Bestwina, dn. 10 kwietna 2014 r.
P r o t o k ó ł Nr XXXIX/2014
z sesji Rady Gminy Bestwina odbytej w dniu 10 kwietnia 2014 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 15 radnych.
Protokół obejmuje uchwały Rady Gminy Bestwina od Nr XXXIX/298/2014 do
Nr XXXIX/302/2014.
Sesja rozpoczęła się o godz. 15:00.
Porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad Rady Gminy.
4. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XXXVIII/2014 Rady Gminy z dnia 13 marca
2014 r.
5. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
6. Przygotowanie szkół do przyjęcia sześciolatków:
− informacja Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa
Publicznego Rady Gminy Bestwina.
7. Informacja Komisji Rozwoju Gminy, Ochrony i Kształtowania Środowiska
Rady Gminy Bestwina w sprawie rozbudowy sieci wodociągowej i
kanalizacyjnej na terenie gminy.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1) zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Bestwina i
Gminą Wilamowice w zakresie wprowadzenia wspólnej numeracji
porządkowej budynków zlokalizowanych przy ul. Społecznej,
2) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz z rachunkiem
zysków i strat Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji za 2013 rok,
3) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz z rachunkiem
zysków i strat Gminnej Biblioteki Publicznej za 2013 rok,
4) zawarcia porozumienia na przejęcie zadań dotyczących zarządzania
publicznymi drogami powiatowymi – utrzymanie zieleni niskiej,
5) powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o przyznanie nagród i
wyróżnień dla zawodników, trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz
dla innych osób wyróżniających się osiągnięciami w dziedzinie
działalności sportowej.
9. Informacje bieżące.
10. Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich.
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11. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania.
12. Zamknięcie sesji.
Ad.1
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek przywitał wszystkich radnych Rady
Gminy Bestwina, Wójta Gminy Artura Beniowskiego, Zastępcę Wójta
Stanisława Wojtczaka, Skarbnika Gminy Anitę Kubik, kierowników urzędu
gminy i jednostek organizacyjnych, Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu
Bogusława Stolarczyka, radnych powiatowych Józefa Maziarza oraz Grzegorza
Bobonia, Prezesa PK „Kombest” Wacława Waliczka, Redaktora Naczelnego
„Magazynu Gminnego” Sławomira Lewczaka, Redaktora gazety ”Region”
Pawła Hetnała,
Otworzył XXXIX sesję Rady Gminy Bestwina w dniu 10 kwietnia 2014 roku.
Na podstawie posiadanej listy obecności stwierdził prawomocność obrad.
Na ustawowy stan 15 radnych, obecnych było 15 radnych.
Ad.2
Sekretarzem obrad, zgodnie z harmonogramem, jednogłośnie wybrana została
radna Maria Maroszek.
Ad.3
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek przedstawił porządek obrad, który
otrzymali wszyscy radni (zał. nr 4 do nin. protokołu).
Zapytał radnych, czy są inne propozycje?
Wobec braku innych propozycji, porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Ad.4
Przewodniczący Jerzy Zużałek stwierdził, że protokół z sesji Rady Gminy
Bestwina z dnia 13 marca 2014 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.
Ad.5
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej przedstawił Wójt Gminy Artur
Beniowski:
− działalność od ostatniej sesji do dnia dzisiejszego skupiała się przede
wszystkim na pracach związanych z pracami na terenie gminy Bestwina, na
terenie Urzędu Gminy pod kątem przygotowania i rozstrzygania inwestycji
przetargowych zarówno tych, które wymagały przetargu, jak i tych
drobniejszych prac dotyczących bieżącego utrzymania naszej gminy,
− odbył się przetarg na budowę trzech odcinków chodników, tj. przy ul. Witosa,
Kościelnej, i Krakowskiej oraz przebudowę chodnika przy ulicy Szkolnej w
Bestwinie. Przetarg wygrała firma Rez-Bud.
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− został ogłoszony przetarg (rozstrzygnięcie 16 kwietnia br.) na przebudowę
ulicy Braci Dudów w Bestwince z tzw. „powodziówki”.
− firma, która wygrała przetarg na wykaszanie i utrzymanie terenów zielonych,
to firma pana Roja,
− zostały rozpoczęte wiosenne porządki pod kątem zamiatania chodników i
ulic,
− kilka razy brał udział wspólnie ze Starostą Bielskim w wizycie w Urzędzie
Wojewódzkim w sprawie rozwiązania skrzyżowania ulic: Krakowskiej i
Witosa w Bestwinie w ramach przebudowy ulicy Krakowskiej z
„schetynówek”. Na 99% skrzyżowanie to uda się wykonać, jako
skrzyżowanie typu rondo. Aktualnie sprawa jest na etapie przeprojektowania i
na początku maja br. zostanie ogłoszony przetarg na tą inwestycję,
− uczestniczył w dniu wczorajszym w konwencie wójtów i burmistrzów, gdzie
między innymi była poruszana sprawa PKS-u. Podjęto uchwałę o
dofinansowaniu PKS za ubiegły rok. Ponieważ już wszystkie gminy
podpisały porozumienie za rok ubiegły, więc gmina Bestwina również
musiała takie porozumienie podpisać i do 15 kwietnia br. trzeba będzie
przelać należną kwotę z gminy Bestwina,
− zaprosił wszystkich na Mszę Świętą, która odbędzie się o godzinie 10-tej w
dniu 15 kwietnia br. w Kościele w Bestwinie. W mszy będą uczestniczyli
przedstawiciele, członkowie rodziny Habsburgów w linii, która miała siedzibę
w Zamku – w siedzibie obecnego Urzędu Gminy (ok.15 osób). Po mszy
będzie przejście na grób Leona Habsburga, a następnie do Muzeum w
Bestwinie, do Urzędu Gminy i na zakończenie do Gminnej Biblioteki
Publicznej w Bestwinie.
Ad.6
Informację Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego
Rady Gminy Bestwina w sprawie przygotowania szkół do przyjęcia
sześciolatków w tej sprawie przedstawił Przewodniczący Komisji Benedykt
Kohut:
„ Posiedzenie Komisji na ten temat odbyło się w dniu 4 kwietnia br. z udziałem
Wójta Gminy pana Artura Beniowskiego, Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi
Szkół i przedszkoli pana Arkadiusza Maja oraz dyrektorów Zespołów SzkolnoPrzedszkolnych: w Bestwinie pani Agaty Rak, w Bestwince pani Danuty
Tekieli-Herman, w Janowicach pani Urszuli Kal i w Kaniowie pani Krystyny
Bryksa.
Informację na omawiane zagadnienie złożył Dyrektor GZOSiP pan Arkadiusz
Maj, którą to informację uzupełnił i odpowiadał na pytania pan Wójt Artur
Beniowski.
Niejasności wyjaśniali też dyrektorzy zespołów szkolno-przedszkolnych.
W miesiącu marcu i kwietniu br. we wszystkich naszych zespołach odbyły się
kontrole z ramienia Kuratorium Oświaty Delegatura w Bielsku-Białej,
przeprowadzona przez panie wizytatorki tej Delegatury.
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Zakres kontroli obejmował następujące pytania, zagadnienia i informacje pod
hasłem „Szkoła Twego Dziecka” ujęte w arkuszu – Opis ustalonego stanu
faktycznego.
Zagadnienia te to:
1) Szkoła ma przygotowane pomieszczenia do pracy z dziećmi 6-cio letnimi w
klasie I.
2) Szkoła ma przygotowane pomoce dydaktyczne do pracy z dziećmi
6-cioletnimi.
3) Szkoła ma przygotowane miejsce do zabawy i wypoczynku (część
rekreacyjna, boisko, itp.).
4) Szkoła zapewnia uczniom klas 1-szych miejsca na pozostawianie
podręczników i przyborów szkolnych.
5) Szkoła dba o adaptację uczniów klas 1-szych do warunków szkolnych.
6) Nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne w klasach 1-szych posiadają
wymagane kwalifikacje.
7) W szkole działa świetlica.
8) Dobór dzieci w grupach świetlicowych uwzględnia etap edukacyjny.
9) Grupa świetlicowa liczy nie więcej niż 25 uczniów.
10) Czas pracy świetlicy dostosowany jest do potrzeb rodziców.
11) Szkoła zapewnia dzieciom posiłki.
12) Szkoła uwzglęa.dnia inicjatywy rodziców klas 1-szych.
Jak widać z przedstawionych pytań, które były w formie ankiety z odpowiednią
adnotacją TAK lub NIE, zakres badanych zagadnień był bardzo dobry i
obejmował główne problemy podnoszone w różnych protestach rodziców z
uwypukleniem opieki świetlicowej.
Wszystkie nasze placówki na powyższe problemy uzyskały odpowiedzi
pozytywne, tzn. TAK.
W wyniku tych kontroli i innych osiągnięć szkół pan Wójt Artur Beniowski
wraz z panią Agatą Rak Dyrektorem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w
Bestwinie, z dziećmi i ich rodzicami byli zaproszeni do Kuratorium po odbiór
nagrody, jako formy podziękowania za zastane fakty.
Placówki nasze, według opinii pań wizytatorek, mogą być przykładem dla wielu
innych szkół.
W wyniku zadawanych pytań i uzyskanych odpowiedzi wynika, że klasy
sześciolatków będą łączone z siedmiolatkami ze względu na ich ilość, warunki
lokalowe i ekonomiczne, ale gdzie to jest możliwe będą klasy oddzielne, np. w
Bestwinie, gdzie ich ilość jest wystarczająca do utworzenia samodzielnych
oddziałów, tj. klas 25 osobowych.
Nie ma u nas, według rozeznania pań dyrektorek, zjawiska zdobywania na „siłę”
opinii przez rodziców sześciolatków na odroczenie obowiązku szkolnego, wręcz
odwrotnie, są przypadki, że rodzice dzieci sześcioletnich urodzonych w II
półroczu, chcą pozyskać już teraz dziecko do klasy 1-szej.
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W trakcie posiedzenia Komisji pan Wójt Artur Beniowski przypomniał i
zapewnił o planowanych budowach tzw. ogródków radości, czyli placów zabaw
przy zespołach szkolno-przedszkolnych: w Janowicach, Bestwinie i Bestwince,
które będą oddane do użytku we wrześniu br. Koszty pokryte będą w połowie
przez środki zewnętrzne.
We wrześniu br. w ramach 50-cio lecia Szkoły w Janowicach planowane jest
oddanie sztandaru dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowicach.
Aktywnie w tym zakresie działa już Dyrektor placówki pani Urszula Kal i
społeczeństwo Janowic.
Potwierdzona i uzupełniona w pełnym zakresie została informacja o zdobyciu i
zrealizowaniu zaproszenia do siedziby Unii Europejskiej w Brukseli, za udział,
wysoką lokatę w konkursie pt.: Europejski konkurs na najlepsze treści dla
dzieci. Nauczycielka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bestwinie, pani
Katarzyna Krywult wraz z uczniem Kacprem Wójtowiczem stworzyli
wideoblog pod hasłem „Instrukcja obsługi języka polskiego”. Ten wideoblog
znalazł uznanie w Unii Europejskiej a zacytowana wizyta była formą nagrody.
W wyniku dyskusji i zadawanych pytań stwierdzono potrzeby uzupełnienia i
modernizacji w miarę upływu czasu i możliwości, sprzętu szkolnego, głównie w
postaci odpowiednich ławek szkolnych oraz modernizację i wymiany sprzętu
komputerowego.
Tematem posiedzenia naszej Komisji, oprócz przygotowań szkół do przyjęcia
sześciolatków, było również zagadnienie naboru dzieci do przedszkoli na rok
szkolny 2014/2015.
Nie jest to informacja przewidziana w tematyce naszej sesji, ale uważam, że
wszyscy radni powinni wiedzieć o aktualnej sytuacji w trakcie trwającego
naboru, aby przedstawić pewne niedomówienia, które się pojawiają tu i ówdzie.
Według stanu na dzień 04 kwietnia br. wszystkie Zespoły Szkolno-Przedszkolne
skończyły do 31 marca br. przyjmować zgłoszenia na rok szkolny 2014/2015.
W sumie brakuje 70 miejsc, w Kaniowie około 40, w Bestwinie około 30, ale są
to liczby obejmujące również dzieci trzyletnie a nawet nie w pełni trzyletnie.
Trwa analiza tych podań i aktualny, według obecnych możliwości i
przewidywań, nabór powinien być ogłoszony na listach do 22 kwietnia br.
W trakcie posiedzenia Dyrektor GZOSiP Arkadiusz Maj poinformował, że do
niego i do Urzędu Gminy zgłaszają się rodzice, zgłaszający zapotrzebowanie na
opiekę żłobkową.
W wyniku dyskusji nad zgłoszonym problemem, uznano, że nie może być
zrobiony wyjątek dla chociażby jednego rodzica w formie przyznania kwoty
pieniężnej, bo pociągnie to lawinę próśb, które wynikają z uzasadnionych
trudności, ale aktualnie nas na to nie stać, aby ich rozwiązać.
Pan Wójt Artur Beniowski i Dyrektor GZOSiP Arkadiusz Maj przypomnieli, że
została kiedyś podjęta uchwała Rady Gminy, która otwierała możliwość
inicjatyw rodziców w formie tworzenia prywatnych żłobków, czy też innych
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form opieki nad dzieckiem w wieku przed przedszkolnym. Wymaga to jednak
niemało poświęceń i inicjatyw ze strony zainteresowanych..
Gdyby były jakieś pytania na temat poruszonych zagadnień to pan Dyrektor
GZOSiP Arkadiusz Maj, czy też pan Wójt Artur Beniowski udzielą odpowiedzi.
Dziękuję za uwagę.”
W dyskusji głos zabrali:
Radny Łukasz Furczyk zapytał, co to znaczy, że będą łączone klasy dzieci
sześcioletnich i siedmioletnich ze względów ekonomicznych i braku miejsca
skoro są teraz oddziały, które mogą liczyć 9 uczniów.
Wójt Artur Beniowski udzielił odpowiedzi informując, że łączenie dzieci
sześcioletnich i siedmioletnich nie jest powodowane względami
ekonomicznymi. Chodzi o to, że w niektórych szkołach będzie za mało dzieci i
wówczas będą te dzieci łączone w jedną klasę, ale tam gdzie będzie to możliwe,
np. w Bestwinie, to będą tworzone klasy złożone wyłącznie z sześciolatków.
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek zapytał, czy wiadomo jest jaka jest
liczebność klas pierwszych, tj. ogólnie i rozbiciu na sześciolatki i siedmiolatki w
poszczególnych szkołach.
Dyrektor GZOSiP Arkadiusz Maj klasy zgodnie z wymogami nie mogą liczyć
więcej niż 25 uczniów. Jeżeli sześciolatków jest więcej niż 25, to dzieci się
grupuje w ten sposób, że do dzieci sześcioletnich dochodzą dzieci od
najmłodszych do najstarszych siedmiolatków, aby ta różnica nie była wielka.
Na dzień dzisiejszy trwają zapisy, stąd też nie jest jeszcze znana struktura klas
pierwszych, ale jak tylko ta struktura będzie znana, to przygotuje taką
informację.
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek zapytał też czy klasy są przygotowane pod
kątem wyposażenia na potrzeby sześciolatków.
Dyrektor Arkadiusz Maj przypomniał, że była w szkołach prowadzona kontrola
i kontrola ta pod tym kątem wypadła pozytywnie. Potwierdził, że szkoły są
przygotowane dobrze. Do września pozostało jeszcze kilka rzeczy do
dopracowania, a związanych ze wzrostem dzieci. Dodał, że te sprawy
dopasowuje się, jak dzieci są już w szkole, bo wówczas dzieci są mierzone pod
kątem wzrostu i na „żywo” ławki są dostosowywane. Sanitariaty też są
dostosowane lub stosowane są podesty.
Radny Łukasz Furczyk zapytał o koszt inwestycji dotyczącej placów zabaw.
Dyrektor Arkadiusz Maj odpowiedział, że koszt jednego placu zabaw zamyka
się w kwocie 170tys.zł. Jest to finansowane po połowie: Urząd Gminy i Urząd
Wojewódzki. Place zabaw powstaną w ramach programu rządowego „Radosna
szkoła”. Zostały złożone 3 wnioski i wszystkie zostały zaakceptowane do
finansowania. Place zabaw powstaną przy szkołach: w Bestwinie, Bestwince i
Janowicach. W Kaniowie pani dyrektor podjęła niezależne działania i tam też
na terenie przy przedszkolnym będzie zorganizowany plac zabaw i będzie
zainstalowany sprzęt, który został zakupiony w zeszłym roku.
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Radny Andrzej Wojtyła zapytał, czy wszystkie placówki przeszły kontrole, czy
tylko w tych ze wskazaniem.
Dyrektor Arkadiusz Maj odpowiedział, że kontrole odbyły się we wszystkich
placówkach, a dodatkowo Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrole w
Bestwinie i w Janowicach z podobnym wynikiem.
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek zapytał, czy gmina posiada środki
zabezpieczone na ławeczki, czy inne potrzebne sprzęty.
Dyrektor Arkadiusz Maj odpowiedział, że dyrektorzy szkół poruszają się w
ramach budżetu, który został im przyznany.
Radny Jerzy Stanclik stwierdził, że na posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury,
Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego wynikało, że panie dyrektorki wiedzą
co robią i są przygotowane. W sprawie dostosowania ławeczek dla dzieci też
mają sprawdzony system i nie wyrażały niepokoju w tej sprawie. Pani dyrektor
z Kaniowa rozważała nawet kupno ławeczek regulowanych do wzrostu, chociaż
zdania w tej kwestii, wśród pań dyrektorek, były podzielone z uwagi na słabą
trwałość takich ławek.
Ad.7
Informację Komisji Rozwoju Gminy, Ochrony i Kształtowania Środowiska
Rady Gminy Bestwina w sprawie rozbudowy sieci wodociągowej i
kanalizacyjnej na terenie gminy przedstawił Przewodniczący Komisji Jerzy
Stanclik.
„W dniu 24 marca 2014 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy,
Ochrony i Kształtowania Środowiska poświęcone planom rozbudowy sieci
kanalizacyjnej i wymianie sieci wodociągowej na terenie gminy Bestwina.
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji oraz radny Jerzy Borutka i
zaproszeni goście w osobach: Wójt Gminy Artur Beniowski, Prezes PK
„Kombest” Wacław Waliczek, Kierownik Referatu Służb Technicznych
Mariusz Szlosarczyk.
Z informacji przekazanych przez pana Wójta Artura Beniowskiego wynika, że
w rozdaniu pieniędzy unijnych z budżetu 2014-2020 na kanalizację, na szczeblu
wojewódzkim, nie będzie lub będzie ich bardzo mało.
Dlatego przyszła rozbudowa kanalizacji w gminie będzie zależała od
możliwości pozyskania środków zewnętrznych. Dotyczy to głównie kanalizacji
południowej części Bestwiny i Janowic.
Jeżeli łatwiej będzie można pozyskać środki zewnętrzne przy współpracy z
Aquą w Bielsku-Białej, to środki z południowej części Bestwiny popłyną do
Komorowic.
Istnieje także koncepcja skierowania prawie całości ścieków z gminy do
rozbudowanej o drugi bioreaktor oczyszczalni w Kaniowie.
Radni z Kaniowa zwracali uwagę na konieczność uzupełnienia sieci
kanalizacyjnej w Kaniowie w rejonie ulicy Borowej i większości ulicy
Krzywolaków.
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Prezes PK „Kombest” pan Wacław Waliczek przedstawił konieczność wymiany
azbestowej sieci wodociągowej na terenie Kaniowa (inwestycja rzędu 3mln.zł.).
Zwrócił uwagę na narastającą awaryjność sieci wykonanej z rur stalowych
(głównie w Janowicach).
Poruszono także problem ochrony ujęcia wody na terenie żwirowni w Kaniowie.
Ma dojść do zamiany zbiorników wodnych, aby ten akwen przylegający do
ujęcia wody był własnością gminy.
Ad.8
Rada Gminy w liczbie 15 radnych przystąpiła do rozpatrzenia projektów
uchwał.
Opinie do projektów uchwał, wypracowane na wspólnym posiedzeniu komisji
stałych w dniu 07 kwietnia 2014 roku, przedstawiał Przewodniczący Rady
Gminy Jerzy Zużałek.
Przewodniczący Jerzy Zużałek przystąpił do przeprowadzenia procedury
rozpatrzenia projektów uchwał:
1) projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego

•

•
•

•

pomiędzy Gminą Bestwina i Gminą Wilamowice w zakresie wprowadzenia
wspólnej numeracji porządkowej budynków zlokalizowanych przy ul.
Społecznej,
Projekt uchwały omówił Wójt Artur Beniowski informując, że ulica
Społeczna jest w granicach administracyjnych gminy Wilamowice. Od jej
strony mają natomiast wjazdy do swoich posesji mieszkańcy, którzy chcą się
wybudować na terenie należącym do gminy Bestwina w sołectwie Janowice.
Chcąc tych mieszkańców zameldować i nadać im numery porządkowe
budynków, musi być zawarte porozumienie dwóch samorządów, żeby mając
dojazd od gminy Wilamowice, a mieszkając na terenie naszej gminy, te
procedury można było tworzyć.
Brak dyskusji i uwag.
Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy
pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia
międzygminnego pomiędzy Gminą Bestwina i Gminą Wilamowice w
zakresie wprowadzenia wspólnej numeracji porządkowej budynków
zlokalizowanych przy ul. Społecznej.
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXIX/298/2014 w sprawie zawarcia
porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Bestwina i Gminą
Wilamowice w zakresie wprowadzenia wspólnej numeracji porządkowej
budynków zlokalizowanych przy ul. Społecznej - została przyjęta 15
głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.
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2) projekt

•
•
•

•

uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego wraz z rachunkiem zysków i strat Centrum Kultury, Sportu i
Rekreacji za 2013 rok,
Projekt uchwały omówił Wójt Artur Beniowski informując, że jest to projekt
uchwały typowo księgowy. Prosił o jego przyjęcie.
Brak dyskusji i uwag.
Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy
pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego wraz z rachunkiem zysków i strat Centrum
Kultury, Sportu i Rekreacji za 2013 rok.
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXIX/299/2014 w sprawie
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz z rachunkiem
zysków i strat Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji za 2013 rok - została
przyjęta 15 głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu.

3) projekt

•
•
•

•

uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego wraz z rachunkiem zysków i strat Gminnej Biblioteki
Publicznej za 2013 rok,
Projekt uchwały omówił Wójt Artur Beniowski informując, jak wyżej.
Brak dyskusji i uwag.
Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy
pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego wraz z rachunkiem zysków i strat Gminnej
Biblioteki Publicznej za 2013 rok,
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXIX/300/2014 w sprawie
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz z rachunkiem
zysków i strat Gminnej Biblioteki Publicznej za 2013 rok - została
przyjęta 15 głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu.

4) projekt uchwały w sprawie przejęcia na podstawie porozumienia zadań

dotyczących zarządzania publicznymi drogami powiatowymi leżącymi w
granicach administracyjnych gminy Bestwina
• Projekt uchwały omówił Wójt Artur Beniowski informując, że projekt ten
mówi o corocznym, od kilku lat, przejmowaniu zadań od powiatu
dotyczących wykaszania poboczy i wysepek wzdłuż ciągu ulic powiatowych.
Na ten cel w roku 2014 gmina otrzyma od Starostwa Powiatowego 20tys.zł.
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•
•

•
•

Rada Powiatu Bielskiego już podjęła w tej kwestii stosowną uchwałę i gmina
Bestwina, aby móc dysponować tymi pieniędzmi i ruszać z zadaniami, też
musi dysponować podobną uchwałą.
Brak dyskusji i uwag.
Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy
pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie przejęcia na podstawie
porozumienia zadań dotyczących zarządzania publicznymi drogami
powiatowymi leżącymi w granicach administracyjnych gminy Bestwina,
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXIX/301/2014 w sprawie przejęcia
na podstawie porozumienia zadań dotyczących zarządzania publicznymi
drogami powiatowymi leżącymi w granicach administracyjnych gminy
Bestwina - została przyjęta 15 głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu.

5) projekt uchwały w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o

•

•
•

•

przyznanie nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów za osiągnięte
wyniki sportowe oraz dla innych osób wyróżniających się osiągnięciami w
dziedzinie działalności sportowej.
Projekt uchwały omówił Wójt Artur Beniowski informując, że trzy osoby do
składu tej Komisji, powołuje uchwałą Rada Gminy, spośród radnych, zaś
dwie osoby, powołuje swoim zarządzeniem Wójt Gminy, spośród
pracowników. Wójt podał, że ze swej strony powołuje swojego zastępcę pana
Stanisława Wojtczaka oraz Dyrektora CKSiR Grzegorza Bobonia.
Przypomniał, że stanowisko Komisji stałych było takie, aby spośród Rady
Gminy byli to przewodniczący poszczególnych Komisji stałych, tj. pani
Maria Maroszek, pan Jerzy Stanclik i pan Benedykt Kohut.
Brak dyskusji i uwag.
Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy
pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie powołania Komisji ds.
opiniowania wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień dla zawodników,
trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla innych osób wyróżniających
się osiągnięciami w dziedzinie działalności sportowej, wskazując w skład tej
komisji, przewodniczących komisji stałych Rady Gminy, jak wyżej.
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
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W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXIX/302/2014 w sprawie
powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o przyznanie nagród i
wyróżnień dla zawodników, trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz
dla innych osób wyróżniających się osiągnięciami w dziedzinie
działalności sportowej - została przyjęta 15 głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu.
Ad.9
W punkcie informacje bieżące Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek
odczytał pisma, które wpłynęły do Rady Gminy na jego ręce od:
− 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 2013
rok. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu.
− Mieszkańca Kaniowa – pismo informujące o ewentualnej sprzedaży części
ulicy Żwirowej w Kaniowie przez firmę Kruszywa Sprzęt Sp. z o.o., co nie
wyklucza ściągnięcia i sprzedaży płyt drogowych przez ewentualnego
nabywcę. Pismo stanowi załącznik nr 11 do nin. protokołu.
W tej sprawie głos zabrał Wójt Gminy Artur Beniowski informując, że temat
jest złożony dlatego, że przedstawiciel firmy Kruszywa Sprzęt wielokrotnie
rozmawiał z mieszkańcami oraz gminą i za każdym razem przedstawia inne
argumenty. Wójt podkreślił, że pod kątem formalnym nie jest to prosta rzecz.
Droga ta od wielu, wielu lat ma nadaną Uchwałą Rady Gminy Bestwina
kategorię dróg publicznych i gdyby doszło do zbycia tej drogi, to przepisy
zezwalają gminie wystąpić o zasiedzenie tej drogi. Dodał też, że firma nie
płaci należnych podatków, za którymi już rozgląda się komornik.
Ad.10
W ramach wniosków i zapytań radnych oraz rad sołeckich Przewodniczący
Rady Gminy Jerzy Zużałek w pierwszej kolejności odczytał wnioski z
posiedzeń Rad Sołeckich oraz zebrań wiejskich:
Rada Sołecka w Kaniowie - Protokół z dnia 11.03.2014stanowi załącznik nr 12
do protokołu).
Wnioski:
1. Wniosek o niezwłoczne przystąpienie do wykonania przepustu pod ul.
Łabędzią na rowie odwadniającym,
2. Wniosek o przeprowadzenie remontu wałów rzeki Białej i wyrównanie
wysokości wału rzeki Wisły w miejscu jego zaniżenia.
3. Wniosek o przeprowadzenie wiosennej przecinki drzew zagrażających
bezpieczeństwu mieszkańcom posesji oraz uczestnikom ruchu drogowego,
zgodnie z wcześniejszą propozycją Rady Sołeckiej, o ujęcie tego zadania w
budżecie gminy na 2014 rok.
4. Wniosek o zwrócenie uwagi zakładowi energetycznemu, o sprzątaniu
ściętych na jego zlecenie gałęzi, wzdłuż linii energetycznych.
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Zebranie Wiejskie w Kaniowie w dniu 30 marca 2014 roku – Protokół stanowi
załącznik nr 13 do nin. protokołu.
1. Zwrócić się do firmy Bud-Tor z wnioskiem o czyszczenie ul. Czechowickiej
na odcinku od ul. Kóski do „Piekła”.
2. Poprosić policję o interwencje i patrole na zbiornikach 3 i 6 gdzie są
podrzucane śmieci oraz przebywają osoby nieprzestrzegające zakazu kąpieli.
3. Wymienić eternit oraz wykonać odwodnienie budynku komunalnego przy ul.
Czechowickiej.
4. Wymienić przystanek autobusowy „Przy Krzyżu” na ul. Batalionów
Chłopskich.
5. Zwrócić się do Starostwa Powiatowego z wnioskiem o wyremontowanie ulic
Jawiszowickiej i Batalionów Chłopskich.
6. Wykonać oświetlenie uliczne na ul. Jawiszowickiej od posesji p. M. do ul.
Batalionów Chłopskich.
7. Naprawić przepusty na ul. Łabędziej.
8. Zabezpieczyć rów na ul. Łabędziej przy posesji p. K.
9. Udrożnić zasypany przepust pod ul. Kóski w rejonie skrzyżowania z ul.
Furczyka.
10.Wymienić przepusty przy posesjach p. T.i p. K.
11.Wyremontować ul. Torową oraz ul. Rybacką.
12.Poszerzyć pobocza na ul. Łabędziej oraz wykonać tzw. mijanki.
13.Wyasfaltować parking przy klubie LKS „Przełom” Kaniów.
14.Wyczyścić rów przylegający do boiska treningowego klubu LKS „Przełom”
Kaniów.
Rada Sołecka w Bestwinie – Pismo z dnia 27.03.2014r. stanowi załącznik nr 14
do nin. protokołu.
Wnioski:
1. Zabezpieczyć osuwisko na ul. Konopnickiej naprzeciw posesji p. R.
2. Ogrodzić teren przy przedszkolu,
3. przy modernizacji ul. Krakowskiej rozważyć możliwość przedłużenia
wyjazdu prawoskrętnego z ul. Bialskiej,
4. Utwardzić ulicę boczną ul. Bialskiej do posesji p. Jolanty A.
5. Dokończyć remont tylnej ściany Urzędu Gminy,
6. Wyczyścić korytka na ul. Kościelnej pod firmą „Rezbud”,
7. Wyczyścić rów na ul. Zaułek u państwa B.
8. Zabezpieczyć płytkami ażurowymi skarpę na ul. Bialskiej od ul. Świerkowej,
9. Wyczyścić i odbudować rowy przydrożne w szczególności przy ul. Bialskiej,
10.Zamontować kosz na śmieci przy chodniku z ul. Szkolnej na ul. Podzamcze,
poprawić bezpieczeństwo przez zamontowanie barierek przy wysokich
stopniach,
11.Rozważyć możliwość budowy wjazdu na parking Ośrodka Zdrowia od
strony przedszkola,
12.Ponowić prośbę o naprawę przepustu pod ul. Hallera u p. S.
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13.Pomalować rurki z nazwą ulicy,
14.Poprawić chodnik przy przystanku w centrum oraz na ul. Godynia, uzupełnić
ubytki krawężników.
Rada Sołecka w Janowicach - Protokół z dnia 31.03.2014stanowi załącznik nr
15 do protokołu).
Wnioski:
1. Wniosek o remont dróg gminnych na sołectwie Janowice.
2. Wystąpić do zarządu Dróg i Starostwa Powiatowego, aby nie odkładać w
czasie kontynuacji remontu ulicy Janowickiej.
3. Wniosek o wycięcie samosiejek w pasie drogowym przy powiatowej ulicy
Górskiej.
4. Rozważyć malowanie dachu na budynku przedszkola w Janowicach,
5. Wniosek o odnowienie elewacji w budynku przedszkola.
Zebranie Wiejskie w Janowicach w dniu 06 kwietnia 2014 roku – Protokół
stanowi załącznik nr 16 do nin. protokołu.
Wnioski i zapytania:
1. Odwodnienie ulicy Janowickiej przed posesją pana G.
2. Zwiększenie częstotliwości wywozu popiołu w okresie zimowym.
3. Udostępnienie pomieszczenia dla powstającego stowarzyszenia
ukulturalniania mieszkańców Janowic – „Kultura Wiejska”.
4. Wniosek o wykonanie pobocza przy ulicy Janowickiej w stronę „Niklówki.”
5. Usunięcie samosiejek przy ulicy Górskiej.
6. Dokończenie remontu ulicy Pisarzowickiej.
7. Remont ulicy Łanowej wraz z odwodnieniem.
8. Prośba o nakładkę asfaltową ok. 200m na ul. Podlesie.
9. Remont ulicy Targanickiej wraz z udrożnieniem rowów.
10.Wyprostowanie zakola drogowego przy ulicy Miodowej na gruncie p. G.
11.Remont ulicy Miodowej bocznej.
12.Oskarpowanie chodnika przy ulicy Janowickiej.
13.Usunięcie dziury na chodniku obok szkoły przy ulicy Janowickiej.
14.Obniżyć kratkę ściekową obok posesji p. B. przy ulicy Janowickiej.
Ustne wnioski złożyli:
Radny Łukasz Furczyk
− wyraził zdziwienie tym, co wyczynia firma Kruszywa Sprzęt, tym bardziej,
że gmina Bestwina od lat tą drogę utrzymywała i dokonywała jej remontu.
Wnioskował, aby podjąć jak najszybsze działania ze strony Urzędu Gminy
mające na celu uniemożliwienie firmie Kruszywa Sprzęt rozebranie drogi dla
jej doraźnej korzyści.
− poinformował, że doszły go słuchy, że pojawiła się osoba chętna na zakup
terenu po zrekultywowanym wysypisku śmieci w Kaniowie. Stwierdził, że
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obecnie ten teren jest nieużytkiem więc jest dość tani, ale jego zdaniem w
perspektywie 2-3 lat jego wartość wzrośnie w związku z planowaną
obwodnicą, Parkiem Techniki Lotniczej, nowym mostem (w przyszłości)
prze rzekę Białą w stronę Czechowic-Dziedzic. Przestrzegał, aby nie
popełnić takiego samego błędu, jak ze sprzedażą działki przy Ośrodku
Sportów Wodnych, gdzie w późniejszym czasie trzeba było się prosić o
otwarcie parkingu przez prywatnego przedsiębiorcę. Zapytał, czy
rzeczywiście do Urzędu wpłynęło takie pismo i jak Urząd Gminy zamierza
się do niego ustosunkować.
Radny Andrzej Wojtyła
− ponowił prośbę o naprawę przyczółka mostu na ulicy Kościelnej, osuwisko
się powiększa i obecnie jest już zagrożony chodnik.
− w związku z prowadzonymi pracami kanalizacyjnymi w Bestwinie wyraził
nadzieję, że przy tej okazji może udałoby się wykonać rów odwadniający w
okolicach pani Ochman.
− podniósł problem konieczności naprawy mostka przy ulicy bocznej
Krakowskiej do ulicy bocznej Kościelnej oraz naprawy dwóch boków mostu
na ulicy Godynia.
Radny Benedykt Kohut
− zgłosił konieczność ustawienia tablicy informacyjnej w obrębie Ośrodka
Zdrowia w Bestwinie. Obecnie wszelkiego rodzaju ogłoszenia wieszane są
na drzewach. Zwrócił uwagę na fakt, że po pierwsze drzewa są niszczone, a
po drugie wygląda to fatalnie, jak na każdym drzewie wisi inne ogłoszenie.
Prosił o rozpoznanie, w którym miejscu byłaby możliwość ustawienia takiej
tablicy, która by to wszystko skupiała.
Radny Grzegorz Kołodziejczyk
− ponowił wniosek o powołanie komisji ds. PKS-u i zorganizowanie spotkania
z przedstawicielem PKS.
Radny Mateusz Grygierzec
− odniósł się do swojego pytania skierowanego na ostatniej sesji do dyrektora
GZOSiP odnośnie sprawozdania zbiorczego z wysokości średnich
wynagrodzeń dla nauczycieli i stwierdził, że analizując wysokość subwencji
w porównaniu do roku 2012 i 2013, to subwencja ta spadła o 43tys.zł,
natomiast wydatki na szkolnictwo wzrosły o 849tys.zł. Stwierdził też, że jest
to niekorzystna tendencja dla budżetu gminy, która może się potwierdzać w
latach przyszłych. Prosił, aby wziąć to pod uwagę w przyszłych wieloletnich
prognozach finansowych.
Radny Jan Stanclik
− poinformował, że akcja popiół zakończyła się 3 kwietnia br. i w imieniu
mieszkańców prosił, czy nie należałoby rozważyć dodatkowy wywóz w
miesiącu maju, kosztem odpadów suchych lub mokrych.
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Radny Andrzej Wojtyła
− przyłączył się do propozycji radnego Jana Stanclika, stwierdzając, że rzadko
się zdarza, aby jeszcze w kwietniu, a nawet w maju nie przepalać w piecach.
Stąd uważa, że może należałoby przeprowadzić jeszcze jedną akcję
czyszczącą, zamykającą sezon zimowy.
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek
− zapytał, czy w związku z tym, że sześciolatki idą do szkoły, konieczne
będzie zwiększenie zatrudnienia w naszych placówkach oświatowych.
Dyrektor GZOSiP Arkadiusz Maj odpowiedział, że do końca kwietnia
opracowywane są arkusze kalkulacyjne przez dyrektorów szkół, zaś do końca
maja br. odbędzie się ich analiza i wówczas będzie można odpowiedzieć na
to pytanie.
− zapytał, kiedy odbędzie się przegląd gwarancyjny hali sportowej, bo w
czerwcu br. minie rok od jej otwarcia, a są zauważalne błędy i usterki.
Ad.11
Odpowiedzi na niektóre wnioski i zapytania zgłoszone na obecnej sesji udzielił
Wójt Artur Beniowski:
− radnemu Mateuszowi Grygiercowi - potwierdził, że wzrost nastąpił o
800tys.zł., ale zwrócił uwagę, że budżet odnośnie roku 2013 jest na tym
samym poziomie. Odbył spotkania, przed tworzeniem budżetu, z
dyrektorami szkół, dyrektorem GZOSiP oraz skarbnikiem gminy i
jednoznacznie ustalono, że trzeba oszczędzać. Zwrócił uwagę, ze wszędzie
oszczędzamy, została zlikwidowana brygada przy Urzędzie Gminy i również
budżet oświaty miał zostać na poziomie roku ubiegłego. Podkreślił, że ważną
jest kwestia zarządzania, bo mając pewną pulę pieniędzy do dyspozycji
można nią tak obracać, że przy dobrej chęci i „zaciśnięciu pasa” można
wysupłać przysłowiowo „złotówkę lub dwie”. Dla przykładu podał, że w
2012 roku wynagrodzenie dla nauczycieli stażystów wynosiło 336tys.zł., zaś
w roku 2013 wynosiło109tys.zł. Natomiast wynagrodzenia nauczycieli
kontraktowych w 2012 roku wynosiło 972tys.zł., zaś 2013 roku niespełna
1,2mln.zł. Dodał, że nauczyciele osiągając kolejny stopień awansu
zawodowego, automatycznie uzyskują zwiększenie wynagrodzenia.
Stwierdził, że z jednej strony należy się cieszyć, ale trzeba sobie zdawać
sprawę, że za tym idą finanse. Jeszcze raz podkreślił, że dyrektorzy szkół w
tych trudnych czasach muszą nauczyć się zarządzać tym, co mają do
dyspozycji.
− Przewodniczącemu Rady Jerzemu Zużałkowi – przegląd gwarancyjny hali
sportowej odbędzie się w przyszły czwartek , tj. 17 kwietnia br. Jest wiele
uwag i na pewno zostaną one wykonawcy przedstawione.
− Radnemu Janowi Stanclikowi i radnemu Andrzejowi Wojtyle – wywóz
popiołu w różnych regionach gminy jeszcze nie nastąpił. Są rejony gdzie
odbędzie się to dopiero 30 kwietnia br. Zaznaczył jednak, że te uwagi
pojawiają się również na zebraniach wiejskich i w związku z tym przy
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tworzeniu specyfikacji przetargowej na kolejny rok w zakresie gospodarki
odpadami, trzeba będzie się mocno zastanowić, czy w okresie zimowym nie
zmniejszyć częstotliwości wywozu odpadów mokrych, np. raz w miesiącu, a
nie raz na dwa tygodnie, kosztem zwielokrotnienia wywozu popiołu do
dwóch razy w miesiącu. Muszą jednak być sporządzone szczegółowe
bilanse, bo dla firmy wywożącej, inny jest koszt za odpady mokre, a inny za
popiół. Aktualnie, w tym roku, dodatkowy wywóz popiołu związany byłby z
dodatkowymi kosztami, których gmina nie posiada, a także z zachwianiem
harmonogramów wywozu na wysypisku.
Dodatkowo Wójt podał, że o ile wpływy ze zwrotu podatku z ministerstwa
przez pierwsze trzy miesiące realizowały się nieźle, to za miesiąc marzec
podatek wpłynął o połowę mniejszy. Według prognozy miało wpłynąć
830tys.zł., a wpłynęło 430tys.zł. Wyraził w tym miejscu zaniepokojenie, bo
są zaplanowane inwestycje, są bieżące koszty utrzymania, jest zaplanowany
cały budżet. Zwrócił się z prośbą do szanownych radnych, aby starać się
realizować to co jest zapisane w budżecie, a dopiero później wychodzić z
dodatkowymi propozycjami innych zadań.
Wracając do wywozu popiołu, poinformował, że PSZOK jest otwarty w
piątki i soboty i prosił, aby osoby, które potrzebują wywieźć popiół
zorganizowały się w kilka osób i wywiozły go na PSZOK jakimś większym
samochodem. Zwrócił też uwagę, że w niektórych domostwach, gdzie
podgrzewa się wodę piecem opalanym opałem, to popiół będzie zbierany
przez cały rok lub indywidualnie będzie wywożony na PSZOK.
Radnemu Grzegorzowi Kołodziejczykowi – Starosta Bielski potwierdził, że
będzie powołana Komisja ds. PKS-u a w jej skład będzie wchodził jeden
przedstawiciel z gminy. Komisja zbierałaby się na roboczo raz w miesiącu.
Radnemu Benedyktowi Kohutowi – tablica informacyjna przy Ośrodku
Zdrowia w Bestwinie, to słuszna uwaga i na pewno będzie ustawiona w
widocznym miejscu.
Radnemu Andrzejowi Wojtyle – rów odwadniający w okolicy pani Ochman
będzie wykonany przez firmę, która wykonuje kanalizację.
Natomiast w sprawie mostka na ulicy Kościelnej będzie wystosowana
kolejna interwencja do „Powiatu”.
Radnemu Łukaszowi Furczykowi – Wójt nie widzi możliwości, aby firma
Kruszywa Sprzęt rozebrała płyty na ulicy Żwirowej i doprowadziła ją do
niedrożności. Tym bardziej, że ta droga stanowi główny dojazd do ujęcia
wody pitnej. Rozmowy z przedstawicielami firmy są prowadzone cały czas.
Przy okazji najbliższego spotkania, które odbędzie się po Świętach
Wielkanocnych, Wójt będzie chciał doprowadzić do zamknięcia sprawy.
Koncesję na wydobycie żwiru, firma posiada do roku 2016.
Wójt Artur Beniowski potwierdził, że wpłynęło pismo do Urzędu
Gminy od przedsiębiorcy, który złożył ofertę na kupno części terenu przy
byłym wysypisku w Kaniowie. Jak stwierdził, od dnia wczorajszego wokół
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tej sprawy zrobił się szum. Również pojawił się przedstawiciel Parku
Techniki Lotniczej, który argumentował, że teren ten będzie Parkowi
potrzebny. Argumenty pojawiały się takie, że będzie tam przebiegała droga i
teren, który jest teraz wart np. 1zł/m2, może być wart 15zł/m2. Wójt
zapewnił, że ze swej strony żadnego ruchu pochopnego nie zrobi. Spotka się
jeszcze raz z panem, który wyraził chęć zakupu, natomiast nie chciałby, aby
były popełnione jakiekolwiek błędy przy tego typu transakcjach.
Radny Grzegorz Kołodziejczyk zapytał, czy chętny nabywca określił, co tam
ma powstać.
Wójt Artur Beniowski odpowiedział, że przedsiębiorca chciałby stworzyć
tam strzelnicę. Jedną już posiada, a korzystają z niej służby policyjne,
wojskowe. Problem w tym, że obecna strzelnica znajduje się po drugiej
stronie Parku Techniki Lotniczej, zaś działalność Parku na tyle się rozrasta,
że za niedługo będzie uniemożliwiał mu prowadzenia tej działalności. Dodał,
że na terenie, który chce zakupić, zgodnie z planem zagospodarowania
przestrzennego oraz planem rekultywacji tego terenu, na chwilę obecną nie
można stawiać żadnych budowli z trwałym podłożem. Z tego względu, że
jest tam nasypana skała płona a wcześniej pyły z elektrociepłowni.
Radny Łukasz Furczyk zapytał, czy chodzi o teren zrekultywowanego
wysypiska, czy teren przylegający do wysypiska.
Wójt Artur Beniowski wyjaśnił, że chodzi o zrekultywowany teren
wysypiska pyłów z elektrociepłowni, bo teren po byłym wysypisku śmieci
jeszcze nie jest zrekultywowany.
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek zaproponował, aby komisja ds. PKS
niezależnie od tej, która powoła Starosta, powstała na bazie Komisji, która
zajmowała się pracami nad gospodarką odpadami.
Radny Jerzy Stanclik stwierdził, że nie można porównać zagadnienia
gospodarki odpadami do poprawek w zakresie przewozu transportem PKS-u.
Było już kilka takich inicjatyw, ale trzeba mieć świadomość, że zwiększenie
ilości kursów wiąże się ze zwiększeniem dopłat z budżetu gminy.
Poinformował też, że od dwóch tygodni kursuje prywatny przewoźnik na trasie
Oświęcim – Czechowice-Dziedzice. Kursów jest kilkanaście w ciągu dnia i
nawet kilka kursów w sobotę. Mieszkańcom się to podoba, bo przewoźnik ten
wstrzelił się w lukę PKS-ową. Jego zdaniem, nie ma potrzeby powoływania
dużej komisji. Wystarczy radny Kołodziejczyk, który wyraził chęć pracy w
Komisji oraz dodatkowo jeszcze jedna osoba. Uważa, że nie można robić
dużych rewolucji, bo na to trzeba mieć duże pieniądze.
Wójt Artur Beniowski potwierdził, że trzeba mieć duże pieniądze. Natomiast
zgodził się, że jest szansa urealnienia kursów tych, które są. Nie zgodził się, że
prywatny przewoźnik jeździ w lukach kursów PKS, bo o ile wie, to przewoźnik
ten jeździ pięć minut przed odjazdem PKS. Ponadto, nie wystąpił o zgodę na
zatrzymywanie się na przystankach, ani do gminy, ani do powiatu.
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Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek nawiązał do wypowiedzi radnego Jerzego
Stanclika i wyjaśnił, że myśląc o składzie komisji ds. PKS miał na myśli te
osoby, które pracowały w komisji zajmującej się gospodarką odpadami.
Natomiast nie chciał sprowadzać działalności tej komisji wyłącznie do kursów i
godzin odjazdu autobusów, ale do wypracowania innych rozwiązań, np. czy
dopłacać do MZK i PKS, czy tylko dopłacać jednemu przewoźnikowi, który
zapewni lepsze warunki dla naszych mieszkańców.
Wójt Gminy Artur Beniowski stwierdził, że nie można zapominać, iż gmina jest
zobowiązania do zapewnienia transportu zbiorowego na jej terenie. Zgodził się z
wypowiedzią, że nie ważne jest, jaka firma jeździ, ale ważne jest, że trzeba to
mieszkańcom zapewnić. Stwierdził też, że likwidacja MZK, do którego jest
dopłacane tyle samo co do całego PKS-u, może byłaby i właściwa, biorąc pod
uwagę ekonomię. Nie można jednak tego zrobić, bo z tej linii autobusowej
korzystają mieszkańcy całych Janowic oraz południowej część Bestwiny, a
nawet Bestwinki i są zadowoleni. Zmiana tej linii na PKS spowodowałby wiele
zamieszania i niezadowolenia. Nie wykluczył, że za 3-4 lata gmina stanie przed
dość dużym problemem. Bo, jak zauważył, chyba tylko jeden w kraju jest taki
twór gminno-powiatowych, jakim jest PKS. Generalnie PKS funkcjonuje tylko
w 2-3 powiatach. Dlatego zwrócił uwagę, że już trzeba się zastanowić i
wypracować nową strategię na przyszłość w kwestii transportu zbiorowego.
Radny Grzegorz Kołodziejczyk stwierdził, że dopłacamy do PKS-u i stajemy się
jego współwłaścicielem. Wyraził obawę, że dojdzie do tego, że ta niezdrowa
konkurencja, jaką jest prywatny przewoźnik, który podbiera pasażerów PKSowi, doprowadzi do tego, że PKS będzie żądał od gminy jeszcze większych
dopłat.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bogusław Stolarczyk zauważył, że to, że
gminy dopłacają do PKS-u, to jedna sprawa, ale trzeba wziąć jeszcze to pod
uwagę to, że powiat dopłaca ok. 3,5mln.zł. w tym roku (średnio po 3mln.zł. co
roku). Starosta na PKS otrzymał 28mln.zł. i mimo to w dalszym ciągu PKS jest
niewydolny i nie jest w stanie zaspokoić potrzeb gmin. Stwierdził, że temat jest
już dyskutowany ponad cztery lata i zadaje sobie pytanie, czy ten PKS trzeba na
siłę utrzymywać. Tym bardziej, że jak już wcześniej zauważył Wójt, PKS w
innych regionach kraju nie funkcjonuje. Dodał, że niepokoi go to, że trzeba
robić jakiś montaż finansowy na remont ulicy Krakowskiej, a lekką ręką powiat
wydaje np. 4mln.zł. na dopłatę do PKS-u. Jest zdania, że w przyszłej kadencji
trzeba się nad tym zastanowić dogłębnie i podjąć poważne decyzje w tej
sprawie.
Ad.12
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek odczytał życzenia z okazji
zbliżających się Świąt Wielkanocnych od: Centrum Kultury Sportu i Rekreacji
w Bestwinie oraz Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bestwinie.
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Do tych życzeń dołączył się również Wójt Gminy Artur Beniowski
i Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek.

Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad, Przewodniczący Rady
Jerzy Zużałek dziękując za udział w obradach, za dyskusję, zamknął XXXIX
sesję Rady Gminy Bestwina w dniu 10 kwietnia 2014 roku.
Sesja rozpoczęła się o godz. 15:00 a zakończyła o godz. 16:35.
Protokolant:
Insp. Irena Glądys

Sekretarz obrad:
Radna Maria Maroszek
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