Bestwina, dn. 31 maja 2012r.

P r o t o k ó ł Nr XIX/2012
z sesji Rady Gminy Bestwina odbytej w dniu 31 maja 2012 roku w sali
posiedzeń Urzędu Gminy Bestwina.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 i 2 do nin. protokołu.
Protokół obejmuje uchwały Rady Gminy Bestwina od Nr XIX/142/ do
Nr XIX/143/2012.
Na ustawową liczbę 15 radnych w sesji uczestniczyło 15 radnych, co stanowi
100%.
Sesja rozpoczęła się o godz. 14:30.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołu z sesji Rady Gminy Bestwina
z dnia 17 maja 2012r.
5. Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Bestwinie o wynikach
przedterminowych wyborów Wójta Gminy Bestwina.
Wręczenie Wójtowi Gminy zaświadczenia o wyborze.
6. Złożenie przez Wójta Gminy Bestwina ślubowania.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) wynagrodzenia Wójta Gminy Bestwina,
2) zmiany Uchwały Nr XII/96/2011 Rady Gminy Bestwina z dnia 1 grudnia
2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina na
lata 2012-2021,
8. Rozpatrzenie pisma p. Eugeniusza Kóski.
9. Zamknięcie sesji.
Ad.1
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek przywitał: wszystkich obecnych
radnych Rady Gminy Bestwina, Wójta Gminy Pana Stanisława Wojtczaka,
Wicestarostę Bielskiego Pana Grzegorza Szetyńskiego, Skarbnika Gminy
Panią Stanisławę Grzywa, kierowników urzędu gminy i jednostek
organizacyjnych, Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego
Pana Andrzeja Kamińskiego, Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Bielskiego
Pana Bogusława Stolarczyka oraz radnego powiatowego Pana Józefa Maziarza,
Zastępcę Gminnej Komisji Wyborczej Panią Urszulę Sabuda (Przewodnicząca
Pani Bożena Jaromin nieobecna ze względów zdrowotnych), sołtysa sołectwa
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Kaniów Pana Marka Pękalę, Redaktora naczelnego „Magazynu Gminnego”
Pana Sławomira Lewczaka oraz Pana Pawła Hetnała z „Gazety Region”, księży
naszych parafii: Księdza Janusza Tomaszka, Księdza Cezarego Dulkę, Księdza
Józefa Barana, Panią Danutę Kubik – Pełnomocnika Komitetu Wyborczego
Wyborców Wspólnota i Postęp, Panie dyrektor zespołów szkolnoprzedszkolnych, prezesów klubów sportowych: Pana Wacława Waliczka oraz
Panią Halinę Błaszkiewicz, „szefa” PSL Pana Mariana Ormańca, Komendanta
Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej Pana Adama Caputę,
Komendanta Gminnego OSP Pana Grzegorza Owczarza oraz Prezesa Zarządu
Gminnego OSP Pana Herberta Szeligę wraz z prezesami jednostek OSP,
Komendanta Komisariatu Policji w Czechowicach-Dziedzicach Pana Bogdana
Ogrockiego, Kierownika Ośrodka Zdrowia w Bestwinie Panią Bożenę
Kaźmierczak, Panie prezes kół gospodyń wiejskich, Panią mecenas Magdalenę
Kubica, a przede wszystkim gorąco przywitał Wójta – elekta Pana Artura
Beniowskiego.
Otworzył XIX sesję Rady Gminy Bestwina w dniu 31 maja 2012 roku.
Na podstawie posiadanej listy obecności stwierdził prawomocność obrad (na
ustawowy skład 15 radnych, w sesji uczestniczyło 15 radnych).
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek poinformował, że dzisiejsza sesja, zgodnie
z art. 29a ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, została
zwołana przez Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej Panią Elżbietę LiberaNiesporek, która w związku z obowiązkami zawodowymi nie mogła
uczestniczyć w dzisiejszych obradach, za co przeprasza Szanowną Radę Gminy.
W związku z tym na moje ręce przekazała nowo wybranemu Wójtowi gratulacje
oraz życzenia wszelkiej pomyślności w czasie sprawowania urzędu Wójta
Gminy Bestwina.
Ad.2
Sekretarzem obrad, zgodnie z harmonogramem, jednogłośnie wybrana została
radna Wioleta Gandor.
Ad.3
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek przedstawił porządek obrad, który
otrzymali wszyscy radni (zał. nr 3 do nin. protokołu). Następnie zapytał, czy są
inne propozycje do porządku obrad. Do porządku obrad nie wniesiono innych
propozycji i w wyniku głosowania porządek obrad został przyjęty 15 głosami
„za”, tj. jednogłośnie.
Ad.4
Przewodniczący Jerzy Zużałek stwierdził, że protokół z sesji Rady Gminy
Bestwina z dnia 17 maja 2012 roku sporządzony został prawidłowo i znajduje
się do wglądu na sali obrad, na co dzień znajduje się do wglądu w Biurze Rady
Gminy.
Zapytał czy radni wnoszą uwagi do protokołu.
Do protokołu nie wniesiono uwag i w wyniku głosowania został on przyjęty
15 głosami „za” tj. jednogłośnie.
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Ad.5
Informację o wynikach przedterminowych wyborów Wójta Gminy Bestwina
przedstawiła Zastępca Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej w
Bestwinie Pani Urszula Sabuda. Przypomniała, że wybory przedterminowe
wójta gminy Bestwina odbyły się w dniu 20 maja 2012r. Obwieszczenie o
wynikach wyborów zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego z dnia 25 maja 2012r. poz. 2174. Następnie odczytała
wyniki wyborów, z których wynika, że:
1. Liczba zgłoszonych kandydatów na Wójta wyniosła
2
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła
8 924
3. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania
2 949
4. Liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział
2 949
w wyborach) wyniosła czyli frekwencja wyborcza wyniosła 33,05%
5. Liczba głosów ważnych wyniosła
2 905,
co stanowi 98,51% ogólnej liczby głosów
6. Liczba głosów nieważnych wyniosła
44,
co stanowi 1,49% ogólnej liczby głosów
7. Na poszczególnych kandydatów oddano następującą liczbę głosów:
1) Beniowski Artur Rafał
Zgłoszony przez KWW Wspólnota i Postęp

2 283

2) Wojtyła Andrzej Mariusz
Zgłoszony przez KWW Porozumienie na Rzecz Rozwoju Gminy 622
Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach wymagana liczbę głosów uzyskał
Beniowski Artur Rafał zgłoszony przez KWW Wspólnota i Postęp.
Obwieszczenie podpisał Komisarz Wyborczy w Bielsku-Białej Elżbieta Libera –
Niesporek. Obwieszczenie stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.
Kolejno, zgodnie z uprawnieniami, Pani Urszula Sabuda wręczyła Panu
Arturowi Beniowskiemu Wójtowi Gminy Bestwina zaświadczenia o wyborze
wójta. W imieniu Gminnej Komisji Wyborczej złożyła gratulacje i życzenia
dalszej owocnej pracy w samorządzie i wszystkiego dobrego w życiu osobistym.
Przewodniczący Jerzy Zużałek złożył Panu Arturowi Beniowskiemu gratulacje
w imieniu Pani Elżbiety Libera – Niesporek Komisarza Wyborczego w BielskuBiałej. Gratulacje złożył także Pan Andrzej Wojtyła kontrkandydat w wyborach
na Wójta gminy Bestwina.
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek w imieniu własnym, Rady Gminy oraz
mieszkańców złożył na ręce Pani Urszuli Sabuda serdeczne i gorące
podziękowania dla całej Gminnej Komisji Wyborczej oraz jej Przewodniczącej
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Pani Bożeny Jaromin za sprawne przeprowadzenie wyborów. Zaświadczenie o
wyborze stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.
Ad.6
Przewodniczący Rady gminy Jerzy Zużałek przypomniał, że zgodnie z art.29a
ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym objęcie obowiązków
przez Wójta Gminy następuje z chwilą złożenia wobec Rady Gminy
ślubowania.
W związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek poprosił
wszystkich o powstanie, a Wójta elekta o przystąpienie do złożenia ślubowania.
Przewodniczący poinformował, że odczyta rotę ślubowania, a po jej odczytaniu
prosi Wójta – elekta o wypowiedzenie słowa „ślubuję”. Ślubowanie może być
złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg”.
Przewodniczący Jerzy Zużałek odczytał rotę ślubowania następującej treści:
„Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam
wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra
publicznego i pomyślności mieszkańców gminy.”
Pan Artur Beniowski złożył ślubowanie wypowiadając słowa „Ślubuję, tak mi
dopomóż Bóg.”
Ślubowanie zostało przyjęte oklaskami wszystkich obecnych na sali obrad.
Przewodniczący Jerzy Zużałek w asyście radnej Marii Maroszek i radnej
Wiolety Gandor w pierwszej kolejności, w imieniu całej Rady Gminy, złożył
podziękowanie i wręczył bukiet kwiatów, pełniącemu przez okres trzech
miesięcy obowiązki Wójta Gminy Bestwina Panu Stanisławowi Wojtczakowi,
którego do pełnienia tej funkcji do czasu objęcia obowiązków przez nowo
wybranego wójta, wyznaczył Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej
- Donald Tusk.
Również w imieniu pracowników Urzędu Gminy podziękowanie panu
Stanisławowi Wojtczakowi złożył Wójt Artur Beniowski wraz z panią Skarbnik
Gminy Stanisławą Grzywa wręczając bukiet kwiatów.
Wszyscy obecni, brawami, wyrazili podziękowanie Panu Stanisławowi
Wojtczakowi.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek w asyście radnej Marii
Maroszek i radnej Wiolety Gandor w imieniu Rady Gminy złożył Wójtowi
Arturowi Beniowskiemu gratulacje i życzenia:
„ Panie Wójcie, proszę przyjąć najszczersze gratulacje w związku z wyborem na
tą zaszczytną i odpowiedzialną funkcję.
Posiadane przez Pana doświadczenie samorządowe, umiejętność korzystania ze
zbiorowej mądrości, dotychczasowa skuteczna realizacja nakreślonych celów,
jak i troska o zwykłych ludzi, pozwalają wierzyć, że rozpoczynająca się dla
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Pana kadencja, bo przecież nie jest to pełny okres, przyniesie wiele satysfakcji
zarówno Panu, jak i tym wszystkim, którzy Panu zaufali i oddali na Pana swój
głos, powierzyli w Pana ręce ster władzy w naszej gminie.
Życzę Panu wielu sukcesów oraz zadowolenia z pełnionej funkcji, a nade
wszystko wytrwałości w dążeniu do tych celów, które służą całemu
społeczeństwu i rozwojowi naszej Małej Ojczyzny – Gminy Bestwina.
Moja współpraca, jako przewodniczącego Rady Gminy z Pana poprzednikiem,
śp. Stefanem Wodniakiem, który bardzo wysoko postawił Panu poprzeczkę,
układała się bardzo dobrze.
Również cała rada Gminy bardzo sobie współpracę z Panem Stefanem ceniła
i chwaliła, wierzę, że i w Pana przypadku będzie tak samo, czego na
zakończenie również Panu życzę.” Po tych słowach wręczono Wójtowi
Arturowi Beniowskiemu bukiet kwiatów.
Kolejno gratulacje i życzenia składali:
− Pan Grzegorz Szetyński Wicestarosta Bielski złożył gratulacje w imieniu
Pana Starosty i Przewodniczącego Rady Powiatu oraz swoim własnym złożył
gratulacje i życzenia dobrych lat sprawowania władzy. Zaznaczył, że Pan
Artur Beniowski wykazał się już, jako zastępca wójta, jako radny powiatu i
posiada zacięcie samorządowe, które wskazuje na to, że będą to lata dobrej
pracy i dobrej współpracy.
− Pan Stanisław Wojtczak Sekretarz Gminy wraz z Panią Stanisławą Grzywa
Skarbnikiem Gminy złożył gratulacje w imieniu pracowników Urzędu
Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych,
− Pan Bogusław Stolarczyk Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bielskiego
złożył gratulacje w imieniu Rady Powiatu Bielskiego,
− Pani Danuta Kubik Pełnomocnik Komitetu Wyborczego Wyborców
Wspólnota i Postęp złożyła gratulacje w imieniu własnym oraz wspólnoty
gminy Bestwina,
− Radny Jan Stanclik odczytał, przekazany na jego ręce od Posła na Sejm RP
Jacka Falfusa, List gratulacyjny skierowany do Wójta Gminy Artura
Beniowskiego,
− Pan Józef Maziarz radny Rady Powiatu Bielskiego,
− Pan Marek Pękala sołtys sołectwa Kaniów,
− Pani Halina Błaszkiewicz Prezes UKS „SET” Kaniów,
− Panie Prezes Kół Gospodyń Wiejskich gminy Bestwina,
− Panie Dyrektor Zespołów Szkolno-Przedszkolnych gminy Bestwina,
− Pan Andrzej Kamiński Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa
Śląskiego,
− Pan Grzegorz Owczarz Komendant Gminny OSP wraz z Prezesem Zarządu
Gminnego OSP,
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− Pan Adam Caputa Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej
gratulując Panu Wójtowi wyboru na to zaszczytne ale i bardzo
odpowiedzialne stanowisko, życzył realizacji wszystkich planów
i zamierzeń, życzył sił i zadeklarował w imieniu własnym oraz wszystkich
strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz kolegów z Ochotniczych Straży
Pożarnych, którzy go do tego upoważnili, pełną wolę współpracy w zakresie
bezpieczeństwa gminy Bestwina oraz całego powiatu. Na ręce Wójta Artura
Beniowskiego złożył List zawierający życzenia i gratulacje.
Korzystając z okazji, aby drugi raz nie występować, poinformował, że rok
bieżący jest rokiem dwudziestolecia Państwowej Straży Pożarnej. 20 lat temu
na mocy ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. utworzono Państwową Straż
Pożarną: formację zawodową, umundurowaną u uposażoną w sprzęt do walki
z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.
Zaznaczył, że właśnie ten okres 20 lat obfitował w różnego rodzaju
kataklizmy, powodzie, które również dotykały gminę Bestwina. Był to okres,
w którym udało się dzięki programom modernizacyjnym państwowym ale
i dzięki wsparciu samorządu gminy Bestwina zrealizować wiele zamierzeń.
Przykładem tego jest wsparcie na dokończenie budowy strażnicy, czy też
w roku ubiegłym wsparcie na zakup nowoczesnego samochodu – drabiny.
W związku z powyższym, w tym roku jubileuszu, wręczył na ręce
Przewodniczącego Rady Gminy Jerzego Zużałka medal 20-lecia Państwowej
Straży Pożarnej, jako symbol podziękowania.
− Pan Marian Ormaniec Prezes PSL w Katowicach składając gratulacje
Wójtowi Arturowi Beniowskiemu podkreślił, że otrzymał bardzo wysoką
zaliczkę od mieszkańców - wyborców gminy Bestwina, bo wynik, którym go
obdarzyli jest rewelacyjny, jak dla młodego kandydata. Zaznaczył, że Pan
Artur Beniowski jest kontynuatorem pozytywnej, wielkiej pracy
samorządowej nieodżałowanego Stefana Wodniaka. Życzył Panu Wójtowi,
aby realizował ten kierunek, który w ostatnich latach gmina obrała bardzo
pozytywnego, szerokiego, rozwojowego wzrostu bardzo wysokich dobrych
inwestycji, służących społeczeństwu w tej gminie. Podkreślił, że gmina
Bestwina jest gminą wielofunkcyjną, gdzie dobrze rozwija się gospodarka,
działalność gospodarcza, ale także jest gminą wypoczynkową, turystyczną.
Stwierdził, że całe Podbeskidzie się cieszy, że kolejny wybór, wybór Pana
Artura na Wójta, będzie gwarantował dalszy rozwój gminy. Przekazał
pozdrowienia od samorządu województwa śląskiego. Przypomniał, że w
ostatnich latach był w gminie kilkanaście razy przy różnych okazjach.
Szczególnie gdy otwierane były inwestycje, które samorząd województwa
wspierał dużymi środkami Unii Europejskiej poprzez Urząd Marszałkowski.
Jeszcze raz gratulując wyboru wyraził nadzieję dalszej dobrej współpracy
wyrażając wsparcie samorządu województwa.
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Wójt Artur Beniowski podziękował wszystkim, którzy przyjęli jego zaproszenie
na tą sesję, a przede wszystkim tym, którzy zdecydowali się pójść do tych
przedterminowych wyborów i oddali głos na jego osobę, ale też tym którzy
oddali głos na kontrkandydata Pana Andrzeja Wojtyłę. Zapewnił, że postara się
nie zawieść oczekiwań, nadziei, które w nim są pokładane. Wyraził nadzieję, że
jego praca, a raczej szeroka współpraca, bo tak zamierza działać, nie na zasadzie
jednoosobowego podejmowania decyzji, ale na zasadzie szerokiej współpracy
ze stowarzyszeniami, organizacjami i wszystkimi jednostkami działającymi na
terenie naszej gminy, że ta współpraca będzie efektywna, pozytywna przede
wszystkim dla dobra naszych mieszkańców, naszego społeczeństwa, naszej
„Małej Ojczyzny” za co już na wstępie tej krótkiej, niepełnej kadencji
podziękował i o którą prosił.
Po tej uroczystej chwili, Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek ogłosił
30 minutową przerwę i zaprosił wszystkich do pamiątkowego zdjęcia na
schodach Urzędu Gminy.
Po przerwie wznowiono obrady.
Ad.7
Rada Gminy w liczbie 15 radnych przystąpiła do podjęcia uchwał. Opinie do
poszczególnych projektów uchwał, wypracowane na wspólnym posiedzeniu
komisji stałych w dniu 29 maja 2012r. przedstawiał Przewodniczący Rady
Gminy Jerzy Zużałek.
Podejmowane uchwały dotyczyły:
1) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bestwina,
• Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek przedstawił projekt uchwały w
sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bestwina informując, że na
wspólnym posiedzeniu komisji projekt ten uzyskał pozytywną opinię
wszystkich obecnych radnych. Ze swej strony dodał, że w projekcie nastąpiła
drobna autopoprawka polegająca na dopisaniu pełnego imienia i nazwiska
wójta Gminy Bestwina oraz został dopisany paragraf , w którym został
wprowadzony zapis, że traci moc uchwała nr II/8/10 Rady Gminy Bestwina z
dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy
Bestwina (uchwała ta dotyczyła Wójta Stefana Wodniaka)
Przewodniczący zapytał, czy ktoś chce zabrać głos do tego projektu uchwały.
Z uwagi na brak głosów, Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził
głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia
Wójta Gminy Bestwina.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XIX/142/2012 w
sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Bestwina – została przyjęta 15 głosami
„za” tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu.
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2) zmiany Uchwały Nr XII/96/2011 Rady Gminy Bestwina z dnia 1 grudnia
2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina na
lata 2012-2021
• Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że projekt był omawiany na
wspólnym posiedzeniu komisji i również uzyskał pozytywną opinię. Zapytał,
czy ktoś chce zabrać głos do tego projektu uchwały.
Z uwagi na brak głosów, Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził
głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr
XII/96/2011 Rady Gminy Bestwina z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina na lata 2012-2021.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XIX/143/2012 w sprawie zmiany
Uchwały Nr XII/96/2011 Rady Gminy Bestwina z dnia 1 grudnia 2011r. w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina na lata 20122021– została przyjęta 15 głosami „za”, tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi
załącznik nr 7 do nin. protokołu.
Ad.8
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek odczytał skargę p. Eugeniusza
Kóski na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej na podstawie pisma Rady
Gminy Bestwina z dnia 23 września 2011 roku i uzasadnienia do Uchwały Nr
X/88/2011 Rady Gminy Bestwina z dnia 27 października 2011 roku. Pismo
stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu.
Przewodniczący poprosił radcę prawnego panią Magdalenę Kubica
o przybliżenie tego problemu.
Pani mecenas poinformowała, że p. Kóska wcześniej wnosił skargę lecz ta
skarga była nieco inaczej sformułowana i dotyczyła bezczynności działań
Wójta. W tym zakresie została podjęta uchwała Rady Gminy, w której skarga ta
została uznana za bezzasadną. Obecna skarga odnosi się do tej samej tematyki
lecz nie jest to skarga na bezczynność Wójta a na Przewodniczącego Komisji
Rady Gminy. Wyjaśniła, że tą sprawę można potraktować dwojako od strony
prawnej. Z jednej strony zastanawiać się czy jest to de facto ta sama skarga, bo
są w niej właściwie okoliczności bardzo podobne, czy też uznać, że skarga
zawiera nowe elementy, bo pojawił się nowy wątek dotyczący działań Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy. Zwróciła szczególnie uwagę na zdanie: „Radni
domagam się uchylenia uchwały Nr X/88/2011 uznającą moją skargę za
bezzasadną, ponieważ podjęliście ją na nieprawdzie uzasadniając, iż Urząd
Gminy przedmiotowy dokument otrzymał do wiadomości.” Stwierdziła, że takie
wyraźnie wezwanie obywatela do usunięcia jakby naruszenia prawa, jego
zdaniem uchylenia własnej uchwały organu, trzeba zakwalifikować zgodnie z
ustawą o samorządzie gminnym art. 101, który o takich przypadkach mówi.
Wyjaśniła, że Rada Gminy ma 30 dni na to, aby sprawę przemilczeć, albo
podjąć uchwałę uchylającą swoją własną pierwotną uchwałę, niemniej
utrzymującą ją w mocy. Termin dla p. Eugeniusza Kóski rozpoczął swój bieg 10
maja 2012r. i termin 30-tu dni upływa 10 czerwca br. Ze względu jednak na
8

zmiany organizacyjne związane z wyborami przedterminowymi, nie jest
możliwe aby na obecnej sesji to wykonać. W związku z powyższym
zaproponowała odpisać p. Eugeniuszowi Kósce, że skarga została
zakwalifikowana, jako skarga z art. 101, a na najbliższej sesji, nieco po tym 30
dniowym terminie, na sesji czerwcowej zostanie jego skarga finalnie
rozpatrzona. W każdym z tych przypadków, gdyby Rada Gminy utrzymała
swoje stanowisko w mocy, otwiera możliwość p. Kósce dochodzenia swoich
praw przed sądem administracyjnym. Podkreśliła, że jest to chyba rozwiązanie
najtrafniejsze, aby nie zamykać obywatela w tym prawie swoich żądań.
Odczytała projekt odpowiedzi do p. Kóski i poinformowała, że treść tej
odpowiedzi musiałaby być przegłosowana przez Radę Gminy, aby
Przewodniczący mógł ją podpisać.
Do przedstawionego pisma nie wniesiono uwag i w wyniku głosowania jego
treść została przez Radę Gminy zaakceptowana 15 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Projekt pisma stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu.
Ad.9
Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad, Przewodniczący Rady
Gminy Jerzy Zużałek dziękując wszystkim za udział w obradach zamknął XIX
sesję Rady Gminy Bestwina w dniu 31 maja 2012 roku.
Sesja rozpoczęła się o godz. 14:30, a zakończyła o godz. 15:40.
Protokolant:
Insp.Irena Glądys

Sekretarz obrad:
Radna Wioleta Gandor
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