Bestwina, dn. 25 kwietnia 2013r.
P r o t o k ó ł Nr XXX/2013
z sesji Rady Gminy Bestwina odbytej w dniu 25 kwietnia 2013 roku w sali
posiedzeń Urzędu Gminy Bestwina.
Lista obecności radnych oraz gości stanowi załącznik nr 1, 2 i 3 do nin.
protokołu.
Na ustawową liczbę 15 radnych w sesji uczestniczyło 14 radnych.
Nieobecnym usprawiedliwionym był radny Łukasz Furczyk, radna Wioleta
Gandor spóźniła się na obrady, wcześniej usprawiedliwiając swoje spóźnienie.
Protokół obejmuje uchwały Rady Gminy Bestwina od Nr XXX/224/2013 do
Nr XXX/230/2013.
Sesja rozpoczęła się o godz. 15:00.
Porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołów z sesji Rady Gminy Bestwina z dnia
7 marca 2013 r. oraz 27 marca 2013 r.
5. Informacja Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1) udzielenia Powiatowi Bielskiemu pomocy finansowej w formie dotacji
celowej przeznaczonej na świadczenie usług przewozowych w zakresie
publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Bielskiego,
2) zawarcia porozumienia na przejęcie zadań dotyczących zarządzania
publicznymi drogami powiatowymi – utrzymanie zieleni niskiej,
3) zmiany Uchwały Nr XXV/193/2012 Rady Gminy Bestwina z dnia
13 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Bestwina na lata 2013-2020,
4) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bestwina na rok 2013 Nr
XXV/194/2012 Rady Gminy Bestwina z dnia 13 grudnia 2012 roku,
5) ustanowienia nagrody Wójta Gminy Bestwina za osiągnięcia w dziedzinie
twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, określenia
zasad i trybu ich przyznawania oraz wysokości nagród,
6) ustalenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników,
trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla innych osób
wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej,
7) przyjęcia darowizny nieruchomości.
7. Informacje bieżące.
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8. Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich.
9. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
10. Zamknięcie sesji.
Ad.1
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek przywitał wszystkich radnych Rady
Gminy Bestwina, Wójta Gminy Artura Beniowskiego, Zastępcę Wójta
Stanisława Wojtczaka, Zastępcę Głównego Księgowego Bożenę Żoczek,
kierowników
urzędu
gminy
i
jednostek
organizacyjnych,
Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Bogusława Stolarczyka, radnego
powiatowego Grzegorza Bobonia, Prezesa PK „Kombest” Wacława Waliczka,
Redaktora Naczelnego „Magazynu Gminnego” Sławomira Lewczaka,
Redaktora gazety ”Region” Pawła Hetnała, mieszkańców gminy.
Otworzył XXX sesję Rady Gminy Bestwina w dniu 25 kwietnia 2013 roku.
Na podstawie posiadanej listy obecności stwierdził prawomocność obrad.
Na ustawowy stan 15 radnych, obecnych było 13radnych.
O głos porosił Wójt Gminy Artur Beniowski usprawiedliwiając się, że z uwagi
na wyjazd służbowy do Katowic, będzie obecny na sesji tylko do godz. 16:00.
Dodał, że w związku z tym planowanym wyjazdem, starał się omówić wszystkie
sprawy bieżące na wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Gminy
Bestwina, które odbyło się 22 kwietnia br.
Następnie Wójt Artur Beniowski wraz z Wiceprzewodniczącym Rady
Stanisławem Nyczem oraz Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów Marią
Maroszek, w imieniu wszystkich radnych oraz pracowników Urzędu Gminy,
złożyli serdeczne życzenia z okazji imienin i wręczyli bukiety kwiatów
Przewodniczącemu Rady Gminy Jerzemu Zużałkowi oraz Przewodniczącemu
Komisji Rozwoju Gminy Ochrony i Kształtowania Środowiska Jerzemu
Stanclikowi.
Ad.2
Sekretarzem obrad, zgodnie z harmonogramem, wybrany został radny Jerzy
Borutka.
Ad.3
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek przedstawił porządek obrad, który
otrzymali wszyscy radni (zał. nr 4 do nin. protokołu). Porządek obrad został
przyjęty jednogłośnie.
Ad.4
Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że protokoły z sesji Rady Gminy
Bestwina, tj. z dnia 7 marca 2013 roku oraz z 27 marca 2013 roku sporządzone
zostały prawidłowo i znajdują się do wglądu na sali obrad, zaś na co dzień
znajdują w Biurze Rady Gminy.
Zapytał czy radni wnoszą uwagi do protokołów.
Do protokołów nie wniesiono uwag i w wyniku głosowania zostały one przyjęte
następującymi głosami:
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• protokół: nr XXVIII/2013 z dnia 7 marca 2013 roku- został przyjęty 13
głosami „za” tj. jednogłośnie,
• protokół nr XXIX/2013 z 27 marca 2013 roku - został przyjęty 13 głosami
„za” tj. jednogłośnie.
Ad.5
Wójt Artur Beniowski złożył Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej w
okresie od 7 marca 2013 roku do 25 kwietnia 2013 roku. Sprawozdanie stanowi
załącznik nr 5 do nin. protokołu.
W omawianym okresie odbył czterdzieści dwa spotkania w ramach
przyjmowania mieszkańców.
Siedmiokrotnie był w Urzędzie Marszałkowskim w sprawach związanych z
finansowaniem inwestycji gminnych.
Osiem razy reprezentował Urząd Gminy na zaproszenie instytucji, stowarzyszeń
i organizacji.
Czterokrotnie odbyły się rozmowy ze Starostą Bielskim dotyczące
współdziałania Powiatu i Gminy Bestwina.
Ad.6
Rada Gminy w liczbie 13 radnych przystąpiła do rozpatrzenia projektów
uchwał.
Opinie do projektów uchwał, wypracowane na wspólnym posiedzeniu komisji
stałych w dniu 22 kwietnia 2013r. przedstawiał Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Zużałek. Wyjaśnień do projektów uchwał udzielali: Wójt Gminy Artur
Beniowski.
Projekty uchwały dotyczyły:
1) udzielenia Powiatowi Bielskiemu pomocy finansowej w formie dotacji
celowej przeznaczonej na świadczenie usług przewozowych w zakresie
publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Bielskiego,
Wójt Artur Beniowski wyjaśnił, że zgodnie z porozumieniem, od kilku lat co
roku gminy dofinansowują PKS w zakresie transportu publicznego. Zgodnie
z wyliczeniami na obecny rok jest to kwota 94 614,00zł.
Dodał też, że porównując dużo większą długość trasy PKS-u na terenie
gminy do częstotliwości kursowania linii MZK nr 56 na odcinku od granicy
z Hałcnowem do Piekarni, tj. odcinek tylko 6km, dopłata do MZK w skali
roku wynosi blisko 80 tys. zł. Z wyliczeń wynika, że wozokilometr PKS-u
jest relatywnie dużo niższy niż MZK.
• Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy
pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie
udzielenia Powiatowi Bielskiemu pomocy finansowej w formie dotacji
celowej przeznaczonej na świadczenie usług przewozowych w zakresie
publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Bielskiego.
• Brak głosów w dyskusji.
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
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W wyniku głosowania Uchwała Nr XXX/224/2013 w sprawie udzielenia
Powiatowi Bielskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej
przeznaczonej na świadczenie usług przewozowych w zakresie publicznego
transportu zbiorowego na terenie Powiatu Bielskiego – została przyjęta 13
głosami „za”, tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 6 do nin.
protokołu.
2) zawarcia porozumienia na przejęcie zadań dotyczących zarządzania
publicznymi drogami powiatowymi – utrzymanie zieleni niskiej,
• Wójt Artur Beniowski przypomniał, że co roku gmina otrzymywała od
Powiatu środki w wysokości 10 tys. zł. na wykaszanie poboczy i terenów
zielonych przy drogach powiatowych. W obecnym roku udało się
wynegocjować kwotę 20tys.zł. Powiat już podjął stosowną uchwałę w
sprawie przekazania tych środków gminie Bestwina.
• Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy
pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zawarcia
porozumienia na przejęcie zadań dotyczących zarządzania publicznymi
drogami powiatowymi – utrzymanie zieleni niskiej.
• Brak głosów w dyskusji.
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXX/225/2013 w sprawie zawarcia
porozumienia na przejęcie zadań dotyczących zarządzania publicznymi
drogami powiatowymi – utrzymanie zieleni niskiej – została przyjęta 13
głosami „za”, tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do nin.
protokołu.
3) zmiany Uchwały Nr XXV/193/2012 Rady Gminy Bestwina z dnia
13 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Bestwina na lata 2013-2020,
4) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bestwina na rok 2013 Nr
XXV/194/2012 Rady Gminy Bestwina z dnia 13 grudnia 2012 roku,
• Wójt Artur Beniowski omówił jednocześnie dwa projekty uchwał nr 3) i 4)
informując, że przede wszystkim chciałby się skupić na dwóch kwotach,
które mają wpływ na zmiany i przesunięcia w budżecie gminy. Pierwsza z
nich, to kwota 120 181,00zł, jest to subwencja oświatowa, która nie wpłynie
do budżetu gminy. W związku z tym należy w tym zakresie zrobić istotne
przesunięcia. Druga znacząca kwota, to kwota 94 614,00zł, która trzeba
przekazać „Powiatowi” na rzecz komunikacji pasażerskiej.
Omówił również pozostałe paragrafy projektu uchwały, które zostały
odzwierciedlone w tym projekcie. Budżet po wprowadzonych zmianach
wynosi:
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Po stronie dochodów kwotę 29 769 964,96 zł
Po stronie wydatków kwotę 30 369 964,96 zł
Deficyt wynosi 600 000,00zł
Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy są zaciągnięte pożyczki i kredyty.
Zaznaczył, że zapisy w projekcie uchwały budżetowej mają również
odzwierciedlenie w tabelach projektu dotyczącego wieloletniej prognozy
finansowej.
Przewodniczący Jerzy Zużałek przystąpił do przeprowadzenia procedury
podjęcia tych dwóch projektów uchwał:
− projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/193/2012 Rady Gminy
Bestwina z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Bestwina na lata 2013-2020,
Poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy pozytywnie, jednogłośnie
zaopiniowały projekt uchwały
w sprawie zmiany Uchwały Nr
XXV/193/2012 Rady Gminy Bestwina z dnia 13 grudnia 2012 roku w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina na lata 20132020.
• Brak głosów w dyskusji.
Przed głosowaniem poprosił radnych o naniesienie poprawek w tabeli na stronie
5 projektu uchwały w kolumnach:
– Wydatki inwestycyjne kontynuowane :
rok 2013 - winno być - 2 041 232,19
a nie jak było - 3 259 517,00
rok 2014 – winno być – 15 103 238,70
a nie jak było – 13 834 798,70
− Nowe wydatki inwestycyjne:
Rok 2013 – winno być – 2 874 654,81
a nie jak było – 1 678 878,00
Przewodniczący poddał poprawki pod głosowanie radnych, które zostały
przyjęte 13 głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/193/2012 Rady Gminy Bestwina
z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Bestwina na lata 2013-2020 wraz z przegłosowanymi poprawkami.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXX/226/2013 w sprawie zmiany
Uchwały Nr XXV/193/2012 Rady Gminy Bestwina z dnia 13 grudnia 2012
roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina na lata
2013-2020 – została przyjęta 13 głosami „za”, tj. jednogłośnie. Uchwała
stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu.
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− projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bestwina na
rok 2013 Nr XXV/194/2012 Rady Gminy Bestwina z dnia 13 grudnia 2012
roku,
• Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy
pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmiany
Uchwały Budżetowej Gminy Bestwina na rok 2013 Nr XXV/194/2012 Rady
Gminy Bestwina z dnia 13 grudnia 2012 roku,
• Brak głosów w dyskusji.
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXX/227/2013 w sprawie zmiany
Uchwały Budżetowej Gminy Bestwina na rok 2013 Nr XXV/194/2012 Rady
Gminy Bestwina z dnia 13 grudnia 2012 roku - została przyjęta 13 głosami
„za”, tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu.
Na salę obrad weszła nieobecna dotąd radna Wioleta Gandor.
Stan radnych obecnych na sali wynosi 14.
5) ustanowienia nagrody Wójta Gminy Bestwina za osiągnięcia w dziedzinie
twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, określenia zasad
i trybu ich przyznawania oraz wysokości nagród,
6) ustalenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników,
trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla innych osób wyróżniających
się osiągnięciami w działalności sportowej,
• Wójt Artur Beniowski omówił jednocześnie dwa projekty uchwał nr 5) i 6)
informując, że inicjatywą trzech radnych wpłynęła na jego ręce propozycja
tych projektów uchwał. Zostały one poddane konsultacjom społecznym i
były omawiane na posiedzeniach komisji, a także wcześniejszej sesji.
Zaznaczył, że do projektu uchwały w sprawie nagród w dziedzinie
twórczości artystycznej, nie wniesiono żadnych poprawek.
Natomiast do projektu uchwały dotyczącego nagród w dziedzinie sportowej,
komisje wnioskowały o drobne poprawki.
• Przewodniczący Jerzy Zużałek przedstawił, przegłosowane na wspólnym
posiedzeniu komisji, poprawki dotyczące dotychczasowego zapisu:
a) w § 1 punkt 2 o brzmieniu: „ Nagroda przyznawana będzie raz na cztery
lata, przy czym po raz pierwszy w roku 2014” na nowy zapis o
brzmieniu: „Nagroda przyznawana będzie raz na dwa lata, przy czym po
raz pierwszy w roku 2014”.
b) w § 2 punkt 1 o brzmieniu: „ Nagroda przyznawana jest dla zawodnika
do ukończenia 25 roku życia (w roku, którym osiągnął wynik sportowy),
zamieszkującego na terenie Gminy Bestwina lub zrzeszonego w klubach i
stowarzyszeniach kultury fizycznej mających siedzibę na terenie Gminy
Bestwina” na nowy zapis o brzmieniu: „Nagroda przyznawana jest dla
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zawodnika zamieszkującego na terenie Gminy Bestwina lub zrzeszonego
w klubach i stowarzyszeniach kultury fizycznej mających siedzibę na
terenie Gminy Bestwina”. Dodał, że zmiana zapisu jest wyjściem na
przeciw jedynej opinii zgłoszonej w wyniku konsultacji społecznych.
Przewodniczący Jerzy Zużałek przystąpił do przeprowadzenia procedury
podjęcia tych dwóch projektów uchwał nr 5) i 6):
−

projekt uchwały w sprawie ustanowienia nagrody Wójta Gminy Bestwina za
osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony
kultury, określenia zasad i trybu ich przyznawania oraz wysokości nagród,
• Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy
pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie
ustanowienia nagrody Wójta Gminy Bestwina za osiągnięcia w dziedzinie
twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, określenia zasad
i trybu ich przyznawania oraz wysokości nagród,
• Brak głosów w dyskusji.
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXX/228/2013 w sprawie ustanowienia
nagrody Wójta Gminy Bestwina za osiągnięcia w dziedzinie twórczości
artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, określenia zasad i trybu
ich przyznawania oraz wysokości nagród – została przyjęta 14 głosami „za”,
tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu.
− ustalenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników,
trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla innych osób wyróżniających
się osiągnięciami w działalności sportowej,
• Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy
wniosły wnioski, które zostały przedstawione przegłosowane oraz
pozytywnie lecz niejednogłośnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie
ustalenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników,
trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla innych osób wyróżniających
się osiągnięciami w działalności sportowej. Wynik głosowania 13 „za”, 0
głosów „przeciw”, 1 głos ”wstrzymujący”.
• Brak głosów w dyskusji.
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXX/229/2013 w sprawie ustalenia zasad
i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów za
osiągnięte wyniki sportowe oraz dla innych osób wyróżniających się
osiągnięciami w działalności sportowej – została przyjęta 13 głosami „za”,
przy 0 głosach „przeciw „ i 1 głosie „wstrzymującym”. Uchwała stanowi
załącznik nr 11 do nin. protokołu.
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7) przyjęcia darowizny nieruchomości.
• Wójt Artur Beniowski wyjaśnił, że ten projekt uchwały dotyczy przyjęcia
darowizny nieruchomości zajętej pod ulicę Sosnową, której na rzecz gminy
zrzekli się właściciele tej nieruchomości.
• Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy
pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie przyjęcia
darowizny nieruchomości.
• Brak głosów w dyskusji.
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXX/230/2013 w sprawie przyjęcia
darowizny nieruchomości – została przyjęta 15 głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do nin. protokołu.
Ad.7
W informacjach bieżących Przewodniczący Jerzy Zużałek przedstawił pisma,
które wpłynęły na jego ręce od:
− Samodzielnego Publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej w Bestwinie –
dotyczy zabezpieczenia środków finansowych na działalność Gabinetu
Okulistycznego w Ośrodku Zdrowia w Bestwinie. Pismo stanowi załącznik
nr 13 do nin. protokołu.
Wójt Artur Beniowski wyjaśnił, że w obecnej chwili został rozstrzygnięty
konkurs na Kierownika SP ZOZ w Bestwinie i na pewno do tej sprawy się
wróci. Zwrócił przy tym uwagę na fakt, że gmina otrzymała środki unijne na
wyposażenie tego ośrodka zdrowia, między innymi na osprzęt okulistyczny,
natomiast nie dostała kontraktu z Narodowego Funduszu Zdrowia na
wykorzystanie tego sprzętu.
Podkreślił też, że paradoksalne w tym wszystkim jest to, że trzeba robić
sprawozdania do Urzędu Marszałkowskiego mówiące o tym, że sprzęt został
zakupiony oraz wniosek i projekt zrealizowany, a z drugiej strony trzeba
zdawać sprawozdanie dotyczące ilości wykonanych badań i wykonanych
zabiegów na tym sprzęcie. Do tej pory, pani doktor - pełniącej obowiązki
kierownika - udawało się ze środków SP ZOZ-u wygospodarować taką ilość
badań, która była do tych sprawozdań potrzebna, a które nie zachwiały całej
gospodarki finansowej ośrodka zdrowia i nie doprowadziły do zwrotu tego
sprzętu.
Radny Jerzy Stanclik Przewodniczący Komisji Konkursowej na stanowisko
Kierownika SP ZOZ przedstawił szeroką informację z przebiegu prac
Komisji Konkursowej dotyczącą postępowania konkursowego, a następnie
rozstrzygnięcie konkursu. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu, na
Kierownika SP ZOZ w Bestwinie wyłoniona została Pani Bożena
Kaźmierczak.
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Salę obrad opuścił Wójt Gminy Artur Beniowski z uwagi na wyjazd do
Katowic.
− Proboszcza Parafii w Bestwinie – dotyczy cmentarza parafialnego w
Bestwinie. Pismo stanowi załącznik nr 14 do nin. protokołu.
− Mieszkańców Bestwinki – dotyczące remontu drogi końcowej ulicy Gandora
oraz odwodnienie gminnej drogi ulicy Magi na całym odcinku po obu
stronach. Pismo stanowi załącznik n 15 do nin. protokołu.
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek przedstawił także sprawozdania:
− Sprawozdanie z realizacji 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 2012.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 16 do nin. protokołu.
− Ocenę zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Bestwina.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 17 do nin. protokołu.
− Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bestwina za
lata 2011-2012. Raport stanowi załącznik nr 18 do nin. protokołu.
Ad.8
W ramach wniosków i zapytań radnych oraz rad sołeckich Przewodniczący
Rady Gminy Jerzy Zużałek w pierwszej kolejności odczytał wnioski z posiedzeń
rad sołeckich:
Wnioski Rady Sołeckiej w Janowicach (Prot. z 09.04.2013 – załącznik nr 19 do
nin. protokołu).
1. Rada Sołecka pozytywnie zaopiniowała prośbę p. Czesławy i Wiesława
Sidor na przejazd samochodami o tonażu całkowitym 11 i 16 ton, które
świadczą usługi dla mieszkańców na drogach sołectwa Janowice (dowóz
opału i materiałów budowlanych) i prosi o wydanie zezwolenia.
2. Wniosek o remont chodnika przy ul. Janowickiej pomiędzy ulicą Korczaka a
Targanicką – zapadłości kostek i usunięcie lub przesunięcie podpory słupa
telekomunikacji znajdującego się w tymże chodniku.
3. Wniosek o sukcesywne naprawy dróg gminnych i powiatowych po zimie
(dziury w drogach asfaltowych) oraz usuwanie uciążliwości, jakie były
stwierdzone 16.11.2012 roku przy objeździe sołectwa Janowice.
4. Wniosek o poszerzenie ulicy tzw. „mijanki” na ul. Miodowej – w obecnym
stanie jest to punkt na tej drodze wąski niewidoczny, miejsce grozi kolizją
drogową.
Wnioski Zebrania Wiejskiego w Janowicach (Prot. z 14.04.2013 – załącznik nr
20 do nin. protokołu).
1. Remont ul. Pisarzowickiej wraz z odpowiednim umocnieniem podłoża i
wykonaniem rowów,
2. Remont ul. Miodowej, wyprostowanie zakrętów na tej ulicy. Zabezpieczenie
uskoku obok posesji nr 5.
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3.
4.
5.
6.

Oznakowanie numerów budynków i działek przy ul. bocznej Miodowej.
Zaktualizowanie mapek dróg.
Remont ul. Łąkowej, przejęcie terenów drogi na rzecz gminy.
Podłączenie do kanalizacji budynków z ul. Łąkowej należącej do gminy
Wilamowice.
7. Remont ul. Górskiej na odcinku 200-300m.
8. Lustro powyżej posesji pana K. oraz mijanki na ul. Miodowej.
9. Wykonanie parkingu przy Szkole w Janowicach.
10.Remont ul. Łanowej i Targanickiej.
11. Rozbudowa sali gimnastycznej.
12.Uzupełnienie oświetlenia przy ul. Janowickiej.

Uchwałą Zebrania Wiejskiego ustalono, że Rada Sołecka w Janowicach będzie
działać w pięcioosobowym składzie oraz większością głosów przegłosowano
nazwę ulicy „Famułkowej”- dotychczas potoczną, jako ulicę o nazwie ulicy
Famułki.
Wnioski Rady Sołeckiej w Kaniowie (Prot. z 19.09.2013 – załącznik nr 21 do
nin. protokołu).
1. Wniosek o przystąpienie do prac związanych z udrożnieniem przepustu
odwadniającego, biegnącego przez teren Parku Wiejskiego.
2. Wniosek przystąpienie do skracania drzew według pisma załączonego do
posiedzenia Rady Sołeckiej z dnia 19.02.2013r.
3. Wniosek o przychylne ustosunkowanie się i o pomoc w pracach związanych
z modernizacją Parku Wiejskiego w Kaniowie.
Pismo Rady Sołeckiej w Kaniowie skierowane do Wójta Gminy Bestwina w
sprawie rozpoczęcia prac w Parku Wiejskim w Kaniowie. Pismo stanowi
załącznik nr 22 do nin. protokołu).
Również w informacjach bieżących głos zabrał Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu w Bielsku-Białej Bogusław Stolarczyk składając relację z remontów
cząstkowych dróg: ul. Krzywolaków, ul. Czechowickiej, ul. Olchowej, ul. św.
Floriana, ul. Ludowej oraz sukcesywnie tam gdzie na bieżąco będą wypadały
dziury.
Zakończył się remont cząstkowy ul. Krakowskiej.
Planowane remonty główne dotyczą: ul. Szkolna, ul. Janowicka, ul.
Krzywolaków, ul. Czechowicka.
Projekty – jest gotowy projekt I części ul. Krakowskiej od przejazdu kolejowego
do Tartaku oraz został ogłoszony przetarg na II część tej ulicy na odcinku od
tartaku do Piekarni. Zaznaczył, że na te drogi będą czynione starania o środki z
„schetynówki”.
Zapytał, czy przejście dla pieszych na ul. Krakowskiej wnioskowane przez
mieszkańców, ma być wykonane teraz, czy podczas remontu tej ulicy.
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Radna i Sołtys Maria Maroszek stwierdziła, że mieszkańcy domagają się tego
przejścia i ma być ono wykonane w tym roku.
Przewodniczący Jerzy Zużałek zgłosił do remontu ulice należące do ZDP:
Jawiszowicką, Olchową, Młyńską i ul. Dankowicką.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Stanisław Nycz zapytał o ul. Janowicką.
Odpowiedź – będzie remontowana.
Ustne wnioski złożyli:
Radny Jan Stanclik zapytał Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Bogusława
Stolarczyka, czy cała ulica Janowicka będzie robiona aż do Piekarni, czy tylko
do ul. Pszczelarskiej i ul. Podlesie.
Odpowiedź – nie będzie do Piekarni, bo „Powiat” nie ma uregulowanych spraw
własnościowych.
Radny Grzegorz Kołodziejczyk wnioskował o wykonanie przejazdu pomiędzy
parkingiem przy Przedszkolu a drogą dojazdową do Apteki w Kaniowie.
Radny Jerzy Borutka zgłosił załamany asfalt na ul. Pszczelarskiej.
Mieszkaniec ul. Gospodarskiej pan Grzegorz W. szeroko przedstawił problem
mieszkańców tej ulicy w związku z zalewaniem tej ulicy przez wody opadowe z
ulicy Widokowej. Zarzucił, że w tej sprawie złożył pismo w Urzędzie Gminy w
sierpniu ubiegłego roku i do tej pory nikt się do tego pisma nie ustosunkował.
Cała, zaś sprawa, jak zaznaczył, ciągnie się od 2009 roku. Dodał, że ulica ta
również nie jest odśnieżana.
Odpowiedzi udzielili: Zastępca Wójta Stanisław Wojtczak, kierownicy
referatów: pani Alicja Grygierzec oraz pan Mariusz Szlosarczyk.
Z udzielonych informacji wynika, że sprawa nie została bez reakcji i działania
gminy. Inwestor, który budował budynki na tym terenie, powinien dopełnić
wszystkich formalności związanych z odprowadzeniem wód w pozwoleniu na
budowę w Starostwie Powiatowym. Odbyły się również wizje w terenie, które
bezwzględnie wykazały winę inwestora, który sprzedał te obiekty w takim
stanie i bez dopełnionych procedur i wymaganych dokumentów. Gmina nie jest
organem, który wydaje pozwolenia na budowę. Pozwolenia wydaje Starostwo
Powiatowe.
Podsumowując, Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek stwierdził, że sprawą
powinno zająć się Starostwo Powiatowe, zaś rolą gminy jest tyko wymóc na
Staroście, aby jego służby zajęły się tym problemem. Ze swej strony prosił
radnych powiatowych, aby ponaglili tą sprawę w Starostwie.
Ad.9
Przewodniczący Jerzy Zużałek odczytał pisma z odpowiedziami Wójta Gminy
Artura Beniowskiego:
− do Rady Sołeckiej w Bestwinie:
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odpowiedź na wnioski z protokołu z dnia 1.03.2013r. – załącznik nr 23 do
nin. protokołu).
pismo po przeprowadzeniu oględzin drogi gminnej ul. Gandora w Bestwinie
- załącznik nr 24 do nin. protokołu).
− do Rady Sołeckiej w Bestwince - odpowiedź na wnioski z protokołu z dnia
02.04.2013r. – załącznik nr 25 do nin. protokołu).
− do Rady Sołeckiej w Kaniowie – odpowiedź na wnioski z protokołu z dnia
19.02.2013r. - załącznik nr 26 do nin. protokołu).
Zastępca Wójta Stanisław Wojtczak nawiązał do uchwały Zebrania Wiejskiego
w Janowicach dotyczącej nazwy ulicy „Famułki” w Janowicach. Poinformował,
że nie może być nazwa z samym nazwiskiem lecz musi być jeszcze imię.
Ponadto musi być uzasadnienie dlaczego taka nazwa. Jest to wymagane przy
nadaniu nazwy ulicy czyimś imieniem i nazwiskiem. Chyba, że pozostaje nazwa
potoczna „Famułkowa”. Prosił o zastanowienie się, jaka ma brzmieć nazwa tej
ulicy, bo trzeba przygotować stosowną uchwałę.
Radny i sołtys sołectwa Janowice Jan Stanclik wraz z pozostałymi radnymi z
Janowic potwierdzili nazwę ulicy „Famułkowa”.
Ad. 10
Przewodniczący Jerzy Zużałek w imieniu Wójta zaprosił wszystkich na
uroczyste złożenie kwiatów z okazji obchodów Konstytucji 3 Maja, które
odbędzie się 3 Maja o godz. 9-tej przy pomniku pod Urzędem Gminy w
Bestwinie.
Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad, Przewodniczący Jerzy
Zużałek dziękując za udział w obradach, za dyskusję, zamknął XXX sesję Rady
Gminy Bestwina w dniu 25 kwietnia 2013 roku.
Sesja rozpoczęła się o godz. 15:00 a zakończyła o godz. 16:20.
Protokolant:
Insp. Irena Glądys

Sekretarz obrad:
Radny Jerzy Borutka
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