
Bestwina, dn. 26 października 2006r. 
 

P r o t o k ó ł  Nr XXXIX/2006 
 
z sesji Rady Gminy Bestwina odbytej w dniu 26 października 2006 roku                          
w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bestwina. 
 
Protokół obejmuje uchwały Rady Gminy Bestwina od Nr XXXIX/287/2006 do 
Nr XXXIX/288/2006 
Lista obecności radnych oraz gości stanowi załącznik nr 1 i 2 do nin. protokołu. 
Na ustawową liczbę 15 radnych w sesji uczestniczyło 13 radnych co stanowi 
87%. Nieobecnymi byli: radny Tadeusz Wróbel i radny Czesław Wróbel. 
 
Projekt porządku obrad: 
 
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji. 
2. Wybór sekretarza obrad. 
3. Zatwierdzenie projektu porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.   
5. Podjęcie uchwał w sprawie: 
1. zmiany Uchwały Nr XXXI/222/2005 z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie 
budżetu gminy na 2006r. 

2. zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na 
dofinansowanie zadań inwestycyjnych:  
- Termomodernizacja Przedszkola w Kaniowie 

6. Sprawozdanie z działalności w okresie kadencji 2002-2006: 
- komisji stałych Rady Gminy Bestwina, 
- Rady Gminy Bestwina, 

7. Informacje bieżące. 
8. Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich. 
9. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania. 
10.  Uroczyste zamknięcie sesji. 

 
Ad.1 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek przywitał wszystkich radnych 
Rady Gminy Bestwina, zaproszonych gości oraz wszystkich pozostałych 
przybyłych na ostatnie w tej kadencji obrady. Otworzył XXXIX sesję Rady 
Gminy Bestwina w dniu  26 października 2006r. Na podstawie posiadanej listy 
obecności stwierdził prawomocność obrad.  
 
Ad.2 
Sekretarzem obrad zgodnie z harmonogramem jednogłośnie wybrany został 
radny Ludwik Mieszczak. 
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Ad.3 
Do przedstawionego porządku obrad nie wniesiono uwag i w wyniku 
głosowania został on przyjęty 13 głosami „za” tj. jednogłośnie. 
 
Ad.4 
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że protokół z ostatniej sesji z dnia              
5 października 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 
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek przypomniał, że odbyło jedno 
wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy, na którym omówione zostały 
dwa projekty uchwał i opinie komisji do tych projektów były pozytywne. 
W liczbie 13 radnych Rada Gminy przystąpiła do podejmowania uchwał                   
w sprawie: 
 
1. zmiany Uchwały Nr XXXI/222/2005 z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie 
budżetu gminy na 2006r.  
Do projektu została wprowadzona autopoprawka, którą omówiła Skarbnik 
Gminy Stanisława Grzywa. Autopoprawka wyniknęła  w związku z 
rozstrzygnięciem przetargu na wykonanie sieci wodociągowej, złożonych 
wniosków do Funduszu Ochrony Środowiska i kwota pożyczki zaplanowanej 
w budżecie na wymianę sieci wodociągowej w wysokości 500tyś.uległa 
zmianie i wyniesie w tym roku 440 762zł. w tym zmiana planu pożyczki                
o kwotę  59 238zł.  
Brak głosów w dyskusji. 
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXIX/287/2006 w sprawie zmiany 
Uchwały Nr XXXI/222/2005 z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie budżetu 
gminy na 2006r – została przyjęta 13 głosami „za” tj. jednogłośnie. 
Pierwotny projekt uchwały, autopoprawka oraz podjęta uchwała stanowią 
załączniki nr: 3,4 i 5 do nin. protokołu. 
. 

2. zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie 
zadań inwestycyjnych:  

    - Termomodernizacja Przedszkola w Kaniowie 
    Brak głosów w dyskusji. 
 W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXIX/288/2006 w sprawie 
zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na 
dofinansowanie zadań inwestycyjnych:  
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    - Termomodernizacja Przedszkola w Kaniowie 
    została przyjęta 13 głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik  
nr 6 do nin. protokołu. 
  
Ad. 6 
Sprawozdanie z działalności w okresie kadencji złożyli przewodniczący 
poszczególnych komisji stałych Rady Gminy: 
 
• Komisji Budżetu i Finansów – Przewodniczący Wiesław Szypuła 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu. 
 
• Komisji Rewizyjnej  -  Przewodniczący Jerzy Kudła 
    Sprawozdanie stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu 
 
• Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego – 
Przewodniczący Benedykt Kohut 

    Sprawozdanie stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu 
 
• Komisji Rozwoju Gminy, Ochrony i Kształtowania Środowiska – z up. 
Przewodniczącego Tadeusza Wróbla sprawozdanie złożyła radna Danuta 
Kubik – członek komisji. 

     Sprawozdanie stanowi załącznik nr10 do nin. protokołu 
 
Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Bestwina złożył Przewodniczący 
Rady Jerzy Zużałek.  
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 11 do nin. protokołu 
 
Ad.7  
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek zgodnie z ustawą o samorządzie 
gminnym art.24h ust.12 (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) złożył 
informację  o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych oraz informację 
Wojewody Śląskiego o złożonych na jego ręce oświadczeniach 
Przewodniczącego Rady Gminy i Wójta Gminy. Informacje stanowią załączniki 
nr: 12 i 13 do nin. protokołu. 
 
Kolejno odczytał pismo Wójta Gminy Bestwina skierowane do Starosty 
Bielskiego, a dotyczące ujęcia w planie na 2007r. zadań inwestycyjnych na 
terenie gminy Bestwina. Zadania wymienione w piśmie stanowią załącznik nr 14 
do nin. protokołu. 
 
Informację z działalności międzysesyjnej złożył Wójt Gminy Anatol Faruga : 
• odbyły się uroczystości związane z Dniem Nauczyciela, 
• odbyła się piękna uroczystość 100 - lecia urodzin p. Grygierca z Bestwinki, 
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• strażacy z Bestwiny otrzymali złotą odznakę za zasługi dla województwa 
śląskiego w systemie ratownictwa. Wręczanie odbyło się w Urzędzie Gminy 
Bestwina przez Starostę Powiatu Bielskiego, 

• Koło Pszczelarzy obchodziło jubileusz 30-lecia, 
 
Wójt Gminy poinformował, że wpłynęło pismo z Zespołu Szkół Specjalnych z 
prośbą o finansowe wsparcie akcji „szklanka mleka”, która prowadzona jest od 
listopada do końca marca dla wszystkich uczniów w szkole w tym pięciu 
uczniów terenu naszej gminy. Koszt dla jednego dziecka wynosi 20zł 
miesięcznie. Koszt wsparcia 5 uczniów z gminy wyniesie 100zł. miesięcznie.  
W związku z tym Wójt zwrócił się z prośbą do Rady Gminy o wyrażenie zgody 
na rozdysponowanie takiej kwoty. 
Rada Gminy jednogłośnie przychyliła się do prośby i dała delegację Wójtowi do 
przelania na konto wyliczonej kwoty. 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jerzy Kudła poinformował, że na zlecenie 
Rady Gminy Komisja Rewizyjna odbyła jedno spotkanie w sprawie rozpatrzenia 
dwóch pism: 
• pismo Starosty Bielskiego w sprawie skargi  p. Anny Kamińskiej (dot. 
płynących przez działkę ścieków), 

• pismo Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie skargi p. Marii Karcz   
(dotyczy kwestii drogi stanowiącej dojazd do „czworaków dworskich”), 

Komisja po rozpatrzeniu obu spraw stwierdziła, że sprawa p. Kamińskiej ciągnie 
się już 30 lat. Komisja sprawdziła wszystkie dokumenty i okazuje się, że 
prowadzone były tam kontrole, zaś sąsiedzi okazali się kwitami za wywożone 
ścieki ze swoich posesji. Komisja Rewizyjna jest zdania, że skoro problem trwa 
tyle lat, to aktualnie szkoda inwestować duże środki na wykonanie 
odpowiedniego rowu i jego zarurowanie skoro rusza budowa oczyszczalni 
ścieków i sprawa będzie rozwiązana. 
W sprawie p. Marii Karcz Komisja uważa, że droga jest uregulowana 
(rozgraniczona, poszerzona, płot przestawiony). Z uwagi, że było to ostatnie 
posiedzenie Komisji Rewizyjnej w tej kadencji, protokół z posiedzenia zostanie 
przekazany nowej Radzie Gminy do dalszej decyzji w tej sprawie.  
 
Ad.8 
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek odczytał wnioski zawarte w 
protokołach z zebrań wiejskich w Bestwince i Bestwinie . Wnioski stanowią 
załącznik nr 15 i 16 do nin. protokołu. 
 
Kolejno głos zabrali: 
Radny Antoni Grygierzec nawiązał do programu wyborczego Wójta Anatola 
Farugi z przed czterech lat i zarzucił mu brak ich realizacji stwierdzając, że: 
• uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej – nie zostało zrealizowane, 
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• właściwe zagospodarowanie rekreacyjnych we wszystkich sołectwach by 
umożliwić dzieciom i młodzieży prawidłowe spędzanie czasu wolnego od 
nauki – jego zdaniem kąpielisko na żwirowni, o którym się mówiło nie 
zostało zrealizowane, 

• tereny „wodzisławskie” – brak koncepcji do zagospodarowania, 
• pozyskiwanie funduszy inwestycyjnych – były pozyskiwane małe środki z 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, ale nie było z Funduszy 
Europejskich, 

• dalsze inwestycje w oświatę – spada poziom nauczania, 
• promocja osiągnięć kulturalnych i sportowych – kultura osiągnęła efekty ale 

dzięki dobremu kierownictwu, 
Stwierdził, że Rada Gminy winna kontrolować i inspirować wójta. W tym 
miejscu zarzucił Komisji Rewizyjnej brak kontroli, zaś Komisji Budżetu i 
Finansów zbyt łatwe zatwierdzanie budżetów. Na zakończenie swojego 
wystąpienia stwierdził, że gmina Bestwina została w tyle za innymi gminami. 
 
Radny Wiesław Szypuła stwierdził, że wystąpienie Radnego Grygierca, to   
kampania wyborcza, jako kandydata jednego z komitetów wyborczych. Na 
stwierdzenie, że gmina Bestwina jest biedna i w tyle za innymi gminami, to dla 
przypomnienia przytoczył ranking gmin powiatu bielskiego, wykonany za 
kadencji Wójta Antoniego Grygierca, z którego wynikało, że  gmina Bestwina 
jest na ostatnim miejscu pod kątem kanalizacji, wykształcenia, telefonizacji, 
wodociągów itd. pomimo, że można było wówczas uzyskiwać środki pieniężne 
„pełnymi worami” w Urzędzie Wojewódzkim. Gmina miała też możliwości 
ogromne w inwestowaniu, bo otrzymywała majątek Skarbu Państwa. Z dużym 
oburzeniem wytknął radnemu (byłemu Wójtowi) Antoniemu Grygiercowi, że 
przez I i II kadencję sam nic nie  zrobił, a teraz ma odwagę zarzucić tej Radzie 
Gminy i Wójtowi, że nic nie zrobili.  
 
Radny Edward Jonkisz zgłosił wniosek, aby nie wracać do przeszłości ale 
mówić o czterech minionych latach albo w ogóle nic nie mówić.  
 
Radny Jerzy Kudła zapytał radnego Antoniego Grygierca, ile razy głosował 
przeciwko wnioskom Komisji Rewizyjnej? Przypomniał, że tylko jeden raz nie 
przyjął sprawozdania Komisji Rewizyjnej. Zatem jak stwierdził, Komisja 
Rewizyjna chyba nie działała aż tak źle, bo w przeciwnym razie podczas 
głosowania p. Grygierzec musiałby się „wstrzymywać” lub głosować „przeciw” 
za każdym razem. 
 
Radny Benedykt Kohut z przykrością stwierdził, że na ostatniej sesji musimy 
wracać tych spraw, ale przypomniał, że ilekroć na sesjach była mowa o 
oświacie, to radny Antoni Grygierzec zawsze mówił, że nauczyciele są tymi, 
którzy nic nie robią, za dużo zarabiają itd. Jeżeli zaś chodzi o wyniki w 
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nauczaniu również przypomniał, że jako Przewodniczący Komisji Edukacji, 
Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego nie raz na sesjach podkreślał, 
że jest baza, poprawione zostały wszystkie szkoły, wyposażono gimnazja i  
przyszedł czas na wyniki i te wyniki są. Wyraził więc zdziwienie skąd takie 
stwierdzenie, że jest obniżenie wyników nauczania, bo wszystkie szkoły 
utrzymały poziom, a gimnazjum w Bestwinie poszło o 4 punkty do przodu. Z 
informacji osób pracujących w szkołach ponadgimnazjalnych w Bielsku-Białej 
wynika, że uczniowie z naszej gminy są uczniami cenionymi i wyróżnianymi 
przez dyrektorów i grona pedagogiczne.  
 
Radny Antoni Grygierzec wyjaśnił, że oceniał jako osoba, która była w Radzie 
w opozycji od samego początku. Stwierdził, że dobrze, że jest opozycja, bo 
wówczas jest demokracja. Krytycznie oceniał Wójta, ale jak stwierdził, jego 
ocena dotyczy tej wspólnej kadencji i niczego więcej. Podkreślił, że żadnej 
propagandy nie uprawia. Uważa też, że zdania mogą się różnić i inne zdanie 
może mieć co do oświaty radny Benedykt Kohut, a inne on. Również w kwestii 
Komisji Rewizyjnej, to przyjmował sprawozdania w dobrej wierze i głosował, 
bo nie był w stanie stwierdzić, czy komisja rzetelnie wykonała  swoje zadanie, 
czy też nie. Natomiast uważa, że generalnie efekty są takie, a nie inne i Komisja 
miała możliwości skorygować działania Wójta. Podkreślił też, że nie ma 
żadnych wyrzutów sumienia za swoją kadencję jako wójta, bo bardzo dużo 
inwestował i musiałby być ktoś źle nastawionym żeby nie dostrzegać tych 
efektów tamtych czasów i tych wszystkich inwestycji, które były w gminie 
zrobione. 
 
Wójt Gminy Anatol Faruga przypomniał tylko, że radny Antoni Grygierzec był 
przewodniczącym Komisji ds. racjonalizacji wydatków gminy i z tej komisji nic 
nie wyszło, bo komisja stwierdziła , że nie da się ograniczyć wydatków takich, 
czy innych. Wójt podzielił też wypowiedź Przewodniczącego Komisji Budżetu i 
Finansów Wiesława Szypuły pozostawiając pozostałe wypowiedzi bez 
komentarza. 
 
Radny Rady Powiatu Bielskiego Leszek Kosmaty z uwagi na kończącą się 
kadencję chciał się pożegnać i podzielić informacjami z przebiegu działalności 
w Radzie Powiatu. Poinformował, że Rada Powiatu Bielskiego oceniana jest 
bardzo wysoko i wysoko stoi w rankingach. Niemniej, jak stwierdził, osobiście 
nie jest zadowolony z tych osiągnięć, bo te osiągnięcia są na miarę posiadanych 
funduszy, a jest ich ciągle za mało. Dlatego też, jego zdaniem, należy 
monitować do posłów o takie ustawy i takie pieniądze dla gmin, powiatów, aby 
te rady mogły sprawnie pracować i nie brakowało pieniędzy na najpilniejsze 
potrzeby. Podkreślił też, że za miejscem w rankingu nie idzie to czego 
oczekiwaliby wszyscy, a przede wszystkim  drogi, które nie są wyremontowane, 
bo ciągle nie ma pieniędzy i nie ma też pieniędzy na udział własny w uzyskaniu 
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środków unijnych. Na to też trzeba je mieć. Jedną z ważniejszych spraw jaką 
udało się Zarządowi Powiatu, to stworzenie parku technologii lotniczej (to co 
powstaje w naszej gminie). Wyraził swoje nadzieje, że dzięki temu nasza gmina 
będzie miała prestiż, że ten park powstaje na terenie naszej gminy w sołectwie 
Kaniów, a przy okazji będzie miała dochody z działalności tam prowadzonej. Ze 
swej strony osobiście na ile mógł, to starał się pomagać gminie. Podziękował 
Radzie Gminy, Wójtowi i Przewodniczącemu Rady Gminy za  współpracę i 
rozwiązywanie najpilniejszych problemów w gminie przy udziale Zarządu i 
Rady Powiatu Bielskiego. 
 
W dalszym ciągu punktu wnioski i zapytania głos zabrali: 
 
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek w imieniu użytkowników ruchu 
drogowego zgłosił wniosek, aby uregulować sygnalizację świetlną na ul. 
Krakowskiej w Bestwinie, 
 
Radny Edward Jonkisz w imieniu mieszkańców ul. Mirowskiej w Kaniowie 
wnioskował o zamontowanie luster  na zakręcie tej ulicy lub namalowanie linii 
ciągłej na środku jezdni. 
Zgłosił też konieczność zasypania dziury po zwalonej akacji przed Łękawką na 
moście po lewej stronie. 
 
Radny Edward Jędrzejko odnosząc się do wniosku Przewodniczącego Rady,  
udzielił wyjaśnień co do zasady działania świateł na ul. Krakowskiej i 
poinformował, że są one wykonane na wzór zachodni. 
 
Sołtys sołectwa Bestwinka Józef Gawęda podziękował Radzie Gminy, Wójtowi 
i Urzędowi Gminy, p. Waliczkowi za bardzo dobrą współpracę z Radą Sołecką 
w Bestwince.. 
 
Ad.9 
Odpowiedzi udzielił Wójt Anatol Faruga informując, że zgłoszone wnioski               
( lustra, zakręt) zostały zapisane i będą zrealizowane. 
 
Korzystając z głosu podziękował za współpracę Przewodniczącemu i wszystkim 
Radnym Rady Gminy, Radnemu Rady Powiatu Bielskiego Leszkowi 
Kosmatemu, Doktorowi Franciszkowi Madze, Zastępcy Wójta Stanisławowi 
Wojtczakowi, Skarbnikowi Gminy Stanisławie Grzywa oraz całej załodze 
Urzędu Gminy. 
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Ad.10 
Przed zamknięciem sesji Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek wraz z 
Wójtem Anatolem Farugą wręczyli na pamiątkę wszystkim radnym 
podziękowania za 4-ro letnią kadencję. 
 
Radna Maria Maroszek, jako że nie kandyduje do następnej Rady Gminy w 
imieniu własnym podziękowała wójtowi, zastępcy wójta, skarbnikowi gminy, 
dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych oraz wszystkim 
pracownikom Urzędu Gminy Bestwina. 
 
Dziękując za udział w sesji i dyskusję Przewodniczący  Jerzy Zużałek zamknął 
XXXIX - ostatnią sesję Rady Gminy Bestwina w dniu 26 października 2006r. 

 
Sesja rozpoczęła się o godz. 1500, a zakończyła o godz. 1650. 
 
Protokółowała                           Sekretarz obrad: 
Irena Glądys                             Radny Ludwik Mieszczak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


