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Bestwina, dn. 22 kwietnia 2010r.

P r o t o k ó ł Nr XXXIX/10
z sesji Rady Gminy Bestwina w dniu 22 kwietnia 2010 roku odbytej w sali
posiedzeń Urzędu Gminy Bestwina.
Protokół obejmuje uchwały Rady Gminy Bestwina od Nr XXXIX/282/10 do
Nr XXXIX/288/10.
Lista obecności radnych oraz gości stanowi załącznik nr 1 i 2 do nin. protokołu.
Na ustawową liczbę 15 radnych w sesji uczestniczyło 14 radnych, co stanowi
93,3%. Nieobecny usprawiedliwiony: radny Benedykt Kohut.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 25 marca 2010r.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Wójta Gminy Bestwina z wykonania budżetu za
2009r.:
a) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym
sprawozdaniu,
b) opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bestwina o wykonaniu budżetu
gminy za 2009 rok,
c) wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy
Bestwina,
d) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o wniosku
Komisji Rewizyjnej,
e) opinie komisji stałych Rady Gminy Bestwina,
f) dyskusja,
g) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania
budżetu gminy za 2009r. oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmiany Uchwały Nr XXXVI/268/10 Rady Gminy Bestwina w sprawie
budżetu gminy na 2010r.
2) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz z rachunkiem
zysków i strat Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji za rok 2009,
3) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz z rachunkiem
zysków i strat Gminnej Biblioteki Publicznej w Bestwinie,
7. Informacje bieżące.
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8. Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich.
9. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytani
10. Zamknięcie sesji.
Ad.1
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek przywitał wszystkich radnych Rady
Gminy Bestwina, wójta gminy, zastępcę wójta, skarbnika gminy, kierownictwo
Urzędu Gminy Bestwina, kierownictwo jednostek organizacyjnych, sołtysów,
radnych powiatowych, redaktora naczelnego „Magazynu Gminnego”. Otworzył
XXXIX sesję Rady Gminy Bestwina w dniu 22 kwietnia 2010 roku. Na
podstawie posiadanej listy obecności stwierdził prawomocność obrad. Na
ustawową liczbę 15 radnych w sesji uczestniczyło 14 radnych.
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek poinformował, że:
„Rozpoczynamy dzisiejsze obrady Rady Gminy Bestwina inaczej niż
zwykle, bo też czas w jakim przychodzi nam obradować jest niezwykły.
13 dni temu, w sobotni poranek, 10 kwietnia 2010 roku, Naród Polski
pogrążył się w smutku, cierpieniu i żałobie. Nie było chyba ani jednej osoby,
której nie poruszyła informacja o tragicznej w skutkach katastrofie
lotniczej pod Smoleńskiem. Polały się łzy…, zapłonęły znicze – setki,
tysiące, setki tysięcy…. Padały słowa „Nie wierzę, to niemożliwe”, padały
również pytania: „ Dlaczego? Dlaczego Oni? Dlaczego w tym miejscu?
Dlaczego w taki dzień?
Z całego świata, z każdego jego zakątka, gdzie tylko dotarła informacja o
wielkiej stracie, jakiej doznał Naród Polski, jakiego doznała Rzeczpospolita
zaczęły napływać wyrazy współczucia i zapewnienia o dzieleniu z naszym
Narodem bólu, jakiego On doznał.
Najjaśniejsza Rzeczpospolita straciła najwybitniejszych synów i córki z
Prezydentem Lechem Kaczyńskim i jego małżonką Marią na czele. Wraz z
nimi, pełniąc służbę Ojczyźnie, oddały jej Zycie 94 inne osoby.
Nie wolno nam zapomnieć tych osób, 96 najznamienitszych obywateli
Rzeczpospolitej, nie wolno nam zapomnieć miejsca, w którym ta tragedia
się wydarzyła, nie wolno nam zapomnieć, dlaczego w tym miejscu i w tym
czasie spotkał ich ten tragiczny los”.
Przewodniczący Jerzy Zużałek poprosił wszystkich o powstanie i o przyjęcie
przez aklamację Uchwały kondolencyjnej, po odczytaniu jej treści.
Poinformował, że uchwała zostanie przesłana do Kancelarii Prezydenta RP,
Premiera RP, Senatu RP i Sejmu RP. Uchwała stanowi załącznik nr 3 do nin.
protokołu.
Treść uchwały kondolencyjnej:
„(…) Widziałaś jak warstwami padali na ziemię,
Jak ziarna pszeniczne na chleb mocy dla narodu.
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Otulałaś ich ciszą lasu, który do dziś stoi oniemiały (…)”
Fragment wiersza pt. „Modlitwa” Ks.dr Zdzisława J. Peszkowskiego – jeńca z Kozielska

„Uchwała Kondolencyjna Rady Gminy Bestwina
W tym bolesnym, pełnym zadumy czasie, gdy na skutek katastrofy lotniczej,
jaka miała miejsce w dniu 10 kwietnia 2010r. pod Smoleńskiem
Rzeczpospolita Polska utraciła swoich synów i córki:
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Pana Lecha Aleksandra Kaczyńskiego
wraz z małżonką Maria Kaczyńską, ostatniego Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej na uchodźctwie – Pana Ryszarda Kaczorowskiego, Wicemarszałków
Sejmu i Senatu, Posłów, Senatorów, Dowódców Sił Zbrojnych, wybitnych
przedstawicieli Duchowieństwa, reprezentantów wielu istotnych dla kraju
stowarzyszeń i organizacji, wiernych funkcjonariuszy i członków załogi.
Rada Gminy Bestwina, Wójt Gminy Bestwina oraz wszyscy mieszkańcy
lokalnej wspólnoty jednoczą się w hołdzie, żalu i serdecznej pamięci z
Ofiarami i ich Bliskimi.
Nie ma odpowiednich i właściwych słów, które pozwolą wyrazić głębię
ludzkiego współczucia i zjednoczenia w cierpieniu. Odeszli bowiem na zawsze
Ci, których tak trudno będzie zstąpić. Najlepsi z najlepszych. Opuścili nas w
szczególnych okolicznościach, chcąc w imieniu narodu polskiego oddać hołd
niewinnie poległym przed siedemdziesięciu laty polskim oficerom w Katyniu.
Swoja patriotyczna postawą wskazywali na sprawy najważniejsze, a przez
ofiarę własnego życia na nowo objawiali całemu światu prawdę o Tych, którzy
nie mogli jej sami bronić.
Słowo Katyń nabiera dziś dodatkowej mocy. Niech z tego pomnika ludzkiego
smutku i bólu wyrasta kwiat prawdy i nadziei na to, żen pojednanie w
wymiarze krajowym i międzynarodowym jest możliwe i będzie naszym
udziałem. Za to Wam dziękujemy, wyrażając swój największy szacunek. Cześć
Waszej Pamięci!
Po odczytaniu przez Przewodniczącego uchwały kondolencyjnej, nastąpiła
chwila milczenia i zadumy.
W dalszym toku obrad przystąpiono do części roboczej sesji.
Ad.2
Sekretarzem obrad zgodnie z harmonogramem jednogłośnie wybrany został
radny Stanisław Nycz.

-+
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Ad.3
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek przedstawił porządek obrad
jednocześnie zgłaszając wniosek o rozszerzenie punktu szóstego – podjęcie
uchwał – o dodatkowe projekty uchwał w sprawie:
1. zaciągnięcia kredytu długoterminowego na dofinansowanie zadania
inwestycyjnego pn.: Budowa chodnika- Bestwina, ul. Krakowska
2. Zmiany uchwały Nr XXXVIII/276/10 Rady Gminy Bestwina z dnia
25 marca 2010r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Katowicach na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn.: 1.Wymiana sieci
wodociągowej w Bestwinie ul. Janowicka 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w
rejonie ul. Malinowej i Myśliwskiej w Kaniowie,
3. Zmiany uchwały Nr XXXVIII/277/10 Rady Gminy Bestwina z dnia
25 marca 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na
dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kompleksowego
obiektu sportowego z zapleczem sanitarnym w ramach programu Moje
boisko – Orlik 2012
W wyniku przeprowadzonego głosowania wniosek o wprowadzenie
dodatkowych projektów uchwał został przyjęty 14 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Porządek obrad z przegłosowaną poprawką również został przyjęty 14 głosami
„za” tj. jednogłośnie.
Porządek obrad po wprowadzonych zmianach:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 25 marca 2010r.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Wójta Gminy Bestwina z wykonania budżetu za
2009r.:
a) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym
sprawozdaniu,
b) opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bestwina o wykonaniu budżetu
gminy za 2009 rok,
c) wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy
Bestwina,
d) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o wniosku
Komisji Rewizyjnej,
e) opinie komisji stałych Rady Gminy Bestwina,
f) dyskusja,
g) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania
budżetu gminy za 2009r. oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
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6. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zaciągnięcia kredytu długoterminowego na dofinansowanie zadania
inwestycyjnego pn.: Budowa chodnika- Bestwina, ul. Krakowska
2) zmiany uchwały Nr XXXVIII/276/10 Rady Gminy Bestwina z dnia
25 marca 2010r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Katowicach na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn.: 1.Wymiana
sieci wodociągowej w Bestwinie ul. Janowicka 2. Budowa kanalizacji
sanitarnej w rejonie ul. Malinowej i Myśliwskiej w Kaniowie,
3) Zmiany uchwały Nr XXXVIII/277/10 Rady Gminy Bestwina z dnia
25 marca 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na
dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kompleksowego
obiektu sportowego z zapleczem sanitarnym w ramach programu Moje
boisko – Orlik 2012,
4) zmiany Uchwały Nr XXXVI/268/10 Rady Gminy Bestwina w sprawie
budżetu gminy na 2010r.
5) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz z rachunkiem
zysków i strat Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji za rok 2009,
6) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz z rachunkiem
zysków i strat Gminnej Biblioteki Publicznej w Bestwinie,
7. Informacje bieżące.
8. Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich.
9. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania
10.Zamknięcie sesji.
Ad.4
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek stwierdził, że protokół z sesji Rady
Gminy Bestwina z dnia 25 marca 2010 sporządzony został prawidłowo i
znajduje się do wglądu na sali obrad, zaś na co dzień znajduje się do wglądu w
Biurze Rady Gminy.
Do protokołu nie wniesiono uwag i w wyniku głosowania został on przyjęty
14 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Ad.5
Rozpatrzenie sprawozdania Wójta Gminy Bestwina z wykonania budżetu
za 2009 rok – sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.
a) Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek odczytał Uchwałę
Nr 4100/I/23/2010 z dnia 31marca 2010 roku I Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Bestwina sprawozdaniu z wykonania
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budżetu za 2009 rok. Opinia została wydana pozytywna. Uchwała stanowi
załącznik nr 5 do nin. protokołu.
b) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jerzy Kijas odczytał opinię Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Bestwina o wykonaniu budżetu gminy Bestwina za
2009 rok. Zdaniem Komisji Rewizyjnej, uzyskane wyjaśnienia, analizy i
przeprowadzone kontrole dają podstawę do wyrażenia pozytywnej opinii o
realizacji budżetu gminy za 2009 rok. Pełna treść opinii stanowi załącznik nr
6 do nin. protokołu.
c) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jerzy Kijas odczytał również Uchwałę
Komisji Rewizyjnej nr 1/2010 Rady Gminy Bestwina z dnia 7 kwietnia 2010
roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy
Bestwina za 2009 rok. Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała
wykonanie budżetu gminy za 2009 rok oraz wnosi o udzielenie Panu
Stefanowi Wodniakowi – Wójtowi Gminy Bestwina absolutorium za 2009
rok. Pełna treść uchwały stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu.
d) Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek odczytał Uchwałę Nr
4100/I/51/2010 z dnia 12 kwietnia 2010 roku I Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: zaopiniowania
wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bestwina. Opinia o wniosku
Komisji Rewizyjnej została przez RIO wydana pozytywna. - Uchwała
stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu.
e) opinie Komisji stałych Rady Gminy Bestwina do sprawozdania Wójta
Gminy Bestwina przedstawiali:
Radny Antoni Grygierzec - Przewodniczący - Komisja Budżetu i
Finansów
W zakresie dochodów Komisja zauważyła trzy pozycje w dochodach, które
nie zostały wykonane:
- dochody z podatku dochodów osobistych,
- od
nieruchomości
(przyczyna
po
stronie
przedsiębiorstwa
wodzisławskiego),
- opłata eksploatacyjna.
Niemniej wykonanie budżetu na poziomie 95,7% w zakresie dochodów
Komisja uważa za prawidłowe i nie wnosi zastrzeżeń.
W zakresie wydatków Komisja zwróciła uwagę na kilka pozycji:
- Rolnictwo – nie został wykonany plan wydatków inwestycyjnych
zarówno w zakresie wymiany sieci wodociągowej, jak i budowy
kanalizacji. Jest to wynik późnego przydziału środków unijnych i braku
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możliwości realizacji w roku budżetowym. Obecnie inwestycje te są już
prowadzone.
- Transport – wykonanie wysokie, jednak kwoty wydatkowane na drogi
gminne i drogi powiatowe każą się zastanowić , czy to działanie jest
prawidłowe, dlatego, że środki na drogi powiatowe zostały przeznaczone
kosztem dróg gminnych i chodników.
- Między innymi sprawa inwestycji i remontu sali OSP w Kaniowie.
Problem został przesunięty na rok obecny, a w międzyczasie zostało
wprowadzone nowe zadanie – zakup samochodu dla OSP Janowice.
- Oświata przedszkolna – nie został wykonany remont sali przedszkolnej w
drugim skrzydle obiektu, a potrzeby w tym zakresie są większe od
możliwości.
Pozostałe działy zostały wykonane i na tej podstawie Komisja jednogłośnie
zdecydowała przyjąć sprawozdanie Wójta za ubiegły rok i udzielić mu
absolutorium.
Radny Andrzej Wojtyła – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy,
Ochrony i Kształtowania Środowiska – przedstawił wspólną opinię z
Komisją Edukacji, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego
Odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy, Ochrony i
Kształtowania Środowiska oraz Komisji Edukacji, Kultury Zdrowia i
Bezpieczeństwa Publicznego. Członkowie obu Komisji, po przeanalizowaniu
sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok i przedstawieniu
wyczerpujących wyjaśnień do poszczególnych działów budżetu,
zaakceptowały stan dochodów i wydatków w roku 2009, wydając pozytywną
opinię przy jednym głosie wstrzymującym się.
f) W dyskusji głos zabrali:
Radny Antoni Grygierzec zaznaczył, że nie będzie głosował za przyjęciem
wykonania budżetu za 2009 rok. Swoje stanowisko uzasadniał tym, że nie
głosował również za tym budżetem podczas jego uchwalania końcem 2008
roku, z uwagi na bardzo niskie nakłady inwestycyjne na sołectwo Kaniów.
Miał jednak nadzieję, że Wójt w ciągu roku zmieni swoją pierwotną decyzję
i jakieś środki się pojawią. Głównie chodzi o kwotę 200tyś.zł na
nawierzchnię przy chodniku, który tak niefachowo został wykonany. Nie
zosta też wykonany pilny remont sali w przedszkolu. Stwierdził, że to jest
przyczyna, iż nie może się zgodzić z taką realizacja i głosować za
udzieleniem absolutorium.
Radna Danuta Kubik zaznaczyła, że jest to ostatni budżet w tej kadencji, z
którego trzeba się rozliczyć i uważa, że został on wykonany dobrze.
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Najważniejsze, jak podkreśliła, dla społeczeństwa jest zdrowie. Dlatego też
w chwili obecnej priorytetową sprawą jest budowa kanalizacji, aby ścieki nie
płynęły, gdzie popadnie. Ważną sprawą jest też zabezpieczenie czystości i
dobrej jakości wody dla naszych mieszkańców. Zaznaczyła, że podstawą dla
społeczeństwa jest woda i kanalizacja. Stwierdziła też, że osobiście ma żal,
że nie udało się wybudować chodnika wzdłuż ulicy Witosa, bo ruch pieszych
jest tam utrudniony, ale z drugiej strony należy się cieszyć, że udało się tą
ulicę wyremontować. Wyraziła nadzieję, że chodnik przy tej ulicy w
przyszłości uda się wybudować. Również wyraziła nadzieję, że uda się
dokonać wymiany rur wodociągowych na ul. Braci Dudów pomimo
rozległego terenu i wysokich kosztów z tym związanych. Jeszcze raz
podkreśliła, że zdrowie mieszkańców jest najważniejsze, a to jest
realizowane. W tym miejscu podziękowała Wójtowi i wszystkim tym, którzy
te zadania realizują.
Radny Jacek Łuszczak nawiązując do wypowiedzi radnego Antoniego
Grygierca przypomniał, że przesunięcie środków własnych przeznaczonych
na remont OSP w Kaniowie wynikało z braku środków unijnych i było
powiedziane, że w okresie późniejszym będą te środki oddane. Stwierdził
też, że mówienie, iż któreś sołectwo w danym roku otrzymuje więcej lub
mniej, jest do końca nie na miejscu. Zaznaczył, że wiadomo było, iż
decydując się na inwestycję - budowa kanalizacji w Bestwince, zabraknie
środków na inne zadania. Nie można oceniać Wójta tylko po ilości
wykonanych dróg i chodników. Pomimo, iż nie zawsze zgadzał się z Wójtem
i do dziś nie zgadza się w wielu sytuacjach, to niemniej uważa, że warunki w
jakich przyszło pracować, ciągłe zmiany, opóźnianie środków, to ten budżet
nie do końca jest zły. Uważa bowiem, że są pewne priorytety i sprawy
nadrzędne. Wyraził swoje zdanie, że będzie głosował za przyjęciem tego
sprawozdania i udzieleniem absolutorium gdyż wie, ile trudu kosztowało
znalezienie środków na rozpoczęcie tej wielkiej inwestycji.
W trakcie dalszej polemiki nawiązującej do wypowiedzi radnego Antoniego
Grygierca głos zabierali: radny Jerzy Stanclik, radny Wiesław Szypuła, radny
Antoni Grygierzec, radny Łukasz Furczyk
Wójt Stefan Wodniak stwierdził, że zawsze budżet traktował jako zadaniowy
i starał się zrealizować wszystko to, co Rada Gminy uchwaliła. Priorytet
wodno-ściekowy w naszej gminie jest już na bardzo dobrym poziomie i z
tego należy się cieszyć. Przypomniał też, że na początku kadencji wskaźnik
zadłużenia wynosił 48%, a obecnie 26% przy tak dużo rozwiązanych
sprawach.
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g) Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek odczytał projekt uchwały w sprawie
rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok oraz
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Uchwała Nr
XXXIX/282/10 Rady Gminy Bestwina z dnia 22 kwietnia 2010 roku w
sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009
rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy - została przyjęta 13
głosami „za” przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się”.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu.
Na wniosek radnych, Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 10-cio
minutową przerwę podczas, której sesję opuścił radny Antoni
Grygierzec.
Po przerwie wznowiono obrady.
Ad.6
Podjęcie uchwał.
Rada Gminy w liczbie 13 radnych przystąpiła do podjęcia uchwał. Projekty
uchwał omawiane były na posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy. Opinie
komisji do projektów uchwał przedstawiali:
– Komisji Budżetu i Finansów - Przewodniczący Komisji Antoni
Grygierzec,
– Połączonych Komisji: Komisji Rozwoju Gminy, Ochrony i kształtowania
Środowiska oraz Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa
Publicznego - Przewodniczący Komisji Rozwoju.. Andrzej Wojtyła.
1) zaciągnięcia kredytu długoterminowego na dofinansowanie zadania
inwestycyjnego pn.: Budowa chodnika- Bestwina, ul. Krakowska
• Wyjaśnień udzielił Wójt Stefan Wodniak informując, że wysokość kredytu
wynosi 1 400 000,00zł na realizacje zadania inwestycyjnego pn.: Budowa
chodnika – Bestwina, ul. Krakowska i przeznaczona będzie na sfinansowanie
wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach własnych.
• Komisje zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.
• Brak głosów w dyskusji.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXXIX/283/10 w
sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na dofinansowanie
zadania inwestycyjnego pn.: Budowa chodnika- Bestwina, ul.
Krakowska – została przyjęta 13 głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała
stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu.
2) zmiany uchwały Nr XXXVIII/276/10 Rady Gminy Bestwina z dnia
25 marca 2010r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z
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Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Katowicach na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn.: 1.Wymiana sieci
wodociągowej w Bestwinie ul. Janowicka 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w
rejonie ul. Malinowej i Myśliwskiej w Kaniowie,
• Wyjaśnień udzieliła Skarbnik Gminy Stanisława Grzywa informując, że jest
to zmiana techniczna polegająca na uzupełnieniu nazwy zadania.
• Komisje zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.
• Brak głosów w dyskusji.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXXIX/284/10 w
sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/276/10 Rady Gminy Bestwina z dnia
25 marca 2010r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Katowicach na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn.: 1.Wymiana sieci
wodociągowej w Bestwinie ul. Janowicka 2. Budowa kanalizacji sanitarnej
w rejonie ul. Malinowej i Myśliwskiej w Kaniowie – została przyjęta 13
głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do nin.
protokołu.
3) zmiany uchwały Nr XXXVIII/277/10 Rady Gminy Bestwina z dnia
25 marca 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na
dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kompleksowego
obiektu sportowego z zapleczem sanitarnym w ramach programu Moje
boisko – Orlik 2012,
• Wyjaśnień udzieliła Skarbnik Gminy Stanisława Grzywa informując, że jest
to zmiana techniczna polegająca na uzupełnieniu nazwy zadania.
• Komisje zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.
• Brak głosów w dyskusji.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXXIX/285/10 w
sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/277/10 Rady Gminy Bestwina z dnia
25 marca 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na
dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kompleksowego
obiektu sportowego z zapleczem sanitarnym w ramach programu Moje
boisko – Orlik 2012 - została przyjęta 13 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do nin. protokołu.
4) zmiany Uchwały Nr XXXVI/268/10 Rady Gminy Bestwina w sprawie
budżetu gminy na 2010r.
• Wyjaśnień udzieliła Skarbnik Gminy Stanisława Grzywa informując, że
zmiana polega na zwiększeniu wydatków budżetu gminy o kwotę
1 400 000,00zł w dziale Transport i łączność na realizację zadania – Budowa
chodnika w Bestwinie w rejonie ul. Krakowskiej oraz zmniejszeniu
wydatków o kwotę 619 890,00zł w dziale Rolnictwo i łowiectwo z zadania
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pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Malinowej i Myśliwskiej w
Kaniowie. Zmniejszenie to nastąpiło w wyniku przeprowadzonego przetargu
– planowana kwota 1200 000,00zł została zmniejszona do kwoty 560tyś.zł.
Przez to zmniejszyły się środki unijne, a co za tym idzie zmniejszyły się
wydatki własne oraz relatywnie pożyczka.
Poinformowała również o dokonanych przeniesieniach wydatków między
działami i rozdziałami.
• Komisje zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.
• Brak głosów w dyskusji.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXXIX/286/10 w
sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/268/10 Rady Gminy Bestwina w
sprawie budżetu gminy na 2010r. - została przyjęta 13 głosami „za” tj.
jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 13 do nin. protokołu.
5) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz z rachunkiem
zysków i strat Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji za rok 2009,
• Wyjaśnień udzielił Wójt Gminy informując, że jest to formalność wymagana
przez Urząd Skarbowy i dotyczy również sprawozdania Gminnej Biblioteki
Publicznej.
• Komisje zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.
• Brak głosów w dyskusji.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXXIX/287/10 w
sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz z
rachunkiem zysków i strat Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji za rok
2009 - została przyjęta 13 głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi
załącznik nr 14 do nin. protokołu.
6) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz z rachunkiem
zysków i strat Gminnej Biblioteki Publicznej w Bestwinie,
• Komisje zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.
• Brak głosów w dyskusji.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXXIX/288/10 w
sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz z
rachunkiem zysków i strat Gminnej Biblioteki Publicznej w Bestwinie
została przyjęta 13 głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr
15 do nin. protokołu.
Ad.7
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek złożył wyrazy współczucia i kondolencje
dla radnego Jacka Łuszczaka z powodu śmierci matki.
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Złożył też wyrazy uznania dla Mateusza Kubika – OSP Bestwina, który wraz z
kolegą uratował kobietę z dzieckiem w dniu 4 kwietnia br., która w wyniku
wypadku samochodowego wpadła wraz z samochodem do stawu.
Przewodniczący poinformował też o konkursie wiedzy o krwi, honorowym
krwiodawstwie, PCK i organizacjach humanitarnych. Poinformował również, że
kolejna akcja krwiodawstwa odbędzie się w najbliższą niedzielę w Kaniowie.
Wójt Stefan Wodniak krótko przybliżył sprawy związane z przedterminowymi
wyborami prezydenckimi w związku z katastrofa lotniczą.
Kolejno przedstawił sprawy dotyczące ilości zapisanych dzieci i miejsc w
przedszkolach na terenie gminy:
w Przedszkolu w Bestwince na 88 miejsc – zgłoszonych jest 89 dzieci,
w Janowicach na 46 miejsc – zgłoszonych jest 45 dzieci,
w Kaniowie na 100 miejsc – zgłoszonych jest 114 dzieci (4dzieci 2 letnich),
w Bestwinie na 100 miejsc – zgłoszonych jest 130 dzieci (28 dzieci trzyletnich
oraz 3 dzieci dwuletnich).
Wyjaśnił, że będą czynione starania, aby wypracować koncepcję, która
zadowoliłaby rodziców, głównie w tych ostatnich dwóch przedszkolach.
Przetarg na remont salki w Kaniowie odbędzie się 10 maja br. i w sierpniu
remont powinien być już zakończony. Byłaby wówczas możliwość utworzenia
dodatkowego oddziału. Również rozważana jest koncepcja utworzenia
dodatkowego oddziału w Bestwinie.
Radny Ludwik Mieszczak zapytał, czy w związku z dodatkowymi oddziałami,
zwiększy się zatrudnienie.
Dyrektor GZOSiP Arkadiusz Maj wyjaśnił, że jest wystarczająca ilość kadry
pedagogicznej. W Bestwinie dodatkowy oddział byłby tworzony dla zerówki tj.
dzieci sześcioletnich – 5-cio godzinnych przy szkole podstawowej. Ewentualny
problem dotyczyłby zwiększenia zatrudnienia w godzinach pracy świetlicy
szkolnej.
W Kaniowie jest podobny problem z tym, że jest to przedszkole integracyjne i w
razie ewentualnej konieczności, trzeba by zwiększyć zatrudnienie o 1,5 etatu.
Wójt zaznaczył, że jeżeli jest taka tendencja, żeby zabezpieczyć jak największe
ilości dzieci i stworzyć im warunki, to wiadomą rzeczą jest, że koszty będą
większe i środki na to trzeba znaleźć, jako organu założycielskiego.
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Ad. 8
W ramach wniosków i zapytań radnych oraz rad sołeckich Przewodniczący
Jerzy Zużałek w pierwszej kolejności odczytał wnioski z zebrania wiejskiego w
Kaniowie z dnia 11 kwietnia 2010r.:
• Wykonać punkt świetlny na ul. Hamerlaka gdzie parkują autobusy,
• Udrożnić rów od ul. Grobel Borowa do p. Żaczek,
• Na ul. Batalionów Chłopskich, gdzie jest chodnik z drugiej strony ulicy,
założyć krawężnik,
• Wyremontować dokładnie budynek gminny przy ul. Czechowickiej,
• Wydać zakaz samowolnego rurowania rowów,
• Wyczyścić rów od ulicy Zgody do ul. Grobel Borowa,
• Regulacje odpływu wody ze stawów hodowlanych na kanał Ulgi i w stronę
Kaniowa,
• Opracować harmonogram oświetlenia ulic,
• Nałożyć nową nawierzchnię na ul. Żwirowej pomiędzy p. Brzeźniakiem a
przystankiem kolejowym,
• Wyciąć drzewa przy zbiegu dróg Modra i Czechowicka,
• Wyremontować ul. Torową i Czechowicką,
• Zwołać zebranie wiejskie przed wyborami,
• Poszerzyć mury oporowe na rozdziale wód przy ul. Młyńskiej,
Wnioski stanowią załącznik nr 16 do Nin. protokołu.
Ustne wnioski złożyli:
Radny Andrzej Wojtyła
– prosił o kamień na umowne zajazdy na ul. Targanickiej w Janowicach,
– wnosił o przeprowadzenie kontroli nawierzchni na ul. Górskiej,
Radny Stanisław Nycz
– w imieniu mieszkańców złożył skargę na godziny pracy pani stomatolog w
Ośrodku Zdrowia w Bestwinie,
Radny Jacek Łuszczak
– prostując wypowiedź Wójta przypomniał, że w Bestwince są jeszcze dwie
ulice, które mają rury azbestowe i dotyczy to ul. Młyńskiej oraz odcinka
ul. Witosa do stacji PKP,
– jako jedną z wielu ulic w Bestwince za przykład podał ulicę Młyńską, na
której pomimo ograniczenia prędkośoci do 40km/h odbywają się „wyścigi”
samochodowe stwarzając duże zagrożenie bezpieczeństwa, szczególnie dla
dzieci,
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Radny Jan Wróbel
– zapytał, czy lotnisko w Kaniowie otrzymało umorzenie podatku a jeżeli tak,
to ile? Poinformował, że Spółdzielnia Usług Transportowych w Bestwinie
składała prośbę o umorzenie i otrzymała odmowę.
Radny Łukasz Furczyk
– prosił, aby wystąpić do Starostwa w sprawie ulic: Krzywolaków i
Czechowickiej, które są w fatalnym stanie,
Radny Stanisław Nycz
– zasygnalizował, że na ul. Targanickiej od p. Nycz do p.Jaromin wiszą nad
drogą gałęzie i w razie pożaru samochód bojowy ciężki tą drogą nie
przejedzie,
– wniósł uwagi do firmy łatającej dziury na ul. Pszczelarskiej. Firma ta wycięła
dziury w asfalcie i pozostawiła je na niedzielę stwarzając zagrożenie
wypadkowe,
Radny Jerzy Stanclik
– nawiązując do wypowiedzi radnego Stanisława Nycza,w imieniu swoim i
radnego Jerzego Kijasa, wyraził pozytywną opinię o pracy pani stomatolog w
Ośrodku Zdrowia w Bestwinie, jako stali pacjenci,
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek
– do ulic wymienionych przez radnego Łukasza Furczyka, które są w złym
stanie, dodał ulicę Jawiszowicką,
– zgłosił rozbite lustro w „Miasteczku” na wyjeździe z ul. Firganka,
– w imieniu mieszkańców Kaniowa prosił o rozważenie możliwości
przeprowadzenia akcji odkomarzania,
Radny Łukasz Furczyk
– zapytał o zbiórkę odpadów wielkogabarytowych,
Sołtys sołectwa Kaniów Marek Pękala
– prosił o odbiór dróg powiatowych po remoncie (ul. Krzywolaków - nie jest
zrobione to co powinno),
– poruszył problem wycinki gałęzi przy drogach gminnych,
– prosił, aby powiadamiać mieszkańców wcześniej o zamiarze płukania sieci
wodociągowej,
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Ad.9
Przewodniczący Jerzy Zużałek odczytał odpowiedzi Zastępcy Wójta Artura
Beniowskiego na zapytania, na które nie udzielono odpowiedzi na sesji w dniu
25 marca 2010r, :
• Ul. Dworkowa będzie wyremontowana w tym roku. Zostanie położona nowa
nakładka asfaltowa. Zadanie to będzie realizowane z Powiatem, po
akceptacji Rady Gminy co do wielkości kosztów jakie będzie musiał ponieść
Urząd Gminy Bestwina. Do końca kwietnia będzie znana kwota w oparciu o
kosztorys inwestorski.
• Droga do „Panienki” będzie naprawiona do końca kwietnia. Również
zgodnie z zapewnieniami Zarządu Dróg Powiatowych do końca tego
miesiąca zostanie naprawiona ul. Św. Floriana.
• W tym roku zostanie na pewno postawiona wiata przystankowa na ul.
Łabędziej przy sklepie. Natomiast jeśli pojawią się oszczędności w cenach
ofertowych na to zadanie, zostanie postawiona również druga wiata na tej
ulicy.
• Został wybrany wykonawca do zadań związanych z wycinką i pielęgnacją
drzew, Wnioskowane drzewa zasłaniające lampy zostaną „przycięte” do
połowy maja,
• W sprawie czyszczenia kratek deszczowych, zostały wysłane zapytania
ofertowe do firm na wykonanie tego zadania. Oferty maja być złożone do
końca miesiąca kwietnia,
• Remonty dróg gminnych asfaltowych i dróg gruntowych są przeprowadzane
na bieżąco i wnioskowane drogi, które nie zostały naprawione do tej pory,
zostaną wykonane.
Odpowiedzi stanowią załącznik nr 17 do nin. protokołu.
Przewodniczący Jerzy Zużałek odczytał również uzupełniającą odpowiedź
Dyrektora GZOSiP Arkadiusza Maja do odpowiedzi udzielonej na ostatniej sesji
dotyczącą przedszkoli: (załącznik nr 18 do nin. protokołu)
• W miesiącu lipcu dyżur pełnić będzie przedszkole w Bestwinie zapewniające
całodzienną opiekę dla 100 dzieci z wyżywieniem, realizacja takiego dyżuru
organizowana jest na bazie kadry pedagogicznej ze wszystkich gminnych
przedszkoli,
• W poprzednim roku w miesiącu sierpniu z przedszkola skorzystało łącznie
20 dzieci – dziennie liczebność grypy oscylowała od 8 do 10 dzieci,
• Gmina Czechowice dziedzice na dzień dzisiejszy planuje uruchomienie 1
przedszkola dyżurującego w miesiącu sierpniu (Przedszkole nr 7 ul.
Chrzanowskiego) jednakże ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła,
• Plan dyżurów bielskich przedszkoli – w okresie wakacyjnym w roku
szkolnym 2009/2010 (http:/www.mzo.bielsko.pl/ogłoszenia mzo.og.html).
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Wójt Stefan Wodniak odpowiadając poinformował:
• skargę na stomatologa w Ośrodku Zdrowia w Bestwinie należy kierować do
Kierownika SP ZOZ w Bestwinie,
• Park Techniki Lotniczej korzysta z ustawowej pomocy publicznej
„Deminimis” – próg 200tyś.EURO. Rada Gminy nie podjęła żadnej uchwały
w sprawie umorzenia podatku.
SUT w Bestwinie nie złożył wniosku w terminie.
Zastępca Wójta Artur Beniowski poinformował, że zbiórka odpadów
wielkogabarytowych odbędzie się na przełomie maj/czerwiec.
Ad.10
Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Jerzy
Zużałek dziękując za udział w obradach, za dyskusję, zamknął XXIX sesję Rady
Gminy Bestwina w dniu 22 kwietnia 2010r.
Sesja rozpoczęła się o godz. 14:30, a zakończyła o godz. 16:40.
Protokolant:
Insp.Irena Glądys

Sekretarz obrad:
Radny Stanisław Nycz

