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Bestwina, dn. 26 listopada 2009r. 

P r o t o k ó ł  Nr XXXIV/09 
 

z sesji Rady Gminy Bestwina odbytej w dniu 26 listopada 2009 roku                
w Urzędzie Gminy Bestwina. 
 
Protokół obejmuje uchwały Rady Gminy Bestwina od Nr XXXIV/255/09 do                      
Nr XXXIV/264/09. 
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%. 
 
Porządek obrad:  
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji. 
2. Złożenie gratulacji za szczególne osiągnięcia. 
3. Wybór sekretarza obrad. 
4. Zatwierdzenie porządku obrad. 
5. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 
6. Pierwsze czytanie projektu budżetu gminy na 2010 rok. 
7. Podjęcie uchwał w sprawie: 
1) zmiany Uchwały Nr XXIII/197/2008 Rady Gminy Bestwina z dnia   
11 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu gminy na 2009 rok, 

2) przyjęcia aktualizacji Gminnego Planu Gospodarki odpadami dla Gminy 
Bestwina, 

3) zamiany nieruchomości, 
4) zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Bestwina, 

5) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina w sołectwie Kaniów, 

6) zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Bestwina na lata 2009-2016”, 
7) wyrażenia akceptacji wniosku Wójta Gminy Bestwina na zawarcie umowy 
użyczenia zabudowanej nieruchomości, 

8) zmiany Uchwały nr XXIV /179/2005 Rady Gminy w Bestwinie z 
dnia 14 kwietnia 2005 roku w sprawie Regulaminu udzielania pomocy 
materialnej o charakterze socjalnym. 

9) poparcia stanowiska Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce, 
10) uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej ogłoszenia obszaru 
Województwa Śląskiego strefą wolną od upraw organizmów genetycznie 
modyfikowanych. 

8. Informacje bieżące. 
9. Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich. 
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10. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania. 
11. 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, redaktora naczelnego Magazynu 
Gminnego oraz zaproszonych gości. Otworzył XXXIV  sesję Rady Gminy 
Bestwina w dniu 26 listopada 2009r. Na podstawie posiadanej listy obecności 
stwierdził prawomocność obrad.  
Ad.2 
Przewodniczący Rady Gminy  Jerzy Zużałek poinformował, że na dzisiejszą 
sesję został zaproszony Pan Łukasz Pilarz, zawodnik Uczniowskiego Klubu 
Sportowego „SET” Kaniów, który wraz z reprezentacją Polski zdobył brązowy 
medal na Mistrzostwach Europy w Essen. Zaznaczył, że jest to chyba pierwszy 
w historii gminy zawodnik reprezentujący barwy klubu działającego na terenie 
gminy i który zdobył medal na Mistrzostwach Europy. Niestety z przyczyn  
zawodowych nie mógł przybyć na sesję i dlatego też w jego zastępstwie przybył 
jego ojciec a zarazem trener kadry narodowej. Przewodniczący Rady Gminy 
Jerzy Zużałek  z Wójtem Gminy Stefanem Wodniakiem poprosił o odebranie 
dla Pana Łukasza Pilarza listu gratulacyjnego oraz skromnej nagrody 
ufundowanej przez Wójta Gminy.  
Treść Gratulacji:  
„ W uznaniu dla Pana zasług sportowych, w szczególności zaś zdobycia wraz z 
reprezentacją Polski brązowego medalu na Mistrzostwach Europy w Essen 
składamy Panu najserdeczniejsze gratulacje. Tak wysoka lokata potwierdziła 
Pana wielką sportową klasę i talent. Jest Pan pierwszym zawodnikiem z klubu 
działającego na terenie gminy Bestwina, który stanął na podium podczas 
imprezy sportowej o tak wielkiej randze. Mamy nadzieję, że jest to początek 
Pana wielkiej kariery sportowej. Wierzymy, że stanie się Pan wzorem do 
naśladowania dla młodzieży, która w sporcie odnajdzie sposób na spędzanie 
wolnego czasu. Życzymy wytrwałości w podejmowaniu sportowych zmagań, 
pomyślności w życiu osobistym oraz satysfakcji z realizacji sportowych 
przedsięwzięć. Podpisali: Wójt Gminy Bestwina Stefan Wodniak oraz 
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek”. 
Pan Dariusz Pilarz w imieniu syna złożył serdeczne podziękowania. 
 
Również gratulacje oraz wiązankę kwiatów i życzenia sukcesów na niwie 
kultury a także pracy mającej na celu dbanie o naszą „Małą Ojczyznę” wręczono 
p.Grzegorzowi Boboniowi Dyrektorowi CKSiR w Bestwinie, z tytułu nominacji 
do Nagrody Starosty Bielskiego im. Księdza Józefa Londzina za szczególne 
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osiągnięcia w zakresie działalności samorządowej, kulturalnej, społecznej i 
naukowej. 
Ad.3 
Sekretarzem obrad, jednogłośnie wybrany został radny Jerzy Kijas. 
 Ad.4 
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek przedstawił porządek obrad, który 
został przyjęty jednogłośnie. 
Ad.5  
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek stwierdził, że protokół z sesji 
nadzwyczajnej z dnia 03 listopada 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 jednogłośnie. 
Ad.6   
Projekt budżetu gminy na 2010 rok przybliżył Wójt Stefan Wodniak 
rozpoczynając od tego, że budżet ten jest budżetem rekordowym w naszej 
gminie, bo po stronie wydatków wynosi 40mln.zł., a jeszcze byłyby potrzeby 
umiejscowienia zadań i oczekiwań, które na zebraniach sołeckich i wiejskich 
były składane, dochody zaś wynoszą 34 721 695zł. Zaznaczył, że są to dochody 
połączone z uzyskanymi środkami unijnymi. Natomiast dochody coroczne, 
standardowe,  planowane są na kwotę 22 384 125,00zł. Porównując dochody i 
wydatki do roku bieżącego, to największym problemem jest pozycja z podatków 
PIT. Do prognozy na 2009 rok jest to mniej o ponad 2mln.zł. do tego jest 
jeszcze  kilka pozycji, które są również znacząco mniejsze niż planowane i 
przyjęte w budżecie na 2009r. Ogółem w porównaniu do dochodów 
zaplanowanych na 2009 rok jest to kwota mniejsza o 3mln.zł. Podkreślił, że  jest 
to poniekąd też spowodowane kryzysem, który również sięgnął naszego kraju. 
Dotyczy to szczególnie pozycji, które winny być rekompensowane przez budżet 
państwa. Zwrócił też uwagę, że różnicę między dochodami a wydatkami 
stanowi planowany deficyt w kwocie  5 565 542,00zł, który zostanie pokryty 
przychodami pochodzącymi z: 
- zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w kwocie   3 645 000,00zł, 
- zaciągniętych kredytów w kwocie   1 920 542,00zł, 
W tym miejscu przypomniał, że w roku bieżącym umorzenia pożyczek, to 
kwota ok.5mln.zł. ( dot. oczyszczalni ścieków). W związku z tym nawiązał do 
załącznika nr 15, który obrazuje kwoty długu na koniec roku budżetowego 2009 
oraz lata następne i podkreślił, że wskaźniki zadłużenia diametralnie się 
zmniejszają, również poprzez umorzenia. Zaznaczył, że nie ma 
niebezpieczeństwa, aby budżet został zachwiany, ale też nie oznacza to, że jest 
łatwo. Zwrócił uwagę, że największy problem przy konstruowaniu budżetu na 
2010 rok stwarzała kwota po stronie wydatków w kwocie 40mln.zł. 
Przekroczenie bowiem tej kwoty obligowałoby do powstania audytu 
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finansowego, który poza skarbnikiem gminy nadzorowałby wszelkie finansowe 
operacje naszej gminy. Przy czym wyjaśnił, że jeśli gmina wpada w czynność 
audytu, to już na stałe ta obsługa finansowania musi być prowadzona, a są to 
koszty dość znaczące (ok.200tyś.zł). Stąd biorąc pod uwagę te uwarunkowania, 
budżet gminy tak został skonstruowany. Ponadto podkreślił, że projekt budżetu 
na 2010r. i tak jest materiałem do dyskusji dlatego, że  w tym budżecie są 
zawarte najważniejsze zadania tzw. strategiczne jak: dalsza gospodarka 
ściekowa (kanalizacja w Bestwince i Kaniowie wokół ujęcia wody pitnej), 
kontynuacja modernizacji Ośrodka Zdrowia w Bestwinie, „Orlik” w Bestwinie, 
chodnik na „Magówkę”, chodnik do Janowic, ul. Famułkowa w Janowicach, 
remont pomieszczeń po przedszkolu w Janowicach z przeznaczeniem na 
potrzeby sołectwa, sala gimnastyczna w Kaniowie. Generalnie, jak stwierdził, 
zadaniowo budżet skupia się szczególnie na potężnej inwestycji jaką jest 
kanalizacja ścieków oraz w dalszym ciągu wymiana sieci wodociągowej. 
Zaznaczył, że projekt tego budżetu będzie jeszcze zmieniany, a szczególnie po 
rozstrzygnięciu pożyczek i przetargów, które jeszcze w tym roku będą 
rozstrzygane i istnieje prawdopodobieństwo, że w wyniku tego zostaną 
zaoszczędzone środki w ramach, których będzie można dopisać dodatkowe 
zadania jednocześnie nie przekraczając po stronie wydatków kwoty 40mln.zł. 
Zapewnił też, że po naniesieniu zmian w projekcie budżetu zostanie on 
ponownie dostarczony radnym jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia, zaś 
30 grudnia br. na sesji chciałby go przedstawić Radzie Gminy do omówienia, a 
w styczniu 2010 roku z godnie z nowymi przepisami poddać go do uchwalenia. 
Prosił Radę Gminy, aby przychyliła się do jego propozycji. 

 
• Opinie komisji stałych:  
Komisja Budżetu i Finansów – Przewodniczący Komisji Antoni Grygierzec 
poinformował, że Komisja pracowała nad projektem budżetu w dniu 24 
listopada br. Na dzień dzisiejszy nie wypracowała jeszcze wniosków gdyż 
planuje kolejne posiedzenia  a w szczególnie w dniach po otrzymaniu 
autopoprawki, o której mówił wójt. 
Komisja Rozwoju Gminy, Ochrony I kształtowania Środowiska – 
Przewodniczący Andrzej Wojtyła poinformował, że Komisja pracowała raz 
nad tym projektem w dniu 23 listopada br. i stosunkowo minął krótki okres 
czasu, aby wypracować jakieś wnioski. Patrząc jednak na złożoność tego 
projektu budżetu Komisja pozytywnie przychyla się do jego założeń.  
Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego – 
Przewodniczący Benedykt Kohut poinformował, że Komisja pracowała nad 
projektem budżetu w dniu 20 listopada br. Ostatecznie nie zajmowała 
stanowiska lecz na tym etapie projektu Komisja stwierdziła, że projekt 
budżetu jest realny, uwzględnia obecne możliwości i obejmuje  główne 
potrzeby i uwarunkowania. Cechuje go konsekwencja i przemyślenia. 
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Uwzględnia fundusze unijne i inne możliwe realia, które Wójt zdobywa. 
Podkreśla, że to także zasługa pracowników Urzędu Gminy, za co serdecznie 
podziękował im na posiedzeniu Komisji. Komisja życzy, aby fundusze 
unijne spłynęły oraz by wystarczyło wszystkim konsekwencji, rozsądku 
działania i zdrowia do ich realizacji. 

 
• Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek otworzył dyskusję, jednak z 
uwagi na brak głosów, Przewodniczący zamknął punkt dotyczący 
pierwszego czytania projektu budżetu na 2010 rok. 
Projekt budżetu gminy na 2010 rok stanowi załącznik nr 3 do nin. protokołu. 

Ad.7 
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) 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 szczegółowo o zwiększeniach i zmniejszeniach 
dochodów  budżetu gminy na 2009r., a także o zwiększeniach i 
zmniejszeniach wydatków w poszczególnych działach. Ponadto 
poinformowała o zmniejszeniach rozchodów o kwotę 145 500,00zł – z 
tytułu umorzenia pożyczek przez WFOŚiGW w Katowicach. Budżet po 
wprowadzeniu zmian objętych niniejszym projektem uchwały wynosi: 
po stronie dochodów kwotę     25 540 840,96zł, 
po stronie wydatków kwotę    27 693 337,88zł, 
Planowany deficyt budżetu w kwocie 2 152 496,92zł zostanie pokryty z: 
- planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym 
w kwocie  1 026 000,00zł, 
- wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikającym z 
rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych  kwocie 1 126 496,92zł,                        
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Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów –Antoni Grygierzec zgłosił 
swoje zastrzeżenia stwierdzając, że 145 000,00zł umorzenia pożyczki, to są 
środki inwestycyjne i dlatego uważa, że większość tych środków należało 
przeznaczyć na inwestycje, a nie na bieżące utrzymanie gminy. Jak 
stwierdził, szkoda, że tak się dzieje, bo nie wszystkie zadania są realizowane, 
które były zaplanowane w bieżącym roku. Za przykład podał salę w 
Przedszkolu w Kaniowie, która nie jest remontowana i 15 dzieci czeka na 
miejsce. Zapytał, czy Komisja Edukacji o tym wie, że brakuje miejsc w tym 
przedszkolu i, że sala nadal nie jest remontowana. 
Wójt Gminy Stefan Wodniak zgodził się z wypowiedzią radnego Antoniego 
Grygierca ale wyjaśnił, że nie zawsze te środki, o których była mowa, da się 
przekazać na inwestycje. Nawet jeśli te zadania, które oczekują pokryje się z 
tych środków, to i tak na  inne nieprzewidywalne zadania, trzeba znaleźć 
pokrycie w budżecie, nawet w postaci kredytu. W tym miejscu przywołał 
kontrolę pod kątem zabezpieczenia dokumentów i elektroniki w Urzędzie 
Gminy, która wykazała brak wymaganych zabezpieczeń, za które jeśli się ich 
nie wykona, będzie nałożona kara. Stąd, jak zaznaczył, nie można tego 
nazwać bieżącym utrzymaniem gminy, a raczej inwestycją, którą trzeba 
wykonać. Wyjaśnił też, że opóźnienie remontu sali w Kaniowie 
spowodowała konieczność wykonania projektu, który aktualnie jest na 
ukończeniu. Wyraził zdziwienie, że w Kaniowie było takie zapotrzebowanie 
na miejsca w Przedszkolu, bo nikt tego nie zgłaszał. Niemniej jeszcze raz 
zagwarantował, że salka będzie wyremontowana.  
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji – Benedykt 
Kohut poinformował, że Komisji nikt nie zgłaszał takiej sytuacji, że brak 
miejsca w Przedszkolu dla dzieci w Kaniowie. 
Zastępca Wójta Artur Beniowski uzupełnił wypowiedź Wójta informując, że 
to zadanie nie mogło się znaleźć w przyszłorocznym budżecie, bo było 
zapisane w budżecie tego roku. Dlatego znajdzie się na koniec roku w 
uchwale o niewygasających wydatkach. 
Radny Edward Jonkisz prosił, aby kwestię braku miejsc w Przedszkolu 
Kaniowie wyjaśnił Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli, 
Arkadiusz Maj. 
Dyrektor GZOSiP Arkadiusz Maj poinformował, że akcja zapisywania dzieci 
do przedszkoli odbywa się w miesiącu kwietniu i finalizowana w maju. W 
Kaniowie na dzień zapisów i rozpoczęcia roku szkolnego pani dyrektor nie 
sygnalizowała żadnych nadstanów chętnych dzieci w stosunku do miejsc, 
które są. Nie posiada więc takiej informacji, aby 15 dzieci nie otrzymało 
miejsca w przedszkolu w Kaniowie. 
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek poinformował, że sam był 
świadkiem w dniu 10 listopada br. w przeddzień uroczystości Święta 
Niepodległości, kiedy razem z radnym Antonim Grygiercem byli w szkole w 
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Kaniowie i słyszeli od pani dyrektor informację, że 15-cioro dzieci 
zapisanych było więcej i nie otrzymało miejsca. 

• Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Przewodniczący poddał pod 
głosowanie projekt 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  

W wyniku przeprowadzonego głosowania  Uchwała Nr XXXIV/255/09                   
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 14 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym”. Uchwała stanowi 
załącznik nr 4 do nin. protokołu. 
 
2) przyjęcia aktualizacji Gminnego Planu Gospodarki odpadami dla Gminy 
Bestwina, 

• Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Kierownik Referatu Gospodarki, 
Budownictwa i Ochrony Środowiska (GB) Alicja Grygierzec informując, że 
aktualizacja wynika z zapisów ustawy o odpadach. Aktualizację wykonuje 
się jeden raz na cztery lata, a ostatnia aktualizacja była w 2004r. 
Najważniejsze wprowadzone zmiany dotyczą zapisu wynikającego również z 
Planu Gospodarki Odpadami województwa śląskiego między innymi o 
przyporządkowaniu gminy Bestwina do Zakładu Gospodarki Odpadami w 
Bielsku-Białęj. Ponadto dotyczy uaktualnienia danych o gospodarce 
odpadami gminy Bestwina. Wprowadzone zostały także nowe zadania oraz 
harmonogram i sposób finansowania tych zadań z podziałem na zadania 
krótko i długoterminowe. 

• Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji stałych. 
• Brak głosów w dyskusji. 
W wyniku przeprowadzonego głosowania  Uchwała Nr XXXIV/256/09                   
w sprawie: przyjęcia aktualizacji Gminnego Planu Gospodarki odpadami 
dla Gminy Bestwina - została przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu. 
 
3) zamiany nieruchomości, 
• Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Kierownik Referatu Alicja 
Grygierzec informując, że zamiana dotyczy porządkowania stanu prawnego 
nieruchomości i są to nieruchomości gminne położone w Kaniowie (dwie 
działki) o pow.0.0389ha i 0.0775ha planowane do zamiany na nieruchomość 
stanowiącą własność Firmy „BUD-TOR”  o pow. 0.1026ha i 0.0029ha. 
Zaznaczyła, że działki te są powierzchniowo podobne jednak z 
przeznaczeniem zróżnicowane, bo nieruchomości gminne są 
nieruchomościami rolnymi, zaś nieruchomości „BUD-TOR” są 
nieruchomościami przeznaczonymi pod tereny oczyszczalni. W związku z 
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powyższym pojawił się zapis w §2 mówiącym o dopłacie różnicy wartości 
nieruchomości. 

• Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji stałych, przy czym 
Komisja Rozwoju Gminy, Ochrony i Kształtowania Środowiska na swoim 
posiedzeniu przyjęła projekt przy 1 głosie „wstrzymującym się”. 

• Brak głosów w dyskusji. 
W wyniku przeprowadzonego głosowania  Uchwała Nr XXXIV/257/09                   
w sprawie: zamiany nieruchomości - została przyjęta 15 głosami „za” tj. 
jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu. 
 

4) zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Bestwina, 

• Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Kierownik Referatu Alicja 
Grygierzec informując, że projekt uchwały dotyczący zmiany Studium był 
szeroko omawiany na konsultacjach, które przeprowadzone były w miesiącu 
sierpniu br. przy udziale urbanistów, na których zostały wyjaśnione wszelkie 
wątpliwości. Załącznikami do projektu uchwały są załączniki graficzne i 
części opisowe. Poinformowała też, że nie wpłynęły żadne uwagi w toku 
wyłożenia do zmiany Studium, a więc nie przedstawia się listy 
nieuwzględnionych uwag zgodnie z art.11 ust.12 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym. Nie wpłynęły również żadne uwagi i 
wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa do Prognozy 
wynikające z art. 42 i 55 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i 
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko. Również dokument Prognozy został przyjęty 
przez Wójta Gminy Bestwina, jako że udowodniono, iż nie będzie znacząco 
oddziaływać na środowisko ta zmiana wywołana zmianą Studium. 

• Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji stałych. 
• Brak głosów w dyskusji. 
W wyniku przeprowadzonego głosowania  Uchwała Nr XXXIV/258/09                   
w sprawie: zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Bestwina - została przyjęta 15 głosami „za” tj. 
jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu. 
 

5) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Bestwina w sołectwie Kaniów, 

• Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Kierownik Referatu Alicja 
Grygierzec informując, że zmiana dotyczy w rejonie ul. Rybackiej i dotyczy 
dwóch obszarów, które przedziela droga technologiczna. Przystąpienie do 
zmiany planu jest skutkiem wniosku firmy BUD-TOR o zmianę 
przeznaczenia terenów zieleni ekologicznej na tereny eksploatacji górniczej 
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powierzchniowej. W przeważającej części są to tereny nieużytków i gruntów 
niskiej kategorii, użytkowanych jako łąki. 

• Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji stałych. 
• Brak głosów w dyskusji. 
W wyniku przeprowadzonego głosowania  Uchwała Nr XXXIV/259/09                   
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina w sołectwie Kaniów - 
została przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 
8 do nin. protokołu. 

 
6) zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Bestwina na lata 2009-2016”, 
• Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Wójt Gminy Stefan Wodniak 
informując, że jest to dokument na wzór wcześniejszej uchwały „Planu 
Odnowy Miejscowości Kaniów”. Zaznaczył, że jest to dokument 
proceduralny, potrzebny do czynienia starań o środki z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich, a głównie na chodnik na „Magówkę. Podkreślił też, że 
wszystkie błędy wychwycone na posiedzeniach komisji  w tym dokumencie 
zostały poprawione. 

• Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji stałych. 
• Brak głosów w dyskusji. 
W wyniku przeprowadzonego głosowania  Uchwała Nr XXXIV/260/09                   
w sprawie: zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Bestwina na lata 
2009-2016” - została przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała 
stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu. 
 

7) wyrażenia akceptacji wniosku Wójta Gminy Bestwina na zawarcie umowy 
użyczenia zabudowanej nieruchomości, 

• Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Wójt Gminy Stefan Wodniak 
informując, że dotyczy to użyczenia na czas nieoznaczony zabudowanej 
nieruchomości, stanowiącej własność gminy Bestwina na rzecz PK 
„Kombest” w Bestwinie. Na nieruchomości tej znajduje się oczyszczalnia 
ścieków. Zaznaczył, że rozważane były różne formy przekazania, jednak 
generujące duże koszty zarówno dla Spółki, jak i dla gminy. Stąd po 
konsultacjach prawnych zaproponował najefektywniejszą formę, jaką jest 
użyczenie tej nieruchomości na czas nieokreślony. Wyjaśnił, też, że projekt 
tej uchwały został przygotowany  do akceptacji Rady Gminy po to, aby Rada 
miała wiedzę o takim działaniu Wójta. 

• Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji stałych. 
• Brak głosów w dyskusji. 
W wyniku przeprowadzonego głosowania  Uchwała Nr XXXIV/261/09                   
w sprawie: wyrażenia akceptacji wniosku Wójta Gminy Bestwina na 
zawarcie umowy użyczenia zabudowanej nieruchomości - została przyjęta   
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13 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących się”. Uchwała stanowi 
załącznik nr 10 do nin. protokołu. 
 

8) zmiany Uchwały nr XXIV /179/2005 Rady Gminy w Bestwinie z 
dnia 14 kwietnia 2005 roku w sprawie Regulaminu udzielania pomocy 
materialnej o charakterze socjalnym, 

• Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Dyrektor GZOSiP Arkadiusz Maj 
informując, że konieczność zmiany niektórych zapisów regulaminu 
zaistniała, ze względu na zmianę z dniem 1 listopada br. przepisów ustawy o 
świadczeniach rodzinnych. Wyjaśnił też, że radni otrzymali wzór wynikający 
z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, który pokazuje w jaki 
sposób i na podstawie jakiego algorytmu  wyliczana jest kwota. Składniki 
wchodzące w rozwiązanie tego wzoru pokazują, że kwota ta jest wyliczona 
od górnie na podstawie danych, które są gromadzone w Głównym Urzędzie 
Statystycznym. Gmina, zaś otrzymuje kwotę, jaka wyjdzie z tego 
rozwiązania i kwota ta jest rozdysponowywana zgodnie z Regulaminem. 

• Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji stałych. Niemniej 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Antoni Grygierzec 
poinformował, że Komisja na swoim posiedzeniu starała się wyjaśnić, czy 
jest możliwość podniesienia kwot. Z uwagi jednak na brak rozstrzygnięcia w 
tej kwestii pozostawiono ten problem do wyjaśnienia na sesji. Ponieważ 
wyjaśnienia te zostały obecnie przez dyrektora udzielone, w imieniu Komisji 
wyraził opinię pozytywną do projektu uchwały. 

• W dyskusji głos zabrał radny Jerzy Kijas pytając, czy na  ten rok znana jest 
kwota, która wynika z tego algorytmu lub czy znana jest kwota, która 
dotyczyłaby przyszłego roku. 
Odpowiedź – od września br. do  grudnia br. jest to kwota 8600,00zł. 
Brak dalszych głosów dyskusji. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania  Uchwała Nr XXXIV/262/09                   
w sprawie: zmiany Uchwały nr XXIV /179/2005 Rady Gminy w Bestwinie z 
dnia 14 kwietnia 2005 roku w sprawie Regulaminu udzielania pomocy 
materialnej o charakterze socjalnym - została przyjęta 13 głosami „za” przy 
dwóch głosach „wstrzymujących się". Uchwała stanowi załącznik nr 11 do nin. 
protokołu. 
 

9) poparcia stanowiska Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce, 
• Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Wójt Gminy Stefan Wodniak 
informując, że  Stowarzyszenie Gmin Górniczych w Polsce zwróciło się z 
prośbą o poparcie ich stanowiska wyrażonego w piśmie skierowanym do 
Premiera oraz Marszałka Sejmu z uwagi na fakt, że w Sejmie procedowany 
jest projekt ustawy o zmianie Prawa geologicznego i górniczego. W tym 
nowym Prawie lobbing górniczy chce wyeliminować do tej pory 



11 

 

obowiązujące przepisy o zobowiązaniach kopalń i zakładów górniczych za 
budowle podziemne (chodniki, korytarze podziemne). Do tej pory były one 
opodatkowane na rzecz samorządów. Jeżeli więc obiekty te zostaną 
wyłączone z opodatkowania, to wiele samorządów zostanie pozbawionych 
wpływów budżetowych. Przypomniał tez, że gmina Bestwina należy do 
Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce. Materiały Stowarzyszenia Gmin 
Górniczych w Polsce stanowią załącznik nr 12 do nin. protokołu.  

• Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji stałych. 
• W dyskusji głos zabrał radny Antoni Grygierzec poddając pod rozwagę 
pytanie, czy obecność gminy Bestwina jest jeszcze potrzebna w 
Stowarzyszeniu Gmin Górniczych, dlatego że kopalnia „Silesia” z 
wydobyciem poszła już poza granice naszej gminy. 
Brak dalszych głosów w dyskusji. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania  Uchwała Nr XXXIV/263/09                   
w sprawie: poparcia stanowiska Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce 
- została przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik 
nr 13 do nin. protokołu. 

 
10) uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej ogłoszenia obszaru 
Województwa Śląskiego strefą wolną od upraw organizmów genetycznie 
modyfikowanych, 

• Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Wójt Gminy Stefan Wodniak 
informując, że  aktualnie jest to temat dość mocno dyskutowany i większość 
społeczeństwa jest zorientowana w temacie. Koalicja Polska Wolna od GMO 
wystąpiła z prośbą o podjęcie uchwały popierającej rezolucję Sejmiku 
Województwa Śląskiego.  Z treści pisma wynika, że najnowsze badania 
zrobione na zlecenie austriackiego rządu po raz kolejny potwierdziły, że 
genetycznie zmodyfikowane uprawy zagrażają zdrowiu zwierząt i ludzi oraz 
bezpieczeństwu żywności. Materiały stanowią załącznik nr 14 do nin. 
protokołu. 

• Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji stałych. 
• Brak głosów w dyskusji. 
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXXIV/264/09                   
w sprawie: uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej ogłoszenia 
obszaru Województwa Śląskiego strefą wolną od upraw organizmów 
genetycznie modyfikowanych - została przyjęta 15 głosami „za” tj. 
jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 15 do nin. protokołu. 
Ad.8 
W informacjach bieżących Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że: 
– od Wojewody Śląskiego wpłynęło pismo informujące, że oświadczenia 
majątkowe Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy Bestwina wpłynęły w 
terminie ustawowym i w wyniku analizy nie stwierdzono nieprawidłowości.  
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– Prezes Zarządu Bielskiego Parku Technologicznego Lotnictwa, 
Przedsiębiorczości i Innowacji Sp. z o.o. zwrócił się z prośbą                                
o wyodrębnienie kategorii lotnisk i lądowisk oraz określenia dla niej stawek 
podatku od nieruchomości wraz ze szczegółowym uzasadnieniem oraz                    
o wsparcie w staraniach mających istotne znaczenie dla egzystencji Parku               
i jego działań zmierzających do rozwoju gospodarczego i społecznego 
Gminy Bestwina. Obszerne pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 16 do 
nin. Przewodniczący wyjaśnił, że ta sprawa jest już rozpatrywana pod kątem 
formalno-prawnym. 
 

– Polski Instytut Biograficzny wraz z Wydawnictwem Helion przygotowuje 
trzecie wydanie „Złotej Księgi Polskiego Samorządu” w ramach programu 
Polski Samorząd 3000. Aktualnie przygotowywane wydanie Złotej Księgi  
ma być miejscem prezentacji najwybitniejszych przedstawicieli samorządów 
z naszego kraju w kadencji 2006-2010 oraz dorobku ludzi, którzy przez 
minione lata budowali i budują oblicze samorządowej Polski. W związku z 
powyższym Instytut zwrócił się z prośbą o wytypowanie i przekazanie do 
wypełnienia ankiety  osobom spełniającym wyszczególnione kryteria. Pismo 
stanowi załącznik nr 17 do nin. protokołu. 
 

– Mieszkaniec Bestwinki p. Eugeniusz Kóska zwrócił się z prośbą, aby na sesji 
podać do publicznej wiadomości, ile Urząd Gminy zapłacił za oświetlenie 
ulic w miesiącu lipcu i sierpniu br. i ile zostało zużytych kilowatogodzin. 
Pismo stanowi załącznik nr 18 do nin. protokołu. 
Odpowiedź udzielona na piśmie przez Zastępcę Wójta: Zużycie i koszty 
oświetlenia w okresach fakturowania wynoszą: 
Okres: 04.06.2009 – 10.08.2009r.  -  koszt: 13 307,66zł,  
zużycie energii (kWh): 26 933 
Okres: 10.08.2009 – 08.10.2009r.  – koszt: 19 261,50zł, 
Zużycie energii (kWh): 41 682 
Odpowiedź stanowi załącznik nr 19 do nin. protokołu. 
 

– W dniu 6 listopada br. piłkarska reprezentacja bestwińskich samorządowców 
uczestniczyła w Międzynarodowym Turnieju w halową Piłkę Nożną 
zorganizowanym przez Euroregion Beskidy. Zawody odbywały się na 
Słowacji. Nasza reprezentacja odniosła komplet zwycięstw zdobywając 
pierwsze miejsce oraz puchar i tym samym przyczyniła się do promocji 
naszej gminy w Euroregionie. W skład reprezentacji wchodzili: Tomasz 
Niemczyk,Waldemar Fluder, Tomasz Stankiewicz, Robert Jurczyga, Konrad 
Szwed, Łukasz Wojsław, Wojciech Kowalczyk, Artur Beniowski, Jerzy 
Zużałek. 
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– Zebranie Wiejskie w Bestwince odbędzie się w dniu 29 listopada                           
o godz. 1110. 
 

– W dniu 29 listopada ( niedziela)w Janowicach w godz. od 900 do 1300 obok 
kościoła odbędzie się akcja krwiodawstwa.  Prosił chętnych o udział w tej 
akcji. 

 
– Na ul. Witosa rozpoczęło się malowanie pasów  drogowych. 

 
Kolejno informacji bieżących udzielił Wójt Stefan Wodniak: 
– 6 listopada br. został złożony wniosek o środki na przebudowę ul. Bialskiej 
zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy w dniu 3 listopada 2009r. 
 

– zbiórka żywności organizowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
przy pomocy Ochotniczych Straży Pożarnych będzie się odbywała w dniach 
od 4-8 grudnia br. Przypomniał, że w ubiegłym roku zebrano 2 tony 
żywności. 
 

– 30 listopada br. w CKSiR odbędzie się konsultacja społeczna w sprawie 
przebiegu drogi ekspresowej S-1. Przypomniał, że Dyrekcja Generalna Dróg 
i Autostrad w dalszym ciągu wskazuje do zaopiniowania i podtrzymuje 
wariant V przebiegu tej drogi. Natomiast z uzyskanych informacji Minister 
Bieńkowska z Marszałkami woj. małopolskiego i śląskiego uzgodnili, że do 
zaopiniowania będzie przedłożony wariant VI, o czym jeszcze Dyrekcja 
Generalna nic nie wie i nie ma żadnych poleceń w tej kwestii. 

 
Wójt poinformował też, że ze względu na rehabilitację nie będzie obecny w 
Urzędzie Gminy od 30 listopada do 20 grudnia br. 
 
Radny Rady Powiatu Bielskiego, Bogusław Stolarczyk poinformował, że w 
związku z zakończeniem prac na ul. Witosa złożył interpelacje na temat złej 
jakości wykonania tej drogi, a zwłaszcza na odcinku od Nicrometu w kierunku 
przejazdu kolejowego i 500m za nim. 
Ad.9 
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek odczytał wnioski wyłonione na zebraniach 
wiejskich.  Stanowią one załączniki do nin. protokołu od nr 20 do  nr 24 
 

Wnioski i uchwały z Zebrania Wiejskiego w Kaniowie – 18.10.2009r. 
� położenie nakładki asfaltowej na końcówce ul. Myśliwskiej od strony ul. 
Czechowickiej, 
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� wykonanie przepustów pod ul. Kóski na wysokości figurki „Pana Boga”          
i p.Władysława Kóski wraz z rowami odprowadzającymi do Młynówki, 
� wykonać przepust na ul. Kóski koło p.Szweda, 
� wyjaśnić status rowu od p.Małysza na ul. Torowej do ul. Dankowickiej, 
� położenie nakładki asfaltowej na ul. Batalionów Chłopskich – wniosek do 
Powiatu. 
 

Propozycje Rady Sołeckiej w Kaniowie przedstawione na Zebraniu Wiejskim 
do budżetu Gminy na 2010r. 
� połączenie asfaltowe ul. Nad Łękawką, 
� położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Parkowej, 
� rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej przy szkole podstawowej, 
� oświetlenie ul. Łabędziej i ul. Kóski, 
� nowa wiata autobusowa PKS na ul. Witosa, 
� wykonanie zabezpieczenia ujęcia wody pitnej z dwoma punktami 
oświetleniowymi przy zbiegu ul. Myśliwskiej i Malinowej, 
� nowa nakładka na części ul. Myśliwskiej, 
� wykonanie modernizacji i remontu centrum Kaniowa z projektem (w wyniku 
remontu OSP), 
� adaptacja pomieszczenia na salę gimnastyczną w Przedszkolu i wykonanie 
przejścia, 
� wykonanie przepustów pod ul. Kóski i naprawa rowów, 
� kanalizacja pozostałej części Kaniowa, 
 

Propozycje Rady Sołeckiej w Kaniowie na Zebraniu Wiejskim do budżetu 
Powiatu Bielskiego na 2010r. 
� modernizacja ul. Krzywolaków (wycinka drzew, poszerzenie wraz z 
asfaltem, chodnik, rowy), 
� asfalt ul. Batalionów Chłopskich (od skrzyżowania Dankowicka, Witosa do 
centrum Kaniowa wraz z wykonaniem podwyższonego przejścia w rejonie 
szkoły podstawowej, centrum i kościoła), 
� remont ul. Ludowej, 
� asfaltowanie części ul. Jawiszowickiej od mostu do ul. Łabędziej, 
� realizacja wniosków z pisma do Zarządu Dróg Powiatowych. 
 
Wnioski i Uchwały z Zebrania Wiejskiego w Janowicach – 08 listopada 2009r. 
� położenie nowej nakładki asfaltowej na ul. Podlesie od ul. Janowickiej do ul. 
Szkolnej z uwzględnieniem ul. Podlesie od p.Kudrów do ul.Szkolnej. 
� wykonanie przepustu pod drogą ul. Pszczelarska R-15 w górę pomiędzy 
p.Cogiel, p. Czana i p. Brach do potoku pasieckiego, 
� pomoc przy remoncie dojazdu do posesji p.Pasierbków (most) wraz z 
uregulowaniem brzegu rzeki Łękawka, 
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� wystawić częściej pojemniki na odpady wielkogabarytowe, 
� ograniczenie znaków prędkości i tonażu na ul. Janowickiej, 
� oświetlenie ul. Górskiej, 
� dalszy remont ul. Borowej, 
� poszerzenie drogi i zajazdów na ul. Targanickiej, 
� remont ul. Łanowej, 
� remont ul. Pisarzowickiej 
 

Wnioski z Zebrania Wiejskiego w Bestwinie – 15. 11. 2009r. 
� zwrócić się do Starostwa o poparcie starań Gminy w pozyskaniu środków 
finansowych na remont ul. Bialskiej, 
� wykonać rów wzdłuż posesji p.Hałas ul. Witosa oraz udrożnić rów obok 
posesji p.Krystian na ul. Polnej, 
� wykonać przegląd stanu technicznego mostów: ul. Godynia – poręcz 
ochronna oraz na ul. Gospodarskiej, 
� dokonać przeglądu oznakowania dróg w zakresie: 
- zasadności ograniczenia prędkości na ul. Witosa (40km/h), 
- ul. Kościelna na odcinku: stara strażnica – kółko rolnicze – ustawić zakaz 
zatrzymywania i postoju, 

- oznakowania poziomego dróg głównych, 
- egzekwowania ograniczeń tonażowych na ul. Bialskiej poprzez kontrole 
policji, 

� zgłosić zastrzeżenia odnośnie wykonania wjazdów do posesji przy ul. Witosa 
– usterka dotyczy odkrytych korytek odpływowych, 
� rozważyć możliwość przywrócenia kursów autobusów do Czechowic-
Dziedzic w soboty, 
� ująć w planach budowę hali sportowej w sołectwie Bestwina, 
� zaplanować i wykonać przegląd placu zabaw przy Centrum Kultury, 
� kontynuować kontrole dotyczącą spisanych umów przez mieszkańców na 
wywóz śmieci i ścieków, 
� rozważyć możliwość wprowadzenia pojemników na odpady segregowane 
lub częściej organizować zbiórki surowców wtórnych przez szkołę, 
� w projektach nowych dróg ująć budowę ścieżek rowerowych, 
� dokonać przecinki drzew, które zasłaniają światło latarń na ul. Podleskiej 
oraz dokończyć dalszy odcinek oświetlenia przy tej ulicy, 
� podczas akcji odśnieżania odśnieżać drogi boczne, które nie mają nadanej 
nazwy, a zamieszkiwane są przez kilku mieszkańców, 
� Zebranie Wiejskie podjęło uchwałę w sprawie przyjęcia planu odnowy 
miejscowości Bestwina. 
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Wnioski z posiedzenia Rady Sołeckiej w  Bestwince – 06.10. 2009r. 
zarurować rów na ul. Dworkowej od ul. Sportowej do skrzyżowania z ul.Św. 
Floriana (chodzi o lepsze bezpieczeństwo przy szkole), 
� wykonać oświetlenie na ul. Pastwiskowej, 
� wyciąć pokrzywy, które tarasują ciek Młynówka na odcinku od p. Olejaka do 
p. Kamińskiej, 
� Spółka Wodna melioracyjna prosi o dotację, 
� termin Zebrania Wiejskiego ustalono na dzień 29.11.2009r. o godz. 11:10, 
 

Wnioski z posiedzenia Rady Sołeckiej w  Bestwince – 10.11. 2009r. 
� posprzątać liście z chodnika i ul. Dworkowej, które zatykają kratki ściekowe, 
 
Kolejno Przewodniczący Jerzy Zużałek prosił o zgłaszanie wniosków przez 
radnych. 
 
Ustne wnioski złożyli: 
Radna Danuta Kubik 
- postulowała do radnych powiatowych, aby wstawili do budżetu powiatu 
wykonanie chodnika na ul. Witosa na odcinku od jej posesji do ul. Młyńskiej 
o szerokości 1m z uwagi na gęstą zabudowę, a przede wszystkim na 
bezpieczeństwo dzieci idących do szkoły, 

- w imieniu mieszkańców prosiła o postawienie wiaty na przystanku na ul. 
Witosa naprzeciw sklepu spożywczego przy nowo wybudowanej zatoce 
autobusowej.  

Radny Andrzej Wojtyłą 
• prosił o baczne przyglądnięcie się ruchowi autobusów linii 56 i reakcję ze 
strony Urzędu Gminy ze względu na ciągłe spóźnienia spowodowane 
remontem ul. Wyzwolenia, 

• prosił również o posprzątanie przystanków a głównie w centrum Janowic i 
wyczyszczenie graffiti z szyb przystanku, 

• postulował o częstsze patrole radiowozu policyjnego na terenie Janowic w 
związku z pojawiającymi się dotkliwymi kradzieżami, 

•  do radnych powiatowych zgłosił konieczność ujęcia w budżecie powiatu 
dalszy remont ul Janowickiej od kościoła do granicy z Bestwiną, 

Radny Stanisław Nycz 
- prosił o rów przy ul. Pszczelarskiej, gdyż woda spływająca z ul. Famułkowej 
przelewa się przez drogę i podtapia mieszkańców przy ul. Pszczelarskiej, 

- poparł akcję zbiórki żywności i prosił, aby GOPS dobrze tą żywność 
rozdysponował wśród potrzebujących. 
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Radny Wiesław Szypuła 
prosił o pełną i rzetelną informację na kolejną sesję dot. sytuacji w przedszkolu 
w Kaniowie oraz wyjaśnienie problemu związanego z odmową przyjęcia 15 
dzieci do przedszkola. 
Radny Jacek Łuszczak 
- nawiązał do Bielskiego Parku Techniki Lotniczej i prosił o więcej informacji 
na temat dalszej działalności i perspektyw tego Parku. Przypomniał, że wiele 
się mówiło o nowych miejscach pracy. Mieszkańcy więc pytają i są 
rozczarowani. Zasugerował spotkanie Komisji Rozwoju Gminy z 
przedstawicielem Bielskiego Parku, 

- podziękował za doraźne naprawienie drogi prowadzącej do „Panienki” tzw. 
- makijaż, niemniej prosił, w miarę posiadanych środków, o jej 
wyremontowanie, 

- prosił, aby szukać środków w budżecie 2010 i całościowo zająć się w gminie 
rowami. 

Radny Jan Wróbel 
- wnioskował do radny powiatowych o wykonanie przepustu pod ul. 
Gospodarską w rejonie p.Pawełko – p.Furczyk (droga powiatowa). 

Radny Łukasz Furczyk 
- prosił Wójta o wpłynięcie na PKP, aby poprawiono przejazd w ciągu                  
ul. Witosa, 

- podniósł problem rowu przy ul. Dankowickiej informując, że rów został 
wyczyszczony, ale duża część mieszkańców nie dostosowała się do 
wymagań zwartych w piśmie odnośnie drożności przepustów i ich średnich. 
Zapytał więc radnych powiatowych co Powiat zamierza dalej z tym zrobić? 

Radny Antoni Grygierzec 
- zapytał prezesa PK „Kombest”, czy oczyszczalnia ścieków przyjmuje ścieki 
z beczkowozu i czy „Kombest” ma zamiar kupić beczkowóz, bo firma                 
p. Rezika wozi ścieki daleko i drogo. 

- zapytał też, czy jest prowadzony monitoring świecenia lamp przydrożnych, 
bo na krzyżówce niedaleko jego posesji lampy nie świecą już ok. 2 tygodni, 

- prosił też, aby z wielu potrzeb zauważyć  ul. Torową na odcinku do ul. 
Floriana i dokonać jej remontu. Podkreślił, że tą ulica chodzi bardzo dużo 
młodzieży, 

- zapytał radnego powiatowego, czy w swojej interpelacji dot. przebiegu 
remontu ul. Witosa ujął również skrzyżowanie na tzw.”Kominkowicach”. 

Radny Edward Jonkisz 
- prosił o zorganizowanie spotkania z najemcą pomieszczenia Apteki w 
Kaniowie mającej na celu nawiązanie współpracy i nieutrudnianie w 
przeprowadzeniu remontu przedszkola w Kaniowie.  
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Radny Jerzy Stanclik 
podzielił się informacjami na temat działań, które podejmuje Grupa Działania 
Powiat  Bielski starając się o środki unijne. Zaznaczył, że  w tych działaniach 
uczestniczy również gmina Bestwina. Poinformował, że w ramach kapitału 
ludzkiego w październiku br. odbyły się cztery spotkania w gimnazjach na 
terenie powiatu bielskiego. W czasie tych spotkań przedstawione zostały 
propozycje kształcenia. Jako przedstawiciel Zespołu Szkół Ekonomicznych 
zajmujący się od lat promocją szkoły uczestniczył we wszystkich spotkaniach. 
Spotkania odbyły się w: Zabrzegu – Gmina Czechowice-Dziedzice, 
Dankowicach – Gmina Wilamowice, Bestwinie – Gmina Bestwina, Bystrej – 
Gmina Wilkowice. Podziękował i pochwalił władze gminy oraz dyrekcję 
gimnazjów w Bestwinie i Bestwince, bo jedynie młodzież naszej gminy 
wypadła dobrze.  
Radny Rady Powiatu Bielskiego Józef Maziarz 
- poinformował, że jest obietnica Dyrektora Zarządu Dróg Publicznych, że w 
najbliższym czasie zwizytuje zgłoszone uwagi w zakresie wadliwie 
wykonanego przepustu  na ul. Krzywolaków, jak i rowu na ul. Dankowickiej. 
Poinformował też, że oznakowanie poziome na ul. Witosa jest rozpoczęte, 
zaś na przejście dla pieszych na ul. Witosa obok sklepu EURO jest 
wykonany projekt i obecnie poddany zaopiniowaniu sekcji ruchu drogowego 
Komendy Policji. Jak tylko pozwolą warunki pogodowe, to przejście będzie 
wykonane. Informacyjnie podał, że gałęzie na ul. Bialskiej obcinała 
Energetyka, a nie Zarząd Dróg Powiatowych. 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek 
- zapytał o remont skrzyżowania i przepust pod ul. Czechowicką i ul.  
Krzywolaków, bo obietnice ZDP były w tym zakresie. 

Sołtys sołectwa Kaniów Marek Pękala 
- ponowił prośbę remontu przepustu pod ul. Czechowicką i Krzywolaków, 
- z uwagi na wałęsające się psy, prosił władze gminne o zaangażowanie służb 
powołanych do wyłapywania wałęsających się zwierząt na koszt właścicieli 
tych zwierząt, 

- prosił o ujęcie w budżecie gminy podłączenie do kanalizacji dwóch 
budynków na ul. Żwirowej , które są w bezpośrednim rejonie ujęcia wody 
pitnej. Prośbę uzasadnił tym, że jest już zaplanowana kanalizacja na ul. 
Malinowej i Myśliwskiej, 

- w zakresie bezpieczeństwa sugerował współfinansowanie w kosztach Straży 
Miejskiej, aby Straż Miejska również odbywała patrole na terenie gminy 
Bestwina. 

 
Ad.10 
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek odczytał odpowiedzi na wnioski 
rad sołeckich udzielone przez Zastępcę Wójta Artura Beniowskiego oraz pisma 



19 

 

skierowane do Zarządu Dróg Powiatowych oraz Starostwa Powiatowego: 
(załączniki do protokołu od nr 25 do nr 30) 
Rada Sołecka w Bestwinie   
• odcinek ul. Witosa od przystanku autobusowego (obok p. sołtys) do ul. 
Krakowskiej będzie wyremontowany i Urząd Gminy dofinansuje to zadanie 
w kwocie 300 000,00zł. 

• remont wiosenny ul. Jaworowe został wykonany, to samo dotyczy remontu 
jesiennego. Punkty świetlne mogą zostać zainstalowane w 2010. Po 
uzyskaniu uzgodnień i warunków z energetyką, 

• został wykonany projekt na osuwiska przy ul. Hallera i ul. Kościelnej. Będą 
czynione monity, aby Starostwo Powiatowe wykonało te zadania w roku 
2010. Osuwisko na ul. Hallera po powodzi zostało zabezpieczone, 

• droga boczna Witosa (do państwa Harężów) zgodnie z umową z wykonawcą 
robót na ul. Witosa zostanie naprawiona i utwardzona frezem asfaltowym, 

• utwardzenie ul. Akacjowej zostało wykonane, 
• ul. Polna została wyremontowana podczas wiosennych remontów dróg 
gruntowych, 

• został wykonany projekt chodnika na „Magówkę”, w przyszłym roku 
zostanie rozpoczęta jego budowa, 

• w budżecie na 2010 rok zostaną zabezpieczone środki na punkty świetlne 
pod warunkiem uzyskania uzgodnień z energetyką, 

• rowy należące do zadań Urzędu Gminy są w miarę możliwości finansowych 
czyszczone na bieżąco i zadania te także będą wykonane w roku przyszłym, 

• przecinka drzew przy drogach gminnych zostanie wykonana. 
Rada Sołecka  w Bestwinie 
• w budżecie na 2010 rok zostaną zabezpieczone środki na punkty świetlne, a 
także na wnioskowane przez Radę Sołecką, pod warunkiem uzyskania 
uzgodnień z energetyką, 

• rowy należące do zadań Urzędu Gminy są w miarę możliwości finansowych 
czyszczone na bieżąco i zadania te także będą wykonywane w roku 
przyszłym, 

• przycinka drzew rosnących przy drogach gminnych zostanie wykonana. 
Wnioski z Rady Sołeckiej i mieszkańców sołectwa Bestwina skierowane do 
Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej o pilną ich realizację: 
• remont cząstkowy ul. Krakowskiej, wraz z oznakowaniem poziomym, 
• ustawienie luster przy ul. Hallera (obok posesji pp.Wilczek i Ślusarczyk), 
• wyczyszczenie rowów przy ul. Bialskiej, 
• przycinka drzew szczególnie na wysokości punktów świetlnych w ciągu ul. 
Krakowskiej i ul. Szkolnej,     
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Pismo skierowane do Zarządu Dróg Powiatowych został ponowiony wniosek  
wycinkę krzaków i samosiejek wzdłuż ul. Górskiej w Janowicach. 
Pismo skierowane do Starosty Bielskiego – w piśmie zostały przekazane 
wnioski o ujęcie w planie budżetu na rok 2010 koniecznych inwestycji, które 
zostały wskazane przez Radnych Gminy i Radę Sołecką w Kaniowie: 
• modernizacja ul. Krzywolaków (wycinka drzew, poszerzenie, chodnik, 
odwodnienie), 

• położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Batalionów Chłopskich – od ul. 
Witosa do centrum Kaniowa, z uwzględnieniem podwyższonego przejścia 
dla pieszych w rejonie szkoły podstawowej i kościoła, 

• położenie nakładki asfaltowej na ul. Jawiszowickiej od mostu do ul. 
Łabędziej, 

• remont ul. Ludowej, 
• prośba o realizacje wniosków z lat ubiegłych dotyczących bieżących zadań w 
administracji ZDP w Bielsku-Białej. 

Pismo skierowane do Członka Zarządu Powiatu Bielskiego Stanisława Pięty – w 
piśmie zostały przekazane wnioski z Zebrania Wiejskiego, Radnych i Rady 
Sołeckiej w Bestwince: 
• modernizacja ul. Dworkowej wraz z rozwiązaniem problemu parkowania w 
okolicy szkoły, 

• przebudowa skrzyżowania ul. Dworkowej, Św. Floriana i Św. Sebastiana, 
• w związku z modernizacją ul. Witosa zwrócić uwagę na niedbałe wykonanie 
poboczy i korytek ( w kilku miejscach pobocze jest rozjechane, a korytka 
wyrwane). 

Kolejno głos zabrał Zastępca Wójta Artur Beniowski udzielając odpowiedzi na 
niektóre wnioski zgłoszone podczas sesji: 
• wiata autobusowa na ul. Witosa w Bestwince -  w projekcie budżetu na 2010 
rok zostały zapisane środki na tego typu zadania, 

• toczą się rozmowy z MZK w sprawie kursów autobusów linii 56 i już są 
widoczne efekty tych rozmów, bo zostały uruchomione dodatkowe kursy 
autobusów BIS, 

• zwróci się do Policji w sprawie patroli  w sołectwie Janowice, 
• rów przy ul. Pszczelarskiej zostanie wyczyszczony w miarę posiadania 
środków, 

• będzie przygotowana informacja w sprawie Przedszkola w Kaniowie, 
• droga do „Panienki” będzie poprawiona a może w przyszłości wyasfaltowana 
biorąc pod uwagę tylko ruch pieszy i rowerowy bez sprzętu ciężkiego, 

• planuje się utrzymać środki na meliorację w budżecie na 2010 rok.                        
Z początkiem roku planuje się przetarg na wykonanie w gminie rowów                    
i przepustów, 
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• będzie wystosowane pismo do PKP w sprawie remontu przejazdu 
kolejowego w Kaniowie, 

• w sprawie nieświecących lamp przydrożnych wyjaśnił, że nieświecącą lampę 
na terenie gminy Bestwina zgłasza się do Oddziału Energetyki w Opolu, bo 
tam znajduje się dział inwestycji. Naprawę zaś wykonuje Energetyka w 
Czechowicach-Dziedzicach z ich polecenia za pośrednictwem Energetyki w 
Bielsku-Białęj, 

• naprawa ul. Torowej będzie wykonana, 
• spotkanie z najemcą Apteki odbędzie się w najbliższy wtorek o godz. 13-tej 
przy udziale przedstawicieli Urzędu Gminy i projektanta tej części 
niezagospodarowanej przedszkola. 

 
Wójt Gminy Stefan Wodniak  podzielił się informacjami ze spotkania, które 
obyło się przy udziale Starosty Bielskiego, Prezesa Bielskiego Parku Techniki 
Lotniczej, Szefa Rady Nadzorczej, Burmistrza Czechowic-Dziedzic w sprawie 
omówienia problemów z jakimi aktualnie  boryka się Bielski Park Techniki 
Lotniczej w Kaniowie oraz jakie są plany na przyszłość. Wójt zaznaczył, że ta 
informacja, o której mówi, jest opisana we wcześniej wspomnianym piśmie 
stanowiącym załącznik do protokołu. Poparł  wniosek radnego Jacka Łuszczaka, 
aby odbyło się spotkanie Komisji Rozwoju przy udziale Prezesa BPTL oraz 
Przewodniczącego Rady Gminy i wszystkich chętnych Państwa Radnych celem 
omówienia przyszłości Parku.  
Poinformował też, że Starosta Bielski oraz Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
uzgadniają współfinansowanie wybudowania drogi dojazdowej do Parku, która 
będzie przebiegała w okolicach Urzędu Skarbowego Nad Białką. Od strony 
gminy Bestwina jest koncepcja włączenia się od strony Kaniowa ul. Modrą. 
Zaznaczył jednak, że wszystko to jest zależne od przebiegu drogi             
ekspresowej S-1. 
 
Przewodniczący Jerzy Zużałek nawiązał do zgłoszonego wnioski odnośnie 
remontu przejazdu kolejowego i prosił Zastępcę Wójta, aby w piśmie do PKP 
ująć również konieczność remontu elewacji zewnętrznej przystanku. 
Przypomniał, że wniosek ten był już składany rok wcześniej. 
 
Prezes PK „Kombest” Wacław Waliczek odpowiadając na pytanie radnego 
Antoniego Grygierca poinformował, że jest możliwość przyjęcia ścieków z 
beczkowozu do nowej oczyszczalni ale na chwilę obecną jest możliwa w 
niewielkich ilościach. Wyjaśnił jednak, że kiedy ścieki do oczyszczalni napłyną 
po wykonaniu kanalizacji, to wówczas odbiór ścieków będzie możliwy od tych 
mieszkańców, którzy do tej kanalizacji jeszcze nie będą podłączeni. Stąd, jak 
stwierdził, zakup beczkowozu na daną chwilę byłby nieekonomiczny, zaś żeby 
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dowozić ścieki do innych oczyszczalni, Przedsiębiorstwo „Kombest” musiałoby 
otrzymać koncesję na terenie miejscowości gdzie byłyby dowożone ścieki. 
 
Wypowiedź uzupełnił Wójt Stefan Wodniak informując, że problem w 
przyszłości będzie rozwiązany i ścieki będą przyjmowane. 
 
Radny Antoni Grygierzec prosił, aby do czasu rozwiązania tego problemu 
wskazać oczyszczalnie przyjmujące ścieki i firmy wywożące. 
 
Zastępca Wójta Artur Beniowski poinformował, że jest wykaz takich firm. 
 
Przewodniczący Jerzy Zużałek prosił, aby taki wykaz wraz z telefonami 
umieścić w Magazynie Gminnym. 
 
Ad.11 
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek po wyczerpaniu wszystkich 
punktów porządku obrad, podziękował za udział w obradach, za dyskusję i 
zamknął XXXIV sesję Rady Gminy Bestwina w dniu 26 listopada 2009r. 
 

Sesja rozpoczęła się o godz. 1430, a zakończyła o godz. 1730. 
 

Protokolant:                         Sekretarz obrad: 
Insp.Irena Glądys                 Radny Jerzy Kijas 

 
 

 
 
 


