleb, niekorzystnymi 
warunkami wodnymi lub niesprzyjającą rzeźbą terenu. Pomimo wymienionych 
wyżej trudności gmina Bestwina wystąpiła do Instytutu Upraw, Nawożenia               
i Gleboznawstwa w Puławach zlecając wstępną kwalifikację obrębów 
ewidencyjnych do tego programu, z którego można by uzyskać dopłaty unijne. 
Na dzień dzisiejszy dopłata ta wynosi 260zł do 1hektara. 
 
Kierownik Referatu Służb Technicznych Bożena Stankiewicz przedstawiła  
propozycję wprowadzenia programu obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do 
atmosfery budynków na terenie gminy Bestwina. Program ten polega na 
wymianie istniejących kotłów centralnego ogrzewania na kotły niskoemisyjne, 
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ekologiczne, które nie spalają odpadów. Program ten w miarę możliwości 
będzie wprowadzony w życie w przyszłym roku w cyklu dwuletnim. Brane będą 
budynki nie nowe lecz już eksploatowane. Wymieniane byłyby piece węglowe 
zwykłe na węglowe retortowe lub węglowe na gazowe przy czym piec gazowy 
nie może być wymieniony na węglowy retortowy lecz może być wymieniony na 
gazowy. Przy piecach gazowych są zdecydowanie większe wymogi, bo wiąże 
się to z wykonaniem projektu i pozwolenia na budowę.  Rozpoczęcie tego 
programu przewiduje się od rozprowadzenia wśród mieszkańców ankiet 
mających  na celu orientacje o ilości zainteresowanych osób. Na tej podstawie 
zostanie opracowany szczegółowy program i regulamin, który zatwierdzić 
musiałaby Rada Gminy. Dokumenty te są wymagane przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska przez, który byłby ten program 
współfinansowany. Współfinansowanie polegać będzie na tym, że musi  być 
opracowany jeden wariant całego procesu na jednym budynku, musi być 
wyznaczony koordynator, typy kotłów, firma wykonawcza oraz graniczna 
wartość, którą jeżeli ktoś przekroczy to będzie musiał pokryć właściciel 
budynku. W kwocie tej będzie się mieścić demontaż starego kotła, montaż 
nowego, nadzór, audyt energetyczny oraz niezbędne przeróbki instalacyjne. 
Cykl będzie dwuletni bowiem jest to najkorzystniejszy okres jeżeli chodzi                  
o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu. Na przykładzie 100 budynków, 
w których byłyby wymieniane piece centralnego ogrzewania przy przyjęciu                     
kosztu 10tyś.zł.jednej wymiany, to wartość całego zadania wyniosłaby 1mln.zł. 
Wartość, którą musiałby pokryć właściciel obiektu jest to kwota 30%.  W tym 
cyklu dwuletnim gmina poniosłaby  koszt 100tyś.zł. Podkreśliła jednak, że są to 
na dzień dzisiejszy wstępne założenia wymagające doprecyzowania                           
i zatwierdzenia przez Radę Gminy. 
 
Ad.8 
W ramach wniosków i zapytań radnych oraz rad sołeckich głos zabrali: 
 
Radny Antoni Grygierzec  prosił o uzupełnienie znaków STOP na skrzyżowaniu 
obok jego posesji tj. na ul. Łabędziej oraz na ul. Św. Floriana. Poruszył także 
problem opieszałego remontu mostu na rzece Białej w Kaniowie. Zwrócił 
uwagę, że w godzinach popołudniowych już nikt tam nie pracuje. Brakuje nawet 
tablicy informacyjnej o nazwie firmy i inspektorze nadzoru. Wyraził swoje 
obawy, że most nie zostanie ukończony w podanym terminie do końca września 
br. 
 
Radny Tadeusz Wróbel  poruszył problem konieczności poprawy stanu dróg 
zwracając uwagę na bardzo dziurawą ul. Braci Dudów. 
 
Radna Krystyna Grygier poruszyła problem płynących ścieków po ul. Kubika w 
Janowicach z uwagi na brak rowów przydrożnych, 
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Radny Edward Jonkisz proponował, aby rozmawiać z chętnymi inwestorami 
przyjeżdżającymi do gminy. Jak podkreślił jest to jedna z form szukania 
pieniędzy dla gminy. 
 
Radny Czesław Wróbel zapytał,  kiedy rozpocznie się remont ul. Podleskiej               
w Bestwinie, 
 
Radny Rady Powiatu Bielskiego Leszek Kosmaty -  w pierwszej kolejności 
pogratulował Wójtowi z tytułu uzyskania absolutorium. 
Następnie poinformował, że projekt na remont mostu jest zrobiony i umowa                
z wykonawcą jest podpisana. Na drogach  powiatowych trwają roboty 
cząstkowe i są z firmami podpisane umowy wieloletnie. Brak pieniędzy na nowe 
nakładki asfaltowe. Jego zdaniem, wszystkie Fundusze, Agencje itp. winne być 
rozwiązane, a pieniądze powinny trafiać bezpośrednio do gmin i wówczas na 
wszystko by starczyło, bo to Rada Gminy by decydowała jak te pieniądze 
spożytkować.  W roku bieżącym remontowane będą: ul. Janowicka,                         
ul. Krakowska. Nawiązując ponownie do mostu poinformował, że jest 
deklaracja wykonawcy tego mostu, że już do 15 lipca br. będzie przejezdność na 
jednym pasie mostu. Do kontroli tej inwestycji zobligowany jest dyrektor 
Zarządu Dróg Powiatowych. 
 
Radny Antoni Grygierzec z całą stanowczością podkreślił, że most w Kaniowie        
i cała ta trasa ruchliwa jest zamknięta na pół roku, a postęp prac jest tragiczny             
i Powiat nie zapewnił żadnej alternatywy dla mieszkańców i nawet nie postawił 
znaku. 
 
Wójt Anatol Faruga nawiązał do zebrania wiejskiego w Kaniowie i stwierdził, 
że bzdurą są zarzuty, że zebranie  zostało przerwane dlatego, że wójt „uciekł”           
z zebrania z powodu mostu. Wyjaśnił, że już miesiąc wcześniej otrzymał 
zaproszenie na zebranie wiejskie do Bestwinki i obiecał, że na tym zebraniu 
będzie. Jak podkreślił, nie jest jego winą, że sołtys z Kaniowa w tym samym 
dniu zwołał zebranie tylko o godzinę wcześniej. Szanuje mieszkańców i nie 
mógł się wycofać z wcześniej złożonej obietnicy. Zaskoczeniem natomiast były 
dla niego głosy mieszkańców z Kaniowa kiedy opuszczał zebranie, że” „co to ta 
Bestwinka, po co do Bestwinki i jakie oni mają problemy”. Jeszcze raz 
podkreślił, że Bestwinka, to też ta sama gmina i też ma te same problemy. Nie 
jest gorsza od innych sołectw. 
 
Radny Tadeusz Wróbel prosił, aby zakończyć polemiki i zająć się dyskusją 
problemową w gminie. 
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Radny Edward Jonkisz uważa, że należy myśleć o przyszłości i należy szukać 
środków z zewnątrz. Za przykład podał inne gminy, które z tych środków 
korzystają i np. budują hale sportowe. 
 
Wójt Anatol Faruga nawiązując do pisma mieszkańców ul. Podlesie 
poinformował, że rozpoczął już korespondencję z Nadleśnictwem. Droga ta jest 
na dziś o wiele lepsza niż ul. Podleska, czy ul. Braci Dudów chociaż nie jest 
asfaltowa, ale utwardzona. Wyjaśnił, że procedura musi rozpocząć się od 
rozmów z Nadleśnictwem i takie pismo w tej sprawie zostało wysłane. Sprawa 
jest w toku. Koszty ustalenie granic i odtworzenie tej drogi zgodnie z mapami na 
pewno będzie musiała pokryć gmina, bo Nadleśnictwo nie jest zainteresowane 
przekazaniem drogi i poniesieniem kosztów. 
 
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek zapytał Wójta, czy opinia Rady Sołeckiej 
jest wiążąca dla gminy dot. zagospodarowania terenów rekreacyjnych                       
w Kaniowie, o których mówił radny Edward Jonkisz. 
Zapytał również w imieniu mieszkańców w Kaniowie, czy w związku z tym, że 
nastąpiła zmiana klasyfikacji gruntów i podatki znacznie wzrosły, są możliwości 
zmniejszenia tych obciążeń dla tych, których grunty leżą na terenach szkód 
górniczych. 
 
Wójt odpowiadając poinformował, że oferta jaka wpłynęła do Urzędu Gminy na 
zagospodarowanie terenów rekreacyjnych była zbyt lakoniczna, a w związku z 
tym że  te tereny były budowane przez mieszkańców tego sołectwa przez wiele 
lat i z różnych środków, wystąpił o opinię do Rady Sołeckiej. Zaznaczył też, że 
gdyby oferta była ponowiona, to musiałaby być bardziej  konkretnie 
doprezycowana. 
 
Skarbnik Gminy Stanisława Grzywa  odpowiadając na drugie pytanie wyjaśniła, 
że rolnicy uregulowali sobie wiele spraw i tam gdzie są szkody górnicze, to te 
tereny są oznaczone jako nieużytki. Problem występuje przy podatku od 
nieruchomości. Teoretycznie można by go rozwiązać uchwałą Rady Gminy.           
Z uwagi jednak na to, że kopalnia na dzień dzisiejszy nie daje zaświadczeń               
o stopniu uszkodzenia danego terenu  nie byłoby jej czym uwarunkować. Na 
dzień dzisiejszy brak rozwiązania, ale jest to temat pod rozwagę. 
 
Radny Antoni Grygierzec w sprawie terenów rekreacyjnych przypomniał, że te 
tereny należały kiedyś do gminy Kaniów i bez zgody zebrania wiejskiego, czy 
też opinii Rady Sołeckiej nie mogą być tak swobodnie rozdysponowane tj. 
sprzedane, czy dzierżawione. Ponadto stwierdził, że jest bardzo dobry dyrektor 
CKSiR, który się tymi terenami opiekuje, inwestuje i w związku z tym osobiście 
nie widzi potrzeby, aby psuć coś co dobrze funkcjonuje. 
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Radna Maria Maroszek zaprosiła wszystkich na zebranie wiejskie, które 
odbędzie się w dniu 30 kwietnia br. o godz. 1045. 
 
Radny Edward Jonkisz zwrócił się do Komisji Rozwoju Gminy, Ochrony                        
i Kształtowania Środowiska o zorganizowanie objazdu dróg. 
 
W trakcie trwania tego punktu odbywały się również dyskusje i osobiste 

polemiki dotyczące spraw, które toczyły się w latach ubiegłych bądź są 

sprawami zakończonymi. Stąd nie zostały odzwierciedlone w protokole. 

 

W dalszym ciągu w ramach wniosków i zapytań Przewodniczący Rady Gminy 
Jerzy Zużałek odczytał wnioski z zebrania wiejskiego w Janowicach                            
i Bestwince.    Wnioski stanowią załączniki nr 14 i 15 do nin. protokołu. 

 

Ad.9  
Przewodniczący Rady Gminy odczytał odpowiedzi na wnioski z posiedzenia 
Rady Sołeckiej w Kaniowie z dnia 20.03.2006r. Odpowiedzi stanowią załącznik 

nr 16 do nin. protokołu. 

 

Przewodniczący Jerzy Zużałek nie zgodził się z odpowiedzią Referatu Służb 
Technicznych p. Ślosarczykowi. Wyjaśnił, że p. Ślosarczykowi chodziło                           
o tabliczkę z nazwą ulicy z oznaczonymi numerami budynków i takie tabliczki 
już w gminie były wykonywane. 
 
Kierownik Referatu ST Bożena Stankiewicz po tych wyjaśnieniach stwierdziła,  
że prośba p. Ślosarczyka została źle zinterpretowana i wobec taktualnego 
wyjaśnienia, prośba jego będzie załatwiona. 
 
Ad.10 
Dziękując za udział w sesji i dyskusję, Przewodniczący Rady Gminy Jerzy 
Zużałek zamknął XXXIV sesję Rady Gminy Bestwina w dniu 27 kwietnia 
2006r. 
 
Sesja rozpoczęła się o godz. 1500 , a zakończyła o godz. 1720. 
 
Protokółowała                           Sekretarz obrad: 
Insp.Irena Glądys                     Radny Edward Jędrzejko 
 


