Bestwina, dn. 28 września 2015r.
P r o t o k ó ł Nr IX/2015
z sesji Rady Gminy Bestwina odbytej w dniu 28 września 2015 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.
Protokół obejmuje uchwały Rady Gminy Bestwina od Nr IX/70/2015 do
Nr IX/75/2015.
Sesja rozpoczęła się o godz. 15:00.
W sesji uczestniczyli: Radni, Wójt Gminy Bestwina Artur Beniowski, Zastępca
Wójta Marcin Kanik, Skarbnik Gminy Anita Kubik, kierownicy Urzędu Gminy i
jednostek organizacyjnych, radni Rady Powiatu Bielskiego: radny Jan Stanclik,
radny Bogusław Stolarczyk, sołtys sołectwa Bestwinka Teresa Paruch-Ryś,
Sołtys sołectwa Kaniów Marek Pękala, Redaktor Naczelny „Magazynu
Gminnego” Sławomir Lewczak.
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 28 sierpnia 2015
roku.
5. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
6. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015
roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1. zmiany Uchwały Nr II/15/2014 Rady Gminy Bestwina z dnia 12 grudnia
2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina,
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2. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bestwina na 2015 rok Nr II/16/2014
Rady Gminy Bestwina z dnia 12 grudnia 2014 roku,
3. zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bestwinie,
4. szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków
częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich
pobierania,
5. przyjęcia 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 2016,
6. przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bestwina na lata
2015-2018
z perspektywą do roku 2022.
8. Informacje bieżące.
9. Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich.
10. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
11. Zamknięcie sesji.
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 IX sesję VII kadencji Rady
Gminy. Na podstawie listy obecności radnych stwierdził prawomocność sesji,
gdyż w sesji uczestniczyło 14 radnych na 15 radnych ustawowego składu Rady
Gminy.
Ad.2
Sekretarzem obrad, zgodnie z harmonogramem, jednogłośnie wybrany został
Radny Roman Pacyga.
Ad.3
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Stanclik przedstawił porządek obrad, który
otrzymali wszyscy radni (zał. Nr 4 do nin. protokołu). Do porządku obrad nie
wniesiono uwag i został on przyjęty 14 głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
Wybór sekretarza obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Zatwierdzenie protokołu z sesji Rady Gminy Bestwina z dnia 27 sierpnia
2015 roku.
5. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
1.
2.
3.
4.
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6. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze
2015 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1) zmiany Uchwały Nr II/15/2014 Rady Gminy Bestwina z dnia 12
grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Bestwina,
2) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bestwina na 2015 rok Nr
II/16/2014 Rady Gminy Bestwina z dnia 12 grudnia 2014 roku,
3) zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bestwinie,
4) szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak
również trybu ich pobierania,
5) przyjęcia 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
2016,
6) przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bestwina na
lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2022.
8. Informacje bieżące.
9. Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich.
10.Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
11. Zamknięcie sesji.
Ad.4
Przewodniczący Jerzy Stanclik stwierdził, że protokół z sesji Rady Gminy
Bestwina Nr VIII/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 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 14
głosami „za” tj. jednogłośnie.
Ad. 5
Wójt Gminy Artur Beniowski złożył sprawozdanie z działalności międzysesyjnej
w okresie od 27 sierpnia 2015 roku do 28 września 2015 roku.
- przygotowywanie budżetu na rok 2016, czekamy na informację jakie wpływy
będą z budżetu państwa,
- odbyło się spotkanie z prezes Dudkiem z Aqua w Bielsku-Białej w sprawie
koncepcji kanalizacji południowej części naszej gminy (południowa cześć
sołectwa Bestwina i sołectwo Janowice),
- w międzyczasie było rozpoczęcie roku szkolnego, w którym braliśmy udział,
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- odbyły się dożynki gminne,
- odbywają się spotkania w sprawie budżetu na rok przyszły, a także całego
okresu programowania w ramach Lokalnej Grupy Działania i Lokalnej Grupy
Rybackiej. W ramach LGD i LGR w poprzednim okresie programowania zostało
wykonane: rozbudowa zbiorników na ujęciu wody pitnej, zagospodarowanie
terenów przy Ośrodku Zdrowia w Bestwinie, budowa chodników wzdłuż dróg
powiatowych, pozyskano fundusze miękkie dla organizacji, stowarzyszeń,
jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy np. doposażenie zespołu regionalnego,
orkiestry w stroje, instrumenty:, dofinansowanie imprez gminnych m.in. dożynki
zeszłoroczne. W ramach tych prac Wójt został wydelegowany jako przedstawiciel
Lokalnej Grupy Działania naszego powiatu bielskiego na
spotkanie w
Koszęcinie.
- odbyły się zebranie wiejskie w Bestwinie i Bestwince, 4 października odbędzie
się w Janowicach, 11 października w Kaniowie,
- z kierownik Alicją Grygierzec Wójt Gminy był na spotkaniu w Krakowie
organizowanym przez Urząd Marszałkowski Małopolski w sprawie możliwości w
przyszłości lokowania odpadów komunalnych na instalacji w Brzeszczach. Aby
mogło do tego dojść musi być zgoda Urzędu Marszałkowskiego Małopolskiego i
Śląskiego. Są gminy powiatu bielskiego zainteresowane oddawaniem odpadów
do Brzeszcz, gdyż wydaje się, że są lepsze warunki finansowe dla gmin, a przede
wszystkim nie ma zagrożenia przeciążenia tych instalacji.
Ad. 6
Przewodniczący Rady Jerzy Stanclik udzielił głosu Wójtowi Gminy Arturowi
Beniowskiemu, aby omówił informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za
I półrocze 2015 roku oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej.
Wójt Artur Beniowski poinformował, że temat ten szczegółowo omawiał na
wspólnym posiedzeniu Komisji stałych Rady Gminy w dniu 7 września br. więc,
jak powiedział, dziś przypomni tylko ważniejsze szczegóły:
Dochody 33 945 588,94
Wydatki 28 640 4193,29.
Dochody gminy zrealizowane są w wysokości 46%, a wydatki w 52,83%
Na każdej sesji były przesunięcia w zakresie dochodów i wydatków.
Brak zaplanowanych dochodów związany jest z:
- nierealizującymi się wpływami z opłaty eksploatacyjnej od PG Silesia
- nie do końca realizującymi się dochodami z budżetu państwa tzw. zwrot z
podatku PIT i CIT.
Przewodniczący Rady Jerzy Stanclik odczytał Uchwałę Nr 4200/I/125/2015 z
dnia 17 sierpnia 2015 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta
Gminy Bestwina informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze
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2015 roku. Paragraf 1 tej uchwały brzmi: „Wydaje się pozytywną opinię o
przedłożonej przez Wójta Gminy Bestwina informacji o przebiegu wykonania
budżetu za pierwsze półrocze 2015 roku”. Opinia została poparta szerokim
uzasadnieniem.
Uchwała RIO stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.
Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy na
wspólnym posiedzeniu, pozytywnie zaopiniowały informację o przebiegu
wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku oraz informację o
kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
Brak głosów w dyskusji.
Wobec braku dalszych głosów dyskusji Przewodniczący Rady Jerzy Stanclik
poddał pod głosowanie przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu
gminy za I półrocze 2015 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej.
W wyniku głosowania informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I
półrocze 2015 roku oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej została przyjęta 14 głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Informacja stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu.
Ad. 7
Rada Gminy w liczbie 14 radnych przystąpiła do rozpatrzenia projektów uchwał.
Opinie do projektów uchwał, wypracowane na wspólnym posiedzeniu komisji
stałych w dniu 24 września 2015r. przedstawiał Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Stanclik.
Przewodniczący Jerzy Stanclik przystąpił do przeprowadzenia procedury podjęcia
uchwał w sprawie:
1) zmiany Uchwały Nr II/15/2014 Rady Gminy Bestwina z dnia 12 grudnia
2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Bestwina
2) zmiany Uchwały Nr II/16/2014 z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie
budżetu Gminy Bestwina na rok 2015
 Projekty uchwał omówiła Skarbnik Gminy Anita Kubik.
Zmianie w wieloletniej prognozie finansowej uległo przedsięwzięcie pn.:
Rozwój cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej w Gminie
Bestwina - usługi publiczne - okres realizacji zadania 2015 -2017, łączne nakłady
finansowe wynoszą 1 100 000,00 zł. Limit wydatków na rok 2015 to koszt 25
000,00 zł na rok 2016 475 000,00 zł na rok 2017 600 000,00 zł
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Zmniejszenia w planie wydatków budżetu gminy na rok 2015
 Dział 750 – Administracja publiczna
- zmniejszenie o kwotę 75 000,00 zł z tytułu inwestycji i zakupów
inwestycyjnych - pozostała kwota 25 000,00 zł przeznaczona jest na zadanie
inwestycyjne pn.: Rozwój cyfrowych usług publicznych administracji
samorządowej w Gminie Bestwina
 Dział 852 – Pomoc społeczna
- zmniejszenie o kwotę 6 000,00 zł z tytułu wydatków związanych z
realizacją statutowych zadań
- zmniejszenie o kwotę 5 000,00 zł z tytułu wydatków związanych z
realizacją statutowych zadań
Zwiększenia w planie wydatków budżetu gminy na rok 2015
 Dział 801 – Oświata i wychowanie,
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe
- zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł z tytułu inwestycji i zakupów
inwestycyjnych - projekt dostosowania budynku ZSP Janowice do wymagań
przeciwpożarowych
Rozdział 80104 – Przedszkola
- zwiększenie o kwotę 45 000,00 zł z tytułu inwestycji i zakupów
inwestycyjnych - modernizacja budynku przedszkola w Kaniowie
 Dział 851 – Ochrona zdrowia
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
- zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł z tytułu wynagrodzeń i składek od nich
naliczanych – realizacja programu
 Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów
- zwiększenie o kwotę 6 000,00 zł z tytułu świadczeń na rzecz osób
fizycznych - wkład własny na finansowanie świadczeń pomocy społecznej o
charakterze socjalnym - stypendia
 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady
Gminy pozytywnie jednogłośnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie
zmiany Uchwały Nr II/15/2014 Rady Gminy Bestwina z dnia 12 grudnia
2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina.
 Brak głosów w dyskusji.
 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr IX/70/2015 w sprawie zmiany
Uchwały Nr II/15/2014 Rady Gminy Bestwina z dnia 12 grudnia 2014
roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina –
została przyjęta 14 głosami tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr
7 do nin. protokołu.
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 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady
Gminy pozytywnie jednogłośnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie
zmiany Uchwały Nr II/16/2014 z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie
budżetu Gminy Bestwina na rok 2015.
 Brak głosów w dyskusji.
 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr IX/71/2015 w sprawie zmiany
Uchwały Nr II/16/2014 z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu
Gminy Bestwina na rok 2015 została przyjęta 14 głosami „za” tj.
jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu.
3) zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Bestwinie
 Projekt uchwały omówił Wójt Artur Beniowski. Projekt uchwały został
omówiony szczegółowo na posiedzeniu komisji. Do obowiązującego
statutu dodaje się dwa punkty. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej Beata Szypka powiedziała, że w:
- w § 1 dodaje się pkt.7 w brzmieniu: Ustawy z dnia 13 czerwca 2003r.
o zatrudnieniu socjalnym
- w § 3 - powołanie Klubu Integracji Społecznej. Celem Klubu Integracji
Społecznej jest działanie reintegracyjne w zakresie społecznym i
zawodowym na rzecz osób wykluczonych społecznie. Klub Integracji
Społecznej powołany zostanie na potrzeby projektu realizowanego w
partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej o
nazwie „Powiat Bielski – Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja”.
 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady
Gminy pozytywnie jednogłośnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie
zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bestwinie.
 Brak głosów w dyskusji.
 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr IX/72/2015 w sprawie zmiany
statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bestwinie
została przyjęta 14 głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu.
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4) szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego
zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania
 Projekt uchwały omówili Wójt Gminy Bestwina Artur Beniowski i
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bestwinie Beata
Szypka. Aktualizacja uchwały z roku 2004. Niniejszy projekt
szczegółowo określa zasady i stawki. Zgodnie z § 50 ustawy o pomocy
społecznej Rada gminy określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla
osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich
pobierania.
 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady
Gminy pozytywnie jednogłośnie zaopiniowały projekt uchwały w
sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również
trybu ich pobierania.
 Brak głosów w dyskusji.
 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad
przyjęciem uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr IX/73/2015 w sprawie
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak
również trybu ich pobierania
została przyjęta 14 głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu
5) przyjęcia 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 2016
 Projekt uchwały omówił Wójt Artur Beniowski. Uchwała jest
podejmowana co roku. Organizacje w zakresie kultury fizycznej, sportu,
wypoczynku dzieci i młodzieży mogą składać wnioski na zadania
dotyczące tych działań. Organizacje składają wstępne zapotrzebowanie na
przyszły rok,. Na przełomie roku odbywa się konkurs (tryb ofertowy).
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Komisja powołana Zarządzeniem Wójta ocenia złożone wnioski i są
wybierane zadania do realizacji na rok 2016.
 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady
Gminy pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie przyjęcia
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 2016.
 Brak głosów w dyskusji.
 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr IX/74/2015 w sprawie przyjęcia
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
2016 została przyjęta 14 głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do nin. protokołu.
6) przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bestwina
na lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2022
 Projekt uchwały omówił Wójt Artur Beniowski. Program jest potrzebny
m.in. aby posiadać tzw. politykę Ochrony Środowiska. Nasz program
musi wpisywać się w Program Powiatu Bielskiego, a program Powiatu w
Program Ochrony Środowiska Województwa Śląskiego. Co dwa lata
Wójt ma obowiązek przedkładać Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji
programu. Program jest potrzebny również podczas aplikowania po środki
zewnętrzne w szczególności po środki potrzebne na realizacje zadań w
zakresie ochrony środowiska m.in. gospodarka wodno-ściekowa,
gospodarka niskoemisyjna. W trakcie rozmów na posiedzeniu komisji
zostały wskazane pewne błędny, pomyłki pisarskie, które zostały
poprawione.
 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady
Gminy pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie przyjęcia
Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bestwina na lata 2015-2018 z
perspektywą do roku 2022.
 W dyskusji głos zabrali:
Przewodniczący Rady Jerzy Stanclik poprosił o poprawienie na str. 28
zapisu „Las Janowski” na „Las Janowicki”.
 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr IX/75/2015 w sprawie przyjęcia
Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bestwina na lata 20159

2018 z perspektywą do roku 2022 została przyjęta 14 głosami „za”, tj.
jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do nin. protokołu.
Przewodniczący Rady Jerzy Stanclik powiedział, że „ten dokument jest
wyjątkowo cennym źródłem informacji o gminie. Osoby, które interesują
się sprawami gminy mogłyby najłatwiej poprzez ten dokument dotrzeć do
informacji”.
Ad. 8
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Stanclik poinformował, że otrzymał pismo
od Starosty Bielskiego w sprawie Nagrody Starosty Bielskiego im. ks. Prałata
Józefa Londzina.
Pismo stanowi załącznik nr 13 do nin. protokołu.
Wójt Gminy Artur Beniowski powiedział, że termin składania kandydatur
upływa w dniu 2 października 2015r.
5 października o godz. 15:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji w
sprawie wyłonienia z potencjalnych kandydatur osoby, którą będziemy
nominowali do tej nagrody.
Radny Stanisław Nycz zapytał czy musi być zgoda osoby nominowanej.
Wójt Gminy odpowiedział, że powinna osoba być poinformowana i wyrazić
zgodę.
Przewodniczący odczytał pismo kierowane do PG Silesia , aby nie zwalniać
mieszkańców gminy Bestwina.
Pismo stanowi załącznik nr 14 do nin. protokołu.
Przewodniczący Rady odczytał pismo kierowane do Prezydenta RP w sprawie
poparcia apelu związków zawodowych PG Silesia o podjęcie działań mających
na celu równe traktowanie kopalń.
Pismo stanowi załącznik nr 15 do nin. protokołu.
W sprawach bieżących Wójt Gminy Bestwina powiedział, że w dniu dzisiejszym
został podpisany protokół z kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej. Na
zalecenia musimy poczekać 60 dni. Wójt podziękował za współpracę
kierownikom, pracownikom urzędu i radnym.
Obecnie mamy kontrolę Urzędu Marszałkowskiego zadania, które
zakończyliśmy w zeszłym roku – Rozbudowa kanalizacji ściekowej II etap północnej części sołectwa Bestwiny. Kontrola dokumentów miała już miejsce.
W przyszłym tygodniu kontrolujący pojadą w teren, będą sprawdzać przyłącza,
a także czy sieć przebiega zgodnie z dokumentacją. Jak kontrola zakończy się
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pozytywnie, zostanie wypłacona transza w wysokości 3,5 mln z Urzędu
Marszałkowskiego, którą chcemy przekazać do Banku Gospodarstwa Krajowego
i zmniejszyć tym zadłużenie gminy.
Wójt Gminy poinformował radnych, że w miesiącu październiku jest planowana
sesja.
Ad. 9
W ramach wniosków i zapytań radnych oraz rad sołeckich Przewodniczący
Rady Gminy Jerzy Stanclik w pierwszej kolejności odczytał wnioski z
posiedzenia Rady Sołeckiej w Janowicach:
- dowiezienie kamienia na ul. Miodową boczną,
- przypomnieć o zakończeniu budowy masztu przy ul. Janowickiej,
- przyciąć gałęzie przy ul. Targanickiej w okolicach skrzyżowania z ul. Łanową.
Pismo stanowi załącznik nr 13 do nin. protokołu.
W ramach wniosków i zapytań radnych głos zabrali:
Radny Marek Szymański zapytał dlaczego nie jest zapraszany na zebrania Rady
Sołeckiej.
Radny Stanisław Nycz – sołtys Sołectwa Janowice powiedział, że będzie dawał
informację kiedy odbywa się spotkanie.
Przewodniczący Rady Jerzy Stanclik zapytał Radnego powiatowego Bogusława
Stolarczyka – przewodniczącego Komisji Transportu o:
- rów na ul. Witosa wzdłuż posesji Państwa K., przy ogrodzeniu GS w stronę
Kaniowa. W wyniku ulewnych dreszczów z drogi dojazdowej do stawu pana
K.H. zostały naniesione różne materiały w wyniku, których rowu obecnie nie
ma. Przyczyną tej sytuacji jest działalność mieszkańca. W ubiegłym roku jakieś
działania podjął powiat, ale niestety nic w tej sprawie nie zostało zrobione.
Kilkanaście ostatnich metrów stanowi skarpa wzmocniona
ażurami
betonowymi, które się już rozsypują, efektem tego jest niestety brak podparcia
drogi, która w chwili obecnej jest popękana na szerokości 2m od skraju drogi.
Jak przyjdzie zima ten asfalt się posypie. Poprosił radnego aby poruszyć ten
temat w dodatku, że czyszczenie rowu powinien wykonać mieszkaniec, więc nie
wiąże się to z kosztami dla Starostwa Powiatowego.
- odwodnienie drogi powiatowej ul. Kościelnej po ustabilizowaniu osuwiska.
Woda została odprowadzona na łąkę, która jest poniżej drogi dojazdowej do
gospodarstwa J.M. W pewnym momencie groziło to rozmyciem i podbudowano
to tzw. murem oporowym, woda która płynie z placu Plebańskiego i studzienek
z ul. Kościelnej wpada na łąkę i nie spływa do Łękawki. Nieruchomość jest
własnością Skarbu Państwa. Wystarczy wykopać kilkadziesiąt metrów rowu,
aby bezpiecznie tę wodę odprowadzić do rzeki. Problem ten jest poruszany od
kilku lat. Po ostatniej wichurze jest tam mnóstwo połamanych drzew.
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Przewodniczący Rady Jerzy Stanclik zaapelował, aby ten teren uporządkować
jak nie w tym roku, to zaraz na wiosnę przyszłego roku.
Radny powiatowy Bogusław Stolarczyk powiedział, że nie wiedział, że rów
ul. Witosa jest zasypany, ale przyjrzy się bliżej temu tematowi.
Poinformował radnych, że planowany jest remont i odwodnienie ul. Kościelnej
w ramach powodziówki. Zauważył, że temat ten jest mu znany od kilku lat.
Radny ma nadzieję, że podczas tego remontu powinno to być zrobione.
Przewodniczący Rady Jerzy Stanclik powiedział, że przy budowie kanalizacji
wykonawca próbował za pomocą koparki rozwiązać problem. Na twardym
gruncie zostało to zrobione, ale na miękkim maszyna zaczęła się topić.
Radny Marcin Pasierbek – zwrócił się do radnego powiatowego Bogusława
Stolarczyka o naprawę zarurowanego rowu na ul. Szkolnej. Podczas większym
opadach deszczu droga ta będzie rozmywana.
Radny Roman Pacyga zapytał czy są zezwolenia na przejazd ul. Czechowicką
samochodów ciężarowych.
Radny powiatowy Bogusław Stolarczyk powiedział, że Starosta wydaje
zezwolenia nie konsultując tego z komisja transportu. Zezwolenia mogą być
zbiorowe i indywidualne.
Radny powiatowy Jan Stanclik poinformował, że była interpelacja w sprawie
przycięcia koron dębów na ul. Bialskiej. Powiedział, że mieszkańcy proszą o
przycięcie tylko drzew, a nie ich ścięcie. Radny stwierdził, że zdaje sobie
sprawę, że nie da się w budżecie zaplanować kataklizmu, ale że są rezerwy
budżetowe z których można skorzystać. Poprosił o powołanie Komisji w
sprawie oceny tych drzew.
Wójt Gminy Artur Beniowski powiedział, że gmina może wystąpić o środki
zewnętrzne pod warunkiem, że zdarzenie losowe w tym wypadku wichura ma
znamiona klęski żywiołowej. Gmina otrzymała pismo od Wojewody, że wichura
w lipcu nie ma takich znamion. Samorządy wtedy nie mogą aplikować o środki
zewnętrzne, które są w rezerwie budżetu państwa, a mieszkańcy nie mogą
otrzymać pomocy finansowej od państwa, a jedynie z naszego Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej, gdzie kwoty są niewielkie. Wszystkie zasiłki o
których jest mowa w telewizji 6 000zł, 20 000zł jeżeli jest naruszona
konstrukcja domu są wypłacane tylko i wyłącznie w momencie gdy jest
ogłoszony stan klęski żywiołowej.
Dzięki pomocy strażakom gmina była przejezdna w ciągu paru godzin. Wójt
podziękował im za to. Prace, które nie mogły być wykonywane przez strażaków,
były zrobione przez firmy na nasze zlecenie. Na te prace zostały uruchomione
pieniądze z rezerwy zabezpieczonej w naszym budżecie.
Wójt Gminy stwierdził, że Gmina nie może powołać takiej Komisji bo nie
jesteśmy administratorem tych dróg. Powiat musi zwołać taką komisję, w której
może wziąć udział nasz pracownik z referatu Gospodarki i Ochrony Środowiska.
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Sołtys Marek Pękala powiedział, że w ostatnim czasie był przeprowadzony
remont cząstkowy ul. Witosa. Zapytał jaka była procedura ustalania miejsc
naprawy.
Wójt Gminy Artur Beniowski zauważył, że roboty te zlecał powiat, a nie gmina.
Wójt Gminy Bestwina Artur Beniowski przypomniał, że komisja związana m.in.
z funkcjonowanie PKS-u odbędzie się 8 października o 14:00 dla radnych, a o
15:00 dla osób zaproszonych.
W dniu 19-20 września odbyły się Klubowe Mistrzostwa Europy w Kajak Polo.
Wójt podziękował Zarządowi Klubu oraz tym wszystkim, którzy przyczynili się
do organizacji a co za tym udzie promocji naszej gminy. W szczególności
podziękował Radnemu Romanowi Pacydze za zaangażowanie, poświęcenie
swojego czasu. Obiekt został odebrany przez osobę z międzynarodowej komisji,
Zostały wykonane dzięki pracy społecznej i wsparciu finansowemu Urzędu
trzecie boisko i podest.
Radny Roman Pacyga poinformował, że w Mistrzostwach wzięło udział 17
drużyn mężczyzn, i kilka kobiecych. Sukces organizacyjny, że w tak krótkim
czasie przygotowano wszystko, mieliśmy tylko na to 2 miesiące. Wiele rzeczy
zostało zrobionych w czynie społecznym przez osoby chętne do pracy. Obiekt
był konserwowany, zrobiono boisko, podest, odświeżono pomieszczenia
wewnętrzne. Gmina na bieżąco pomaga, wspiera. Dzięki zaangażowaniu wielu
osób udało się wszystko zorganizować.
Ad. 10
Przewodniczący odczytał pisemne odpowiedzi skierowane do rady sołeckiej w
Bestwince i rady sołeckiej w Kaniowie.
W odpowiedzi na wnioski z zebrania rady sołeckiej w Bestwince z
dnia 6.08.2015 r. Wójt Gminy informuję, że:
- Rada Gminy w Bestwinie podjęła uchwałę o przejęciu zadania zarządzania
drogą powiatową, oraz podpisano porozumienie pomiędzy Gminą, a Starostwem
Powiatowym upoważniające do wykonania robót,
- wykoszenie Młynówki zostało zlecone Gminnej Spółce Wodnej Melioracyjnej,
w pierwszej kolejności zostanie poddany utrzymaniu odcinek od mostu przy ul.
Sportowej do ujścia przy ul. Św. Floriana,
- drzewa przy drogach gminnych są na bieżąco przycinane według potrzeb, przy
ul. Braci Dudów zostały już przycięte,
- po raz kolejny informujemy, że nie zostało zmienione oznakowanie ul. Braci
Dudów po wykonaniu inwestycji. Prosimy o uszczegółowienie jakie znaki w
ocenie Rady Sołeckiej są konieczne do wykonania przy przedmiotowej ulicy,
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- w bieżącym roku nie będzie możliwy remont świetlicy środowiskowej
działającej w budynku OSP.
W odpowiedzi na wnioski z zebrania rady sołeckiej w Kaniowie z dnia
14.04.2015 r. (wpłynęło 29.04.2015 r.) Wójt Gminy informuję, że:
- większość zgłaszanych do tej pory wniosków dotyczyła bieżącego utrzymania
mienia gminnego, dlatego też realizujemy je w miarę naszych możliwości oraz
posiadanych środków finansowych,
- inwestycje gminne podlegają przeglądom gwarancyjnym, które są
systematycznie wykonywane.
W odpowiedzi na wnioski z zebrania rady sołeckiej w Kaniowie z dnia
10.06.2015 r. (wpłynęło 23.06.2015 r.) Wójt Gminy informuję, że:
- temat wymiany sieci wodociągowej został zawarty już w pismach nr
ST.7021.7.2015 z dnia 27.03.2015 r. oraz ST.720.91.2015 z dnia 8.06.2015 r.
- na posiedzeniu komisji w dniu 29.06.2015 r. Rada Gminy w Bestwinie
zdecydowała o utrzymaniu funkcjonowania filii Ośrodka Zdrowia w Kaniowie,
- budowa chodnika wzdłuż ul. Witosa wymaga zabezpieczenia środków
finansowych w budżecie Gminy, co wiąże się z akceptacją Rady Gminy w
Bestwinie.
Ad. 11
Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad, Przewodniczą Rady Jerzy
Stanclik dziękując za udział w obradach, za dyskusję, zamknął IX sesję Rady
Gminy Bestwina w dniu 28 września 2015 roku. Sesja rozpoczęła się o godz.
15:00, a zakończyła o godz. 16:30.

Protokolant:
B. Małysz-Zbijowska

Sekretarz obrad:
Roman Pacyga
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