
Bestwina, dn. 25 maja 2006r. 
 

P r o t o k ó ł  Nr XXXV/2006 
 
z sesji Rady Gminy Bestwina odbytej w dniu 25 maja 2006 roku                          

w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bestwina. 

 

Protokół obejmuje uchwały Rady Gminy Bestwina od Nr XXXV/243/2006 do             
Nr XXXV/257/2006. 
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 
86,6% %. 
 
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. zmiany treści Załącznika Nr 9 do Uchwały Rady Gminy                                
Nr XXXI/222/2005 z dnia  28 grudnia 2005r. w sprawie budżetu gminy 
na 2006 rok, 

3. wykupu nieruchomości w Kaniowie (przepompownia), 
4. wykupu nieruchomości w Kaniowie (dot. ul. Słonecznej), 
5. wykupu nieruchomości w Kaniowie (dot. ul. Mirowskiej, 
6. wykupu nieruchomości w Kaniowie (dot. ul. Mirowskiej), 
7. sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu, 
8. zamiany nieruchomości, 
9. zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy 
Bestwina oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z wyłapanymi 
zwierzętami, 

10. desygnowania przedstawicieli organu prowadzącego szkołę do składu 
komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno 
Przedszkolnego w Kaniowie oraz upoważnienia Wójta Gminy Bestwina 
do ogłoszenia tegoż konkursu i wskazania przewodniczącego komisji 
konkursowej, 

11. desygnowania przedstawicieli organu prowadzącego szkołę do składu 
komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Gimnazjum w Bestwinie 
oraz upoważnienia Wójta Gminy Bestwina do ogłoszenia tegoż konkursu 
i wskazania przewodniczącego komisji konkursowej, 
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12. desygnowania przedstawicieli organu prowadzącego szkołę do składu 
komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno 
Przedszkolnego w Bestwinie oraz upoważnienia Wójta Gminy Bestwina 
do ogłoszenia tegoż konkursu i wskazania przewodniczącego komisji 
konkursowej, 

13. desygnowania przedstawicieli organu prowadzącego szkołę do składu 
komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Gimnazjum w Bestwince 
oraz upoważnienia Wójta Gminy Bestwina do ogłoszenia tegoż konkursu 
i wskazania przewodniczącego komisji konkursowej, 

14. udzielenia przez Gminę Bestwina pomocy finansowej w formie dotacji 
celowej dla Powiatu Bielskiego, przeznaczonej na dofinansowanie 
budowy mostu na rzece Białej, 

15. udzielenia przez Gminę Bestwina pomocy finansowej w formie dotacji 
celowej dla Powiatu Bielskiego, przeznaczonej na zakup aparatu 
medycznego do wykonywania badań ultrasonograficznych przez 
Beskidzkie Centrum Onkologii im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej 

6. Informacje bieżące. 
7. Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich. 
8. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania. 
9. Zamknięcie sesji. 
 
Ad.1 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek przywitał wszystkich radnych 
Rady Gminy Bestwina, Honorowych Obywateli Gminy Bestwina, Wójta Gminy 
Anatola Farugę, kierownictwo Urzędu Gminy, sołtysa sołectwa  Bestwinka oraz 
wszystkich pozostałych przybyłych na obrady. Otworzył XXXV sesję Rady 
Gminy Bestwina w dniu 25 maja 2006r. Na podstawie posiadanej listy 
obecności stwierdził prawomocność obrad.  
 
Ad.2 

Sekretarzem obrad zgodnie z harmonogramem jednogłośnie wybrany został 
radny Edward Jonkisz. 
 
Ad.3 

Przewodniczący przedstawił projekt porządku obrad jednocześnie prosząc                  
w imieniu Honorowego Obywatela Gminy p. Walerii Owczarz o udzielenie jej 
głosu w tym punkcie. Radni nie wnieśli sprzeciwu i porządek obrad z tą drobną 
poprawką został przyjęty 13 głosami „za” tj. jednogłośnie. 
 
Zgodnie z przyjętym porządkiem głos zabrała p. Waleria Owczarz, która                   
w imieniu własnym i Towarzystwa Miłośników Ziemi Bestwińskiej 
podziękowała Radzie Gminy, Wójtowi Gminy Anatolowi Farudze za wsparcie 
finansowe i duchowe przy organizowaniu Powiatowego Zjazdu Towarzystw 
Regionalnych, który odbył się w dniu 20 maja br. Podziękowania złożyła 
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również wszystkim tym, którzy przyczynili się w organizacji, tym którzy brali 
udział i uświetniali całą tą imprezę kulturalną. Korzystając z głosu 
poinformowała, że Towarzystwo Miłośników Ziemi Bestwińskiej opracowało 
CERTYFIKAT  honorowego odznaczenia „Perła Ziemi Bestwińskiej” 
Odznaczenie to zgodnie z przepisami prawa nadawać będzie można za zasługi           
i miłość do ziemi rodzinnej oraz za wybitne dla jej rozwoju i popularyzacji  
osiągnięcia. Wzór CERTYFIKATU stanowi załącznik nr 3 do nin. protokołu. 
Poinformowała też, że dwa pierwsze CERTYFIKATY – podczas Zjazdu – 
otrzymali: Honorowy Obywatel Gminy Bestwina dr n. Med. Franciszek Maga 
oraz emerytowana nauczycielka  p. Elżbieta Kubica. 
Pani Waleria Owczarz w swoim wystąpieniu pokrótce przedstawiła przebieg 
tego wielkiego dla Bestwiny święta informując, że szczegóły będzie można 
przeczytać na stronie internetowej powiatu, a także w kilku gazetach (Kronika, 
Dziennik Zachodni, Echo,Gość Niedzielny, Miesięcznik Śląsk ). 
Po tym wystąpieniu Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek złożył 
gratulacje dla Pani Walerii Owczarz i całego Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Bestwińskiej. 
 

Ad.4 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek stwierdził, że protokół z ostatniej 
sesji z dnia 27 kwietnia 2006r. został sporządzony prawidłowo i znajduje się do 
wglądu na sali obrad. Na co dzień znajduje się do wglądu w Biurze Rady 
Gminy. Do protokołu nie wniesiono uwag i w wyniku głosowania został on 
przyjęty 13 głosami „za” tj. jednogłośnie. 
 
Ad.5  

W liczbie 13 radnych Rada Gminy przystąpiła do podjęcia uchwał.                    
Opinie komisji stałych Rady Gminy Bestwina do przedstawionych projektów 
przedstawiali przewodniczący poszczególnych komisji stałych. W zastępstwie 
nieobecnego Benedykta Kohuta - przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, 
Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego – opinię przedstawiała radna Danuta 
Kubik członek tej Komisji. 
 

Rada Gminy podejmowała uchwały w sprawie: 
 
1. zmiany Uchwały Nr XXXI/222/2005 z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie 
budżetu gminy na 2006r. 
Opinie komisji do projektu uchwały – pozytywne. 
Brak głosów w dyskusji. 
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXV/243/2006 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 i 
stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu. 
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2. zmiany treści Załącznika Nr 9 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXI/222/2005 
z dnia  28 grudnia 2005r. w sprawie budżetu gminy na 2006 rok    
Opinie komisji do projektu uchwały – pozytywne. 
Brak głosów w dyskusji. 
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXV/244 /2006 w sprawie zmiany 

treści Załącznika Nr 9 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXI/222/2005 z 

dnia  28 grudnia 2005r. w sprawie budżetu gminy na 2006 rok   – została 
przyjęta 13 głosami „za” tj. jednogłośnie i stanowi załącznik nr 5 do nin. 
protokołu. 

 

3. wykupu nieruchomości w Kaniowie (przepompownia), 
Opinie komisji do projektu uchwały – pozytywne. 
Brak głosów w dyskusji. 
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXV/245/2006 w sprawie wykupu 
nieruchomości w Kaniowie (przepompownia) - została przyjęta                      
13  głosami „za” tj. jednogłośnie i stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu. 

 

4. wykupu nieruchomości w Kaniowie (dot. ul. Słonecznej),  
Opinie komisji do projektu uchwały – pozytywne. 
Brak głosów w dyskusji. 
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXV/246/2006 w sprawie wykupu 
nieruchomości w Kaniowie (dot. ul. Słonecznej) - została przyjęta 13 
głosami „za” tj. jednogłośnie  i stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu. 

 

5. wykupu nieruchomości w Kaniowie (dot. ul. Mirowskiej,  
Opinie komisji do projektu uchwały – pozytywne. 
Brak głosów w dyskusji. 
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXV/247/2006 w sprawie wykupu 
nieruchomości w Kaniowie (dot. ul. Mirowskiej - została przyjęta 13 
głosami „za” tj. jednogłośnie  i stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu. 
 

6. wykupu nieruchomości w Kaniowie (dot. ul. Mirowskiej), 
Opinie komisji do projektu uchwały – pozytywne. 
Brak głosów w dyskusji. 
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXV/248/2006 w sprawie wykupu 
nieruchomości w Kaniowie (dot. ul. Mirowskiej) - została przyjęta 13 
głosami „za” tj. jednogłośnie  i stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu. 

 
7. sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu,  
Opinie komisji do projektu uchwały – pozytywne. Jedynie w Komisji 
Budżetu i Finansów jeden członek Komisji był przeciw. 
W dyskusji głos zabrali: 
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Radny Antoni Grygierzec – zabierając głos stwierdził, że ten głos przeciwny, 
to jest jego głos, chociaż, jak podkreślił nie jest przeciwny samej sprzedaży 
lecz chodzi mu o plan zagospodarowania tego terenu. Jest go ok. 10ha 
akwenu i przylegających terenów. Sprzedając ich część nie wiadomo jak 
będzie zagospodarowana reszta. Są kajaki i rekreacja i jest to wszystko nie 
uporządkowane. Latem jest chaos. Dlatego jest zdania, że powinien być 
szczegółowy plan zagospodarowania. Wówczas, sprzedając część terenów 
wiadomo byłoby na co przeznaczyć środki ze sprzedaży. Uważa bowiem, że 
pieniądze ze sprzedaży powinny tam pozostać chociażby na oświetlenie 
terenu, parking, plażę itp. Dlatego też stwierdził, że wobec braku tego planu, 
w tym momencie, jest przeciwny sprzedaży. 
 
Radny Edward Jonkisz podobnie prosił, aby środki ze sprzedaży przeznaczyć 
na zagospodarowanie tego terenu. 
 
Radny Ludwik Mieszczak uważa, że należy generalnie opracować koncepcję 
gospodarki gminnymi gruntami, bo ponosimy koszty utrzymania swojej 
własności. Uważa, że należy dokonać podziału tych terenów zgodnie                  
z planem zagospodarowania przestrzennego gminy i te grunty sprzedać. 
 
Przewodniczący Jerzy Zużałek przychylił się do głosów radnych Antoniego 
Grygierca i Edwarda Jonkisza, aby te środki ze sprzedaży, o której mowa      
w projekcie uchwały, zostały zainwestowane na tych pozostałych 
przylegających terenach. Jest za tym, aby dziś podjąć uchwałę o  sprzedaży 
jednocześnie wierząc  w mądrość Wójta i Rady Gminy, że te środki zostaną 
spożytkowane prawidłowo. 
 
Wójt Anatol Faruga  krótko podsumował, że bez pełnej prywatyzacji terenów 
gminnych nie będzie w przyszłości gminy  stać na ich  utrzymanie. 
Podkreślił, że tylko osoba prywatna może przynieść korzyści płacąc podatki         
i zatrudniając ludzi. 
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad 
projektem uchwały. 
 
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXV/249/2006 w sprawie sprzedaży 
nieruchomości w drodze przetargu - została przyjęta 12  głosami „za” przy  
0 głosach „przeciw i 1 głosie „wstrzymującym się. Uchwała stanowi 
załącznik nr 10 do nin. protokołu. 

 

8. zamiany nieruchomości,  
Wójt przybliżył ten projekt uchwały i poinformował, że na komisjach ten 
problem był szczegółowo omawiany (dot. państwa Kłodów) i jest jedna 
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uwaga, aby przed sporządzeniem aktu notarialnego spisana była umowa 
służebności drogi na rzecz państwa Gajdów zgodnie ze sporządzoną 
wcześniej notatką, która została sporządzona w obecności stron oraz radnych                      
z Bestwiny. 
Opinie komisji do projektu uchwały – pozytywne z tym zastrzeżeniem,                
o którym mówił Wójt. 
Brak głosów w dyskusji. 
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXV/250/2006 w sprawie zamiany 

nieruchomości - została przyjęta 13 głosami „za” tj. jednogłośnie  i stanowi 
załącznik nr 11 do nin. protokołu. 

 
9. zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy 
Bestwina oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z wyłapanymi 
zwierzętami,  
Opinie komisji do projektu uchwały – pozytywne. 
Brak głosów w dyskusji. 
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXV/251/2006 w sprawie zasad i 
warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy 

Bestwina oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z wyłapanymi 

zwierzętami - została przyjęta 13 głosami „za” tj. jednogłośnie  i stanowi 
załącznik nr 12 do nin. protokołu. 

 
10. desygnowania przedstawicieli organu prowadzącego szkołę do składu 
komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno 
Przedszkolnego w Kaniowie oraz upoważnienia Wójta Gminy Bestwina do 
ogłoszenia tegoż konkursu i wskazania przewodniczącego komisji 
konkursowej,  
Opinie komisji do projektu uchwały – pozytywne. Komisja Edukacji 
wytypowała w skład komisji konkursowej następujące osoby: radnego 
Benedykta Kohuta , radnego Edwarda Jonkisza oraz Dyrektora GZOSiP 
Arkadiusza Maja. 
Brak głosów w dyskusji. 
Zgłoszone kandydatury w głosowaniu zostały przyjęte 13 głosami „za” 
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXV/252/2006 w sprawie 

desygnowania przedstawicieli organu prowadzącego szkołę do składu 

komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno 

Przedszkolnego w Kaniowie oraz upoważnienia Wójta Gminy Bestwina 

do ogłoszenia tegoż konkursu i wskazania przewodniczącego komisji 

konkursowej - została przyjęta 13 głosami „za” tj. jednogłośnie  i stanowi 
załącznik nr 13 do nin. protokołu. 

 
11. desygnowania przedstawicieli organu prowadzącego szkołę do składu 
komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Gimnazjum w Bestwinie oraz 
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upoważnienia Wójta Gminy Bestwina do ogłoszenia tegoż konkursu i 
wskazania przewodniczącego komisji konkursowej,  
Opinie komisji do projektu uchwały – pozytywne. Komisja Edukacji 
wytypowała w skład komisji konkursowej następujące osoby: radnego 
Benedykta Kohuta , radną Marię Maroszek oraz Dyrektora GZOSiP 
Arkadiusza Maja. 
Brak głosów w dyskusji. 
Zgłoszone kandydatury w głosowaniu zostały przyjęte 13 głosami „za” 
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXV/253/2006 w sprawie 

desygnowania przedstawicieli organu prowadzącego szkołę do składu 

komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Gimnazjum w Bestwinie 

oraz upoważnienia Wójta Gminy Bestwina do ogłoszenia tegoż konkursu 

i wskazania przewodniczącego komisji konkursowej - została przyjęta 13 
głosami „za” tj. jednogłośnie  i stanowi załącznik nr 14 do nin. protokołu. 

 
12. desygnowania przedstawicieli organu prowadzącego szkołę do składu 
komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno 
Przedszkolnego w Bestwinie oraz upoważnienia Wójta Gminy Bestwina do 
ogłoszenia tegoż konkursu i wskazania przewodniczącego komisji 
konkursowej,  
Opinie komisji do projektu uchwały – pozytywne. Komisja Edukacji 
wytypowała w skład komisji konkursowej następujące osoby: radnego 
Benedykta Kohuta , radną Marię Maroszek oraz Dyrektora GZOSiP 
Arkadiusza Maja. 
Brak głosów w dyskusji. 
Zgłoszone kandydatury w głosowaniu zostały przyjęte 13 głosami „za” 
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXV/254/2006 w sprawie 

desygnowania przedstawicieli organu prowadzącego szkołę do składu 

komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno 

Przedszkolnego w Bestwinie oraz upoważnienia Wójta Gminy Bestwina 

do ogłoszenia tegoż konkursu i wskazania przewodniczącego komisji 

konkursowej - została przyjęta  13 głosami „za” tj. jednogłośnie  i stanowi 
załącznik nr              15 do nin. protokołu. 

 
13. desygnowania przedstawicieli organu prowadzącego szkołę do składu 
komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Gimnazjum w Bestwince oraz 
upoważnienia Wójta Gminy Bestwina do ogłoszenia tegoż konkursu                      
i wskazania przewodniczącego komisji konkursowej, 
Opinie komisji do projektu uchwały – pozytywne. Komisja Edukacji 
wytypowała w skład komisji konkursowej następujące osoby: radnego 
Benedykta Kohuta , radną Danutę Kubik oraz Dyrektora GZOSiP 

Arkadiusza Maja. 

Brak głosów w dyskusji. 
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Zgłoszone kandydatury w głosowaniu zostały przyjęte 13 głosami „za” 
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXV/255/2006 w sprawie 

desygnowania przedstawicieli organu prowadzącego szkołę do składu 

komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Gimnazjum w Bestwince 

oraz upoważnienia Wójta Gminy Bestwina do ogłoszenia tegoż konkursu  

i wskazania przewodniczącego komisji konkursowej - została przyjęta 13  
głosami „za” tj. jednogłośnie  i stanowi załącznik nr 16 do nin. protokołu. 

 
14. udzielenia przez Gminę Bestwina pomocy finansowej w formie dotacji 
celowej dla Powiatu Bielskiego, przeznaczonej na dofinansowanie budowy 
mostu na rzece Białej,  
Opinie komisji do projektu uchwały – pozytywne. 
Brak głosów w dyskusji. 
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXV/256/2006 w sprawie udzielenia 
przez Gminę Bestwina pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla 

Powiatu Bielskiego, przeznaczonej na dofinansowanie budowy mostu na 

rzece Białej - została przyjęta 13 głosami „za” tj. jednogłośnie  i stanowi 
załącznik nr 17 do nin. protokołu. 

 
15. udzielenia przez Gminę Bestwina pomocy finansowej w formie dotacji 
celowej dla Powiatu Bielskiego, przeznaczonej na zakup aparatu 
medycznego do wykonywania badań ultrasonograficznych przez Beskidzkie 
Centrum Onkologii im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej 
Opinie komisji do projektu uchwały – pozytywne. 
Brak głosów w dyskusji. 
W wyniku głosowania  Uchwała Nr XXXV/257 /2006 w sprawie 

udzielenia przez Gminę Bestwina pomocy finansowej w formie dotacji 

celowej dla Powiatu Bielskiego, przeznaczonej na zakup aparatu 

medycznego do wykonywania badań ultrasonograficznych przez 

Beskidzkie Centrum Onkologii im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - 

została przyjęta 13 głosami „za” tj. jednogłośnie  i stanowi załącznik nr 18  
do nin. protokołu. 

 

Ad.6  

W informacjach bieżących Przewodniczący Jerzy Zużałek odczytał pisma, które 
wpłynęły do Rady Gminy od: 

• Ochotniczej Straży Pożarnej w Bestwince – dot. przyznania środków 
finansowych na otwarcie świetlicy dla młodzieży sołectwa Bestwinki – 
zał. nr 19 do nin. protokołu. 

• Urzędu Parafialnego w Kaniowie – dot. powiększenia cmentarza                       
i budowy kaplicy cmentarnej  - zał. nr 20 do nin. protokołu. 
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• Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku – Białej – dot. listu 
184 mieszkańców gminy wyrażających sprzeciw przeciwko uchwale 
Rady Gminy - zał. nr 21 do nin. protokołu. 

 
Nad odczytanymi pismami Przewodniczący Jerzy Zużałek otworzył dyskusję: 
 
Wójt Gminy Anatol Faruga w pierwszej kolejności odniósł się do pisma OSP 
Bestwinka informując, że prośba została w 80% już zrealizowana, bo komputer 
został odebrany, do odbioru jest stół ping-pongowy i pozostanie jedynie sprawa 
stolików, która też zostanie załatwiona. 
 
W sprawie budowy kaplicy i poszerzenia cmentarza to poinformował, że na 
dzień dzisiejszy jest pismo Urzędu Parafialnego. Pismo zostało na sesji 
odczytane. Jest też opinia Rady Sołeckiej w Kaniowie. Ponadto Komisja 
Edukacji, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego wnioskuje, aby 
dodatkowo była opinia Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej, gdyż teren                    
o którym mowa w piśmie jest w dyspozycji oświaty. Na dzień dzisiejszy 
należałoby zająć stanowisko przez Radę Gminy, czy należy rozpocząć działania 
w tej kwestii. Tym bardziej, że na komisjach zdania były różne co do 
powierzchni i lokalizacji. Wójt uważa, że przede wszystkim powinni 
wypowiedzieć się przedstawiciele Kaniowa. 
 
Radny Antoni Grygierzec poinformował, że wspólnie z radnym Edwardem 
Jonkiszem i radną Danutą Kubik spotkali się  przy cmentarzu w Kaniowie                      
i zgodnie stwierdzili, że budowa kaplicy cmentarnej jest konieczna. Na 
cmentarzu jednak brak miejsca więc zgodzili się z tym, że można by wydzielić 
pod jej budowę część ogrodu szkolnego i nie kolidowałoby to ani z terenami 
rekreacyjnymi ani budową hali sportowej, która też powinna się „urodzić”. 
Stwierdzili natomiast większe problemy z poszerzeniem cmentarza tzn. jak 
zrobić żeby w przyszłości nie kolidowało to przylegającymi  terenami i ich 
przeznaczeniem. Jest też zdania, aby  określić docelowo cmentarz tj. ile Kaniów 
jeszcze będzie potrzebował miejsca.  
 
Radny Ludwik Mieszczak wnioskował, aby koncepcję opracował Wójt ze 
swoimi służbami przy udziale sołtysa i przedstawił ją Radzie Gminy. 
 
Wójt Anatol Faruga poinformował, że taka  była intencja, aby po odczytaniu 
pisma Rada zajęła stanowisko, czy przychyla się do rozpoczęcia procedur                     
i nadania biegu. 
 
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek potwierdził wypowiedź Wójta wyjaśniając, 
że pismo wpłynęło do Rady i Rada winna zająć stanowisko, ponieważ on jako 
Przewodniczący jednoosobowo nie może takiej decyzji podjąć. 
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Radny Edward Jonkisz wyraził swoje zdanie, że kaplica musi być. Problem 
tylko w tym, aby nie kolidowała z terenami rekreacyjnymi. W związku z tym 
uważa, że należy wspólnie z radnymi z Kaniowa i księdzem dokładnie ten 
problem omówić.  
 
Radny Antoni Grygierzec stwierdził, że miejsce przewidziane pod kaplicę nie 
będzie z niczym kolidowało. Ma jednak wątpliwości co do obszaru na 
powiększenie cmentarza. Chciałby, aby tak to zaplanować, żeby wystarczyło 
miejsca jeszcze na inne cele. 
 
Radny Wiesław Szypuła proponował, aby zgodnie z wnioskiem Komisji 
Edukacji, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego wystąpić do Rady 
Rodziców i Rady Pedagogicznej o opinię w tej sprawie, zaś Wójt zajął się 
problemem od strony technicznej. 
 
Przedstawiona propozycja przez radnego Wiesława Szypułę została przyjęta 
przez Radę Gminy 13 głosami „za” tj. jednogłośnie. 
 
Kolejno przewodniczący Jerzy Zużałek otworzył dyskusję nad pismem 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które jak podkreślił, również 
wymaga podjęcia działań przez Radę Gminy. Ze swej strony zaproponował, aby 
sprawę skierować do Komisji Rewizyjnej w celu zbadania, czy uchwała została 
podjęta zgodnie z prawem. 
 
Radna Maria Maroszek  zawnioskowała, aby dodatkowo jeszcze problem od 
strony finansowej zbadała Komisja Budżetu i Finansów. Przypomniała też, że 
jedną z uchwał Zebrania Wiejskiego był wniosek, aby na sesji znalazła  się ta 
sprawa. 
 
Radny Antoni Grygierzec – stwierdził, że Wójt na posiedzeniach komisji 
przedstawił, jak wysokość podatku przedstawia się w innych gminach ( większe 
stawki lub porównywalne) i na tej podstawie, jako radny nie czuje się źle, że 
taką uchwałę nasza Rada podjęła. Wyraził natomiast wątpliwość , czy może być 
w trakcie roku podatkowego dokonana zmiana wysokości wymiaru. Jego 
zdaniem zmiana powinna odbywać się z rokiem kalendarzowym. Prosił, aby 
Komisja Rewizyjna dowiedziała się od strony prawnej, czy ta zasada nie została 
złamana. Jest też zdania, że jeżeli ustala się wysokość podatku według danej 
stawki np. ogródków inaczej terenów rekreacyjnych, to powinno to być 
określone dokładnie, a to może w swojej deklaracji określić właściciel. 
Aktualnie zostało to wytyczone odgórnie bez konsultacji z właścicielem. 
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Zastępca Wójta Stanisław Wojtczak odniósł się tylko do pierwszej części tj. 
zmiany wymiaru podatku w ciągu roku. W tej sprawie przywołał ustawę                       
o opłatach i podatkach lokalnych art.6 ust.1 i 3 o treści „obowiązek podatkowy 
powstaje pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym 
powstała okoliczność uzasadniająca powstanie tego obowiązku. Ust. 3 jeżeli w 
trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość 
opodatkowania w tym roku a w  szczególności zmiana wykorzystania 
przedmiotu opodatkowania, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu po 
miesiącu po którym nastąpiło to zdarzenie. Jeżeli obowiązek powstał lub wygasł 
w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy                   
w których istniał obowiązek”. Tu przypomniał, że ten podatek został naliczony 
proporcjonalnie od sierpnia 2005r. Na pytanie dotyczące zasadności, czy też 
podstawy prawnej, to poinformował, że przepis ten reguluje Rozporządzenie 
Rady Ministrów z 2001 wprowadzone w życie Postanowieniem Starosty 
Bielskiego obejmując w roku 2005 gminę  Bestwina i gminę  Jaworze. Nie 
wypowiadał się co do sposobu, bo to, jak stwierdził,  każdy indywidualnie musi 
dociekać w Starostwie. Podsumowując wyjaśnił, że gmina musi przestrzegać 
przepisów natomiast każdy podatnik otrzymał decyzję, w której była podana 
droga odwoławcza. 
 
Radny Antoni Grygierzec  stwierdził, że owszem, ten przepis dotyczy, ale 
podatnika, który w ciągu roku dokonał zmiany użyteczności nieruchomości. Nie 
zgodził się natomiast z tym, że  odgórnie zostało coś zmienione decyzją 
Starosty. W związku z tym, jego zdaniem, podatek powinien być zmieniony              
z nowym rokiem kalendarzowym. 
 
Wójt wyjaśnił, że jako organ podatkowy zobowiązany był do zmiany tego 
podatku w ciągu roku. W przeciwnym razie byłby oskarżony o utracone 
dochody. 
 
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek przypomniał, że Rada Gminy od trzech lat 
nie zmieniała tej stawki, zostały natomiast w ciągu roku  inaczej sklasyfikowane 
grunty.  
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Jerzy 
Zużałek poddał pod głosowanie wniosek o skierowanie pisma SKO do Komisji 
Rewizyjnej celem zbadania  sprawy, jak również propozycję radnego Antoniego 
Grygierca o zbadanie, czy w trakcie roku wprowadzenie zmiany podatku jest 
zgodne z prawem. 
Wnioski zostały przyjęte 13 głosami „za” tj. jednogłośnie. 
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Informację z działalności międzysesyjnej złożył Wójt Gminy Anatol Faruga: 
 
• przypomniał, że gmina Bestwina wystąpiła do Instytutu Upraw, Nawożenia               
i Gleboznawstwa w Puławach zlecając wstępną kwalifikację obrębów 
ewidencyjnych do  programu, z którego można by uzyskać dopłaty unijne 
(temat omawiany na ostatniej sesji) i jednoznacznie odpowiedź wpłynęła 
negatywna tzn. żadne sołectwo nie zostało zakwalifikowane do tych 
obrębów, które kwalifikowałyby się do starania o dopłaty. 

• uczestniczył w zebraniu wiejskim w Bestwinie i II części zebrania                       
w Kaniowie, 

• brał udział w uroczystościach strażackich gminnych w Janowicach, 
• wyjeżdżał do Urzędu Marszałkowskiego w celu poszukiwania środków                  
z zewnątrz, 

• prowadził rozmowy z KWK i zaplanowane są rozmowy z nowym syndykiem 
Wodzisławskiego Przedsiębiorstwa, 

• uczestniczył w rozmowach ze Starostą Bielskim i jego służbami w sprawie 
dróg powiatowych,  

• na ul. Podleskiej trwa przygotowanie pod tzw. rozścielacz, 
• odbyła się uroczystość promująca gminę, o której mówiła p. Waleria 
Owczarz – Zjazd Towarzystw Regionalnych, 

• uczestniczył w uroczystości w Książnicy Beskidzkiej, na której Gminna 
Biblioteka Publiczna w Bestwinie już drugi raz z rzędu uzyskała pierwsze 
miejsce w powiecie (w tym roku były dwa pierwsze miejsca :Bestwina                  
i Wilkowice), 

• przewidziana jest kontrola w Referacie Służb Obywatelskich (meldunki), 
• prowadził rozmowy z Czechowicami w sprawie komunikacji z Kaniowa na 
czas remontu mostu i trwającego objazdu. Rozmowy zakończyły się 
niepowodzeniem, ponieważ tamtejsza Rada Miejska nie chce wyrazić zgody, 
pomimo zaoferowanej dopłaty i pomimo chęci wyrażonej przez 
przewoźnika. W tym miejscu Wójt Anatol Faruga zwrócił się do 
Przewodniczącego Jerzego Zużałka o pomoc w rozmowach z tamtejszym 
Przewodniczącym Rady Miejskiej , ponieważ jest to sprawa bardzo pilna.  

 
Ad.7 

W ramach wniosków i zapytań Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek 
odczytał wnioski z zebrania wiejskiego w Bestwinie. Wnioski stanowią 
załącznik nr 22 do nin. protokołu. 
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Wnioski ustnie zgłosili: 
 
Radny Edward Jonkisz wnioskował, aby w przyszłości po sprzedaży następnych 
działek przy akwenach wodnych w Kaniowie, pieniądze były przeznaczone na 
dalsze zagospodarowanie tych terenów w stylu sportowo-rekreacyjnym. 
 
Radny Antoni Grygierzec zapytał, czy służby gminne robią przeglądy gminnych 
ulic, oznakowania, bo jak zauważył, znaki są przewrócone, zamalowane. 
Zapytał też, kiedy rozpoczną się w Kaniowie prace inwestycyjno-remontowe, bo 
ma być remontowana ul. Sarnia, ul. Wieczorka, remont przedszkola, kanalizacja 
na ul. Dankowickiej. 
 
Radny Tadeusz Wróbel wyraził niezadowolenie i uwagi pod adresem firm 
remontujących drogi. Prace, jego zdaniem, są wykonywane nierzetelnie. Zwrócił 
uwagę, że dziury są łatane tak, że po odjechaniu firmy remontowej wypadają na 
nowo. 
 
Radny Edward Jędrzejko zgłosił, że sygnalizacja świetlna w centrum Bestwiny 
jest źle wyregulowana tzn. jest długi czas oczekiwania na zielone światło dla 
przechodniów, pomimo naciskania na włącznik umieszczony na słupie 
sygnalizacji. 
Również zgłosił zapadlisko na skrzyżowaniu w centrum Bestwiny oraz suchego 
dęba również w tym miejscu. 
 
Radna Krystyna Grygier zgłosiła konieczność oznakowania przejścia w centrum 
Janowic i przy szkole w Janowicach. 
 
Radny Antoni Grygierzec wyraził swoje uwagi do funkcjonującej sygnalizacji 
świetlnej w Bestwinie oraz przytoczył oznakowania przejść – bardziej 
wyrazistych, na przykładzie innych gmin. 
 
Radny Jerzy Zużałek prosił o informację w sprawie mostu na rzece Białej oraz 
poinformował, że interweniował w Starostwie w sprawie oświetlenia kładki 
obok rozebranego mostu. 
 
Ad. 8 

Na część wniosków i zapytań udzielono odpowiedzi: 
 
Wójt Gminy Anatol Faruga: 
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• przeglądy dróg i znaków wykonywane są na bieżąco i na bieżąco znaki są 
przez chuliganów niszczone. W ciągu jednej nocy ukradziono też 11 kratek 
przy drogach powiatowych, 

 
• dziury wylatują w drogach pomimo ich załatania, ale taka jest technologia 
łatania dziur w całym kraju i przyjęta przez inżynierów drogowców, 

 
• sygnalizacja świetlna – celem było spowolnienie ruchu. Każda zmiana ich 
działania wymaga zgody Policji i Zarządu Dróg Powiatowych, 

• zagłębienie w centrum Bestwiny oraz suchy dąb zostały zgłoszone w 
Zarządzie Dróg Powiatowych i Zarząd zajmie się tym przy planowanym 
remoncie, 

 
• przejście w Janowicach będzie wykonane w najbliższym czasie, 
 
• budowa mostu i powieszenie lampy – lampa będzie powieszona, ale firma, 
która ma to wykonać musi mieć pełną dokumentację na jej powieszenie 
(takie są wymogi Unijne). Stąd opóźnienie, ale będzie to wykonane. Prace, 
zaś przy moście posuwają się bardzo wolno. Pierwotna wersja i badania 
określały, że wystarczy zdjąć warstwę jezdni. Podczas prac  dwa filary, które 
stały w rzece uległy zniszczeniu tj. jeden sam się przewrócił, a drugi był tak 
zniszczony, że też trzeba było go rozebrać. W związku z nieprzewidzianymi 
dodatkowymi pracami braknie pieniędzy wykonawcy na remont mostu, 
bowiem projekt tych prac nie uwzględniał. Trzeba więc dokonać 
przeprojektowania i przeliczenia kosztorysu i podpisać aneks do umowy. 
Wszystko to już się dzieje i w najbliższą sobotę lub poniedziałek aneks do 
umowy będzie podpisany i firma wykonawcza rozpocznie prace według 
zapewnień Dyrektora Zarządu Dróg oraz członka Zarządu Powiatu. 

 
Kierownik Referatu Służb Technicznych Bożena Stankiewicz: 
• remont cząstkowy ul. Braci Dudów nie został jeszcze odebrany i jeśli  będzie 
nieprawidłowo wykonany, to prace nie zostaną odebrane, 

 
• inwestycje na terenie Kaniowa i przetargi to: 

- kanalizacja na ul. Dankowickiej – przetarg został przeprowadzony, 
- remont przedszkola – oczekuje się na uprawomocnienie decyzji – 
pozwolenie na budowę i rozpocznie się procedura, 

- remonty cząstkowe będą aktualnie wykonywane, 
- wymiana sieci na ul. Czechowickiej - przetarg został przeprowadzony 
i KOMBEST rozpoczyna prace, 

- ul. Sarnia – w najbliższym czasie będzie ogłoszony przetarg, 
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- kilka innych przetargów jest ogłoszonych, chodzi o: przełomy, boczną 
ul. Krakowskiej, asfalt na ul. Podlesie,  

 
• tabliczki, o których wspominał Przewodniczący Zużałek na ostatniej sesji 
zostały wykonane  i będą zamontowane, 

• ul. Wieczorka – oczekuje się na dokończenie dokumentów i pozwolenie na 
budowę, 

 
Ad.9 

Przed zamknięciem sesji Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek złożył 
gratulacje p. Teresie Lewczak Dyrektorowi Gminnej Biblioteki Publicznej w 
Bestwinie za zajęcie I  miejsca jako najlepszej bibliotece w powiecie. 
 
Dziękując za udział w sesji i dyskusję Przewodniczący  Jerzy Zużałek zamknął 
XXXV sesję Rady Gminy Bestwina w dniu 25 maja 2006r. 
 
Sesja rozpoczęła się o godz. 1500 , a zakończyła o godz. 1705. 
 
Protokółowała                           Sekretarz obrad: 
Insp.Irena Glądys                     Radny Edward Jonkisz 
 


