Bestwina, dn. 01 grudnia 2014r.

P r o t o k ó ł Nr I/2014
z pierwszej sesji VII kadencji Rady Gminy Bestwina odbytej w dniu
01 grudnia 2014 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bestwina.
Lista obecności radnych oraz gości stanowi załącznik nr 1 i 2 do nin. protokołu.
Protokół obejmuje uchwały Rady Gminy Bestwina od Nr I/1/2014 do
Nr I/8/2014
Na ustawową liczbę 15 radnych w sesji uczestniczyło 15 radnych co stanowi
100%.
W sesji uczestniczyli: nowo wybrani radni i Wójt Gminy Bestwina Artur
Beniowski, Pełnomocnik Komitetu Wyborczego Wyborców Wspólnota i Postęp
pani Danuta Kubik, Sekretarz Gminy Stanisław Wojtczak, Skarbnik Gminy
Anita Kubik, kierownicy urzędu gminy i jednostek organizacyjnych, dyrektorzy
placówek oświatowych, Kierownik SP ZOZ w Bestwinie Bożena Kaźmierczak,
radni Rady Powiatu Bielskiego: radny Jan Stanclik, radny Bogusław Stolarczyk
i radny Grzegorz Gawęda, Prezes PK „Kombest” Wacław Waliczek, Sołtys
sołectwa Kaniów Marek Pękala, Zastępca Przewodniczącego Gminnej Komisji
Wyborczej w Bestwinie pan Mateusz Kuboszek, pan Józef Maziarz, Redaktor
Naczelny „Magazynu Gminnego” Sławomir Lewczak, dziennikarz Kroniki
Beskidzkiej Beata Stekla, Prezes Gminnego Koła Pszczelarzy Kazimierz
Wojtyła, proboszczowie parafii w gminie Bestwina: Ksiądz Cezary Dulka –
Proboszcz Parafii w Bestwinie, Ksiądz Józef Baran – Proboszcz Parafii w
Bestwince, Ksiądz Józef Walusiak – Proboszcz Parafii w Janowicach oraz pani
Dorota Beniowska – Małżonka Wójta Artura Beniowskiego.
Sesja rozpoczęła się o godz. 14:30.
Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności.
2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze radnego, Wójta Gminy Bestwina.
3. Złożenie ślubowania przez radnych.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Bestwina.
6. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Bestwina.
7. Wnioski w sprawie zmian porządku obrad.
8. Zakończenie.
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Ad.1
Radny elekt Jerzy Stanclik przywitał serdecznie wszystkich nowo wybranych
radnych Rady Gminy Bestwina, Wójta Artura Beniowskiego, pracowników
urzędu gminy, księży proboszczów, radnych powiatowych z terenu gminy
Bestwina oraz wszystkich gości obecnych na sali obrad.
Stwierdził, że zgodnie z art. 20 ust. 2c ustawy o samorządzie gminnym, jako
najstarszemu wiekiem, przypadł mu zaszczyt prowadzić pierwszą sesję nowo
wybranej rady gminy, do czasu wyboru Przewodniczącego Rady.
W związku z tym otworzył obrady pierwszej sesji VII kadencji Rady Gminy
Bestwina zwołanej Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej z
dnia 25 listopada 2014 roku.
Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność sesji (obecnych było
15radnych, na 15 radnych ustawowego składu Rady Gminy.
Ad.2
Prowadzący obrady Jerzy Stanclik, pod usprawiedliwioną nieobecność
Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej Danuty Kwak , poprosił Zastępcę
Gminnej Komisji Wyborczej Mateusza Kuboszka o wręczenie zaświadczeń o
wyborze na radnego oraz Wójta Gminy Bestwina.
Przewodniczący Gminnej Komisji Mateusz Kuboszek w swoim wystąpieniu
pogratulował wyboru wszystkim radnym oraz wójtowi, a następnie wywołując
radnych alfabetycznie wręczył im zaświadczenia o wyborze na radnego.
Kolejno wręczył zaświadczenie o wyborze na wójta panu Arturowi
Beniowskiemu, Wójtowi Gminy Bestwina. Jeszcze raz złożył gratulacje radnym
i panu Wójtowi życząc satysfakcji z pracy oraz wielu efektywnych prac na rzecz
naszej „małej Ojczyzny”.
Ad.3
Prowadzący obrady Jerzy Stanclik poinformował, że przed przystąpieniem do
wykonywania mandatu radnego, zgodnie z art.23a ustawy o samorządzie
gminnym, radni składają ślubowanie. Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że
po odczytaniu roty, wywołani alfabetycznie radni powstają i wypowiadają słowo
„ślubuję” . Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż
Bóg”.
Kolejno odczytał rotę ślubowania:
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście
obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na
względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.
Wywoływani nowo wybrani radni złożyli ślubowanie:
1. Borutka Jerzy
- „Ślubuję tak mi dopomóż Bóg”
2. Furczyk Łukasz
- „Ślubuję tak mi dopomóż Bóg”
3. Greń Łukasz
- „Ślubuję tak mi dopomóż Bóg”
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4. Kołodziejczyk Grzegorz - „Ślubuję
5. Maroszek Maria
- „Ślubuję
6. Nycz Stanisław
- „Ślubuję
7. Owczarz Grzegorz
- „Ślubuję
8. Pacholska Barbara
- „Ślubuję
9. Pacyga Roman
- „Ślubuję
10. Pasierbek Marcin
- „Ślubuję
11. Stanclik Jerzy
- „Ślubuję
12. Solich Mariusz
- „Ślubuję
13. Szymański Marek
- „Ślubuję
14.Wodniak - Foksińska Magdalena
15.Wróbel Krzysztof
- „Ślubuję

tak mi dopomóż Bóg”
tak mi dopomóż Bóg”
tak mi dopomóż Bóg”
tak mi dopomóż Bóg”
tak mi dopomóż Bóg”
tak mi dopomóż Bóg”
tak mi dopomóż Bóg”
tak mi dopomóż Bóg”
tak mi dopomóż Bóg”
tak mi dopomóż Bóg”
- „Ślubuję tak mi dopomóż Bóg”
tak mi dopomóż Bóg”

Ad.4
Prowadzący obrady Jerzy Stanclik poprosił o zgłaszanie kandydatur spośród
radnych do Komisji Skrutacyjnej, która przeprowadzi tajne wybory na
przewodniczącego Rady Gminy Bestwina. Zgłoszono następujące kandydatury:
1. Radna Pacholska Barbara
2. Radny Furczyk Łukasz
3. Radna Maria Maroszek
Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na udział w pracach Komisji.
W wyniku głosowania Komisja w wyżej wymienionym składzie została przyjęta
jednogłośnie. (podczas głosowania obecnych było 15 radnych).
Komisja Skrutacyjna wybrała spośród siebie radną Marię Maroszek na
Przewodniczącą Komisji.
Ad.5
Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Bestwina
a) Prowadzący obrady radny Jerzy Stanclik odczytał regulamin wyboru
przewodniczącego Rady Gminy Bestwina. Poprosił o zgłaszanie
ewentualnych poprawek. Do regulaminu nie zgłoszono uwag i przez
głosowanie został on przyjęty 15 głosami „za” tj. jednogłośnie. Regulamin
stanowi załącznik do nin. protokołu.
b) Prowadzący obrady Jerzy Stanclik poprosił o zgłaszanie kandydatur spośród
radnych na Przewodniczącego Rady Gminy Bestwina.
Radna Maria Maroszek zgłosiła kandydaturę radnego Jerzego Stanclika na
Przewodniczącego Rady Gminy Bestwina.
Wobec braku zgłoszeń innych kandydatów, Prowadzący obrady Jerzy
Stanclik zamknął listę kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady
Gminy i poddał pod głosowanie listę z jednym kandydatem tj. radnym
Jerzym Stanclikiem.
Lista została przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie.
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c) Prowadzący obrady radny Jerzy Stanclik poprosił Komisję Skrutacyjną o
przeprowadzenie tajnego głosowania i przedstawienie wyników głosowania
przez odczytanie protokołu Komisji.
Komisja Skrutacyjna przystąpiła do prac związanych z przeprowadzeniem
tajnego głosowania. Głosowanie odbywało się na kartach opieczętowanych
pieczęcią Rady Gminy Bestwina. Karty z oddanym głosem radni wrzucali do
urny znajdującej się na sali obrad.
Protokół Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzonych wyborów na
Przewodniczącego Rady Gminy Bestwina odczytała
Przewodnicząca
Komisji Skrutacyjnej radna Maria Maroszek.
Z przedstawionego protokołu wynika, że ilością 15 głosów „za”, przy 15
głosujących i 15 głosach ważnych, Przewodniczącym Rady Gminy Bestwina
wybrany został radny Jerzy Stanclik.
Wszyscy obecni na sali obrad przyjęli tą informację oklaskami.
Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z zaklejoną i opisaną kopertą z głosami
stanowi załącznik do nin. protokołu.
d) Prowadzący obrady radny Jan Stanclik odczytał, a następnie poddał pod
głosowanie Uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy
Bestwina na okres kadencji 2014 – 2018.
Uchwała Nr I/1/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy
Bestwina na okres kadencji 2014 – 2018 – została przyjęta 15 głosami
„za” tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do nin. protokołu.
Przewodniczący Rady Jerzy Stanclik podziękował za wybór i powiedział, że
postara się prowadzić obrady zgodnie z Regulaminem Rady Gminy i
Statutem Gminy Bestwina.
Ad.6
Prowadzący dotąd obrady radny Jerzy Stanclik, w wyniku wyborów, już jako
Przewodniczący Rady Gminy Bestwina, poinformował, że zgodnie z art.29a
ustawy o samorządzie gminnym, objęcie obowiązków przez wójta następuje z
chwilą złożenia wobec Rady Gminy ślubowania.
W związku z powyższym poprosił wszystkich o powstanie a nowo wybranego
Wójta Gminy Bestwina Pana Artura Beniowskiego poprosił o złożenie
ślubowania przez wypowiedzenie słowa „Ślubuję” lub „Ślubuję” z dodaniem
zdania: „Tak mi dopomóż Bóg”, po odczytaniu roty ślubowania.
Przewodniczący Rady odczytał rotę ślubowania:
„Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam
wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra
publicznego i pomyślności mieszkańców gminy.”
Wójt Gminy Bestwina Artur Beniowski złożył ślubowanie wypowiadając
słowa „Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg.”
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Po złożonym ślubowaniu Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Stanclik w
imieniu własnym oraz Rady Gminy złożył Wójtowi Arturowi Beniowskiemu
gratulacje i zaprosił go do zajęcia miejsca za stołem prezydialnym.
Wójt Gminy Artur Beniowski w pierwszej kolejności złożył gratulacje
Przewodniczącemu Rady Jerzemu Stanclikowi z racji wyboru jego osoby do
pełnienia tej zaszczytnej funkcji, a następnie złożył gratulacje wszystkim
wybranym radnym, zaś społeczeństwu gminy Bestwina złożył podziękowanie za
rzetelną, kulturalną i na pewnym poziomie przeprowadzoną kampanię.
Podziękowania i wiązankę kwiatów złożył również na ręce pani Danuty Kubik –
„szefowi” komitetu wyborczego, która poprzez swoją działalność i swoje
zaangażowanie, mocno przyczyniła się do tego, że w takim a nie innym gronie
wszyscy tutaj się spotkali.
Pani Danuta Kubik dziękując, złożyła gratulacje Wójtowi Gminy Arturowi
Beniowskiemu, a następnie krótko podzieliła się refleksjami z prac Komitetu
Wyborczego Wspólnota i Postęp, z którego to Komitetu wybrani zostali
wszyscy radni Rady Gminy oraz Wójt Gminy Bestwina.
Wójt Gminy Artur Beniowski jeszcze raz podziękował, między innymi dr n.
med. Franciszkowi Madze Honorowemu Obywatelowi Gminy Bestwina,
księżom proboszczom oraz wszystkim, którzy przybyli na tą uroczystą sesję, zaś
swojej małżonce podziękował przede wszystkim za cierpliwość.
Będąc przy głosie, oficjalnie przedstawił wszystkim swojego zastępcę pana
Marcina Kanika. Zaznaczył przy tym, że zarówno sekretarz gminy, jak i
skarbnik gminy oraz kierownictwo urzędu, pozostaje bez zmian.
Kolejno po zakończonym wystąpieniu, gratulacje i kwiaty składały Wójtowi
Gminy Arturowi Beniowskiemu delegacje przybyłe na ślubowanie.
Po zakończeniu tej uroczystej chwili Przewodniczący Rady Jerzy Stanclik
ogłosił 10 minutową przerwę.
Po przerwie o godz. 15:21 przystąpiono do części roboczej sesji.
Ad.7
Przewodniczący Rady Jerzy Stanclik stwierdził, że punkty od 1 do 6 zostały
zrealizowane i ze swej strony zawnioskował o rozszerzenie porządku obrad tej
sesji o następujące punkty:
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby Wiceprzewodniczących Rady
Gminy Bestwina na kadencję 2014-2018.
8. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Bestwina.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bestwina,
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2) wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bestwina,
3) powołania komisji stałych Rady Gminy Bestwina oraz określenia zakresu
ich działania.
4) ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Gminy Bestwina,
5) wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Gminy Bestwina,
10.Informacje bieżące.
11.Zakończenie.
Zapytał, czy radni są za przyjęciem tego wniosku, czy też są jakieś inne
propozycje.
Przypomniał też, że zgodnie z art. 20 ust.1a Rada Gminy może wprowadzić
zmiany w porządku obrad bezwzględną większością głosów ustawowego składu
Rady.
Wobec braku innych propozycji wniosek Przewodniczącego Rady Gminy został
przyjęty 15 głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Rozszerzony porządek obrad również został przyjęty 15 głosami „za”, tj.
jednogłośnie.
Ad.8
Przewodniczący Rady Jerzy Stanclik przypomniał, że w Statucie Gminy
Bestwina w §21 ustęp 1 jest zapis, że Rada wybiera ze swego grona
Przewodniczącego Rady i 1–3 Wiceprzewodniczących bezwzględną
większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady,
w głosowaniu tajnym.
W związku z tym zapisem stwierdził, że Rada Gminy w formie uchwały winna
ustalić liczbę wybieranych wiceprzewodniczących Rady Gminy Bestwina, na
obecną kadencję 2014-2018.
Przypomniał, że przez okres ostatnich kadencji funkcję tą sprawował
tylko 1 wiceprzewodniczący.
Poprosił o zgłaszanie propozycji.
Radna Barbara Pacholska wnioskowała o jednego Wiceprzewodniczącego Rady.
Wobec braku innych propozycji Przewodniczący Jerzy Stanclik podał pod
głosowanie propozycję radnej Barbary Pacholskiej, aby ustalić jednego
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy na czas obecnej kadencji.
Propozycja jednego wiceprzewodniczącego została przyjęta 15 głosami „za”, tj.
jednogłośnie.
Przewodniczący Rady Jerzy Stanclik odczytał i poddał pod głosowanie projekt
uchwały w sprawie określenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Gminy
Bestwina na kadencję 2014-2018 (jednego wiceprzewodniczącego).
Uchwała Nr I/2/2014 w sprawie określenia liczby Wiceprzewodniczących
Rady Gminy Bestwina na kadencję 2014-2018 – została przyjęta 15 głosami
„za”, tj. jednogłośnie.
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Ad.9
Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Bestwina.
a) Przewodniczący Rady Jerzy Stanclik odczytał regulamin wyboru
wiceprzewodniczącego Rady Gminy Bestwina, a następnie poprosił o
zgłaszanie ewentualnych poprawek. Do regulaminu nie zgłoszono uwag i
przez głosowanie został on przyjęty 15 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Regulamin stanowi załącznik do nin. protokołu.
b) Przewodniczący Jerzy Stanclik ze swej strony zaproponował, aby wybory na
Wiceprzewodniczącego Rady przeprowadziła Komisja Skrutacyjna
powołana do przeprowadzenia wyborów na Przewodniczącego Rady Gminy.
Jednogłośnie, tj. 15 głosami „za”, radni wyrazili na to zgodę.
c) Przewodniczący Jerzy Stanclik poprosił o zgłaszanie kandydatur spośród
radnych na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Bestwina.
Radny Marek Szymański zgłosił kandydaturę radnego Jerzego Borutki.
Radny Marcin Pasierbek zgłosił kandydaturę radnego Stanisława Nycza.
Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.
Wobec braku zgłoszeń innych kandydatów, Przewodniczący Jerzy Stanclik
poddał pod głosowanie listę ze zgłoszonymi kandydatami, tj. radnym Jerzym
Borutka i radnym Stanisławem Nycz. Lista została przyjęta 15 głosami „za”
tj. jednogłośnie.
d) Komisja Skrutacyjna przystąpiła do prac związanych z przeprowadzeniem
tajnego głosowania. Głosowanie odbywało się na kartach opieczętowanych
pieczęcią Rady Gminy Bestwina. Karty z oddanym głosem radni wrzucali do
urny znajdującej się na sali obrad.
Protokół Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzonych wyborów na
Przewodniczącego Rady Gminy Bestwina odczytała
Przewodnicząca
Komisji Skrutacyjnej radna Maria Maroszek.
Z przedstawionego protokołu wynika, że ilością 10 głosów „za”, przy 15
głosujących i 15 głosach ważnych, Wiceprzewodniczącym Rady Gminy
Bestwina wybrany został radny Stanisław Nycz. Radny Jerzy Borutka
otrzymał 5 głosów „za”.
Wobec powyższego tajnego głosowania Wiceprzewodniczącym Rady Gminy
Bestwina wybrany został Stanisław Nycz.
Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z zaklejoną i opisaną kopertą z głosami
stanowią załącznik do nin. protokołu.
e) Przewodniczący Rady Jerzy Stanclik odczytał, a następnie poddał pod
głosowanie Uchwałę w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady
Gminy Bestwina na okres kadencji 2014 – 2018.
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Uchwała Nr I/3/2014 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady
Gminy Bestwina na okres kadencji 2014 – 2018 – została przyjęta 14
głosami „za” , przy 0 głosów „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym”.
Uchwała stanowi załącznik do nin. protokołu.
Ad.10
Rada Gminy w liczbie 15 radnych przystąpiła do podjęcia uchwał w sprawie:
1) ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bestwin,
Przewodniczący wyjaśnił, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym,
Komisja Rewizyjna, jako jedyna, powoływana jest obligatoryjnie, zaś inne
komisje mogą, ale nie muszą być powoływane przez Radę Gminy.
Kolejno poprosił o zgłaszanie kandydatur spośród radnych do Komisji
Rewizyjnej.
Do pracy w Komisji Rewizyjnej zgłosili się następujący radni:
− radny Furczyk Łukasz
− radny Borutka Jerzy
− radny Greń Łukasz
− radny Kołodziejczyk Grzegorz
− radna Maroszek Maria
− radny Pacyga Roman
− radna Pacholska Barbara
Z uwagi na ustawowy obowiązek powołania Komisji Rewizyjnej
Przewodniczący Rady Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie
indywidualnie nad każdą zgłoszoną kandydaturą.
W wyniku przeprowadzonego głosowania poszczególni kandydaci otrzymali
następującą ilość głosów:
− radny Furczyk Łukasz
- 15 głosów „za” tj. jednogłośnie
− radny Borutka Jerzy
- 14 głosów „za”
1 głos „wstrzymujący” radnego Borutki
− radny Greń Łukasz
- 15 głosów „za” tj. jednogłośnie
− radny Kołodziejczyk Grzegorz
- 15 głosów „za” tj. jednogłośnie
− radna Maroszek Maria
- 15 głosów „za” tj. jednogłośnie
− radny Pacyga Roman
- 15 głosów „za” tj. jednogłośnie
− radna Pacholska Barbara
- 15 głosów „za” tj. jednogłośnie
Przewodniczący Rady Jerzy Stanclik poddał pod głosowanie uchwałę w
sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Bestwina.
Uchwała Nr I/4/10 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Bestwina – została przyjęta 15 głosami „za” tj.
jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik do nin. protokołu.
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2) wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bestwina
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Stanclik poprosił członków Komisji
Rewizyjnej o wskazanie kandydata spośród siebie na Przewodniczącego
Komisji.
Radna Maria Maroszek zaproponowała kandydaturę radnego Furczyka
Łukasza uzasadniając, że radny Furczyk w poprzedniej kadencji pełnił
funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i Komisja ta pod jego
przewodnictwem pracowała dynamicznie i sprawnie. Radny Łukasz Furczyk
wyraził zgodę na kandydowanie.
Wobec braku zgłoszeń innych kandydatów, Przewodniczący Jerzy Stanclik
poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Furczyka Łukasza na
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
W wyniku przeprowadzonego głosowania zgłoszona kandydatura radnego
Łukasza Furczyka została przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie wyboru
przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bestwina.
Uchwała Nr I/5/10 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Bestwina – została przyjęta 15 głosami „za” tj.
jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik do nin. protokołu.
3) Przewodniczący Rady Jerzy Stanclik poinformował, że w poprzednich
kadencjach nazwy komisji stałe były wymienione w Statucie Gminy, zaś
uchwałą Rady Gminy ustalony był dla nich zakres działania.
I tak:
oprócz ustawowej Komisji Rewizyjnej, działały komisje stałe:
− Komisja Budżetu i Finansów
− Komisja Rozwoju Gminy, Ochrony i Kształtowania Środowiska,
− Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego
W obecnym Statucie Gminy Bestwina, oprócz Komisji Rewizyjnej, nie ma
wymienionych komisji stałych, a jedynie w § 29 jest, między innymi, zapis,
że:
− Rada Gminy może powołać komisje stałe i doraźne.
− W skład komisji wchodzą wyłącznie radni.
− Radny może być członkiem najwyżej dwóch komisji stałych, a
przewodniczyć najwyżej jednej komisji stałej.
Poinformował też, że radni otrzymali projekt uchwały, w którym proponuje
się powołać takie same komisje, jak w poprzednich kadencjach wraz
z proponowanym zakresem ich działania.
Zapytał, czy są inne propozycje i otworzył dyskusję.
W dyskusji głos zabrał radny Łukasz Furczyk, który zaproponował, aby w
zakresie Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego
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w punkcie szóstym oprócz ochrony przeciwpożarowej – współpraca ze
strażami pożarowymi – dopisać ochrona przeciwpowodziowa.
Wniosek radnego Furczyka został przyjęty 15 głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Wobec braku innych uwag i propozycji Przewodniczący Jerzy Stanclik
poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady
Gminy Bestwina oraz określenia zakresu ich działania wraz z naniesioną
poprawką.
Uchwała Nr I/6/10 w sprawie powołania komisji stałych Rady Gminy
Bestwina oraz określenia zakresu ich działania – została przyjęta 15
głosami „za” tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik do nin. protokołu.
4) ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Gminy Bestwina
Przewodniczący Jerzy Stanclik poprosił o zgłaszanie kandydatur spośród
radnych do Komisji stałych Rady Gminy Bestwina.
Na członków poszczególnych Komisji stałych swój akces zgłosili
następujący radni:
Do Komisja Budżetu i Finansów:
1. Maroszek Maria
2. Nycz Stanisław
3. Pacholska Barbara
4. Szymański Marek
5. Pasierbek Marcin5.
6. Wodniak-Foksińska Magdalena
W wyniku głosowania skład Komisji Budżetu i Finansów został przyjęty 15
głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Do Komisja Rozwoju Gminy, Ochrony i Kształtowania Środowiska:
1. Owczarz Grzegorz
2. Kołodziejczyk Grzegorz
3. Furczyk Łukasz
4. Szymański Marek
5. Solich Mariusz
6. Pacyga Roman
7. Wróbel Krzysztof
8. Borutka Jerzy
9. Stanclik Jerzy
10. Greń Łukasz
W wyniku głosowania skład Komisji Rozwoju Gminy, Ochrony i
Kształtowania Środowiska został przyjęty 15 głosami „za”, tj. jednogłośnie.
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Do Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego:
1. Owczarz Grzegorz
2. Nycz Stanisław
3. Wróbel Krzysztof
4. Solich Mariusz
5. Wodniak-Foksińska Magdalena
6. Pasierbek Marcin
7. Stanclik Jerzy
W wyniku głosowania skład Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i
Bezpieczeństwa Publicznego został przyjęty 15 głosami „za”, tj. jednogłośnie
Przewodniczący Rady Jerzy Stanclik poddał pod głosowanie uchwałę w
sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Gminy
Bestwina.
Uchwała Nr I/7/10 w sprawie ustalenia składów osobowych komisji
stałych Rady Gminy Bestwina - została przyjęta 15 głosami „za” tj.
jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik do nin. protokołu.
5) wyboru przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy Bestwina
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Stanclik poprosił członków
poszczególnych Komisji stałych o wskazanie kandydatur spośród siebie na
Przewodniczących Komisji.
- Komisja Budżetu i Finansów – członek Komisji Stanisław Nycz wskazał
kandydaturę radnej Marii Maroszek, która wyraziła zgodę na
kandydowanie.
- Komisja Rozwoju Gminy, Ochrony i Kształtowania Środowiska członek Komisji Łukasz Furczyk wskazał kandydaturę radnego Grzegorza
Owczarza, który wyraził zgodę na kandydowanie.
- Komisja Edukacji, Kultury Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego –
członek Komisji Marcin Pasierbek wskazał kandydaturę radnej
Magdaleny Wodniak-Foksińskiej, która wyraziła zgodę na kandydowanie.
Kolejno Przewodniczący Rady Jerzy Stanclik poddał pod głosowanie
zgłoszone kandydatury na przewodniczących poszczególnych Komisji
stałych Rady Gminy.
W wyniku głosowania zgłoszone kandydatury zostały przyjęte 15 głosami
„za” tj. jednogłośnie.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie wyboru
przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy Bestwina.
Uchwała Nr I/8/10 w sprawie wyboru przewodniczących Komisji stałych
Rady Gminy Bestwina - została przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik do nin. protokołu.
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Ad.11
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Stanclik poinformował, że:
• na koniec minionej kadencji Rady Gminy wpłynęła skarga mieszkańców
ulicy Plebańskiej. W związku z tym, że była to ostatnia sesja, podjęto
decyzję, że rozpatrzeniem tej skargi zajmie się już Komisja Rewizyjna nowej
kadencji. Taką też mieszkańcy ulicy Plebańskiej otrzymali wiadomość.
Proszę zatem Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o rozpatrzenie skargi i
przedstawienie opinii na sesji Rady Gminy Bestwina.
• Państwo radni otrzymali dzisiaj druki oświadczeń majątkowych, które należy
złożyć na ręce Przewodniczącego Rady Gminy w nieprzekraczalnym
terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania.
Na ręce Wojewody Śląskiego oświadczenia majątkowe składają tylko
Przewodniczący Rady Gminy oraz Wójt Gminy.
Do pierwszego oświadczenia majątkowego radny jest zobowiązany dołączyć
informację o sposobie i terminie zaprzestania działalności gospodarczej z
wykorzystaniem mienia gminy, w której uzyskał mandat.
Kolejne oświadczenia majątkowe wraz z kopią swojego zeznania
podatkowego o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT)
są składane co roku do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia
roku poprzedniego, oraz na dwa miesiące przed upływem kadencji.
Do oświadczeń została też dołączona broszura Urzędu Skarbowego w
Czechowicach-Dziedzicach – Jak wypełniać oświadczenie majątkowe.
Poprosił także wszystkich radnych o wypełnienie kart informacyjnych, które
otrzymali oraz podpisanie oświadczeń o udostępnianiu swoich telefonów, jako
funkcjonariuszy publicznych.
Również zwrócił się do radnych z prośbą, aby przynieśli zdjęcia na stronę
internetową (najlepiej takich, jak na dowód osobisty). oraz, jeżeli ktoś wyraża
wolę, to o podanie swojego maila, czy też numer telefonu bądź terminu
pełnienia dyżuru, który zostanie umieszczony pod zdjęciem.
Przypomniał, że Państwo radni otrzymali następujące materiały:
− Ustawę o samorządzie gminnym,
− Statut Gminy Bestwina,
− Kalendarz na 2015 rok
− Projekt budżetu gminy wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową na 2015 rok,
który będzie rozpatrywany na kolejnej sesji.
Zwrócił się też z prośbą, aby radni zamontowali na bramce swojego ogrodzenia,
skrzynkę pocztową na rozmiar dużej koperty, ponieważ w większości
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przypadków rozwożone są materiały na sesję w godzinach dopołudniowych,
kiedy nie zawsze jest ktoś obecny w domu. Chodzi o to, aby kierowca nie
jeździł z materiałami kilka razy do jednego domu.
Kolejno Przewodniczący Jerzy Stanclik udzielił głosu Wójtowi Arturowi
Beniowskiemu.
Wójt Artur Beniowski poinformował, że w dniu 8 lub 9 grudnia br. odbędzie się
w Urzędzie Gminy szkolenie dla radnych
w sprawach finansowych
i samorządowych.
Przewodniczący Jerzy Stanclik udzielił głosu radnemu powiatowemu Janowi
Stanclikowi, który złożył Wójtowi oraz wszystkim radnym gratulacje i życzenia.
Prosił też o sprawiedliwy podział budżetu.
Podzielił się też informacjami z pierwszej sesji Rady Powiatu Bielskiego, która
również odbyła się w dniu dzisiejszym, lecz w godzinach dopołudniowych.
Ad.12
Po wyczerpaniu punktów porządku obrad, Przewodniczący Jerzy Stanclik
dziękując za udział w obradach, za dyskusję, zamknął I sesję VII kadencji Rady
Gminy Bestwina w dniu 01 grudnia 2014 roku.
Sesja rozpoczęła się o godz. 14:30 a zakończyła o godz.16:40.
Protokolant:
Insp.Irena Glądys
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