
  

Bestwina, dn. 5 października 2006r. 
 

P r o t o k ó ł  Nr XXXVIII/2006 
 
z sesji Rady Gminy Bestwina odbytej w dniu 5 października 2006 roku                          
w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bestwina. 
 
Protokół obejmuje uchwały Rady Gminy Bestwina od Nr XXXVIII/275/2006 
do Nr XXXVIII/286/2006. 
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. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji. 
2. Wybór sekretarza obrad. 
3. Zatwierdzenie projektu porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.   
5. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1. zmiany Uchwały Nr XXXI/222/2005 z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie 
     budżetu gminy na 2006r. 
2. nabycia nieruchomości,  
3. nabycia nieruchomości, 
4. nabycia nieruchomości, 
5. nabycia nieruchomości, 
6. uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy    

Bestwina, 
7. określenia górnych stawek opłat za wywóz odpadów komunalnych i 

nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości położonych w Gminie 
Bestwina, 

8. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kaniów w Gminie Bestwina, 
przy północno-zachodniej granicy gminy,  

9. przyjęcia kompleksowego programu obniżenia niskiej emisji 
zanieczyszczeń do atmosfery z budynków na terenie Gminy Bestwina, 

10.  zajęcia stanowiska dotyczącego zamiaru tzw. uśpienia Kopalni 
„Brzeszcze-Silesia” Ruch II „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach. 

6. Informacje bieżące. 
7.  Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich. 
8. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania. 
9. Zamknięcie sesji. 
 



  

Ad.1 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek przywitał wszystkich radnych 
Rady Gminy Bestwina, zaproszonych gości oraz wszystkich pozostałych 
przybyłych na obrady. Otworzył XXXVIII sesję Rady Gminy Bestwina w dniu  
5 października 2006r. Na podstawie posiadanej listy obecności stwierdził 
prawomocność obrad.  
 
Ad.2 
Sekretarzem obrad zgodnie z harmonogramem jednogłośnie wybrana została 
radna Maria Maroszek. 
 
Ad.3 
Przewodniczący przedstawił projekt porządku obrad pytając, czy ktoś wnosi do 
tego projektu wnioski lub uwagi.  
Wójt Anatol Faruga wystąpił z wnioskiem, aby do porządku obrad wprowadzić 
nowy projekt uchwały zmieniający uchwałę podjętą w dniu 22 czerwca 2006r. a 
dot.  udzielenia poręczenia długoterminowej pożyczki dla OSP w Bestwinie na 
termomodernizację budynku OSP. Potrzeba zmiany tej uchwały wyniknęła z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, który ma tego kredytu 
udzielić, a który sugeruje aby dotychczasowy zapis § 2 uchwały dot. spłaty 
pożyczki w poszczególnych latach wykreślić z tego względu, że kwota, którą 
strażacy otrzymają będzie mniejsza. 
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek  w imieniu radnych z Kaniowa i nie 
tylko złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w 
sprawie opinii dotyczącej sprzedaży gruntów stanowiących własność Gminy 
Bestwina z przeznaczeniem na powiększenie cmentarza i budowę kaplicy 
cmentarnej w Kaniowie. Przypomniał, że jest to sprawa, która była już 
wcześniej dyskutowana na sesji, na tym terenie odbyła się tez wizja lokalna przy 
udziale radnych Kaniowa, przedstawicieli szkoły, urzędu gminy i rady sołeckiej. 
Opinie w tej sprawie były pozytywne.  
Zgłoszone wnioski do porządku obrad zostały poddane pod głosowanie i 
przyjęte jednogłośnie. Również jednogłośnie został przyjęty porządek obrad z 
naniesionymi dodatkowymi dwoma projektami uchwał. 
 
Ad.4  
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek stwierdził, że protokół z ostatniej 
sesji z dnia 24 sierpnia 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 
W liczbie 15 radnych Rada Gminy przystąpiła do podejmowania uchwał.                    
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek przypomniał, że oprócz dwóch 
projektów uchwał, które zostały wprowadzone do porządku obrad, pozostałe 
projekty uchwał zostały omówione na posiedzeniach komisji stałych.  
Opinie komisji stałych Rady Gminy Bestwina do przedstawionych projektów 
przedstawiali przewodniczący poszczególnych komisji 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 uchwały w sprawie: 
 
• w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/222/2005 z dnia 28 grudnia 2005r. w 

sprawie budżetu gminy na 2006r. – wyjaśnień udzieliła Skarbnik Gminy 
Stanisława Grzywa. 
Opinie komisji stałych – pozytywne. 
Brak głosów w dyskusji. 
Uchwała Nr XXXVIII/275/2006 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 3  do nin. protokołu. 

 
• w sprawie nabycia nieruchomości ( zajętej pod ul. Rzeczna w Bestwince) - 

wyjaśnień do projektów uchwał w sprawie nabycia nieruchomości udzielił 
Wójt Gminy Anatol Faruga. 
Opinie komisji stałych – pozytywne. 
Brak głosów w dyskusji. 
Uchwała Nr XXXVIII/ 276/2006 w sprawie nabycia nieruchomości -  
została przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie.   
Uchwała stanowi załącznik nr 4  do nin. protokołu. 

 
• w sprawie nabycia nieruchomości (zajętej pod ul. Dworska w Kaniowie). 

Opinie komisji stałych – pozytywne. 
Brak głosów w dyskusji. 
Uchwała Nr XXXVIII/ 277/2006 w sprawie nabycia nieruchomości - 
została przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie.   
Uchwała stanowi załącznik nr 5  do nin. protokołu. 

 
 
 



  

• w sprawie nabycia nieruchomości (zajętej pod ul. Dworska w Kaniowie). 
Opinie komisji stałych – pozytywne. 
Brak głosów w dyskusji. 
Uchwała Nr XXXVIII/278/2006 w sprawie nabycia nieruchomości - 
została przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie.   
Uchwała stanowi załącznik nr 6  do nin. protokołu. 

 

• w sprawie nabycia nieruchomości (zajętej pod ul. Dworską w Kaniowie). 
    Opinie komisji stałych – pozytywne. 

Brak głosów w dyskusji. 
Uchwała Nr XXXVIII/279/2006 w sprawie nabycia nieruchomości - 
została przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie.   
Uchwała stanowi załącznik nr 7  do nin. protokołu. 

 
• w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości  i porządku na 

terenie Gminy Bestwina – Wójt Anatol Faruga poinformował, że opinia 
Sanepid-u jest pozytywna. 
Opinie komisji stałych – pozytywne. 
Brak głosów w dyskusji. 
Uchwała Nr XXXVIII/280/2006 w sprawie uchwalenia regulaminu 
utrzymania czystości  i porządku na terenie Gminy Bestwina - została 
przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie.   
Uchwała stanowi załącznik nr 8  do nin. protokołu. 

 

• w sprawie określenia górnych stawek opłat za wywóz odpadów 
komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości położonych w 
gminie Bestwina – wyjaśnień udzielił Wójt informując, że taka uchwała jest 
potrzebna do wydawania decyzji administracyjnych. 
Opinie komisji stałych – pozytywne. 
Brak głosów w dyskusji. 
Uchwała Nr XXXVIII/281/2006 w sprawie określenia górnych stawek 
opłat za wywóz odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 
nieruchomości położonych w gminie Bestwina - została przyjęta 15 
głosami „za” tj. jednogłośnie.   
Uchwała stanowi załącznik nr 9  do nin. protokołu. 

 

• w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kaniów w gminie Bestwina, 
przy północno-zachodniej granicy gminy – Wójt przypomniał, że zmiana ta 
dot. Kaniowa gdzie planowane jest powstanie parku technologii lotnictwa. 
Wyjaśnił też, że jeżeli będzie taka uchwała podjęta, to Urząd Gminy będzie 
mógł wystąpić do Starostwa o podpisanie umowy na  refundację 
poniesionych przez gminę kosztów. 



  

Opinie komisji stałych – pozytywne. Z tym, że Komisja Budżetu i Finansów 
wyraziła obawę o ład społeczny i uciążliwości związane z pasem startowym, 
który jest głównym elementem tego zagadnienia. Komisja też postulowała, 
aby na dzisiejszą sesję Wójt przygotował graficzny układ tego pasa 
startowego co zostało wykonane. 
W dyskusji głos zabrali: 
Radny Antoni Grygierzec stwierdził, że należy mieć świadomość, że 
podjęcie decyzji w tej sprawie jest bardzo ważną decyzją, ale trzeba też mieć 
świadomość, że nie chodzi tylko o zagospodarowanie terenu o pow. 30 ha 
nieużytków, ale wyraża się zgodę na pas startowy dla samolotów, który 
będzie jedynym pasem startowym w rejonie podbeskidzia. Zwrócił uwagę, że 
podejmując uchwałę trzeba znać chociaż przybliżone dane dot. wysokości 
hałasu, ilości samolotów itp., bo jak stwierdził, że oprócz tego, że stwarza się 
nowe miejsca pracy, to równocześnie stwarza się poważną uciążliwość 
szczególnie dla tych rejonów Kaniowa gdzie będzie ta trasa lądowania i 
startu. Zgodził się z tym, że podjęcie tej uchwały jest dopiero fazą wstępną 
ale mimo to już trzeba z pełną świadomością informować społeczeństwo 
zarówno o tych pozytywnych jak i negatywnych skutkach tej decyzji. 
Wójt Anatol Faruga poinformował, że o Parku Technologii Lotniczej mówi 
się już od półtora roku, a także osobiście p. Starosta mówił o tym na zebraniu 
wiejskim w Kaniowie. Mówi się o tym także w mediach: prasa, radio.  
Materiały są dostępne także w internecie i osoby zainteresowane mają 
możność się z nimi zapoznać. Podjęcie tej uchwały to jest dopiero początek i 
dotyczy zmiany fragmentu planu zagospodarowania przestrzennego gminy.  
Po podjęciu tej uchwały będzie projekt i decyzja środowiskowa na 
podstawie, której wszystko będzie wiadomo tj. jakie samoloty, jakie hangary, 
ile samochodów będzie przyjeżdżało na lotnisko, również ile energii, ile 
wody, ile hałasu itp. Poinformował też, że przy uzyskiwaniu tej decyzji 
środowiskowej wszystkie wymagane opinie muszą być pozytywne. Jak 
stwierdził, podjęcie tej uchwały oznacza wyjście naprzeciw rozwojowi 
naszej gminy. 
Radny Edward Jonkisz sugerował, aby przy zmianie tego fragmentu planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy już zaznaczyć gdzie będzie droga 
do mostu, bo w przeciwnym razie, jak się wyraził, będziemy „uziemieni”, bo 
wszyscy są za tym, aby kopalnia wydobywała i miała gdzie składować 
kamień. Jest zdania, że jak ktoś inny te tereny obejmie, to nie będzie nic do 
powiedzenia i może się zdarzyć, że będzie most, a nie będzie do niego 
dojazdu.  
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek potwierdził słowa Wójta, że 
podjęcie tej uchwały to nie jest wyrażenie zgody na budowę lotniska, a 
jedynie wyrażenie zgody na zmianę przeznaczenia terenów, o których mowa 
w projekcie uchwały. Zaznaczył też, że bez względu na to czy będzie 



  

budowane lotnisko, czy też nie, to tereny te zawsze mogą być wykorzystane 
na inne cele. 
Brak głosów w dalszej dyskusji. 
Uchwała Nr XXXVIII/282/2006 w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego sołectwa Kaniów w gminie Bestwina, przy północno-
zachodniej granicy gminy - została przyjęta 15 głosami „za” tj. 
jednogłośnie.   
Uchwała stanowi załącznik nr 10  do nin. protokołu. 

 

• w sprawie „Kompleksowego programu obniżenia niskiej emisji 
zanieczyszczeń do atmosfery z budynków na terenie Gminy Bestwina” – 
wyjaśnień udzielił Wójt Anatol Faruga. Jak podkreślił, że jest to wstęp do 
rozmów z Wojewódzkim Funduszem co do możliwości uzyskania pieniędzy.   
Opinie komisji stałych – pozytywne. 
Brak głosów w dyskusji. 
Uchwała Nr XXXVIII/283/2006 w sprawie „Kompleksowego programu 
obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery z budynków na 
terenie Gminy Bestwina” - została przyjęta 15 głosami „za” tj. 
jednogłośnie.   
Uchwała stanowi załącznik nr 11  do nin. protokołu. 
 

• w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego tzw. uśpienia Kopalni 
„Brzeszcze-Silesia” Ruch II„Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach – 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że są zamiary uśpienia KWK 
„Silesii”, a defakto jest to likwidacja, bo zaprzestanie prowadzenia 
przebudów rekonstrukcji wyrobisk spowoduje, że dostęp do złóż, a 
zwłaszcza przewietrzanie stanie się niemożliwe. Podkreślił, że jest to jedyna 
kopalnia na Podbeskidziu i zarówno dla naszej gminy, jak i sąsiednich gmin 
jest to najbliższe źródło zaopatrzenia w węgiel. Ponadto jest to miejsce pracy 
dla 180 osób z naszej gminy w samej kopalni, a oprócz tego dla osób, które 
współpracują z kopalnią i świadczą wszelkiego rodzaju usługi na rzecz 
kopalni. Tak więc skutki likwidacji miejsc pracy w sumie mogą dotknąć ok. 
700 mieszkańców gminy Bestwina. Również gmina Bestwina utraci dochody 
do budżetu gminy z tytułu opłaty eksploatacyjnej i podatku od 
nieruchomości, a także  istnieją uzasadnione obawy, że nie będą realizowane 
zobowiązania z tytułu usuwania szkód górniczych. Związki zawodowe 
poprzez swoich przedstawicieli zwróciły się do wszystkich jednostek 
samorządowych, które funkcjonują na obszarze górniczym                   o 
poparcie tych działań, aby wydobycie węgla w tej kopalni było prowadzone. 
Poinformował też, że po posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów została do 
projektu uchwały wprowadzona autopoprawka mówiąca właśnie o skutkach 
likwidacji, o których mówił powyżej. 



  

Opinie komisji stałych – pozytywne. Ponadto komisja Budżetu i Finansów 
mając na względzie skutki finansowe likwidacji kopalni przychyla się w 
całości do przedłożonego projektu z zastrzeżeniem, aby uwypuklić te 
elementy, które są najważniejsze dla samorządu lokalnego, dla naszej gminy, 
tj.: 

1. miejsca pracy, 
2. dochody gminy związane z działalnością kopalni, 
3. wykonywanie prac naprawczych poeksploatacyjnych. 

Ponieważ elementy te już zostały uwzględnione w projekcie uchwały 
komisja w całości popiera i jest za przyjęciem tego projektu. 
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek , który jednoczesnie jest 
przewodniczącym jednego ze związków zawodowych działających w tej 
kopalni zapoznał wszystkich zebranych szczegółowo z postępującym 
procesem uśpienia kopalni, który defakto prowadzi do likwidacji kopalni. 
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do przeprowadzenia 
głosowania. 
Uchwała Nr XXXVIII/284/2006 w sprawie zajęcia stanowiska 
dotyczącego tzw. uśpienia Kopalni „Brzeszcze-Silesia” RuchII„Silesia” 
w Czechowicach-Dziedzicach - została przyjęta 15 głosami „za” tj. 
jednogłośnie.   
Uchwała stanowi załącznik nr 12  do nin. protokołu. 

 

• w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Bestwina Nr XXXVI/259/2006 z 
dnia 22 czerwca 2006r. w sprawie udzielenia poręczenia dla Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Bestwinie pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW w 
Katowicach na zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Bestwinie 
Opinie komisji stałych – pozytywne. 
Brak głosów w dyskusji. 
Uchwała Nr XXXVIII/285/2006 w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy 
Bestwina Nr XXXVI/259/2006 z dnia 22 czerwca 2006r. w sprawie 
udzielenia poręczenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bestwinie 
pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: 
„Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bestwinie 
- została przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie.   
Uchwała stanowi załącznik nr 13  do nin. protokołu. 

 

• w sprawie opinii dotyczącej sprzedaży gruntów stanowiących własność 
Gminy Bestwina z przeznaczeniem na powiększenie cmentarza i budowę 
kaplicy cmentarnej. 
Opinie komisji stałych – pozytywne. 



  

Radny Antoni Grygierzec przypomniał, że cały teren począwszy od kościoła 
tj. kościół, cmentarz, szkoła, teren przyszkolny, przedszkole, boisko -  kupił 
Ks. Wieczorek na potrzeby parafii Kaniów (wówczas w XVIII wieku gminy 
Kaniów). Podkreślił, że był to prywatny fundator, który kupił te grunty na 
cele kościelne i w związku z tym radny Antoni Grygierzec prosił, aby nie 
utrudniać kościołowi, a właściwie to Kaniowowi. Będąc przy temacie 
cmentarza prosił też, aby w Magazynie Gminnym ukazywały się analizy jaka 
jest śmiertelność w naszej gminie, jakie urodzenia i jaka jest średnia życia w 
poszczególnych sołectwach. 
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania na 
projektem. 
 
Uchwała Nr XXXVIII/286/2006 w sprawie opinii dotyczącej sprzedaży 
gruntów stanowiących własność Gminy Bestwina z przeznaczeniem na 
powiększenie cmentarza i budowę kaplicy cmentarnej (wraz z poprawką 
wprowadzoną na wniosek Komisji Budżetu i Finansów) - została przyjęta 
15 głosami „za” tj. jednogłośnie.   
Uchwała stanowi załącznik nr 14  do nin. protokołu. 

 
 

Ad.6 
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek przedstawił korespondencję która 
wpłynęła do Rady Gminy: 
• Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej przekazało wg kompetencji skargę 

pani Anny Kamińskiej - skarga dotyczy płynących przez działkę ścieków, 
• Ministerstwo Sprawiedliwości przekazało wg kompetencji skargę pani Marii 

Karcz - skarga dotyczy kwestii drogi stanowiącej dojazd do „czworaków 
dworskich”, 
 
Rada Gminy jednogłośnie podjęła decyzję, aby obie sprawy skierować do 
Komisji Rewizyjnej celem dogłębnego rozpoznania. 
 

• Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych przekazało 
informację o nagrodzonych dzieciach z terenu naszej gminy biorących udział 
w konkursach rozpisanych w kampanii pod patronatem ministra edukacji 
narodowej oraz ministra sportu „Zachowaj Trzeźwy umysł”. Pismo stanowi 
załącznik nr 15 do nin. protokołu. 
 

• Uczniowski Klub Sportowy „SET” Kaniów zwróciło się z prośbą o pomoc 
finansową w zakresie przeprowadzenia niezbędnych napraw i remontów w 
wykorzystywanym przez nich obiekcie przy ul. Malinowej w Kaniowie. 
Pismo stanowi załącznik nr 16 do nin. protokołu. 



  

 
• Mieszkańcy ul. Młyńskiej zwrócili się z prośbą o położenie nakładki 

asfaltowej na ul. Młyńskiej tj. na jej przedłużeniu od skrzyżowania z ul. 
Ludową w kierunku rzeki Białej. Pismo stanowi załącznik nr 17 do nin. 
protokołu. 

 
Informacje z działalności międzysesyjnej złożył Wójt Gminy Anatol Faruga: 
 
• dołożono starań do przygotowania rozpoczęcia roku szkolnego (wszystkie 

placówki funkcjonują bez uwag), 
• 4 września br. przez nowy most na rzecze Białej przejechały pierwsze 

pojazdy tj, 1 miesiąc przed terminem, 
• 2 września br. odbyło się tradycyjne Święto karpia, 
• były prowadzone rozmowy w Starostwie o drodze DK-1 i S-1, która będzie 

biegła przez Janowice, 
• nie został rozstrzygnięty przetarg na oczyszczalnię (wpłynął protest), 
• trwają prace związane z przygotowaniem do wyborów samorządowych, 
• uczestniczył w konwencie Wójtów, burmistrzów w Porąbce, 
• prowadzona była kontrola na ul. Podleskiej i Gandora pod kątem 

podpisanych umów na wywóz śmieci ( skontrolowano 81 budynków).  W 
wyniku kontroli 16 umów zostało podpisanych, pozostali mieszkańcy mają 
umowy podpisane, 

• przejazd pod wiaduktem na ul. Ludowej – z odpowiedzi z Zarządu Dróg 
Powiatowych wynika, że nie posiadają środków finansowych na naprawę 
zniszczonej nawierzchni odcinka drogi powiatowej. Odcinek ten został 
przewidziany do remontu w 2007r. Wójt wstępnie już przeprowadził 
rozmowy z panem Starostą oraz panem Kosmatym i obiecane jest, że 
odcinek ten najbardziej zagrożony będzie naprawiony. 

Wójt na zakończenie poinformował, że wystąpił z pismem do Dyrektora  
Wydziału Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w 
Katowicach w sprawie przecieków wody na wałach wiślanych, a następnie 
odczytał  odpowiedź z Śląskiego Zarządu Melioracji i Gospodarki Wodnej, 
która jak stwierdził nie jest zadowalająca. Treść całego pisma znajduje się do 
wglądu w Urzędzie Gminy. 

 
Przewodniczący Jerzy Zużałek przedstawił terminy zebrań wiejskich: 

- 15 października br. w Bestwince, 
- 22 października br. w Bestwinie, 
- 29 października br. w Janowicach, 
-  5 listopada br. w Kaniowie, 

 
 



  

Ad.7 W ramach wniosków i zapytań radnych oraz rad sołeckich głos zabrali: 
 
Radna Maria Maroszek  w imieniu mieszkańców złożyła pisemny wniosek dot.: 
• mieszkańcy Podlesia  - zwracają się z prośbą o obcięcie drzew na ul. 

Szkolnej. Również na ul. Szkolnej obok posesji państwa Woźniak jest 
działka, na której od kilku lat rosną tylko chwasty. Mieszkańcy proszą o 
uporządkowanie działki, 

• Państwo Zdrowak zam. na ul. Leśnej proszą o położenie rur na ich posesji, 
przedłużając istniejący zarurowany rów, który kończy się przed ich posesją, 
powodując zalewanie ich podwórza, 

• Mieszkańcy ul. Bialskiej proszą o interwencję, gdyż pomimo ich zgłoszeń do 
Energetyki na ich ulicy obok „Zielonego Krzyża” nie świecą lampy uliczne. 

 
Wnioski złożone na piśmie stanowią załącznik nr 18 do nin. protokołu. 
 
Ustne wnioski złożyli: 
 
Radny Edward Jonkisz – zgłosił: 
- potrzebę zainstalowania poręczy na moście w rejonie p.Pilszczka, 
- niebezpieczną dziurę w jezdni na ul. Krzywolaków naprzeciw p. Goduli, 
- konieczność zniwelowania nierówności na drodze ul. Ludowej przed 

wiaduktem w Kaniowie, 
 
Radny Antoni Grygierzec nawiązał do imprezy „Święto karpia” i prosił 
organizatorów, aby nie zapraszać więcej pseudo „kabareciarzy”, bo występujący 
starszy pan potraktował mieszkańców Kaniowa w niewybredny sposób 
opowiadając niemal w większości nieprzyzwoite kawały nie mówiąc już o tym, 
że były tam również dzieci. 
Podzielił się też swoimi spostrzeżeniami przy budowie wału i zauważonymi 
usterkami. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek w imieniu własnym poparł wnioski 
złożone przez UKS „SET” Kaniów prosząc o ich pozytywne rozpatrzenie. 
Uzasadniając swoją prośbę podkreślił, że odbywają się tam imprezy sportowe           
o randze ogólnopolskiej, a w tym roku i przyszłym o randze międzynarodowej. 
Prosił również o rozpatrzenie wniosku mieszkańców z tego rejonu                                
o zaasfaltowanie odcinka drogi jeszcze w tym roku, a jak nie to o ujęcie                     
w budżecie na przyszły rok. 
 
Sołtys sołectwa Bestwinka Jozef Gawęda prosił Komisje Rewizyjną                          
o odpowiedź w sprawie p. Kamińskiej. 
 
 



  

Ad. 8 
Odpowiedzi na wnioski i zapytania udzielił Wójt Anatol Faruga informując, że: 
• Urząd Gminy wystąpił już do Nadleśnictwa o obcięcie drzew, 
• działka jest bez właściciela (właściciel zmarł) niemniej problem należy 

załatwić, 
• poręcze na moście – właściciele kurników wystąpili do Starosty i Zarządu 

Dróg o dowóz i wywóz towaru większymi samochodami. Uzyskali też zgodę 
właścicieli przyległych gruntów  na urządzenie mijanek i będą je wykonywać 
na własny koszt. Również mają być uwzględnione poręcze na moście. 

• dziury będą zgłoszone i załatane, 
• UKS „SET” – jak nie uda się wygospodarować środków w tym roku, to na 

pewno będą one uwzględnione na rok przyszły, 
• nakładka asfaltowa na ul. Młyńskiej możliwa jest dopiero w roku przyszłym, 

bo w tym budżecie już brak środków, 
 
Ad. 9 
Dziękując za udział w sesji i dyskusję Przewodniczący  Jerzy Zużałek zamknął 
XXXVIII sesję Rady Gminy Bestwina w dniu 5 października 2006r. 

 
Sesja rozpoczęła się o godz. 1000, a zakończyła o godz. 1215. 
 
Protokółowała                           Sekretarz obrad: 
Irena Glądys                             Radna Maria Maroszek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


