Bestwina, dn. 24 sierpnia 2006r.
P r o t o k ó ł Nr XXXVII/2006
z sesji Rady Gminy Bestwina odbytej w dniu 24 sierpnia 2006 roku
w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bestwina.
Protokół obejmuje uchwały Rady Gminy Bestwina od Nr XXXVII/269/2006 do
Nr XXXVII/278/2006.
Lista obecności radnych oraz gości stanowi załącznik nr 1 i 2 do nin. protokołu.
Na ustawową liczbę 15 radnych w sesji uczestniczyło 15 radnych co stanowi
100%
Projekt porządku obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.

Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
Wybór sekretarza obrad.
Zatwierdzenie projektu porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
Przyjęcie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006r.
opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach,
opinie komisji stałych Rady Gminy Bestwina,
dyskusja
Podjęcie uchwał w sprawie:
zmiany Uchwały Nr XXXI/222/2005 z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie
budżetu gminy na 2006r.
2. udzielenia przez Gminę Bestwina pomocy finansowej w formie dotacji
celowej dla Powiatu Bielskiego, przeznaczonej na wykonanie remontów
dróg powiatowych na terenie Gminy Bestwina,
3. stanu dróg wojewódzkich i krajowych położonych na terenie
województwa śląskiego,
4. sprzedaży nieruchomości,
5. sprzedaży nieruchomości,
6. nabycia nieruchomości,
7. przyjęcia darowizny nieruchomości,
8. uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Bestwina,
9. przystąpienia do współrealizacji zadania „Budowa kompleksowego
systemu gospodarki odpadami dla m. Bielska-Białej i gmin powiatu
bielskiego”,
10. przeprowadzenia referendum gminnego w przedmiocie przejęcia za
odpłatnością przez Gminę Bestwina od właścicieli nieruchomości
obowiązków związanych z pozbywaniem się odpadów komunalnych.
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7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej w sprawie rozpatrzenia problemu dot.
sprzeciwu mieszkańców gminy Bestwina przeciwko uchwale Rady Gminy
o podwyższeniu podatku od nieruchomości na 2006r.
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 XXXVII sesję Rady Gminy Bestwina w dniu
24 sierpnia 2006r. Na podstawie posiadanej listy obecności stwierdził
prawomocność obrad.
Ad.2
Sekretarzem obrad zgodnie z harmonogramem jednogłośnie wybrany został
radny Jerzy Kudła.
Ad.3
Przewodniczący przedstawił projekt porządku obrad pytając, czy ktoś wnosi
uwagi. Wójt Anatol Faruga wystąpił z wnioskiem, aby z porządku obrad
wycofać projekt uchwały dotyczący stanu dróg wojewódzkich i krajowych
położonych na terenie województwa śląskiego z uwagi na to, że na terenie
gminy takie drogi nie występują oraz projekt uchwały dot. uchwalenia
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bestwina z uwagi
na to, że brak jeszcze do tej pory opinii Sanepid-u. Z kolei radna Danuta Kubik
wspólnie z radnym Tadeuszem Wróblem zgłosili wniosek, aby z porządku
wycofać projekt uchwały dot. sprzedaży nieruchomości w Bestwince tj. działki
gminnej o pow. 12 arów. Jak poinformowała, nie są przeciwni sprzedaży ale
proszą najpierw o rozmowę z tymi osobami, którzy tą działkę uprawiają już od
50 lat. Jeżeli odmówią kupna, to wtedy ogłosić przetarg o sprzedaży. W tym
miejscu Wójt wyjaśnił, że dlatego ten projekt został przygotowany, aby właśnie
tym osobom dać możliwość startowania w przetargu.
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek poddał zgłoszone wnioski pod
głosowanie.
W wyniku głosowania zostały przyjęte wnioski zgłoszone przez Wójta
o wycofanie z porządku obrad projektów uchwał w sprawie:
• stanu dróg wojewódzkich i krajowych położonych na terenie
województwa śląskiego – 14 głosami „za” przy 1 głosie „przeciw” i O
głosach „wstrzymujących”.
• uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Bestwina – 15 głosami „za” tj. jednogłośnie.
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Po wyjaśnieniach Wójta nie został przyjęty wniosek zgłoszony przez radną
Danutę Kubik i radnego Tadeusza Wróbla wynikiem głosowania 4 głosy
„za”, 10 głosów „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się”.
Porządek obrad z wykreślonymi dwoma projektami uchwał został przyjęty
15 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Ad.4
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek stwierdził, że protokół z ostatniej
sesji z dnia 22 czerwca 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 15 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Ad.5
Przyjęcie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006r. Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek odczytał pozytywną opinię
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie informacji
z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006r. Kopia pisma stanowi załącznik
nr3 do nin. protokołu., zaś informacja z wykonania stanowi załącznik nr 4.
Komisje stałe do przedstawionej informacji z wykonania budżetu gminy za I
półrocze 2006r. wydały opinię pozytywną.
Wobec braku uwag i głosów w dyskusji Przewodniczący Jerzy Zużałek poddał
informację pod głosowanie i została ona przyjęta 15 głosami ‘za” tj.
jednogłośnie.
Ad.6
W liczbie 15 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 – z up.
Przewodniczącego Komisji radna Danuta Kubik
• Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego –
Przewodniczący Benedykt Kohut,
Rada Gminy podejmowała uchwały w sprawie:
1. zmiany Uchwały Nr XXXI/222/2005 z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie
budżetu gminy na 2006r. – wyjaśnień udzielił Wójt Anatol Faruga.
Opinie komisji stałych – pozytywne.
Brak głosów w dyskusji.
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Uchwała Nr XXXVII/69/2006 w sprawie zmiany Uchwały Nr
XXXI/222/2005 z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie budżetu gminy na
2006r. – została przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.
2. udzielenia przez Gminę Bestwina pomocy finansowej w formie dotacji
celowej dla Powiatu Bielskiego, przeznaczonej na wykonanie remontów
dróg powiatowych na terenie Gminy Bestwina – wyjaśnień udzielił Wójt
Anatol Faruga.
Opinie komisji stałych – pozytywne.
Brak głosów w dyskusji.
Uchwała Nr XXXVII/270/2006 w sprawie udzielenia przez Gminę
Bestwina pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu
Bielskiego, przeznaczonej na wykonanie remontów dróg powiatowych
na terenie Gminy Bestwina – została przyjęta 15 głosami „za” tj.
jednogłośnie Uchwała stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu.
3. sprzedaży nieruchomości ( dot. 12 arów w Bestwince przed Dworkiem) –
Wójt Anatol Faruga wyjaśnił, że od podjęcia tej uchwały jest jeszcze
daleka droga do sprzedaży ale pozwoli na rozpoczęcie procedury.
Opinie komisji stałych – pozytywne z zaznaczonym wnioskiem Komisji
Rozwoju Gminy, Ochrony i Kształtowania Środowiska, aby ułatwić
kupno dotychczasowym użytkownikom.
Uchwała Nr XXXVII/271/2006 w sprawie sprzedaży nieruchomości –
została przyjęta 13 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących się”.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu.
4. sprzedaży nieruchomości (dwa lokale w budynku Przedszkola w
Kaniowie – wyjaśnień udzielił Wójt Anatol Faruga.
Opinie Komisji przedstawiały się następująco:
Komisja Budżetu i Finansów – Przewodniczący Komisji Wiesław
Szypuła poinformował, że jeden z członków komisji radny Antoni
Grygierzec podniósł kwestię zasadności sprzedaży części budynku
osobom prywatnym co wywołało dyskusję i w efekcie tej dyskusji
komisja wnosi o oddalenie tego projektu uchwały. Do podjęcia takiej
decyzji przyczyniły się dwie kwestie: pierwsza to, że dotychczasowe
oświadczenie sprzedaży majątku gminnego znajdującego się w obrębie
placówek oświatowych jest niekorzystna i są uwagi. Drugi aspekt to taki,
że sprzedaż w centrum na terenie działek będących własnością gminy i w
sytuacji, kiedy cały teren jest przeznaczony pod działalność sportowo rekreacyjną i oświatową, zdaniem komisji jest niewłaściwe i można
spotkać się z oprotestowaniem ze strony przyszłych właścicieli. W
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związku z powyższym Komisja wnosi o oddalenie tego projektu uchwały
i skierowanie go do ponownego rozpatrzenia w komisjach.
Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego nie
wnosiła uwag ale, jak stwierdził Przewodniczący tej Komisji Benedykt
Kohut stwierdził, że być może po tych uwagach ze strony Komisji
Budżetu i Finansów stanowisko jego komisji może ulec zmianie.
Komisja Rozwoju Gminy, Ochrony i Kształtowania Środowiska nie
wnosiła uwag pozostawiając ten problem do decyzji radnych z Kaniowa.
W dyskusji głos zabrali:
Radny Antoni Grygierzec – nie jest przeciwny sprzedaży mieszkań
komunalnych jednak, jak stwierdził, nie wszystkie mieszkania nadają się
do sprzedaży. Jak podkreślił, nad tymi właśnie mieszkaniami należałoby
się zastanowić z tego względu, że są przymiarki do powiększenia
cmentarza, budowy kaplicy. Nie załatwiona też jest budowa sali
gimnastycznej. Ponadto nie załatwiona jest sprawa ośrodka zdrowia,
który nie nadaje się w chwili obecnej na ośrodek, bo nie spełnia
warunków sanepidowskich. Dlatego uważa, że jest jeszcze szereg innych
problemów, które być może rozwiązałyby te lokale, które są ujęte w
projekcie uchwały. Stąd zaproponował, aby ten problem sprzedaży
jeszcze raz dogłębnie przeanalizować w komisjach.
Wójt Anatol Faruga stwierdził, że wszystkie te przedstawione argumenty
trafiły do niego już na komisjach, bo są przekonywujące tym bardziej, że
radny Antoni Grygierzec wskazał alternatywę, że mniej potrzebne dla
Kaniowa są mieszkania nad ośrodkiem zdrowia gdzie już budynek
ośrodka przylega do prywatnych posesji i można je sprzedać.
Wobec braku dalszej dyskusji Przewodniczący Jerzy Zużałek poddał
wniosek Komisji Budżetu i Finansów, aby ten projekt uchwały skierować
z powrotem do rozpatrzenia w komisjach. Wniosek został przyjęty 15
głosami „za” tj. jednogłośnie.
5. nabycia nieruchomości (zajętej pod chodnik przy ul. Floriana i Sebastiana
w Bestwince).
Opinie komisji stałych – pozytywne.
Brak głosów w dyskusji.
Uchwała Nr XXXVII/272/2006 w sprawie nabycia nieruchomości –
została przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi
załącznik nr 8 do nin. protokołu.
6. przyjęcia darowizny nieruchomości (działki stanowią drogę publiczną w

ciągu komunikacyjnym ul. Witosa.
Opinie komisji – pozytywne.
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Brak głosów w dyskusji.
Uchwała Nr XXXVII/273/2006 w sprawie przyjęcia darowizny
nieruchomości – została przyjęta 15 głosami „za”. Uchwała stanowi
załącznik nr 9 do nin. protokołu.
7. przystąpienia do współrealizacji zadania „Budowa kompleksowego
systemu gospodarki odpadami dla m. Bielska-Białej i gmin powiatu
bielskiego”- wyjaśnień udzielił Wójt Anatol Faruga.
Opinie komisji stałych – pozytywne.
Brak głosów w dyskusji.
Uchwała Nr XXXVII/274/2006 w sprawie przystąpienia do
współrealizacji zadania „Budowa kompleksowego systemu
gospodarki odpadami dla m. Bielska-Białej i gmin powiatu
bielskiego” – została przyjęta 14 głosami „za” przy 1 głosie
„wstrzymującym się”. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do nin.
protokołu.
8. przeprowadzenia referendum gminnego w przedmiocie przejęcia za
odpłatnością przez Gminę Bestwina od właścicieli nieruchomości
obowiązków związanych z pozbywaniem się odpadów komunalnych –
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek przypomniał, że na ostatniej sesji
padł wniosek, aby przeprowadzić referendum i w związku z tym została
powołana komisja, która zajęła się przygotowaniem projektu uchwały
wraz z załącznikami tj. uzasadnieniem do uchwały, harmonogramem
czynności związanych z przeprowadzeniem referendum oraz kartą do
głosowania. Całość materiałów na dzisiejszą sesje została przygotowana.
Poprosił komisję o przedstawienie opinii do projektu uchwały:
Komisja Budżetu i Finansów – odrzuciła ten projekt uchwały tj. 1 głos był
za przyjęciem projektu uchwały, 5 głosów było za odrzuceniem, 0 głosów
było wstrzymujących.
Komisja Edukacji Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego –
odrzuciła projekt uchwały tj. 1 głos był za przyjęciem projektu, 5 głosów
było za odrzuceniem, 1 głos był wstrzymujący.
Komisja Rozwoju Gminy Ochrony I Kształtowania Środowiska – radna
Danuta Kubik przedstawiła stanowisko komisji odczytując fragment z
protokołu komisji:” w gminie jest 2 300 gospodarstw domowych z tego
1 600 podpisało umowy na wywóz odpadów komunalnych.
Spowodowałoby to chaos, bo na terenie gminy prace te wykonuje 10 firm.
Zaleca się opublikować w gazetce Magazyn Gminny duży artykuł na temat
segregacji śmieci do kolorowych worków, które już ma wielkie
powodzenie, a nie obciążać społeczeństwa dodatkowym opodatkowaniem,
skoro ten transport nas nic nie kosztuje”.
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W dyskusji głos zabrali:
Radny Marek Wójcik stwierdził, że podjęcie uchwały o przeprowadzeniu
referendum nie przesądza o tym w jaki sposób będziemy pozbywać się
odpadów. Uważa, że referendum to jest najbardziej demokratyczna forma
podejmowania decyzji i dziwi go, że większość radnych wie lepiej co jest
dobre dla gminy i przeciwstawiając się przeprowadzeniu referendum
pozbawia mieszkańców możliwości w tym względzie wyrażenia swojej
opinii. Jak stwierdził, w innych gminach większość mieszkańców, którzy
wzięli udział w głosowaniu opowiedziało się za takim rozwiązaniem, aby
przerzucić usuwanie odpadów na gminę.
Radny Wiesław Szypuła poinformował, że zadał pytanie wyrywkowo
siedmiu mieszkańcom, czy są za referendum i odpowiedzi były
negatywne. Każdy z zapytanych miał podpisaną umowę z przewoźnikami
na wywóz śmieci i pytał dlaczego ma zrywać umowę i płacić na rzecz
gminy. Ponadto coraz więcej mieszkańców oddaje śmieci segregowane w
workach. Poparł wypowiedź radnego Antoniego Grygierca wyrażoną na
komisji, że w sytuacji kiedy nie mamy w znaczącej mierze rozwiązanej
sprawy odpadów ciekłych (kanalizacji), to obligowanie wszystkich żeby
płacili za śmieci (kiedy 70% to czyni) jest w tej chwili przez
mieszkańców niezrozumiałe. Najpierw powinna zacząć funkcjonować
kanalizacja i kiedy mieszkańcy będą mogli korzystać z tego
dobrodziejstwa, to wówczas podnieść na wyższy poziom ten pułap w
zakresie odpadów stałych i wprowadzić ten system opłaty stałej na rzecz
pozbywania się tych odpadów.
Radny Antoni Grygierzec sprzeciwił się wypowiedzi radnego Marka
Wójcika, że część radnych czegoś mieszkańcom zabrania, bo jak
zauważył, wniosek wyszedł nie od mieszkańców lecz od trzech radnych, a
decyduje większość. Podkreślił, że referendum miałoby powodzenie na
początku lat 90-tych, a dziś jest wielu przewoźników i śmieci stały się
towarem. Wprowadzenie podatku przyprawia wielu ludzi już o dreszcze,
a poza tym, jego zdaniem, taki podatek stworzy monopol w gminie, bo
firma która wygra przetarg będzie obsługiwała całą gminę.
Radny Edward Jonkisz również jako sołtys sołectwa Kaniów podzielił
się informacjami z rozmów z mieszkańcami w tej kwestii i stwierdził, że
ok. 70% jego rozmówców opowiedziało się za referendum.
Radny Marek Wójcik przytoczył fragment uzasadnienia do projektu
uchwały:” Gmina na tej działalności nie będzie zarabiała”. Nie
przekonuje go argument, że będzie w gminie monopol, bo od tego są
władze gminy, które będą czuwały i egzekwowały, aby te prace były
wykonywane prawidłowo.
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek stwierdził, że referendum
jest wyższą formą demokracji (w tym miejscu poparł wypowiedź radnego
Marka Wójcika) i mieszkańcy powinni się wypowiedzieć czy chcą się
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samoopodatkować. Osobiście rozmawiał z różnymi mieszkańcami i jak
stwierdził, akurat jego rozmówcy wszyscy opowiadali się za takim
rozwiązaniem. Upatrują bowiem w tym szansę na obniżkę swoich
kosztów, a to dlatego, że na 2335 gospodarstw domowych tylko 1610 ma
podpisaną umowę na wywóz odpadów gromadzonych w kontenerach lub
workach. Zwrócił uwagę, że 725 gospodarstw tych umów nie ma co
porównać można do sołectwa wielkości Kaniów. Stąd, jak podkreślił, nie
jest to wynik zadawalający. Przywołał też nazwiska niektórych radnych, i
sołtysów, którzy nie są za referendum, a którzy niejednokrotnie zgłaszali
o wyrzuconych śmieciach w rzekach, lesie, rowach. Przypomniał o
likwidowanych dzikich wysypiskach i o kosztach poniesionych z budżetu
gminy na ich likwidację. Wyraził swoje zdanie, że gdyby wszyscy
mieszkańcy się samoopodatkowali, to nikomu nie zależałoby na tym, aby
te śmieci rozrzucać po całej gminie, bo skoro by płacił, to gmina byłaby
zobowiązana do odbioru tych śmieci. Zadał pytanie, dlaczego koszty tych,
którzy nie maja umów ma pokrywać te 1610 gospodarstw. Jeszcze raz
podkreślił, że samoopodatkowanie się mieszkańców, to nie jest
dodatkowy podatek, bo on zastąpiłby ten, który dzisiaj płacą ci, którzy
mają podpisane umowy.
Radny Antoni Grygierzec uważa, że jest wiele innych sposobów, aby
poprawić czystość w gminie. Między innymi poprzez podniesienie
kultury mieszkańców. Jego zdaniem, gminę zaśmiecają dzieci i osoby
nietrzeźwe, które rzucają butelki po rowach.
Radny Tadeusz Wróbel zapytał, czy została wykonana symulacja pod
kątem wyniku referendum tzn. czy wynik będzie pozytywny skoro aż tyle
gospodarstw nie ma podpisanych umów. Jego zdaniem te osoby nie
przyjdą do referendum i wynik głosowania będzie negatywny.
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek przypomniał, referendum jest ważne
jeżeli za samoopodatkowaniem opowie się 2/3 głosów ważnych.
Radny Marek Wójcik z kolei przypomniał, że przed referendum winna
odbyć się kampania referendalna tj, uświadomienie mieszkańców i
podanie im alternatyw wszystkich „za” i „przeciw”, a mieszkańcy sami
zdecydują.
Radna Danuta Kubik jest zdania, że gdyby były przeprowadzane kontrole
podpisanych umów to może byłyby to mniejsze koszty i szybsze do
zrealizowania.
Wójt Anatol Faruga podał do wiadomości informację, że w gminach:
Wilkowice, Wilamowice, Buczkowice było przeprowadzane referendum
ale w żadnej z nich nie uzyskano wyniku pozytywnego na podstawie
którego można by wprowadzić podatek śmieciowy.
Przewodniczący Jerzy Zużałek wyjaśnił, że nie przeszły te referenda, bo
nie było 30% wymaganej frekwencji. Natomiast spośród biorących udział
w głosowaniu większość była „za”.
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Radny Edward Jonkisz stwierdził, że porządek w sołectwach musi być
i jeżeli referendum nie przejdzie, to jego zdaniem należy powołać straż
gminną lub dodatkowych urzędników, którzy będą kontrolować
podpisane umowy, bo uważa, że społeczeństwo nie dorosło do tego żeby
zgłaszać fakt, że ktoś zrobił coś niepożądanego. Jeżeli już ktoś zgłosi to
taka osoba jest nazwana „kapusiem”.
Radna Krystyna Grygier nie zgodziła się, że brak jest kultury
mieszkańców, bo obraża to te 1610 gospodarstw, które mają podpisane
umowy. Wyraziła też swoje oburzenie do wypowiedzi Przewodniczącego
Rady Gminy stwierdzającej, że sołtysi nie dbają o czystość środowiska,
bo jak stwierdziła niejednokrotnie zbiera porozrzucane worki ze
śmieciami i zwozi je do domu. Również wyraziła swoje zdanie, że
wystarczyłoby więcej przeprowadzać kontroli pod kątem podpisanych
umów i nakładać kary grzywny. Stwierdziła też, że las i rowy nie są
zaśmiecane tylko przez naszych mieszkańców ale przede wszystkim przez
osoby spoza gminy.
Przewodniczący Jerzy Zużałek stwierdził, że te argumenty go nie
przekonują, bo uważa, że do referendum na pewno przyszłoby te 1610
gospodarstw i te osoby, które nie płacą nie muszą głosować, bo zagłosują
za nich te osoby, które uczciwie płacą. Zadał pytanie gdzie są kontrole,
które by spowodowałoby, aby te 725 gospodarstw podpisało umowy.
Ponadto zwrócił uwagę, że w tych 1610 umów są umowy na jeden worek
śmieci rocznie i nie ma mocy sprawczej, aby takie gospodarstwo
podpisało umowę na tyle worków na ile produkuje. Jedynie forma
samoopodatkowania może ten problem rozwiązać.
Radny Wiesław Szypuła poparł wypowiedź radnego Edwarda Jonkisza
dot.przeprowadzania kontroli i stwierdził, że gmina jako Urząd ma
instrument do tego żeby egzekwować sprawę pozbywania się odpadów
stałych. W związku z tym zawnioskował, aby Wójt Gminy Bestwina w
swoich sprawozdaniach na sesjach informował – jaki jest stan na dzień
danej sesji gospodarstw, którzy mają podpisane umowy, a ile
gospodarstwa tych umów nie ma.
Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Zużałek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie
przeprowadzenia referendum gminnego w przedmiocie przejęcia za
odpłatnością przez Gminę Bestwina od właścicieli nieruchomości
obowiązków związanych z pozbywaniem się odpadów komunalnych.
W wyniku głosowania projekt ten został odrzucony tj. wynik głosowania
przedstawiał się następująco: 4 głosy były za jego przyjęciem, 9 głosów
było „przeciw” i 2 głosy były „wstrzymujące”.
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Zgłoszony wniosek przez radnego Wiesława Szypułę został przyjęty
14 głosami „za” przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym”.
Ad.7
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej w sprawie rozpatrzenie problemu dot.
sprzeciwu mieszkańców gminy Bestwina przeciwko uchwale Rady Gminy o
podwyższeniu podatku od nieruchomości przedstawił Przewodniczący Komisji
Jerzy Kudła. Pismo Samorządowego Kolegium Odwoławczego dot. w/w listu
mieszkańców przedstawiane było na sesji w dniu 25 maja 2006r. i stanowi
załącznik do tamtejszego protokołu .
W dyskusji nad sprawozdaniem głos zabrał radny Antoni Grygierzec, który
zwrócił uwagę, że brak jest w sprawozdaniu jednego wyjaśnienia tj., czy w
trakcie roku podatkowego dokonywanie zmian w wysokości podatku jest
zgodne z ogólną zasadą prawa podatkowego, który mówi, że podatek nakłada
się z nowym rokiem kalendarzowym. Tym bardziej, że to nie była sytuacja
kiedy właściciel dokonał zmian, bo wówczas ma taki obowiązek tych zmian
dokonać w ciągu roku i wypełnić nową deklarację podatkową, ale to była
sytuacja kiedy Urząd Gminy nałożył w trakcie roku podatek w zwiększonej
wysokości.
Przewodniczący Komisji Jerzy Kudła przypomniał, że zadaniem Komisji było
odwołanie grupy mieszkańców od podwyższenia podatku i to zostało
wyjaśnione, zaś czy można podwyższyć w ciągu roku to radca prawny wyjaśnił,
że można a wręcz musi jeżeli wymaga tego prawo. Wypowiedź tą potwierdził i
uzupełnił Zastępca Wójta Stanisław Wojtczak przytaczając fragment ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych na rok 2005 art. 6.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik nr 11 do nin. protokołu.
Ad.8
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek odczytał korespondencję która
wpłynęła do Rady Gminy:
• Wojewoda Śląski za pośrednictwem Rady Gminy Bestwina złożył skargę do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
wnosząc o
stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXII/228/2006 Rady Gminy
Bestwina z dnia 16 lutego 2006r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków obowiązującego na obszarze gminy Bestwina –
Skarga stanowi załącznik nr 12 do nin. protokołu.
• Wyborcy sołectwa Bestwina złożyli skargę do Komisarza Wyborczego w
Bielsku-Białej na Uchwałę Nr XXXVI/268/2006 Rady Gminy Bestwina w
sprawie podziału gminy Bestwina na okręgi wyborcze, a następnie odwołanie
do Państwowej Komisji Wyborczej w Warszawie od Postanowienia
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Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej oddalające skargę mieszkańców.
Całość materiałów w tej sprawie stanowi załącznik nr13 do nin. protokołu.
• Mieszkańcy ul. Bialskiej w Bestwinie wystąpili ze skargą do Starosty
Bielskiego na uciążliwości związane z transportem samochodowym –
głównie ciężarowych domagając się remontu drogi i budowy chodnika.
Pismo stanowi załącznik nr 14 do nin. protokołu.
• Pismo podpisane przez siedmiu mieszkańców ul. im. Wieczorka w Kaniowie
wnoszące uwagi do projektu „budowa drogi – Kaniów ul. Ks. Wieczorka” –
pismo stanowi załącznik nr do nin. protokołu. W tym miejscu odczytał też
odpowiedź Wójta, który informuje , że inwestycja ta będzie realizowana do
działki nr 811/21, która jest własnością Pani Ewy Krymkowskiej –
odpowiedź stanowi załącznik nr15 do nin. protokołu,
• Mieszkańców sołectwa Kaniów zwracają się z prośbą o zainstalowanie
oświetlenia ulic: Mirowskiej, Słonecznej i Grobli Borowej – pismo stanowi
załącznik nr16 do nin. protokołu,
• Do wiadomości Rady Gminy – pismo Wójta Gminy Bestwina skierowane do
Kompanii Węglowej w Katowicach ponawiające prośbę o nieodpłatne
przekazanie na własność gminy gruntów zajętych pod drogę technologiczną
- pismo stanowi załącznik nr17 do nin. protokołu,
• Biblioteka Śląska w Katowicach przesłała pismo obrazujące znakomite
wyniki działalności Biblioteki w Bestwinie w ocenie bibliotek
samorządowych województwa śląskiego w 2005r. – pismo stanowi załącznik
nr 18 do nin. protokołu,
• Pismo Wojewody Śląskiego przypominające o wypełnieniu przez radnych
oświadczeń majątkowych w związku z kończącą się kadencją - pismo
stanowi załącznik nr 19 do nin. protokołu,
Również w informacjach bieżących, Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek
odczytał podziękowania dla Fundacji Radnych Rady Gminy Bestwina za
przekazane wsparcie finansowo-rzeczowe dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w
Bestwinie oraz Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bestwince.

Zastępca Wójta Stanisław Wojtczak podzielił się informacjami dot. skargi
Wojewody do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach wnosząc
o stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXII/228/2006 Rady Gminy
Bestwina z dnia 16 lutego 2006r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i
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odprowadzania ścieków obowiązującego na obszarze gminy Bestwina
informując, że skarga wpłynęła do Urzędu Gminy 14 sierpnia br. i wiele
paragrafów z tego regulaminu zostało poruszonych i podważanych.
Przypomniał, że uchwała była podjęta 16 lutego br. i została opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w miesiącu marcu br. Stąd
mieliśmy prawo twierdzić, że uchwała została podjęta zgodnie z prawem. Tym
bardziej, że uchwały prawie, że identyczne podejmowały gminy powiatu
bielskiego. Są to bowiem uchwały tzw. powielaczowe i w związku z tym ze
swej strony podjął się rozmów z gminami sąsiadującymi, czy też te uchwały
zostały im uchylone. Przypomniał też, że Wojewoda ma 30 dni na stwierdzenie
nieważności podjętej uchwały. Po tym terminie jedyną drogą do podważenia
uchwały jest droga przez Sąd Administracyjny za pośrednictwem Rady Gminy
w ciągu 30 dni od daty otrzymania wraz z pismem, w którym należy się
ustosunkować do zawartej skargi. Zobowiązał się też, że dokona konsultacji z
radcą prawnym , czy przesłanie za pośrednictwem Rady Gminy wymaga
głosowania Rady Gminy, czy też wystarczy zapoznać przewodniczącego i
przewodniczących komisji stałych Rady Gminy Bestwina z treścią przesyłanego
wyjaśniającego pisma dołączonego do skargi.
Informacje z działalności międzysesyjnej złożył Wójt Anatol Faruga:
• wyjeżdżał do Urzędu Marszałkowskiego oraz Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska w celu podpisywania umów na linie kredytowe,
• uczestniczył w wielu spotkaniach z
Zarządem Dróg Powiatowych
(uzgodnienia w sprawie mostu na rzecze Białej, wraz z delegacją
mieszkańców z ul. Bialskiej i Witosa uczestniczył w spotkaniu ze Starostą w
sprawie planowanych prac, ustawienie znaków ograniczających tonaż 15 ton
wymagało porozumienia dwóch województw :śląskiego i małopolskiego),
• udzielił pomocy poszkodowanym podczas wichury (bezpłatny transport na
wywóz gruzu, 1000zł na jeden budynek, gdzie był zerwany dach – zgodnie z
widełkami ustawowymi można było dać tylko 416zł.),
• w związku z suszą i pismem, które dawało możliwość pomocy rolnikom
zwołał dwukrotnie spotkanie z sołtysami, powołał też sztab do oceny szkód
wyrządzonych przez suszę. Okazało się jednak, że zarówno nasza gmina jak
i całe województwo śląskie nie zakwalifikowało się do klęski żywiołowe , bo
nie zmieściło się w wymaganych kryteriach,
• uczestniczył w spotkaniach na ul. Górskiej (spór dot. ul. Samotnej
i Groszkowej),
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• prowadził konsultacje w sprawie przeniesienia Apteki w Kaniowie,
• ruszyły rozmowy i prace w ubojni w Kaniowie i możliwe, że będą przyjęcia
do pracy,
• ukazały się artykuły dot. planowanego lotniska w Kaniowie – projekt został
bardzo wysoko oceniony dzięki czemu środki na jego budowę zostały
przyznane,
• odbyły się Mistrzostwa Polski w Kaniowie w Kajak-Polo – nasi zawodnicy
zdobyli złoto i srebro, a kilku zawodników otrzymało nominacje do
reprezentacji Polski na Mistrzostwach Świata,
• Zespół Regionalny „Bestwina” został zaproszony do Hiszpanii,
• Placówki na rozpoczęcie roku szkolnego zostały przygotowane,
• prace na ul. Ks. Wieczorka – wykonane będą tylko na części gminnej,
• świetlica środowiskowa w Bestwinie rozpocznie swoją działalność od
4 września br. i czynna będzie dwa razy w tygodniu w godzinach
od 14-17-tej i mieścić się będzie w Przedszkolu,
• Związek Stowarzyszeń Śląskich – Bank Żywności – przysłał podziękowanie
i zarazem informacje, że w roku 2005r. i za 7 miesięcy br. przekazali na
rzecz rodzin najuboższych w gminie Bestwina 13 ton pomocy żywnościowej,
która została rozprowadzona przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Bestwinie przy pomocy naszych strażaków, które całe to przedsięwzięcie
firmują jako stowarzyszenie oraz przy pomocy Kombestu,
• Państwowa Inspekcja Sanitarna przysłała pisma i plakaty do
rozpropagowania o zagrożeniu stonki kukurydzianej. Sołectwo Bestwina i
Kaniów znajduje się w promieniu 5km od źródła skażenia.
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek podzielił się informacjami
sportowymi i przy tej okazji podziękował Wójtowi i Urzędowi za pomoc przy
organizowaniu Mistrzostw Polski w Kaniowie w Kajak-Polo.

Ad.9 W ramach wniosków i zapytań radnych oraz rad sołeckich
Przewodniczący Jerzy Zużałek odczytał wnioski zawarte w protokołach Rady
sołeckiej w Kaniowie z dnia 12 czerwca 2006r. i 10 lipca 2006r. oraz w
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Janowicach z dnia 9 sierpnia 2006r. Protokoły stanowią załączniki nr 20, 21,22
do nin. protokołu.
Ponadto wnioski ustne złożyli:
Radny Antoni Grygierzec poruszył problem oznakowania dróg (Floriana,
Dankowickiej, Grobel Borowa), jak również wyraził oburzenie co do faktu
zamknięcia ul. Młyńskiej ze względu na to, że droga publiczna wyasfaltowana
ze środków publicznych stała się teraz drogą prywatną. Również oznakowanie
ul. Grobel Borowa od kościoła do ul. Słonecznej zakazem „Postoju” również,
jak określił, jest dla niego niezrozumiała. Zwrócił również uwagę na zły stan
przystanków autobusowych ( w tzw. „Piekle” i koło mostu w Kaniowie).
Zapytał też, czy są przepisy na podstawie, których można wejść na prywatny
teren z budową kanalizacji jeżeli właściciel prywatnej posesji nie wyraża zgody
na wejście.
Radny Marek Wójcik poruszył problem konieczności właściwego oznakowania
na skrzyżowaniu przy Piekarni (dot. wyjazdu z parkingu ROLL-a)
Radny Wiesław Szypuła zapytał, jak przedstawia się sytuacja podręczników
szkolnych w naszej gminie,
Radna Maria Maroszek zapytała o wapno dla rolników,
Radna Danuta Kubik zapytała o przetarg na budowę oczyszczalni ścieków,
Radny Edward Jonkisz w imieniu mieszkańców ul. Dębowej i Myśliwskiej
zapytał, czy mogą budować przydomowe oczyszczalnie ze względu na to, że
mieszkają w obrębie ujęcia wody, a nie zostali ujęci w pierwszej kolejności do
podłączenia do kolektora. Poinformował również o swojej wizycie u władz
Czechowic-Dziedzic z inicjatywą budowy wspólnego kąpieliska w Kaniowie.
Radny Tadeusz Wróbel poruszył problem zaśmiecania terenów pożwirowych
przez osoby przyjeżdżające w celach rekreacyjnych,
Na ręce Przewodniczącego Jerzego Zużałka, podczas sesji radny Edward
Jonkisz złożył pismo LKS „Przełom” Kaniów z prośbą o przyznanie dotacji
finansowej na cele remontowe Pawilonu Sportowego. Pismo stanowi załącznik
nr 23 do nin. protokołu.
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Ad.10
Odpowiedzi udzielił Wójt Gminy Anatol Faruga:
• oznakowanie skrzyżowania ul. Dankowickiej nie jest jeszcze zakończone
przez Zarząd Dróg Powiatowych, uwzględnione jest również zabezpieczenie
wjazdu do sklepu. Oznakowań nie planują pracownicy Urzędu Gminy lecz
jest plan oznakowań zatwierdzony jeszcze przez wojewodę katowckiego,
• parking w Kaniowie został wykonany więc nie widzi konieczności
parkowania na ul. Grobel Borowa,
• przystanki autobusowe- co zostało zaplanowane to zostało wykonane. Są to
duże koszty i nie da się przewidzieć ile razy w roku będą zniszczone,
• można wejść na teren prywatny z budową kanalizacji droga administracyjną,
• właściciel Roll-a uzyskał wszystkie potrzebne pozwolenia na urządzenie
wjazdu i wyjazdu, ale czasem życie weryfikuje. Wyśle stosowna informację
do Zarządu Dróg Powiatowych,
• jak tylko będzie coś wiadomo w sprawie wapna to sołtysi niezwłocznie
zostaną powiadomieni,
• Energetyka nie wyraża zgody na powieszenie lamp przydrożnych na słupach
drewnianych, muszą być betonowe,
• Pismo LKS „Przełom” Kaniów, jako że dopiero wpłynęło wymaga
rozpatrzenia,
• Przetarg na oczyszczalnię został odrzucony i kolejny odbędzie się
25 września br.
• ul. Dębowa i ul. Myśliwska nie są ujęte w pierwszej kolejności, bo jest za
mało budynków żeby uzyskać efekt ekologiczny, który wiąże się z
uzyskaniem środków finansowych,
• zgodził się, że w czasie lata żwirownia była oblegana przez samochody
i zaśmiecana przez osoby tam przebywające. Było w tej kwestii dużo
interwencji,
• nie podzielił intencji rozmów z władzami Czechowic-Dziedzic w sprawie
kąpieliska w Kaniowie, bo kadencja już dobiega końca i wszelkie ustalenia
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ustne nie mają mocy sprawczej. Jego zdaniem tereny te winne być
zagospodarowane przez prywatnych inwestorów,
• poinformował też, że zablokował wydobycie Wodzisławskiemu
Przedsiębiorstwu Budownictwa Przemysłowego, bo brak jest całkowitego
porozumienia,
Dyrektor GZOSiP w Bestwinie Arkadiusz Maj poinformował, że jest
kontynuacja podręczników. Został zmieniony tylko jeden podręcznik ze
względu na poszerzony zakres wiadomości. Innych zmian nie ma.
Radny Antoni Grygierzec nie zgodził się z wypowiedzią Wójta, że nie należy
parkować na ul. Grobel Borowa skoro tam jest na tym odcinku dość szeroko.
Nie zgodził się też z tym, że brak środków na remont przystanków, a dopłaca się
do dróg powiatowych. Zarzucił tez Wójtowi, że wystąpił o działki pod droge
technologiczną, a nie było o tym mowy na obradach sesji.
Wójt Anatol Faruga wyjaśnił, że w pierwszej kolejności musiał wystąpić z
zapytaniem i gdyby była zgoda to wówczas by taki projekt trafił do Rady
Gminy. Zaś w sprawie przystanków wyjaśnił, że z przystanków korzysta nie
wiele osób, a z dróg wszyscy. Ponadto przypomniał, że zgodnie z wymogami
wystarczy przystanek – słupek i tabliczka i nie musi być nic więcej. Niemniej
przyjął zgłoszony wniosek.
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek nie zgodził się z wypowiedzią
radnego Antoniego Grygierca w sprawie drogi technologicznej, bo przypomniał,
że na ostatniej sesji była o tym mowa i na dyżurze też przyjmował głosy w tej
sprawie.
Przewodniczący zapytał dodatkowo o transport uczniów do szkół z nowym
rokiem kiedy most nie będzie jeszcze czynny w Kaniowie.
Wójt odpowiadając poinformował, że prowadził już rozmowy z przewoźnikiem
i dowóz uczniów będzie zapewniony.
Ad.11
Dziękując za udział w sesji i dyskusję Przewodniczący Jerzy Zużałek zamknął
XXXVII sesję Rady Gminy Bestwina w dniu 24 sierpnia 2006r.
Sesja rozpoczęła się o godz. 1500 , a zakończyła o godz. 1755.
Protokółowała
Irena Glądys

Sekretarz obrad:
Radny Jerzy Kudła
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