Bestwina, dn. 22 czerwca 2006r.
P r o t o k ó ł Nr XXXVI/2006
z sesji Rady Gminy Bestwina odbytej w dniu 22 czerwca 2006 roku
w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bestwina.
Protokół obejmuje uchwały Rady Gminy Bestwina od Nr XXXVI/258/2006 do
Nr XXXVI/268/2006.
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%.
Projekt porządku obrad:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
Wybór sekretarza obrad.
Zatwierdzenie projektu porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
Wręczenie nagród Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Bielskiego
najlepszym uczniom szkół podstawowych i gimnazjów gminy Bestwina.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
1. określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planów
finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej,
gminnych instytucji kultury za I półrocze 2006r.
2. udzielenia poręczenia dla OSP w Bestwinie pożyczki długoterminowej
z WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: Termomodernizacja budynku
OSP Bestwina,
3. zmiany Uchwały Nr XXIX/216/2005 Rady Gminy Bestwina z dnia
24 listopada 2005r.w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku
rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów
i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
4. zmiany Uchwały Nr XXXV/243/2006 Rady Gminy Bestwina z dnia 25
maja 2006r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/222/2005 z dnia 28
grudnia 2005r. w sprawie budżetu gminy na 2006r.
5. zmiany Uchwały Nr XXXI/222/2005 Rady Gminy Bestwina z dnia
28 grudnia 2005r.w sprawie budżetu gminy na 2006r.
6. określenia zasad stosowania bonifikaty od ceny sprzedaży na rzecz
najemców lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Bestwina,
7. wyrażenia poparcia dla działań posłów i senatorów ziemi śląskiej
i małopolskiej w sprawie przyspieszenia realizacji drogi ekspresowej S1
na odcinku Mysłowice – Kosztowy - Bielsko-Biała,
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8. Statutu Urzędu Gminy Bestwina,
9. stałych obwodów głosowania,
10. podziału gminy Bestwina na okręgi wyborcze,
7. Wystąpienie przedstawiciela Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej w sprawie
składowiska odpadów komunalnych.
8. Informacje bieżące.
9. Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich.
10. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania.
11. Zamknięcie sesji.
Ad.1 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek przywitał wszystkich radnych
Rady Gminy Bestwina, zaproszonych gości oraz wszystkich pozostałych
przybyłych na obrady. Otworzył XXXVI sesję Rady Gminy Bestwina w dniu
22 czerwca 2006r. Na podstawie posiadanej listy obecności stwierdził
prawomocność obrad.
Ad.2
Sekretarzem obrad zgodnie z harmonogramem jednogłośnie wybrany został
radny Benedykt Kohut.
Ad.3
Przewodniczący przedstawił projekt porządku obrad jednocześnie
wprowadzając autopoprawkę tj. projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały
Nr XXIX/215/2005 Rady Gminy Bestwina z dnia 24 listopada 2005r.
w sprawie określenia na rok 2006 stawek podatku od posiadania psów, zasad
ustalania, poboru oraz terminu płatności tego podatku, ustalenia inkasentów
i wysokości wynagrodzenia za inkaso tego podatku obowiązujących
w Gminie Bestwina. Wyjaśnił, że ten projekt uchwały wiąże się ze zmianą
sołtysa w Kaniowie. Radni nie wnieśli uwag i przyjęli autopoprawkę 14 głosami
„za” tj jednogłośnie. Również porządek obrad z tą zmianą został przyjęty
jednogłośnie.
Ad.4
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek stwierdził, że protokół z ostatniej
sesji z dnia 25 maja 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 14 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Ad.5
Radny Rady Powiatu Bielskiego Leszek Kosmaty wzorem lat ubiegłych
ufundował dyplomy i nagrody najlepszym uczniom szkół z terenu naszej gminy.
Przed wręczeniem nagród wyróżnionym uczniom Przewodniczący Rady Gminy
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Jerzy Zużałek odczytywał o każdym z nich opinię wydaną przez dyrekcję danej
szkoły. Wręczając uczniom nagrody Pan Leszek Kosmaty życzył im dalszych
sukcesów w nauce. Najlepsi nagrodzeni uczniowie to:
- Maciej Kręzel
Gimnazjum Bestwina
- Maria Jonkisz
Gimnazjum Bestwinka
- Piot Żyrek
- Szkoła Podstawowa w Bestwinie
- Kamil Zeman
Szkoła Podstawowa w Bestwince
- Katarzyna Kolano
Szkoła Podstawowa w Janowicach
- Anna Łukoś
- Szkoła Podstawowa w Kaniowe
Pakiet tych opinii stanowi załącznik nr 3 do nin. protokołu.
Po tym bardzo miłym akcencie została ogłoszona 5 minutowa przerwa na
wykonanie wspólnego zdjęcia z fundatorem nagród p. Leszkiem Kosmatym oraz
radnymi.
Ad.6
W liczbie 14 radnych Rada Gminy przystąpiła do podejmowania uchwał.
Opinie komisji stałych Rady Gminy Bestwina do przedstawionych projektów
przedstawiali przewodniczący poszczególnych komisji stałych tj.:
• Komisji Budżetu i Finansów – Przewodniczący Wiesław Szypuła,
• Komisji Rozwoju Gminy, Ochrony I kształtowania Środowiska –
Przewodniczący Tadeusz Wróbel
• Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego –
Przewodniczący Benedykt Kohut,
Rada Gminy podejmowała następujące uchwały w sprawie:
1. określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planów
finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej,
gminnych instytucji kultury za I półrocze 2006r.
Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, o wprowadzonej przez
wnioskodawcę autopoprwki do projektu uchwały w § 1 projektu uchwały
gdzie słowa „zobowiązuje się Wójta...” zastępuje się słowami „Wójt Gminy
przedstawia...”
Wyjaśnień do projektu udzielił Wójt Anatol Faruga.
Projekt pozytywnie został zaopiniowany przez komisje.
Brak głosów w dyskusji.
Autopoprawka została przyjęta 14 głosami „za” tj. jednogłośnie.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXVI/258/2006 w sprawie
określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planów
finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej,
gminnych instytucji kultury za I półrocze 2006r. – została przyjęta 14
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głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 4 do nin.
protokołu.
2. udzielenia poręczenia dla OSP w Bestwinie pożyczki długoterminowej
z WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: Termomodernizacja budynku
OSP Bestwina,
Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował o wprowadzonej przez
wnioskodawcę autopoprwki do projektu uchwały tj. w § 2 została wpisana
ratalna spłata pożyczki w poszczególnych latach, zaś dotychczasowy § 2
otrzymał numer § 3 i został uszczegółowiony o źródła spłaty wydatków
z tytułu poręczenia.
Wyjaśnień do projektu udzielił Wójt Anatol Faruga.
Projekt pozytywnie został zaopiniowany przez komisje.
Brak głosów w dyskusji.
Autopoprawka została przyjęta 14 głosami „za” tj. jednogłośnie.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXVI/259/2006 w sprawie udzielenia
poręczenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bestwinie pożyczki
długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn.: Termomodernizacja
budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bestwinie – została przyjęta 14
głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do nin.
protokołu.
3. zmiany Uchwały Nr XXIX/216/2005 Rady Gminy Bestwina z dnia
24 listopada 2005r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku
rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i
określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował o wprowadzonej przez
wnioskodawcę autopoprwki do projektu uchwały
tj. § 1 został
uszczegółowiony przez wprowadzenie wyrazów „sołectwo Kaniów Wiesław Pietraszko” zastępuje się zapisem w brzmieniu „Sołectwo Kaniów”
– Edward Jonkisz.
Wyjaśnień do projektu udzielił Wójt Anatol Faruga.
Projekt pozytywnie został zaopiniowany przez komisje.
Brak głosów w dyskusji.
Autopoprawka została przyjęta 14 głosami „za” tj. jednogłośnie.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXVI/260/2006 w sprawie zmiany
Uchwały Nr XXIX/216/2005 Rady Gminy Bestwina z dnia 24 listopada
2005r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i
podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia
wysokości wynagrodzenia za inkaso – została przyjęta 14 głosami „za” tj.
jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu.
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4. zmiany Uchwały Nr XXIX/215/2005 Rady Gminy Bestwina z dnia
24 listopada 2005r.w sprawie określenia na rok 2006 stawek podatku od
posiadania psów, zasad ustalania, poboru oraz terminu płatności tego
podatku, ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso tego
podatku obowiązujących w Gminie Bestwina
Wyjaśnień do projektu udzielił Wójt Anatol Faruga.
Brak głosów w dyskusji.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXVI/261/2006 w sprawie zmiany
Uchwały Nr XXIX/215/2005 Rady Gminy Bestwina z dnia 24 listopada
2005r.w sprawie określenia na rok 2006 stawek podatku od posiadania
psów, zasad ustalania, poboru oraz terminu płatności tego podatku,
ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso tego podatku
obowiązujących w Gminie Bestwina – została przyjęta 14 głosami „za” tj.
jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu.
5. zmiany Uchwały Nr XXXV/243/2006 Rady Gminy Bestwina z dnia
25 maja 2006r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/222/2005 z dnia
28 grudnia 2005r. w sprawie budżetu gminy na 2006r.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że w tym projekcie uchwały
została przez wnioskodawcę wprowadzona autopoprawka w tytule uchwały z
brzmienia, jak powyżej, na brzmienie: „w sprawie zmiany Uchwały
Nr XXXV/243/2006 Rady Gminy Bestwina z dnia 25 maja 2006r.
Wyjaśnień do projektu udzielił Wójt Anatol Faruga.
Projekt pozytywnie został zaopiniowany przez komisje.
Brak głosów w dyskusji.
Autopoprawka została przyjęta 14 głosami „za” tj. jednogłośnie.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXVI/262/2006 w sprawie zmiany
Uchwały Nr XXXV/243/2006 Rady Gminy Bestwina z dnia 25 maja
2006r. – została przyjęta 14 głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi
załącznik nr 8 do nin. protokołu.
6. zmiany Uchwały Nr XXXI/222/2005 Rady Gminy Bestwina z dnia
28 grudnia 2005r. w sprawie budżetu gminy na 2006r.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że w tym projekcie uchwały
została przez wnioskodawcę wprowadzona autopoprawka.
Szczegółowo wprowadzone zmiany omówiła Skarbnik Gminy Stanisława
Grzywa. Dla dokładnego zobrazowania wprowadzonych zmian do protokołu
został dołączony pierwotny projekt uchwały.
Projekt pozytywnie został zaopiniowany przez komisje.
Brak głosów w dyskusji.
Autopoprawka została przyjęta 14 głosami „za” tj. jednogłośnie.
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W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXVI/263/2006 w sprawie zmiany
Uchwały Nr XXXI/222/2005 Rady Gminy Bestwina z dnia 28 grudnia
2005r. w sprawie budżetu gminy na 2006r. – została przyjęta 14 głosami
„za” tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu.
7. określenia zasad stosowania bonifikaty od ceny sprzedaży na rzecz najemców
lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Bestwina,
Wójt Gminy Anatol Faruga dla przypomnienia poinformował, że projekt
uchwały został przygotowany w związku ze skargą Wojewody Śląskiego do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego o stwierdzenie nieważności
uchwały Nr XXXIII/238/2006 Rady Gminy Bestwina z dnia 30 marca 2006r.
w sprawie określenia zasad stosowania bonifikaty od ceny oraz rozłożenia
płatności na raty przy sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych
stanowiących własność Gminy Bestwina.
Kopia skargi stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu
Przygotowany nowy projekt uchwały uwzględnia stanowisko Wojewody
Śląskiego
Projekt pozytywnie został zaopiniowany przez komisje.
Brak głosów w dyskusji.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXVI/264/2006 w sprawie
określenia zasad stosowania bonifikaty od ceny sprzedaży na rzecz
najemców lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Bestwina –
została przyjęta 14 głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik
nr 11 do nin. protokołu.
8. wyrażenia poparcia dla działań posłów i senatorów ziemi śląskiej i
małopolskiej w sprawie przyspieszenia realizacji drogi ekspresowej S1 na
odcinku Mysłowice – Kosztowy - Bielsko-Biała,
Wójt Anatol Faruga wyjaśnił, że jest to uchwała intencyjna.
Projekt pozytywnie został zaopiniowany przez komisje.
Brak głosów w dyskusji.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXVI/265/2006 w sprawie
wyrażenia poparcia dla działań posłów i senatorów ziemi śląskiej i
małopolskiej w sprawie przyspieszenia realizacji drogi ekspresowej S1
na odcinku Mysłowice – Kosztowy - Bielsko-Biała – została przyjęta 14
głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 12 do nin.
protokołu.
9. Statutu Urzędu Gminy Bestwina,
Wójt Gminy wyjaśniając poinformował, że statuty urzędów gmin do tej pory
nie były wymagane i żadna gmina w Polsce nie posiadała statutu urzędu, bo
każda z gmin opierała się na statucie gminy. Z chwilą zmiany ustawy
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o finansach publicznych statuty urzędów gmin są wymagane i muszą być
zatwierdzone przez Radę Gminy w terminie do 30 czerwca 2006r.
Projekt pozytywnie został zaopiniowany przez komisje.
Brak głosów w dyskusji.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXVI/266/2006 w sprawie Statutu
Urzędu Gminy Bestwina – została przyjęta 14 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do nin. protokołu.
10. stałych obwodów głosowania,
Wójt Gminy wyjaśnił, że zmiana dotychczasowej uchwały podyktowana
została tym, że zostały w niej zawarte siedziby obwodowych komisji
wyborczych, co według wyjaśnień Państwowej Komisji Wyborczej,
wykracza poza delegację ustawową. Jest to więc sprawa techniczna.
Projekt pozytywnie został zaopiniowany przez komisje.
Brak głosów w dyskusji.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXVI/267/2006 w sprawie stałych
obwodów głosowania – została przyjęta 14 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do nin. protokołu.
11. podziału gminy Bestwina na okręgi wyborcze,
Wójt poinformował, że projekt uchwały został przygotowany w oparciu
o ustawę – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw oraz o wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej. Jak wynika z
przedstawionych materiałów sołectwo Bestwina traci jeden mandat radnego
na rzecz sołectwa Janowice.
Opinie Komisji:
Komisja Rozwoju Gminy, Ochrony i Kształtowania Środowiska nie zajęła
stanowiska do tego projektu uchwały.
Komisja Budżetu i Finansów – w posiedzeniu uczestniczyła jako gość radna
– sołtys Maria Maroszek, która w imieniu Rady Sołeckiej w Bestwinie
wyraziła sprzeciw wobec zaistniałej sytuacji związanej ze stratą jednego
mandatu w sołectwie Bestwina. W związku z powyższym została wszczęta
procedura wyjaśniająca i po uzyskanych wyjaśnieniach komisja pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały i w głosowaniu jawnym przyjęła go 4 głosami
„za”, przy 1 głosie „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym”.
Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego, jako
pierwsza komisja, która odbyła swoje posiedzenie nie wnosiła uwag.
Przewodniczący tej komisji Benedykt Kohut zapytał, czy wzrosła na tyle
liczba osób w Janowicach, aby Janowice uzyskały dodatkowy mandat.
Ponadto zapytał, co będzie , jak Rada Gminy takiej uchwały nie podejmie.
Wyjaśnień udzielił Zastępca Wójta Stanisław Wojtczak, informując, że
Urząd Gminy wystąpił do Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w
Bielsku-Białej z prośbą o interpretację konieczności zmiany dotychczasowej
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uchwały. Z uzyskanych pisemnych wyjaśnień wynika, że taka zmiana
podyktowana jest wyliczeniami, z których wynika, że największą okręgową
normę przedstawicielską posiadają Janowice. Stąd też zostaliśmy
zobowiązani do przygotowania projektu uchwały
w takiej formie.
Poinformował też, że jeśli mieszkańcy sołectwa Bestwina nie zgodzą się z tą
uchwałą, to w ciągu 5 dni mogą złożyć skargę na uchwałę do Komisarza
Wyborczego zgodnie z art. 93 ordynacji wyborczej. W ciągu 5 dni Komisarz
jest zobowiązany wydać Postanowienie i doręczyć skarżącemu i Radzie
Gminy. Od Postanowienia służy odwołanie do Państwowej Komisji
Wyborczej również w terminie 5 dni od daty doręczenia. Przytoczył też art.
203a, który mówi, że: „Jeżeli, właściwe organy nie wykonują w terminie, w
sposób zgodny z prawem zadań dotyczących utworzenia obwodów
głosowania, powołania obwodowych komisji wyborczych, sporządzenia
spisów wyborców lub podziału gminy na okręgi wyborcze, właściwy
komisarz wyborczy wzywa te organy do wykonania zadań w sposób zgodny
z prawem w wyznaczonym terminie, a w razie bezskutecznego upływu
terminu niezwłocznie wykonuje te zadania i powiadamia o tym Państwową
Komisje Wyborczą.
Również radna Maria Maroszek poinformowała, że w imieniu Rady
Sołeckiej w Bestwinie wspólnie z członkiem tej Rady udali się do Delegatury
Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej, ponieważ Rada Sołecka nie
zgadza się z takimi wyliczeniami i stratą jednego mandatu radnego.
Wyjaśnienia, które uzyskała w Delegaturze potwierdziły jednak wypowiedź
Zastępcy Wójta. W związku z tym, jeżeli mieszkańcy nie zgodzą się
z podjęta uchwałą, będą mogli złożyć skargę w ciągu 5 dni od dnia podania
jej do publicznej wiadomości.
Brak dalszych głosów w dyskusji.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXVI/268/2006 w sprawie podziału
gminy Bestwina na okręgi wyborcze – została przyjęta 8 głosami „za” przy
3 głosach „przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących się”. Uchwała stanowi
załącznik nr 15 do nin. protokołu.
Ad. 7
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek udzielił głosu zaproszonemu
gościowi - Naczelnikowi Wydziału Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej
p. Adamowi Grzywaczowi, który przybył na obrady, aby przedstawić sytuację,
jaka jest w chwili obecnej, dotyczącą budowy kompleksowego systemu
gospodarki odpadami dla Bielska-Białej i gmin powiatu bielskiego. Na wstępie
Pan Adam Grzywacz rozpoczął od krótkiej historii w tym temacie, ponieważ
początek tego założenia datowany jest w sierpniu 2004r. kiedy to Rada Gminy
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Bielska-Białej i Rada Powiatu Bielskiego podjęła uchwałę o porozumieniu
między Bielskiem- Białą, a powiatem bielskim na przystąpienie do budowy
kompleksowego systemu gospodarki odpadami dla miasta Bielsko-Biała i gmin
powiatu bielskiego. W związku z tym, że 29 lipca 1995r.nastąpiła zmiana
ustawy o odpadach i innych ustaw związanych z gospodarką odpadami, na
gminę zostały nałożone pewne obowiązki dodatkowe, jak między innymi:
zapewnienie wszystkim mieszkańcom gminy zorganizowanego systemu odbioru
odpadów komunalnych, zapewnienie warunków funkcjonowania systemu
selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, ograniczenie
składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. Zapewnienie
tych warunków ogranicza masę składowania odpadów na składowiskach i są
poszczególne daty, jak i procentowy udział w składowaniu tych odpadów na
składowisku. Pierwsza taką datą jest 31 grudnia 2010 - nie może być
składowane więcej jak 75% masy wagowej odpadu biodegradowalnego na
składowisku. W 2013 roku może być już tylko 50%, a w 2020 roku jest to już
35%. Jak podkreślił, masa biodegradowalna powoduje jedno z największych
zagrożeń środowiska, jeżeli chodzi o składowanie. Zagrożenie to występuje z
dwóch względów: pierwsze to gazy składowiskowe, które ulatniając się w
atmosferę powodują dziury ozonowe. Następna sprawa to odcieki, które z tych
biodegradowalnych mas powstają. Są to odcieki bardzo trudne do oczyszczenia
w normalnych instalacjach. W związku z tym gmina Bielsko-Biała przystąpiła
do budowy tego kompleksowego systemu gospodarki odpadami. Koszt budowy
na dzień dzisiejszy kształtuje się w granicach 46 mln. złotych. Z uwagi na to, że
jest to przedsięwzięcie bardzo kosztowne dla Bielska- Białej postanowiono
zasięgnąć pomocy w środkach unijnych – Funduszu Spójności. Przedsięwzięcie
to ma na celu, aby nie był to system dla samego miasta, ale i dla gmin powiatu
bielskiego. Na dzień dzisiejszy gmina Kozy i gmina Czechowice-Dziedzice
podjęły już uchwałę w tym zakresie. Pozostałe gminy takich uchwał do tej pory
nie podjęły. Pan Adam Grzywacz przybliżył również, co obejmuje budowa tego
kompleksowego systemu gospodarki odpadami, a jest to: budowa sortowni
odpadów ( linia sortownicza, stanowisko wyposażenia i urządzenia do
demontażu, odzysku i transportu odpadów wielkogabarytowych, stanowisko
wyposażenia i urządzenia odpadów remontowo-budowlanych), organizacja
selektywnej zbiórki odpadów (zakup odpowiedniej liczby pojemników, zakup
specjalistycznego sprzętu), budowa kompostowni odpadów organicznych,
budowa oczyszczalni ścieków ze składowiska.
Szczegóły związane z budową kompleksowego systemu gospodarki odpadami
omówił przybyły z Panem Adamem Grzywaczem Pan Andrzej Socha Prezes
Zakładu Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej – Zakładu, który jest
beneficjentem jeżeli chodzi o pozyskanie środków z Funduszu Spójności, a
także prowadzi rozmowy z firmą, która wykonuje dla tego przedsięwzięcia
pomoc techniczną.
W dyskusji głos zabrali:
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Radny Antoni Grygierzec zapytał, dlaczego miasto Bielsko-Biała podpisało
porozumienie z powiatem skoro powiat nie produkuje odpadów, a jeżeli
produkuje to bardzo niewiele. To, jego zdaniem, powoduje, że próbuje się teraz
uzyskać porozumienie międzygminne. Niemniej stwierdził, że wysłuchane
informacje są bardzo istotne i dowiedzieliśmy się jak tymi odpadami
gospodarować. Gmina Bestwina na dzień dzisiejszy ma rozwiązany problem, bo
jest wysypisko, które przyjmuje odpady. Zapytał, czy takie wysypisko, jakie
posiadają Brzeszcze, czy Kęty są w stanie sprostać wymogom unijnym i czy
mają szansę przetrwania. Uważa, że trzeba też przeanalizować względy
ekonomiczne, czy gminie opłaci się współpraca z Bielskiem.
Radny Rady Powiatu Bielskiego Leszek Kosmaty odpowiadając radnemu
Antoniemu Grygiercowi wyjaśnił, że powiat podjął taką uchwałę, ale jest to
uchwała intencyjna z tego względu, że powiat nie posiada funduszy ale
reprezentuje samorządy. W tej chwili to samorządy gmin podejmą decyzję, czy
wszystkie przystąpią do tego zadania, czy też nie.
Wójt Gminy Anatol Faruga zapytał, co by było gdyby Rada Gminy nie
dofinansowała budowy tego przedsięwzięcia, a przewidzianą na dofinansowanie
kwotę przeznaczyłaby na dopłaty dla mieszkańców , zakup kontenerów, dopłat
do worka sortowanego odpadu itp. Kwota ta wystarczyłaby gminie na ok. 10
lat. Zakład gospodarki odpadami i tak na tych odpadach by zarabiał.
Pan Adam Gryzwacz odpowiadając poinformował, że rzeczywiście powiat nie
może zmusić żadnej gminy do przystąpienia, bo to nie będzie wysypisko lecz
Zakład Gospodarki Odpadami. Zaznaczył jednak, że ok. 1300 istniejących
wysypisk, które nie spełniają wymogów unijnych zostanie przewidzianych do
likwidacji.
W luźnej już dyskusji głosy zabierali jeszcze: radny Edward Jonkisz, radny
Antoni Grygierzec, radny Tadeusz Wróbel, radny Powiatu Bielskiego Leszek
Kosmaty oraz prezes PK „KOMBEST” Wacław Waliczek.
Odpowiedzi udzielał p.Andrzej Socha.
Ad.8
W informacjach bieżących Przewodniczący Jerzy Zużałek odczytał pisma, które
wpłynęły do Rady Gminy od:
• Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach informujące, że zostało
wszczęte postępowanie nadzorcze dotyczące stwierdzenia nieważności
czterech uchwał Rady Gminy Bestwina podjętych na sesji w dniu 25 maja
2006r. a dotyczących desygnowania przedstawicieli organu prowadzącego
szkołę ( Gimnazjum w Bestwinie, Gimnazjum w Bestwince, Zespół SzkolnoPrzedszkolny w Bestwinie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kaniowie) do
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składu komisji konkursowej na dyrektorów tych szkół – Kopie zawiadomień
o wszczęciu postępowania stanowią załączniki nr 16, 17, 18, 19 do nin.
protokołu.
• Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska w sprawie poparcia ich inicjatywy
przez podjęcie uchwały w sprawie pogarszającego się stanu dróg
wojewódzkich i krajowych położonych na terenie województwa śląskiego i
w związku z tym wezwania osób i instytucji odpowiedzialnych za ten stan
rzeczy do podjęcia skutecznych działań. Kopia pisma stanowi załącznik nr
20 do nin. protokołu.
Rada Gminy Bestwina przychyliła się do tej propozycji i zobowiązała Wójta
do przygotowania stosownego projektu uchwały na kolejną sesję.
• Bud-TOR-u spółki jawnej w sprawie nieodpłatnego przekazania dróg tj.
1) drogi technologicznej, łączącej ul. Rybacką z ul. Batalionów Chłopskich,
2) odcinek ul. Mirowskiej łączący ul. Batalionów Chłopskich z terenem
przemysłowym Żwirowni „KANIÓW III”,
BUD-TOR ze swej strony po przejęciu przez Urząd Gminy Bestwina
wymienionych odcinków dróg, deklaruje utrzymywanie w dalszym ciągu
całego odcinka drogi technologicznej – od ul. Rybackiej do ul. Batalionów
Chłopskich oraz ul. Rybackiej – od ul. Czechowickiej do drogi
technologicznej a także dokonania wykupu działek zajętych pod tą drogę –
jeśli będzie taka możliwość od osób fizycznych i RSP „Przełom” – Kaniów.
Kopia pisma stanowi załącznik nr 21 do nin. protokołu..
Przewodniczący zapytał Radę Gminy, czy zobowiązuje się Wójta do
rozpoczęcia procedury związanej z przejęciem nieodpłatnie tych dróg.
Poinformował też, że na pełnionych przez siebie dyżurach też spotykał się z
głosami innych przedsiębiorców, aby ta droga była przejęta przez gminę.
Ponadto w informacjach bieżących Przewodniczący Jerzy Zużałek
poinformował, że Kaniów zajął 3 miejsce w Finale Pucharów Beskidzkiego
Okręgowego Związku Piłki Nożnej „ŻAKI” 2006 – rocznik 1994 ( startujących
było16 drużyn).
Poinformował też, że odbył się imprezy sportowe takie jak:
- VII Triatron o Puchar Starosty Bielskiego,
- Ogólnopolskie Zawody Kajak-Polo o Puchar Posła Jacka Falfusa,
- II Zawody Gimnazjalistów w Siatkówkę Plażową (w klasyfikacji
drużynowej zarówno chłopców, jak i dziewczyn – I miejsca zajęło
Gimnazjum w Bestwinie.
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Podał do wiadomości, że informacje szczegółowe znajdują się na stronie
internetowej Bestwiny, a także na stronie www. bestwina.eu. – jest to portal
mieszkańców gminy Bestwina.
Przed złożeniem informacji z działalności międzysesyjnej Wójt Gminy Anatol
Faruga nawiązał do czterech uchwał wobec których Wojewoda wszczął
postępowanie o stwierdzenie nieważności tych uchwał, a dot. desygnowania
przedstawicieli organu prowadzącego szkołę ( Gimnazjum w Bestwinie,
Gimnazjum w Bestwince, Zespoł Szkolno-Przedszkolny w Bestwinie, Zespół
Szkolno-Przedszkolny w Kaniowie) do składu komisji konkursowej na
dyrektora tych szkół - informując, że sytuacja nie uległa zmianie dlatego, że
jeszcze w dniu dzisiejszym podpisał Zarządzenia Wójta z tymi samymi
składami osobowymi i konkurs odbędzie się w niezmienionym terminie.
Kolejno poinformował o ważniejszych wydarzeniach w
okresie
międzysesyjnym tj.:
• prowadził rozmowy w Starostwie z kolejnym już likwidatorem
Wodzisławskiego Przedsiębiorstwa Przemysłu Budowlanego. Wyraził też
negatywną opinię dla tego przedsiębiorstwa na uzyskanie dalszej koncesji na
wydobywanie żwiru,
• został położony dywanik na ul. Podleskiej,
• odbyły się zawody OSP na stadionie w Bestwinie. Drużyna strażacka z
gminy Bestwina brała też udział w memoriale w Czechowicach-Dziedzicach
gdzie odniosła zwycięstwo,
• prowadził rozmowy w Starostwie na temat Regionalnego Programu
Operacyjnego 2007-2013 (dzisiaj podjęta uchwała dot. drogi ekspresowej),
• w Urzędzie Marszałkowskim podpisał porozumienie w sprawie wiślanej
trasy rowerowej,
• odbyły się w gminie imprezy sportowe (kajak-polo, siatkówka plażowa),
• ulewa zniszczyła kładkę dla pieszych obok remontowanego mostu w
Kaniowie. Kładka ta szybko została odbudowana. W stosunku do założonego
harmonogramu, który musiał być zmieniony z uwagi na filary, które nie były
ujęte w pierwotnym kosztorysie – termin ukończenia remontu sięga
opóźnienia ok. 2 tygodni.
• pojawiły się niewielkie oszczędności za oświetlenie uliczne i w ramach tych
oszczędności chciałby wykonać dodatkowe punkty świetlne tj. na ul. Kóski,
ul. Furczyka, ul. Sienkiewicza, ul. Konopnickiej, ul. Brzozowej i ul.
Górskiej,
• Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców wyraziła zgodę na odstąpienie tylko
części ogrodu szkolnego (dot. budowy kaplicy cmentarnej i powiększenia
cmentarza) z uwagi na to, że w planach gminy przewidziana jest budowa hali
sportowej pod budowę, której będzie potrzebny w/w teren. Wójt
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zaproponował, aby w tej sprawie w dniu 28 czerwca br. o godz. 9-tej na
placu szkolnym w Kaniowie odbyło się spotkanie przy udziale Wójta,
Radnych i Księdza Proboszcza Parafii w Kaniowie. Rada Gminy wyraziła
zgodę przyjmując propozycje Wójta. Opinia Rady Rodziców i rady
Pedagogicznej stanowi załącznik nr 22 do nin. protokołu.
Ad.9
W ramach wniosków i zapytań radnych oraz rad sołeckich Przewodniczący
Rady Gminy Jerzy Zużałek odczytał wnioski z Zebrania Wiejskiego
w Kaniowie oraz z posiedzenia Rady Sołeckiej w Bestwince. Wnioski stanowią
załącznik nr 23 i 24 do nin. protokołu..
Poinformował również, że przeprowadził rozmowę z Przewodniczącym Rady
Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach p. Dopierałą oraz z Przewodniczącym
Komisji Rewizyjnej w sprawie transportu autobusowego do Kaniowa, o którym
była mowa na ostatniej sesji. Jak poinformował, Przewodniczący Rady
Miejskiej wyraził chęć udostępnienia autobusu, ale na zasadach rynkowych, co
oznacza dopłatę do jednego przejechanego kilometra na terenie naszej gminy
kwoty 4,33zł/1 wozokilometr. W związku z tymi niekorzystnymi propozycjami,
gmina Bestwina odstąpiła od chęci korzystania z przewoźnika z CzechowicDziedzic.
Ustne wnioski i zapytania zgłaszali:
Radny Antoni Grygierzec zapytał, czy nie należałoby zmienić tablic
powitalnych przy wjeździe do gminy z uwagi na to, że uległy już zniszczeniu.
Podkreślił, że po raz kolejny zgłasza konieczność oznakowania skrzyżowania
ulic (Dankowickiej, Łabędziej, Grobel Borowa) w Kaniowie.
Radny Edward Jonkisz prosił o przegląd dróg pod kątem wysokości przejazdu
pod drzewami Zapytał też, czy będzie organizowany wywóz zbędnych
przedmiotów wielkogabarytowych od mieszkańców naszej gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek nawiązując do zebrania w
Kaniowie poinformował, że wiele uwag było pod kątem łatania dziur, których
jest bardzo dużo na ul. Batalionów Chłopskich, ul. Głębokie i Nad Łękawką,
ul. Ludowej.
Stwierdził też, że Rada Gminy i osobiście jako Przewodniczący Rady Gminy
oraz zainteresowani mieszkańcy Kaniowa zostali przez Kierownika Referatu
Służb Technicznych wprowadzeni w błąd, bo jak stwierdził tabliczki, o których
mówił już przez dwie kolejne sesje, nie zostały powieszone. W tym miejscu
odczytał fragment protokołu z ostatniej sesji w dniu 25 maja br.: „tabliczki, o
których wspominał Przewodniczący Zużałek na ostatniej sesji zostały wykonane
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i będą zamontowane”. Jak podkreślił od tego dnia minął miesiąc i tabliczki
nadal nie zostały powieszone. Dotyczy to ul. Ludowej i ul. Grobel Borowa. W
związku z powyższym wniósł uwagi pod adresem Wójta Anatola Farugi jako
Kierownika Urzędu Gminy.
Kolejne zgłaszane sprawy, które przedstawił to:
- przeciekający wał na Łękawce przy wzmożonej wodzie,
- tzw. „Różanek” ciągle jest zalewany stąd prośba mieszkańców, aby
WZIR zajął się tym tematem. Sugestia mieszkańców jest taka, że być
może wystarczy tylko ustawić odpowiednio czujnik pompy
automatycznej, aby wcześniej tą wodę pompował,
- rozkłady jazdy są źle rozpisane i praktycznie dezorientują
mieszkańców, jak i którą trasą busy kursują,
- w miarę możliwości oświetlić skrzyżowanie ulicy słonecznej z ul.
Grobel Borowa oraz ul. Mirowską.
Radna Krystyna Grygier prosiła o zadaszenie przystanku obok Piekarni w
Bestwinie.
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek nawiązując do tematu śmieci zasugerował,
aby przy okazji wyborów samorządowych pomyśleć o samoopodatkowaniu się
mieszkańców. W związku z tym postawił wniosek, aby przygotować procedury
związane z przeprowadzeniem referendum w sprawie samoopodatkowania pod
kątem opłaty za śmieci.
Ad.10
Przewodniczący Jerzy Zużałek w pierwszej kolejności odczytał odpowiedź w
sprawie wycinki trzech sztuk drzew (lip) rosnących w pasie drogowym drogi
powiatowej ul. Kościelna w Bestwinie na skarpie poniżej SKR – Zarząd Dróg
Powiatowych w Bielsku-Białej negatywnie zaopiniował wycinkę w/w drzew z
uwagi na to, że drzewa są zdrowe i nie posiadają żadnych ubytków ani
wypróchnień pnia.
Również Zarząd Dróg informuje, że niemożliwe do wykonania jest
wyczyszczenie rowu przydrożnego przy drodze powiatowej ul. Górska
w Bestwinie, wzdłuż posesji nr 15 z powodu ułożonego w śladzie dna rowu
wodociągu oraz brakiem odbiornika odpływu wód. Odpowiedź stanowi
załącznik nr 25 do nin. protokołu.
Odpowiedzi na niektóre pytania udzielił Wójt Anatol Faruga:
• wnioski z zebrań z Bestwinki i Kaniowa te, które są w budżecie to się
realizuje, które nie są, to Rady Sołeckie otrzymają odpowiedź, że albo będą
realizowane w przyszłym roku, albo są niemożliwe do wykonania,
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• w sprawie komunikacji autobusowej z Kaniowa do Czechowic-Dziedzic to
brak chęci ze strony władz Czechowic-Dziedzic. Sprawa komunikacji leży w
gestii burmistrza i dyrektora firmy przewozowej i jeżeli dyrektor wyliczył
stawkę dużo niższą, to burmistrz powinien ją zaakceptować i przygotować
stosowne porozumienie z gminą. Jak podkreślił, liczył, że uda się dojść do
porozumienia i już od pierwszego czerwca br. autobusy będą jeździć.
Niestety rozmowy się nie powiodły.
• tablice powitalne przy wjeździe do gminy – zaproponował, aby to zadanie
ująć w budżecie na przyszły rok,
• oznakowanie ulic jest przygotowywane na drogach powiatowych i gminnych
i musi być zatwierdzone przez Policję,
• brak tabliczek na ul. Grobel Borowa i ul. Ludowej – upomni i zażąda
wyjaśnień od kierownika Referatu Służb Technicznych,
• Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach ma określony
termin, w którym musi śluzę w Kaniowie poprawić,
• zbędne przedmioty wielkogabarytowe – podobnie jak w latach ubiegłych
planuje się taką zbiórkę, ale potwierdzi to dopiero w sierpniu, kiedy to będzie
wiedział jakimi środkami finansowymi dysponuje. Koszt takiej zbiórki
wynosi ok.15tyś.zł.,
• referendum śmieciowe – można zorganizować przy okazji wyborów
samorządowych, ale trzeba podjąć decyzję, czy poniesiemy koszty tego
zadania Wiąże się to bowiem z przygotowaniem oddzielnego lokalu
wyborczego, oddzielnej komisji wyborczej oraz oddzielnych kabin i urn – są
to wymogi ustawowe,
• przystanek przy piekarni w Bestwinie – plany przewidują przebudowę tego
ronda. Obecnie zawraca tam autobus, a ponieważ jest to, zarówno teren jak i
piekarnia GS-u, to jest tam również miejsce zarezerwowane na dostawę
surowca i odbiór towaru. Ponadto, poza centrum Bestwiny wszędzie
przystanki są po jednej stronie. Niemniej, jak zaznaczył, temat jest pod
rozwagę ale nie wcześniej aż dopiero po rozliczeniu półrocza. Zakup bowiem
jednego przystanku waha się w kwocie od 5-6tyś.zł.
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek ponowił pytanie, czy przy okazji
wyborów samorządowych nie należałoby przeprowadzić referendum
„śmieciowego”.
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Radny Wiesław Szypuła
wyraził obawy, co do uzyskania frekwencji
wymaganej do przeprowadzenia referendum, bowiem jest zdania, że wyborcy z
niechęcią będą chcieli iść do innego lokalu, aby zagłosować w sprawie
samoopodatkowania się.
Radny Antoni Grygierzec – uważa, że dawno już takie referendum powinno być
przeprowadzone. Ponadto jest za tym, aby koniecznie odbyła się zbiórka
przedmiotów wielkogabarytowych. Poparł też wniosek radnej Krystyny Grygier,
aby wykonać zadaszenie przy piekarni dla oczekujących na autobus, a wręcz jest
za tym, aby jak najszybciej zająć się przebudową tego skrzyżowania.

Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek poprosił o sondaż i przeprowadzenie
głosowania, czy należy przystąpić do procedury przygotowania referendum
samoopadotkowania się mieszkańców gminy pod kątem „śmieciowym”.
Radni większością głosów wyrazili stanowisko, aby przystąpić do opracowania
procedur związanych z w/w referendum.
Ad.11
Dziękując za udział w sesji i dyskusję Przewodniczący Jerzy Zużałek zamknął
XXXVI sesję Rady Gminy Bestwina w dniu 22 czerwca 2006r.
Sesja rozpoczęła się o godz. 1500 , a zakończyła o godz. 1813.
Protokółowała
Insp.Irena Glądys

Sekretarz obrad:
Radny Benedykt Kohut

