Bestwina, dn. 29 grudnia 2014r.
P r o t o k ó ł Nr III/2014
z sesji Rady Gminy Bestwina odbytej w dniu 29 grudnia
w Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Bestwinie.

2014 roku

Lista obecności radnych oraz gości stanowi załącznik nr 1, 2 i 3
protokołu.
Na ustawową liczbę 15 radnych w sesji uczestniczyło 15 radnych.

do nin.

Sesja rozpoczęła się o godz. 15:30.
W sesji uczestniczyli: Radni, Wójt Gminy Bestwina Artur Beniowski, Zastępca
Wójta Marcin Kanik, Sekretarz Gminy Stanisław Wojtczak, Skarbnik Gminy
Anita Kubik, radni Rady Powiatu Bielskiego: radny Jan Stanclik, radny
Bogusław Stolarczyk i radny Grzegorz Gawęda, Redaktor Naczelny „Magazynu
Gminnego” Sławomir Lewczak, Prezes PK „Kombest” Wacław Waliczek,
Dyrektor GZOSiP Arkadiusz Maj, Dyrektor CKSiR Grzegorz Boboń, Dyrektor
GBP Teresa Lewczak, Kierownik GOPS Beata Szypka, Kierownik ORiSW
Łukasz Wojsław, Kierownik Referatu GB Alicja Grygierzec
Porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołu z sesji Rady Gminy Bestwina z dnia 12 grudnia
2014 roku.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1) zmiany Uchwały Nr XXXV/277/2013 Rady Gminy Bestwina z dnia
05 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Bestwina,
2) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bestwina na 2014 rok Nr
XXXV/278/2013 Rady Gminy Bestwina z dnia 05 grudnia 2013 roku,
3) ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego
2014.
6. Informacje bieżące.
7. Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich.
8. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
9. Zamknięcie sesji.
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Ad.1
Przewodniczący Rady Jerzy Stanclik przywitał serdecznie wszystkich radnych
Rady Gminy Bestwina, Wójta Artura Beniowskiego oraz wszystkich obecnych
na sali obrad wymienionych na wstępie.
Otworzył III sesję VII kadencji Rady Gminy. Na podstawie listy obecności
radnych stwierdził prawomocność sesji, gdyż w sesji uczestniczyło 15 radnych
na 15 radnych ustawowego składu Rady Gminy.
Ad.2
Sekretarzem obrad, zgodnie z harmonogramem, jednogłośnie wybrany został
radny Łukasz Furczyk.
Ad.3
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Stanclik przedstawił porządek obrad, który
otrzymali wszyscy radni (zał. nr 4 do nin. protokołu).
Następnie na wniosek Wójta Gminy Bestwina wniósł o wycofanie z porządku
obrad punktu 5 - Rozpatrzenie projektów uchwał wraz z trzema podpunktami.
Poprosił Wójta o przedstawienie uzasadnienia.
Wójt Artur Beniowski wyjaśnił, że w dniu zwoływania sesji nie było jeszcze
wiadomo, czy na koniec roku nie trzeba będzie uchwał dotyczących zamknięcia
roku budżetowego i związanych z tym rozliczeń tzw. czyszczących. Z rozliczeń
tych jednak okazało się, że wszystko to, co zostało w budżecie zaplanowane, to
zostało zrealizowane i nie ma potrzeby podejmowania uchwał, a wystarczą tylko
drobne korekty w formie zarządzenia wójta. Również dotyczy to wydatków
niewygasających, gdyż wszystkie inwestycje zaplanowane zostały zrealizowane
i żadne środki z tym związane nie muszą być przekazywane na kolejny rok
budżetowy
Przewodniczący Jerzy Stanclik zapytał radnych, czy są inne propozycje.
Wobec braku innych propozycji w pierwszej kolejności poddał pod głosowanie
wniosek Wójta o wycofanie z porządku obrad punktu 5 - Rozpatrzenie
projektów uchwał wraz z trzema podpunktami.
Wniosek Wójta został przyjęty 14 głosami „za”, przy 0 głosów ”przeciw” i 1
głosie ”wstrzymującym się”.
Kolejno poddał pod głosowanie zmieniony porządek obrad, który w wyniku
głosowania został przyjęty 14 głosami „za”, przy 0 głosów ”przeciw” i 1 głosie
”wstrzymującym się”.
Ad.4
Przewodniczący Jerzy Stanclik stwierdził, że protokół z sesji Rady Gminy
Bestwina z dnia 12 grudnia 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.
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Ad.5
Przewodniczący Jerzy Stanclik odczytał treść pisma skierowanego do Wójta
Gminy od firmy Nicromet w sprawie wyznaczenia terminu spotkania z udziałem
Radnych w sprawie negocjacji z mieszkańcami w zakresie oddziaływania
zakładu na środowisko. Pismo stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Przewodniczący ze swej strony zaproponował zaprosić przedstawicieli
Nicrometu na wspólne posiedzenie Komisji stałych Rady Gminy.
Wójt Artur Beniowski dodał swoje przypuszczenia, że prawdopodobnie firma
Nicromet potrzebuje uzyskać dokument, który między innymi jest obwarowany
konsultacjami społecznymi i spotkaniem z Radą Gminy. Przychylił się do
propozycji Przewodniczącego Rady, aby spotkanie to odbyło się na wspólnym
posiedzeniu komisji stałych i również przy udziale zainteresowanych
mieszkańców. Szczególnie, poprzez sołtysów i rady sołeckie, zaproponował
zaprosić na to spotkanie mieszkańców Bestwinki i Kaniowa mieszkających przy
granicy Bestwinki. Tym bardziej, jak stwierdził, w latach ubiegłych działalność
tej firmy budziła wiele kontrowersji wśród mieszkańców.
Radny Grzegorz Kołodziejczyk zaproponował, aby przed planowanym
spotkaniem pojechać do firmy Nicromet w celu zapoznania się z prowadzoną
działalnością.
Przewodniczący Jerzy Stanclik zaproponował, aby firmę Nicromet odwiedzić
godzinę przed spotkaniem.
Rada Gminy przyjęła propozycję radnego Kołodziejczyka i Przewodniczącego
Rady Gminy.
Ad.6
W ramach wniosków i zapytań radnych oraz rad sołeckich głos zabrali:
Przewodniczący Rady Jerzy Stanclik poinformował, ze mieszkaniec Bestwiny,
były radny, zwrócił uwagę, że na dolnym parkingu w centrum Bestwiny w
dalszym ciągu stoi zabezpieczony kikut, po stojącej tam kiedyś lampie. Widok
ten szpeci centrum Bestwiny, szczególnie po przebudowie i uporządkowaniu
tego terenu.
Przewodniczący zaproponował, aby postawić nową lampę lub całkowicie
zdemontować pozostałości po starej lampie. Pytanie tylko, kto miałby to zrobić,
czy Urząd Gminy, czy gospodarz terenu, tj. GS Bestwina.
Wójt wyjaśnił, że pomiędzy GS Bestwina a Urzędem Gminy jest zawarta
wieczysta umowa dzierżawy i trzeba sprawdzić na mocy tej umowy, kto i za co
odpowiada.
Radny Stanisław Nycz w imieniu mieszkańców zapytał dlaczego Urząd Gminy
jest nieoświetlony.
Wójt wyjaśnił, że Urząd Gminy jest już oświetlony. Brak oświetlenia
spowodowany był warunkami atmosferycznymi i oblodzeniem czujnika światła.
Radny Grzegorz Kołodziejczyk zapytał kierownika referatu panią Alicję
Grygierzec o temat odbioru śmieci przez nową firmę: harmonogram odbioru
segregację i kolory worków na śmieci.
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Kierownik Alicja Grygierzec udzieliła wyczerpującej informacji, podając
również, że harmonogram odbioru śmieci ukazał się już na stronie internetowej
a także firma odbierająca śmieci już rozwozi harmonogramy do mieszkańców,
rozpoczynając od tych, u których odbiór ma nastąpić w pierwszych dniach
miesiąca.
Ad.7
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Stanclik odczytał pisma, Wójta Gminy
Bestwina oraz Zastępcy Wójta, skierowane do Zarządu Dróg Powiatowych w
sprawie:
 przeprowadzenia kontroli i zobowiązanie firmy wykonującej roboty w 2013
roku przy inwestycji pn: „ Odbudowa drogi powiatowej Bestwina –
Janowice, ulica Szkolna, do napraw gwarancyjnych,
 wycinki samosiejek wzdłuż ulicy Górskiej oraz bieżącą konserwację
przydrożnych rowów – w związku z interpelacja radnych sołectwa Janowice.
Pisma stanowią załącznik nr 6 i 7 do protokołu.
Ad.8
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Stanclik odczytał życzenia świątecznonoworoczne, które wpłynęły do Rady Gminy na jego ręce od:
 Starosty Bielskiego Andrzeja Płonki i Przewodniczącego Rady Powiatu Jana
Borowskiego,
 Wicestarosty Grzegorza Szetyńskiego,
 Prezesa Zarządu Gminnego ZOSP RP w Bestwinie Herberta Szeligi,
 Prezesa Zarządu OSP Kaniów Grzegorza Owczarza oraz Zarządu i członków
OSP Kaniów,
 Społeczności Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bestwinie,
 Dyrektora, Pracowników i Uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w
Janowicach,
 Pracowników Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Bestwinie,
 Sołtysa sołectwa Kaniów Marka Pękali,
 Zuchów, Harcerzy i Instruktorów Hufca ZHP Czechowice-Dziedzice,
Kolejno Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Stanclik oraz Wójt Gminy
Bestwina Artur Beniowski złożyli również życzenia z okazji zbliżającego się
Nowego Roku 2015 wszystkim obecnym na sali obrad i ich rodzinom.
Dziękując wszystkim za udział w obradach, za dyskusję Przewodniczący Jerzy
Stanclik zamknął sesję Rady Gminy Bestwina w dniu 29 grudnia 2014 roku.
Sesja rozpoczęła się o godz. 15:30 a zakończyła o godz.16:05.
Prot. Irena Glądys

Sekretarz obrad
Łukasz Furczyk
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