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Bestwina, dn. 18 lutego 2010r.
P r o t o k ó ł Nr XXXVII/10
z sesji Rady Gminy Bestwina, która odbyła się w dniu 18 lutego 2010 roku
w Sali posiedzeń Urzędu Gminy Bestwina.
Protokół obejmuje uchwały Rady Gminy Bestwina od Nr XXXVII/269/10 do Nr
XXXVII/275/10.
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%.
Porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
Złożenie gratulacji okolicznościowych.
Wybór sekretarza obrad.
Zatwierdzenie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 30 grudnia 2009 oraz z sesji z dnia
7 stycznia 2010r.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) programu współpracy Gminy Bestwina z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2010,
2) sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu (przy ul. Kwiatowej w
Bestwinie),
3) wyrażenia zgody na udzielenie przez Wójta bonifikaty od ceny sprzedaży
lokalu mieszkalnego,
4) przyjęcia strategii integracji i rozwiązywania problemów społecznych
Gminy Bestwina na lata 2010-2015,
5) wyrażenia zgody na realizację projektu o nazwie „Aktywizacja społeczna
i zawodowa w Gminie Bestwina”, współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego,
6) zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy Bestwina oraz komisji
stałych na 2010 rok.
7. Informacje bieżące.
8. Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich.
9. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania.
10. Występ Chóru „Ave Maria” z Bestwiny z okazji Jubileuszu 10-lecia.
11. Zamknięcie sesji.
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Ad.1
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek przywitał wszystkich radnych Rady
Gminy Bestwina, Wójtów Gminy, Skarbnika Gminy, kierownictwo Urzędu
Gminy Bestwina, kierownictwo jednostek organizacyjnych, sołtysów, radnych
powiatowych, redaktora Naczelnego Magazynu Gminnego, zaproszonych gości
oraz wszystkich pozostałych przybyłych na obrady. Otworzył XXXVII sesję
Rady Gminy Bestwina w dniu 18 lutego 2010 roku. Na podstawie posiadanej
listy obecności stwierdził prawomocność obrad.
Ad.2
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek wraz z Wójtem Stefanem
Wodniakiem przystąpili do złożenia gratulacji okolicznościowych. W pierwszej
kolejności list gratulacyjny wręczono Prezesowi firmy BUD-TOR Panu
Leszkowi Kosmatemu z okazji Jubileuszu 20-lecia istnienia firmy. Gratulując
rzetelności i wiarygodności podziękowano za aktywność w dziedzinach o
charakterze społecznym oraz za zrozumienie potrzeby dialogu pomiędzy
władzami samorządowymi a przedsiębiorcami. Wyrażono również uznanie tym,
którzy przez ten czas budowali dobre imię firmy. Życząc satysfakcji, rozwoju
firmy, dobrej koniunktury gospodarczej, realizacji ambitnych zamierzeń
wręczono również pamiątkową paterę.
Kolejno list gratulacyjny wręczono Pani Teresie Lewczak Dyrektorowi Gminnej
Biblioteki Publicznej w związku z przyznaniem Jej honorowej odznaki
„Zasłużony dla Kultury Polskiej” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Składając gratulacje podkreślono znaczenie tej odznaki dla naszej „małej
ojczyzny”. Dziękując za wieloletnią i nienaganną pracę, za zasługi w
popularyzowaniu kultury czytelniczej oraz podnoszenie standardów biblioteki
publicznej w środowisku życzono spełnienia planów i zamierzeń, dalszych
sukcesów na niwie kulturalnej oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.
Zarówno Pan Kosmaty Leszek, jak i Pani Teresa Lewczak złożyli serdeczne
podziękowania za otrzymane gratulacje i uhonorowanie na sesji R ady Gminy.
Ad.3
Sekretarzem obrad zgodnie z harmonogramem jednogłośnie wybrana została
radna Danuta Kubik,
Ad.4
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek przedstawił porządek obrad
jednocześnie zgłaszając wniosek Wójta Gminy o rozszerzenie punktu szóstego –
podjęcie uchwał – o dodatkowe projekty uchwał w sprawie:
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– współdziałania przy realizacji wspólnego projektu pn.: „Szerokopasmowy
dostęp do Internetu – kluczem rozwoju społeczeństwa informacyjnego w
Powiecie Bielskim” ,
– wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy
Bestwina na 2011 rok (wymóg ustawowy do końca marca roku
poprzedzającego rok budżetowy).
W wyniku przeprowadzonego głosowania wniosek o wprowadzenie pierwszego
projektu uchwały został przyjęty 12 głosami „za” przy 1 głosie „przeciw” i 2
głosach ”wstrzymujących się”.
Wniosek o wprowadzenie drugiego projektu uchwały został przyjęty 13 głosami
„za” przy 0 głosach ”przeciw i 2 głosach „wstrzymujących się”.
Porządek obrad z przegłosowanymi poprawkami został przyjęty 15 głosami „za”
tj. jednogłośnie.
Porządek obrad po zmianach przedstawia się następująco:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Złożenie gratulacji okolicznościowych.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 30 grudnia 2009 oraz z sesji z dnia
7 stycznia 2010r.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) programu współpracy Gminy Bestwina z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2010,
2) sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu (przy ul. Kwiatowej w
Bestwinie),
3) wyrażenia zgody na udzielenie przez Wójta bonifikaty od ceny sprzedaży
lokalu mieszkalnego,
4) przyjęcia strategii integracji i rozwiązywania problemów społecznych
Gminy Bestwina na lata 2010-2015,
5) wyrażenia zgody na realizację projektu o nazwie „Aktywizacja społeczna
i zawodowa w Gminie Bestwina”, współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego,
6) zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy Bestwina oraz komisji
stałych na 2010 rok.
7) współdziałania
przy
realizacji
wspólnego
projektu
pn.:
„Szerokopasmowy dostęp do Internetu – kluczem rozwoju społeczeństwa
informacyjnego w Powiecie Bielskim”,
8) wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie
gminy Bestwina na 2011 rok
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7. Informacje bieżące.
8. Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich.
9. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania.
10. Występ Chóru „Ave Maria” z Bestwiny z okazji Jubileuszu 10-lecia.
11. Zamknięcie sesji.
Ad.5
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek stwierdził, że protokoły z sesji
Rady Gminy Bestwina z dnia 30 grudnia 2009r. oraz z dnia 7 stycznia 2010
sporządzone zostały prawidłowo i znajdują się do wglądu na sali obrad, zaś na
co dzień znajdują się do wglądu w Biurze Rady Gminy.
Do protokołów nie wniesiono uwag i w wyniku głosowania zostały one przyjęte
15 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Ad.6
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek przypomniał, że odbyło się jedno
wspólne posiedzenie wszystkich komisji stałych Rady Gminy, na którym
między innymi omawiane i opiniowane były projekty uchwał na obecną sesję.
Przewodniczący zadeklarował, że do każdego projektu uchwały będzie
przedstawiał wspólną opinię Komisji.
Rada Gminy w liczbie 15 radnych przystąpiła do podjęcia uchwał w sprawie:
1) programu współpracy Gminy Bestwina z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2010,
• Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że do pierwotnego projektu
uchwały została wprowadzona autopoprawka polegająca na wykreśleniu z
załącznika do projektu § 15 z uwagi na to, że zapis ten znajdzie się w
umowach zawieranych z podmiotami uprawnionymi do otrzymania dotacji.
Poddał pod głosowanie wprowadzoną autopoprawkę, która została przyjęta
15 głosami „za” tj. jednogłośnie.
• Opinia Komisji pozytywna.
• Brak głosów w dyskusji.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXVII/269/10 w sprawie: programu
współpracy Gminy Bestwina z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2010 – została przyjęta 15 głosami „za”
tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do nin. protokołu.
2) sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu (przy ul. Kwiatowej w
Bestwinie),
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• Opinia Komisji pozytywna.
• Brak głosów w dyskusji.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXVII/270/10 w sprawie: sprzedaży
nieruchomości w drodze przetargu – została przyjęta 15 głosami „za” tj.
jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do nin. protokołu.
3) wyrażenia zgody na udzielenie przez Wójta bonifikaty od ceny sprzedaży
lokalu mieszkalnego,
• Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że do pierwotnego projektu
uchwały została wprowadzona autopoprawka polegająca na zmianie
wysokości bonifikaty w § 1 projektu z 30% na 50%. W wyniku głosowania
autopoprawka została przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie.
• Opinia Komisji pozytywna.
• Brak głosów w dyskusji.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXVII/271/10 w sprawie wyrażenia
zgody na udzielenie przez Wójta bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu
mieszkalnego – została przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała
stanowi załącznik do nin. protokołu.
4) przyjęcia strategii integracji i rozwiązywania problemów społecznych Gminy
Bestwina na lata 2010-2015,
• Opinia Komisji pozytywna.
• Brak głosów w dyskusji.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXVII/272/10 w sprawie przyjęcia
strategii integracji i rozwiązywania problemów społecznych Gminy
Bestwina na lata 2010-2015 mieszkalnego – została przyjęta 15 głosami „za”
tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do nin. protokołu.
5) wyrażenia zgody na realizację projektu o nazwie „Aktywizacja społeczna
i zawodowa w Gminie Bestwina”, współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego,
• Opinia Komisji pozytywna.
• Brak głosów w dyskusji.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXVII/273/10 w sprawie wyrażenia
zgody na realizację projektu o nazwie „Aktywizacja społeczna i zawodowa
w Gminie Bestwina”, współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego – została przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik do nin. protokołu.
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6) zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy Bestwina oraz komisji
stałych na 2010 rok,
• Opinia Komisji pozytywna.
• Brak głosów w dyskusji.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXVII/274/10 w sprawie zatwierdzenia
ramowego planu pracy Rady Gminy Bestwina oraz komisji stałych na 2010
rok – została przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi
załącznik do nin. protokołu.
7) współdziałania przy realizacji wspólnego projektu pn.: „Szerokopasmowy
dostęp do Internetu – kluczem rozwoju społeczeństwa informacyjnego w
Powiecie Bielskim”,
• Przewodniczący Jerzy Zużałek przypomniał, że ten problem był wstępnie
omawiany w gronie radnych na spotkaniu z przedstawicielem Starostwa
Powiatowego, który zajmuje się tym tematem. Z uzyskanej informacji
wynika, że aby ten projekt był realizowany, wszystkie gminy naszego
powiatu muszą wyrazić w formie uchwały swój akces przystąpienia do tego
programu. Przypomniał też, że we wstępnym pilotażowym głosowaniu
również większość radnych była za tym, aby zgłosić nasz akces.
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję w tej sprawie.
W dyskusji głos zabrali:
Radny Wiesław Szypuła poprosił o bardziej szczegółowy komentarz.
Wójt Gminy Stefan Wodniak wyjaśnił, że trzy lata wstecz w województwie
śląskim były powołane tzw. subregiony. Powiat Bielski znalazł się w
subregionie południowym. W tych subregionach zostały wydzielone środki
pozakonkursowe na pewne działania. Przypomniał, że na rewitalizację
terenów z tych środków nasza gmina uzyskała 2,2mln.zł. na rozbudowę
„SET-a” w Kaniowie, zaś na informatykę było tylko przydzielone
600tyś.EURO na cały powiat bielski. Ponieważ Powiat nie mógł być
beneficjentem tego przedsięwzięcia z przyczyn prawnych, środki te
wójtowie, burmistrzowie na pierwszym swoim wspólnym spotkaniu uznali
przeznaczyć na szerokopasmowy Internet. Po półtorarocznym opracowaniu
projektu zaistniała możliwość doprowadzenia do wszystkich gmin w
powiecie bielskim światłowodów o mocy 100MEGA BITÓW. Na naszą
gminę przewidziane jest 11 łączy. Jest to tzw. szkielet pierwotny, który daje
możliwości mieszkańcom rozbudowanie sieci w przyszłości. Cały projekt
kosztuje 4,6mln.zł. , zaś środków jest jak zaznaczył na wstępie 2,5mln.zł.
Wójtowie, burmistrzowie rozważali więc udział gmin i uczestnictwo w
kosztach tego przedsięwzięcia. Jeżeli jakaś gmina nie podejmie uchwały w
tej sprawie, to projekt ten nie może być zrealizowany, bo do końca lutego br.
jest termin składania wniosków. Technicznie więc byłaby niemożliwa
zmiana całego projektu i wyliczeń. Zaznaczył, że na dziś nie jest znane
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jeszcze stanowisko wszystkich gmin w powiecie ale podkreślił, że za
200tyś.zł. udziału stwarza się możliwość wprowadzenia łączy do naszej
gminy i poprawę jakości Internetu. Zwrócił też uwagę, że w przypadku
niepodjęcia uchwały, mieszkańcy mogą stawiać zarzuty, że były możliwości,
były przydzielone środki, a gmina nie chciała wnieść udziałów i przystąpić
do tej inwestycji mającej na celu poprawę jakości Internetu. Poinformował
też, że ta inwestycja nie będzie własnością telekomunikacji, lecz własnością
gminy w jej obrębie. Natomiast, jak będzie udostępniana operatorowi, to już
zależeć będzie
od zawartych umów. Również na tych samych
światłowodach będzie można np. korzystać z telewizji kablowej.
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek przypomniał, że rzeczywiście
była mowa na spotkaniu radnych o tym, że to co zostanie zbudowane na
terenie gminy będzie własnością gminy i dopiero po pięciu latach będzie
można tą inwestycję np. sprzedać lub dzierżawić.
Radny Antoni Grygierzec stwierdził, że jakoś nie może do końca przekonać
się do argumentacji, że właścicielem ma być gmina. Uważa, że gmina nie
powinna być właścicielem podobnie, jak nie jest właścicielem sieci
telefonicznej. W jego odczuciu jest to sprzeczne z zadaniami gminy. Nie
jasne jest też dlaczego powiat nie może, a gmina może. Wyraził też obawę i
brak gwarancji, czy ta sieć dotrze i kiedy dotrze. Również wyraził
wątpliwości, czy to nie będzie tylko kilka punktów końcowych i więcej nie,
bo np. będą ceny zaporowe lub inne przeszkody.
Radny Łukasz Furczyk nie zgodził się z przedmówcą, bo jak stwierdził ten
projekt popiera w całości i uważa, że warunkiem powstania nowoczesnego
społeczeństwa informacyjnego opartego na wiedzy i nowoczesnej
gospodarce jest między innymi rozwój Internetu. Zaznaczył, że w gminie są
firmy, które działają tylko poprzez Internet i powinno się tym firmom
ułatwiać zarówno dostęp do klienta, a także ułatwiać kolejnym firmom
prowadzenie tego typu działalności. Stwierdził, że jesteśmy w ogonie Europy
jeżeli chodzi o tego typu infrastrukturę.
Radny Edward Jonkisz uważa, że jeżeli większość gmin w powiecie chce tej
inwestycji, to dlaczego nasza gmina nie. Tym bardziej, jak zaznaczył,
młodzież w dzisiejszych czasach tego potrzebuje. Również jest zdania, że jak
nie pójdziemy do przodu, to będziemy stać w miejscu a społeczeństwo to
oceni.
Radny Rady Powiatu Bogusław Stolarczyk wyrażając swoje zdanie
stwierdził, że sprawa Internetu dla naszej gminy jest bardzo ważna. Jest
wiele „dziur” gdzie Internet nie dociera. Poza tym układ szkieletowy
światłowodów będzie można sprzedać lub wydzierżawić po jakimś czasie i
można z tego czerpać olbrzymie pieniądze. Ponadto uważa, że skoro na to
można dostać bardzo duże środki, to trzeba z tego skorzystać. Jest to bardzo
dobry krok w przyszłość dla gminy i dla całego powiatu.
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Radny Wiesław Szypuła stwierdził, że na komisjach mowa była o kablach, a
teraz mówi się o masztach. W związku z tym uważa, że temat jest dobry ale
jest zbyt dużo niewiadomych, dużo niejasności, a poniekąd wymusza się na
gminie, że musi wyłożyć ponad 200tyś.zł., bo inaczej temat „pada”.
Zaznaczył, że nie jest przeciw, ale jego zdaniem, wymaga to pewnej rozwagi
w zakresie samej procedury. Podkreślił, że dlatego wstrzyma się od głosu
podczas głosowania nad projektem uchwały.
Radny Łukasz Furczyk jest zdania, że musi być rozwój gospodarczy. Jeżeli
operatorzy dostaną narzędzie do ręki, to stworzą bardziej profesjonalną i
wydajną sieć.
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek przypomniał, że światłowody mają być
prowadzone po słupach i niema w gminie takiego domu, do którego by
elektryczność nie docierała. Są więc szanse, że ten Internet dotrze do
każdego domu.
Radny Andrzej Wojtyła warto pamiętać o przetasowaniu klientów, którzy
korzystają z Internetu. Nie zgodził się z tym, iż do każdego domu kabel z
tym Internetem będzie mógł trafić, bo są to olbrzymie koszty. Jednak
podkreślił, że trzeba zwrócić uwagę na fakt, iż w chwili obecnej sieć jest
przepełniona. Firmy, które oferują telefon stacjonarny już odmawiają
klientom w naszej gminie zainstalowanie Internetu z uwagi na przepełnienie
kanałów. Jego zdaniem Internet szerokopasmowy, to taka autostrada z
kilkoma pasami. Im więcej będzie takich łącz, tym więcej ludzi będzie mogło
skorzystać.
Radny Jerzy Stanclik prosił radnego powiatowego Bogusława Stolarczyka,
jako fachowca o przybliżenie problemów, o których mówił radny Wiesław
Szypuła.
Radny Rady Powiatu Bogusław Stolarczyk wyjaśniając poinformował, że
gmina budowałaby infrastrukturę a zadaniem firmy, która by ją np.
wydzierżawiła byłoby rozprowadzenie jej po gminie za pomocą masztów,
które będą wysyłać sygnał do punktów gdzie ten sygnał nie docierał. Może
również inna firma wydzierżawić łącze i zrobić infrastrukturę za pomocą
światłowodów. Technika ta może polegać na wybudowaniu masztu
nadawczego i przekazywaniu sygnału bezprzewodowo albo na zasadzie
centralki, która będzie rozprowadzała światłowody albo przewody, albo
telefonię, albo telewizję. Jeszcze raz podkreślił, że jest to dobre rozwiązanie.
Radny Jacek Łuszczak wyraził wątpliwości do samej technologii, która jak
stwierdził jest już dwudziesto- paroletnia i trzeba sobie zdawać sprawę, że
głosując wybiera się mniejsze zło. Sam, jak zaznaczył, jego głos będzie
wstrzymujący z uwagi tylko na tą technologię. Uważa, że skoro jesteśmy
zapóźnieni, to trzeba brać technologię taką jaka jest, bo na to są środki.
Radny Ludwik Mieszczak zapytał, jaka jest gwarancja, że produkt który
wyprodukujemy, to go np. za rok sprzedamy. Zostanie stworzona sieć
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„autostrada” tylko nie będzie nikogo zainteresowanego, kto z niej stworzy
zjazd. Za przykład podał Bielski Park Techniki Technologii i Innowacji
Lotniczych, który był euforią, a dziś ludzie którzy go stworzyli nie mają go
komu sprzedać. Dla niego jest to chybiony produkt. Jeszcze raz podkreśli,
kto da gwarancję, że na 1000 mieszkańców ośmiuset ludzi biznesu podłączy
się do tego interesu. Wyraził wątpliwości, że z budżetu gminy wyda się
200tyś.zł. a mieszkańcy zarzucą, że brak chodników: na ul. Bialskiej, do
Kaniowa i na Magówkę, a maszty stoją.
Wójt Stefan Wodniak uzupełniając informację dotyczącą dzierżawy wyjaśnił,
że operatorzy już się u projektanta pojawili i wyrazili chęć dzierżawy łącz. W
pierwszej bowiem wersji było, że całość będzie prowadziło Starostwo.
Obecnie dzierżawcy pojawią się w naszej gminie. Zapewnił, że nie ma
żadnego niebezpieczeństwa, bo jest to dzisiaj nowoczesna i przyszłościowa
technologia. Prosił, aby nie myśleć, że za rok to zadanie będzie sprzedane.
Wyjaśnił, że wszystkie zadania łączone ze środkami unijnymi są na pięć lat
do użytku gminnego. Można natomiast te zadania dzierżawić operatorom za
odpłatnościami.
Radny Andrzej Wojtyła stwierdził, że sieć będzie dla mieszkańców, więc
skoro dofinansowuje się sieć wodociągową, kanalizacyjną, sieć komunikacji
autobusowej, to dlaczego nie dofinansować rozwoju sieci szybkiego
Internetu.
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek nie zgodził się z porównaniem tego
zadania z Parkiem Techniki Lotniczej wyrażając przekonanie, że nadejdzie
czas kiedy ten Park będzie przynosił niemałe zyski i to miejsce będzie tętniło
życiem. Nie podzielił też zdania radnego Jacka Łuszczaka co do technologii.
Stwierdził, że trzeba myśleć o młodych ludziach i o tym do czego ta sieć
światłowodowa może być wykorzystana.
Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Przewodniczący Jerzy Zużałek
poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXVII/275/10 w sprawie
współdziałania przy realizacji wspólnego projektu pn.: „Szerokopasmowy
dostęp do Internetu – kluczem rozwoju społeczeństwa informacyjnego w
Powiecie Bielskim” – została przyjęta 10 głosami „za” przy 0 głosach
„przeciw” i 5 głosach „wstrzymujących się”. Uchwała stanowi załącznik do nin.
protokołu.
8) wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy
Bestwina na 2011 rok.
• Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek przypomniał, że ten projekt uchwały
był omawiany w ubiegłym roku, kiedy to 20 lutego 2009r. ukazała się
ustawa w tej kwestii. Ustawa ta nakazuje obligatoryjnie co roku podjęcie
uchwały, w której Rada Gminy wyraża zgodę lub nie wyraża zgody na
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wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki w
terminie do 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy. Zaznaczył, że
obecnie nie wiadomo, czy sesja odbędzie się w terminie do końca marca br.
więc z tej racji należałoby tą uchwałę podjąć na tej sesji. Ponadto zbliżają
się też zebrania wiejskie i już można by na nich ten temat przedyskutować.
Tym bardziej, że o tym na co fundusz sołecki miałby być przeznaczony
decyduje zebranie wiejskie lub grupa mieszkańców. W terminie do 31 lipca
roku poprzedzającego rok budżetowy Wójt zgodnie z ustawą przekazuje
sołtysom informację o wysokości środków, które wyliczane są wg
ustawowego wzoru. Sołectwa z kolei muszą Wójtowi przekazać w terminie
do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy wniosek celem
uwzględnienia go w projekcie budżetu gminy. Ustawa w załączeniu do
protokołu.
• W dyskusji głos zabrali:
Radny Jerzy Stanclik zgłosił wniosek formalny, aby ogłosić 10 minut
przerwy celem krótkiego przedyskutowania tego projektu w gronie radnych z
uwagi na to, że nie był on przedstawiony na wspólnym posiedzeniu komisji.
Radny Antoni Grygierzec wyrażając swoje zdanie poinformował, że jest
zwolennikiem przekazywania środków sołectwom chociażby z tego powodu,
że już na początku kadencji został zmieniony statut gminy, gdzie została
wprowadzona taka możliwość. Obecnie jest to zagwarantowane ustawowo i
tym bardziej jeżeli jest taka możliwość, to osobiście jest „za”. Wyraził
jedynie swoje uwagi co do samych formalności. Uważa bowiem, że jest to
nie po kolei. Jego zdaniem najpierw powinna być opinia Rady Sołeckiej, czy
taki fundusz potrzebuje, zaś opinia ta powinna być wiążąca dla Rady Gminy.
Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że w Kaniowie odbyło się
posiedzenie Rady Sołeckiej i Rada Sołecka taką wolę wyraziła.
Wójt Gminy Stefan Wodniak wyjaśnił, że ustawa obowiązuje od 20 lutego
2009 roku i mogła być już stosowana w 2010 roku. (w ubiegłym roku była
podjęta uchwała o nie wyrażeniu zgody).Ustawa daje możliwości tworzenia
takiego funduszu wg wzoru i według wyliczeń kwota ta wynosiłaby dla
poszczególnych sołectw następujące wysokości:
Bestwina - 48 140,00zł,
Bestwinka - 16 230,00zł,
Janowice - 18 370,00zł,
Kaniów - 33.600,00zł,
Razem: - 116 140,00zł,
Zaznaczył, że jeżeli uchwała zostanie podjęta na dzisiejszej sesji, to Wójt
musi uwzględnić tą kwotę w przyszłorocznym budżecie. Zamysł
ustawodawcy był taki, aby Rady Sołeckie na podstawie zebrań wiejskich
mogły uczestniczyć w małych przedsięwzięciach, jako swoich
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samodzielnych. Podkreślił jednak, że realizacja rozliczeniowa danego
zadania musi być uzgadniana z Urzędem Gminy. Dodatkowo wyjaśnił, że w
samorządach, które mają słabe dochody na jednego mieszkańca, to w 30%
ten fundusz jest refundowany przez państwo (dotacja). W samorządach o
średnich dochodach dotacja wynosi 20%, zaś w samorządach o wyższych
dochodach dotacja wynosi tylko10%. Nie oznacza to, że dotacja obejmuje
wszystkie samorządy. Wyliczenia według tego ustawowego wzoru pokazały,
że gminę Bestwina nie obejmie żadna dotacja ze względu na duże dochody
na jednego mieszkańca. Jeżeli jednak będzie taka wola, to Rada taką uchwałę
podejmie.
Radny Antoni Grygierzec zapytał, czy zaraz obligatoryjnie na początku
budżet musi wykazać te środki, czy też Rady Sołeckie mogą się określić i
dopiero wtedy ustali się jak ten budżet finansować. Zapytał też, czy w
przypadku kiedy np. na jesień Rady Sołeckie zrezygnują z tych środków, to
czy będzie problem?
Wójt Stefan Wodniak wyjaśnił, że wówczas nie będzie wykonane zadanie, a
środki w budżecie gminy pozostaną. Środki te jednak nie będą przepisane na
rok następny.
Przewodniczący Rady przypomniał, że projekt uchwały mówi o tym, czy
wyraża się zgodę na wyodrębnienie funduszu w budżecie, czy też nie. Na tej
sesji nie ustala się jego wysokości. Jeszcze raz przypomniał terminy
ustawowe co do kolejności postępowania w przypadku podjęcia tej uchwały.
Radny Edward Jonkisz, jako członek Rady Sołeckiej w Kaniowie
poinformował, że jest „za” tym funduszem.
Radny Jacek Łuszczak stwierdził, że z kolei jest przeciwnego zdania, bo
uważa, że od tego są radni i sołtysi, aby te środki w budżecie, który jest
wspólny, na te zadania wygospodarowywali. Stwierdził, że jest za
integracją budżetu, a nie za tworzeniem pseudo izolacjonalizmu z
podziałem na sołectwa.
Radny Antoni Grygierzec nie zgodził się z przedmówcą, bo jak stwierdził,
gmina powinna koncentrować się na dużych zadaniach, a sołectwa na tych
drobnych.
W tym miejscu wywiązała się wśród radnych kilkuminutowa polemika
wraz z ponownymi wyjaśnieniami Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy.
Kolejno głos w dyskusji zabrał radny Jerzy Stanclik pytając obecnych na
sali sołtysów, jakie jest ich i rad sołeckich stanowisko w tej sprawie.
Oprócz nieobecnego sołtysa z Kaniowa, pozostali sołtysi opowiedzieli się
za funduszem.
Radny Andrzej Wojtyła zwrócił uwagę na to, że tych pieniędzy nie będzie
więcej, bo będą one wyjęte z budżetu gminy. Ponadto uważa, że podczas
sesji radni mogą dynamicznie wpływać na dane sytuacje w naszej gminie
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poprzez podjęcie uchwały dotyczącej zmiany w budżecie gminy. Wówczas
środki mogą być natychmiast zmienione jeśli chodzi o ich inwestowanie.
Rady Sołeckie, zaś będą musiały zadecydować co za te pieniądze zrobić na
zebraniu wiejskim. Zdaniem radnego będzie to zamrażało pieniądze i nie
będzie dawało możliwości zmiany jeśli pojawią inne ważniejsze potrzeby.
Radny Antoni Grygierzec z kolei uważa, że jeżeli sołectwo będzie miało
środki, to może dodatkowo znaleźć sponsorów i te środki zwielokrotnić.
Radny Andrzej Wojtyła zapytał, jak rada sołecka rozwiąże problem, jeżeli
na zebraniu wiejskim będzie 30 mieszkańców i każdy będzie miał inną
koncepcje na wydanie tych pieniędzy?
Radny Jerzy Stanclik przypomniał, że na początku dyskusji zgłosił wniosek
formalny o dziesięć minut przerwy.
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek przyznał rację i prosił, aby po
przerwie nastąpił występ chóru Ave Maria, który przewidziany był w
punkcie dziesiątym z uwagi na to, że obrady się przedłużają, a chór już w
komplecie oczekuje na występ. Poddał tą propozycję pod głosowanie. W
wyniku głosowania została ona przyjęta jednogłośnie.
Po przerwie wznowiono obrady. Zgodnie przegłosowanym wnioskiem na
salę obrad wszedł Chór Ave Maria obchodzący Jubileusz 10-lecia swojej
działalności. Na wstępie Wójt Stefan Wodniak oraz Przewodniczący Rady
Jerzy Zużałek złożyli listy gratulacyjne.
W pierwszej kolejności wręczono List Gratulacyjny Dyrygentowi Chóru
Panu Marianowi Lubickiemu, w którym złożono podziękowanie za objęcie
funkcji dyrygenta i kierownika artystycznego zespołu, za sumienne
wykonywanie powierzonego zadania, za aktywną działalność artystyczną,
rzetelność oraz trwały wkład w rozwój kultury lokalnej. Gratulując
dotychczasowych osiągnięć życzono dalszych sukcesów artystycznych,
uznania ze strony odbiorców oraz spełnienia osobistych planów i marzeń.
Drugi List Gratulacyjny wręczono Prezesowi Chóru panu Władysławowi
Adamusowi, w którym złożono gratulacje i podziękowanie za pełnienie
funkcji Prezesa, za poświęcenie i pasję w krzewieniu kultury muzycznej.
Życzono wytrwałości i sukcesów w dalszej pracy artystycznej, doskonałej
kondycji muzycznej, ciekawych pomysłów na nadchodzące lata, grona
stałych, wdzięcznych i wiernych słuchaczy.
Po wręczeniu Listów Gratulacyjnych wręczono również kosz róż dla
wszystkich Szanownych Jubilatów, po czym nastąpił występ Chóru Ave
Maria.
Po tej uroczystej chwili przystąpiono do części roboczej sesji.
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Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek przypomniał, że są przygotowane dwa
projekty uchwał tj. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu
sołeckiego w budżecie gminy Bestwina na 2011 rok oraz nie wyrażenia
zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy Bestwina na
2011 rok. O głos poprosił radny Wiesław Szypuła, który złożył wniosek
formalny o przełożenie tego projektu uchwały na następną sesję, aby można
go było przedyskutować na posiedzeniach rad sołeckich.
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek złożył kontrwniosek, a następnie poddał
w pierwszej kolejności pod głosowanie wniosek radnego Wiesława Szypuły,
aby ten projekt był rozpatrywany na następnej sesji. W wyniku głosowania
wniosek radnego Szypuły został przyjęty 14 głosami „za” przy 1 głosie
„przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”. Projekt uchwały został
przełożony na następną sesję.
Ad.7
W informacjach bieżących Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek
poinformował, że:
– od mieszkańców ul. Mirowskiej w Kaniowie wpłynęło pismo do Urzędu
Gminy z prośbą o oświetlenie jej odcinka od ul. Słonecznej do ul. Łabędziej.
Pismo stanowi załącznik do nin. protokołu
.
– I Wicewojewoda Śląski zwrócił się z pismem, w którym przypomina ustawę
o repatriacji i apeluje do gmin o aktywne włączenie się w ten proces. Radni
podjęli decyzję, aby ten problem przedyskutować na komisjach. Pismo
stanowi załącznik do nin. protokołu.
– Międzynarodowa Koalicja Dla Ochrony Polskiej Wsi przysłała gratulacje dla
Rady Gminy Bestwina podjętego stanowiska w sprawie ogłoszenia obszaru
Gminy Bestwina strefa wolną od upraw roślin zmodyfikowanych
genetycznie (GMO). Pismo stanowi załącznik do nin. protokołu
– Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Gminy Bestwina,
złożył Informację o działalności Klubu począwszy od powstania Klubu
poprzez organizowane akcje krwiodawstwa w poszczególnych sołectwach
dzięki którym pozyskano w 2009 roku 63 450ml krwi od 141 dawców
(Prezesem Klubu jest Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek. Pismo stanowi
załącznik do nin. protokołu.
– Komendant Komisariatu Policji w Czechowicach-Dziedzicach złożył
Informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie
działania Komisariatu Policji w Czechowicach-Dziedzicach za 2009 rok.
Pismo stanowi załącznik do nin. protokołu.
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– Leon Habsburg przysłał podziękowanie za życzenia z okazji Świąt Bożego
Narodzenia. Pismo stanowi załącznik do nin. protokołu.
Przewodniczący Jerzy Zużałek przypomniał, że do 15 lutego br. upływa termin
zgłoszenia kandydatów do Nagrody Rady Gminy za promowanie gminy w 2009
roku. Spotkanie Kapituły przyznawania nagród ustalił na dzień 1 marca 2010r.
zapraszając na to spotkanie Zastępcę Wójta Artura Beniowskiego oraz
Dyrektora CKSiR Grzegorza Bobonia.
Wójt Stefan Wodniak złożył następujące informacje:
 w dniu 3 marca br. o godz.14-tej odbędzie się podsumowanie wyłożenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy,
 wspólnie ze Skarbnikiem Gminy podpisał umowę na kanalizację ujęcia wody
(gmina otrzyma ok.800tyś.zł z PROW-u),
 w WFOŚi GW w Katowicach również została podpisana umowa na
dofinansowanie udziału własnego tego wielkiego zadania kanalizacji (RPO).
Dodatkowo poinformował, że WFOŚiGW zaproponował mu udział w
Kapitule rozdzielającej środki.
 pojawił się chętny dzierżawca części przedszkola w Kaniowie na
prowadzenie działalności „ nauka jazdy”,
 firma „Scrap” w Bestwince (złomowisko) dopełniła wszystkie formalności i
skompletowała dokumenty. Aktualnie firma ta otrzymała od Starosty
Postanowienie i Wójt będzie stał przed wydaniem pozwolenia na działalność.
Z punktu prawa Wójt nie może stawiać przeszkód.
 pojawiły się dwie możliwości wydzierżawienia pomieszczeń po pizzerii w
Janowicach na utworzenie przedszkola. Są dwie inicjatywy: inicjatywa
społeczna, inicjatywa prywatna. Wójt zaprosił przedstawicieli tych dwóch
grup, aby przybliżyli pokrótce swoje propozycje. Po przybliżeniu informacji
przez przybyłych gości, Wójt zaproponował, aby te informacje przekazali
również na zebraniach wiejskich, a szczególnie w Janowicach.
Kolejno w informacjach bieżących propozycje zajęć dla młodzieży i dzieci w
okresie ferii przedstawili: Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i
Przedszkoli Arkadiusz Maj a następnie Dyrektor Centrum Kultury, Sportu i
Rekreacji Grzegorz Boboń.
Również radny Jerzy Stanclik zaprosił chętnych do Zespołu Szkół
Ekonomicznych w Bielsku-Białej do korzystania ze strzelnicy pod okiem
instruktora.
Wójt dodatkowo poinformował, że w dniu 25 lutego br. w CKSiR odbędzie się
szkolenie prowadzone przez Urząd Skarbowy na temat elektronicznego
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wypełniania dokumentów oraz przedstawiona zostanie zmiana ustawy o podatku
od spadków darowizn.
Ad.8
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek w ramach wniosków i zapytań radnych
oraz rad sołeckich w pierwszej kolejności odczytał wnioski z posiedzenia Rady
Sołeckiej w Kaniowie z dnia 15 stycznia 2010 roku, a dotyczące:
– utwardzenia kostką i zamontowanie wiat przystankowych przy ul. Łabędziej,
– przyspieszenia oddania do użytku pięciu punktów świetlnych wykonanych
końcem listopada przy ul. Grobel Borowa.
Kolejno ustne wnioski i zapytania złożyli:
Radny Stanisław Nycz
• w imieniu mieszkańców ul. Gospodarskiej zgłosił Prezesowi PK „Kombest”,
iż mieszkańcy skarżą się na brudną wodę pitną,
• zgłosił również konieczność wycięcia krzewów przy ul. Janowickiej, które
zasłaniają widoczność,
Radny Jacek Łuszczak prosił o wielkość kosztów poniesionych już podczas
akcji zima 2009/2010.
Odpowiedzi udzielił Wójt Stefan Wodniak informując, że na chwilę obecną
koszty te wynoszą ok.150tyś.zł. na 200tyś. zaplanowanych. Zaznaczył jednak,
że zima jeszcze trwa.
Radny Wiesław Szypuła nawiązał do sprzedaży nieruchomości przy ul.
Kwiatowej w Bestwinie i w imieniu mieszkańców tego sołectwa wnioskował,
aby środki ze sprzedaży przeznaczyć na to sołectwo, podobnie, jak to było przy
sprzedaży nieruchomości Spółki Pastwiskowej w Kaniowie.
Odpowiedzi udzielił Wójt informując, że to jest niemożliwe gdyż wszystkie
środki ze sprzedaży nieruchomości w całej gminie trafiają do budżetu i przy
pomocy tych środków komponuje się środki unijne i załatwia wnioski. Środki
ze sprzedaży tych nieruchomości już zostały zapisane w tym budżecie i do
unijnych celów wkomponowane.
Radny Antoni Grygierzec wyjaśnił, że to co kiedyś dawno proponowała Spółka
Pastwiskowa dotyczyło gruntów darowanych gminie, jako grunt osób
prywatnych. Środki trafiły do budżetu i praktycznie prośba ta nie była
zrealizowana.
Radna Danuta Kubik prosiła o postawienie wiaty autobusowej wraz z rozkładem
jazdy na nowej zatoce autobusowej na rogu ulic Witosa i Dworkowej.
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Radny Łukasz Furczyk
• zgłosił dwie ogromne i niebezpieczne wyrwy w drodze przy skrzyżowaniu w
tzw. „Piekle” w Kaniowie,
• prosił, aby brygada pracująca przy Urzędzie Gminy odkopała studzienki
kanalizacji deszczowej na drogach, gdyż są roztopy i woda będzie
gromadziła się na jezdni.
Radny Edward Jonkisz zgłosił radnym powiatowym, że minęły dwa miesiące od
oddania remontowanej ul. Witosa, a już pas środkowy na jezdni jest praktycznie
niewidoczny.
Radny Jan Wróbel zapytał, czy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ma
pieniądze na dopłatę różnicy kosztów utrzymania osoby niepełnosprawnej
(dot.sąsiada) w placówce opiekuńczej? Również zapytał, co będzie jak ta osoba
wróci (pobyt jest niestały), czy prawdą jest, że stawka opieki nad takim
człowiekiem wynosi 3zł/godz. i ile osób niepełnosprawnych przypada na
urzędników w GOPS-ie.
Radny Jerzy Borutka prosił w imieniu niektórych mieszkańców, aby
skonsultować i skorygować kursy MZK linii 56 i bardziej dostosować do
potrzeb mieszkańców.
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek poinformował, że spotkał się z
zarzutem, iż nie czyni się starań o to, aby dochody do budżetu gminy były
większe. Osoby stawiające zarzut miały na myśli, że zbyt mało przeznacza się
terenów pod zabudowę, a gmina jest przecież gminą podmiejską. Podkreślali, że
nowe domy, to nowe podatki. W związku z powyższym prosił o intensyfikację
prac nad studium i nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
bo jak rozeznał, wniosków złożonych o zmianę w planie jest wiele.
Odpowiedzi w sprawie studium i planu zagospodarowania udzielił Wójt Stefan
Wodniak informując, że dokumenty te są bardzo drogie. Niemniej chciałby, aby
studium znalazło się w budżecie na 2011 rok. W roku bieżącym na ukończeniu
jest zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i
studium w poprawkach cmentarza i wykreślenia nieistniejącej drogi. Prosił, aby
starać się tłumaczyć zainteresowanym, że są pewne problemy związane z
zastosowaniem ustawy o zabudowie przestrzennej. Ze swej strony zapewnił, że
w miarę możliwości będzie dążył do uporządkowania tych spraw.
W sprawie pytania dotyczącego GOPS, Wójt poinformował, że odpowiedzi na
piśmie udzieli Kierownik GOPS-u.
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Radny Andrzej Wojtyła zwrócił się z prośbą o uporządkowanie przystanków
autobusowych w Janowicach, a głównie chodzi o centrum Janowic.
Radny Antoni Grygierzec zwrócił się do Wójta, aby zainstalować nagłośnienie
sali obrad z prawdziwego zdarzenia, bo to co jest, jest fatalne. Osoby z tyłu
siedzące nie słyszą co jest mówione z przodu sali.
Wójt zapewnił, że będzie to wykonane ,jak tylko znajdą się dodatkowe środki.
Sołtys sołectwa Janowice
• w imieniu mieszkańców Janowic zgłosił problemy związane z brudną wodą
pitną,
• prosił o uzupełnienie tabliczek z numeracją domów przy ul. Łąkowej,
Gajowej, Janowickiej,
• zapytał o możliwość wykupu przez gminę drogi prywatnej, z której korzysta
wiele innych osób (problem dot. remontu drogi),
• zaprosił na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 14 marca br.
Ad.9
Przewodniczący Jerzy Zużałek odczytał pismo Polskich Linii Kolejowych S.A
informujące, że remont przejazdu kolejowego w ciągu ulicy Witosa w Kaniowie
został zgłoszony do planu zdań inwestycyjnych w bieżącym roku, natomiast
budynek stacyjny należy do PKP S.A Oddział Gospodarowania
Nieruchomościami w Katowicach. Pismo stanowi załącznik do protokołu.
Ad.10
Ten punkt został już zrealizowany w punkcie 7 porządku obrad (dot. występu
chóru Ave Maria).
Ad.11
Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Jerzy
Zużałek dziękując za udział w obradach, za dyskusję, zamknął XXXVII sesję
Rady Gminy Bestwina w dniu 18 lutego 2010r.
Sesja rozpoczęła się o godz.14:30, a zakończyła o godz. 18:08.
Protokolant:
Insp.Irena Glądys

Sekretarz obrad:
Radna Danuta Kubik
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