Bestwina, dn. 15 czerwca 2015r.
P r o t o k ó ł Nr VII/2015
z sesji Rady Gminy Bestwina odbytej w dniu 15 czerwca 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 15 radnych.
Protokół obejmuje uchwały Rady Gminy Bestwina od Nr VII/55/2015 do
Nr VII/59/2015.
Sesja rozpoczęła się o godz. 14:30.
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 Grzegorz Gawęda, radny Bogusław Stolarczyk, sołtys sołectwa
Bestwinka Teresa Paruch-Ryś, Sołtys sołectwa Kaniów Marek Pękala, Redaktor
Naczelny „Magazynu Gminnego” Sławomir Lewczak, redaktora „Gazety
Region” Paweł Hetnał, mieszkańcy gminy.
Porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad Rady Gminy.
4. Przyjęcie protokołu z sesji Nr VI/2015 Rady Gminy z dnia 28 maja 2015r.
5. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Bestwina za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia
komunalnego:
1) wystąpienie Wójta Gminy Bestwina,
2) odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w
sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Bestwina
sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014r. wraz z informacją o stanie
mienia komunalnego,
3) uchwała Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bestwina w sprawie wniosku o
udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Bestwina za 2014 rok wraz z
opinią o wykonaniu budżetu gminy Bestwina za 2014 rok,
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4) odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w
sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Bestwina,
5) opinia komisji stałych Rady Gminy Bestwina w sprawie wykonania
budżetu gminy za 2014 rok,
6) dyskusja nad sprawozdaniami,
7) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bestwina za
2014r.,
8) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
Bestwina z tytułu wykonania budżetu gminy Bestwina za 2014 rok.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu gospodarki
niskoemisyjnej dla Gminy Bestwina.
9. Informacje bieżące.
10.Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich.
11.Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania.
12.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 VII 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 Grzegorz Owczarz.
Ad.3
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Stanclik przedstawił porządek obrad, który
otrzymali wszyscy radni (zał. Nr 4 do nin. protokołu).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
Wybór sekretarza obrad.
Przedstawienie porządku obrad Rady Gminy.
Przyjęcie protokołu z sesji Nr VI/2015 Rady Gminy z dnia 28 maja 2015r.
Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli.
Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Bestwina za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia
komunalnego:
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1) wystąpienie Wójta Gminy Bestwina,
2) odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy
Bestwina sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014r. wraz z
informacją o stanie mienia komunalnego,
3) uchwała Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bestwina w sprawie
wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Bestwina za
2014 rok wraz z opinią o wykonaniu budżetu gminy Bestwina za
2014 rok,
4) odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Bestwina,
5) opinia komisji stałych Rady Gminy Bestwina w sprawie wykonania
budżetu gminy za 2014 rok,
6) dyskusja nad sprawozdaniami,
7) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Bestwina za 2014r.,
8) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi
Gminy Bestwina z tytułu wykonania budżetu gminy Bestwina za
2014 rok.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu gospodarki
niskoemisyjnej dla Gminy Bestwina.
9. Informacje bieżące.
10.Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich.
11.Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania.
12.Zamknięcie sesji.
Następnie na wniosek Wójta Gminy Bestwina wniósł o wprowadzenie do
porządku obrad dodatkowego projektu uchwały w sprawie:
- zmiany uchwały Nr VI/54/2015 Rady Gminy Bestwina z dnia 28 maja
2015r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Bestwina w sołectwie Kaniów
przy północno zachodniej granicy gminy.
Głos zabrał Wójt Gminy Bestwina informując radnych, że zmianie ulega
załącznik graficzny do Uchwały. Starosta Bielski otrzymał informację z Urzędu
Marszałkowskiego, że tereny które są wokół Parku Techniki Lotniczej wraz z
wydłużeniem pasa startowego w kierunku północnym mogą zostać objęte
projektem rewitalizacji. Aby mogło dojść do rewitalizacji terenu plan
zagospodarowania musi zostać zmieniony. Obszar zmiany został poszerzony.
Całość zmiany planu zagospodarowania przestrzennego jest finansowana przez
Starostwo Powiatowe.
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Radny Grzegorz Kołodziejczyk zauważył, że obszar ten został znacznie
powiększony i obejmuje nie tylko teren należący do Parku Techniki Lotniczej.
Wójt Gminy Bestwina powiedział, że jest to obszar oddziaływania w stosunku
to startu i lądowania samolotów. Obszar ten jest przygotowany do wydłużonego
pasa startowego w kierunku północnym. Obecnie pas ma 700 metrów, docelowo
ma osiągnąć długość 1050 metrów.
Przewodniczący Rady Jerzy Stanclik zapytał radnych, czy są inne propozycje.
Wobec braku innych propozycji w pierwszej kolejności poddał pod głosowanie
wniosek Wójta o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w
sprawie:
- zmiany uchwały Nr VI/54/2015 Rady Gminy Bestwina z dnia 28 maja
2015r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Bestwina w sołectwie Kaniów
przy północno zachodniej granicy gminy.
Wniosek Wójta Gminy Bestwina został przyjęty 15 głosami „za”, tj.
„jednogłośnie”.
Kolejno poddał pod głosowanie zmieniony porządek obrad, który w wyniku
głosowania został przyjęty 15 głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Porządek obrad po wprowadzonych zmianach:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad Rady Gminy.
4. Przyjęcie protokołu z sesji Nr VI/2015 Rady Gminy z dnia 28 maja 2015r.
5. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Bestwina za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia
komunalnego:
1) wystąpienie Wójta Gminy Bestwina,
2) odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy
Bestwina sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014r. wraz z
informacją o stanie mienia komunalnego,
3) uchwała Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bestwina w sprawie
wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Bestwina za
2014 rok wraz z opinią o wykonaniu budżetu gminy Bestwina za
2014 rok,
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4) odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Bestwina,
5) opinia komisji stałych Rady Gminy Bestwina w sprawie wykonania
budżetu gminy za 2014 rok,
6) dyskusja nad sprawozdaniami,
7) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Bestwina za 2014r.,
8) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi
Gminy Bestwina z tytułu wykonania budżetu gminy Bestwina za
2014 rok.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1) przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bestwina,
2) zmiany uchwały Nr VI/54/2015 Rady Gminy Bestwina z dnia 28
maja 2015r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Bestwina w sołectwie
Kaniów przy północno zachodniej granicy gminy.
9. Informacje bieżące.
10.Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich.
11.Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania.
12.Zamknięcie sesji.
Ad.4
Przewodniczący Jerzy Stanclik stwierdził, że protokół z sesji Rady Gminy
Bestwina Nr VI/2015 z dnia 28 maja 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 15
głosami „za” tj. jednogłośnie.
Ad.5
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej przedstawił Wójt Gminy Artur
Beniowski:
- została przekazana wykonawcy do remontu ul. Pisarzowicka w Janowicach,
- wymiana przepustów w Janowicach, w najbliższym czasie będą wymieniane w
pozostałych sołectwach,
- dwa razy odbyło się spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim w Wydziale
Rozwoju Terenów Wiejskich w sprawie aplikacji o środki zewnętrzne na bazie
przygotowanej dokumentacji. W ramach tych środków Wójt chciałby w
pierwszej kolejności wymienić sieć wodociągową,
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- odbyło się parę spotkań z przedstawicielami Starostwa Powiatowego i
kierownikami urzędu w sprawie w/w zmiany planu zagospodarowania.
Ad. 6
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli przedstawił
przewodniczący Komisji Łukasz Furczyk.
Komisja spotkała się na dwóch posiedzeniach. Przeprowadziła kontrolę SP
ZOZ. Przewodniczący Komisji podziękował radnym, Wójtowi, kierownikowi
ośrodka, że pomimo trudnego tematu który budzi duże emocje wśród
mieszkańców Kaniowa, udało się dyskusję prowadzić rzeczowo i spokojnie.
Wnioski z posiedzenia są następujące:
1. Zabezpieczyć w budżecie Gminy środki finansowe na remont ogrzewania
i wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku SP ZOZ w
Kaniowie.
2. Uporządkować otoczenie wokół filii SP ZOZ w Kaniowie.
3. Poszerzyć informację w SP ZOZ w Bestwinie o godziny przyjęć lekarza
w filii w Kaniowie.
.
Temat filii Ośrodka Zdrowia w Kaniowie jest trudnym tematem, ale
Przewodniczący Komisji powiedział, że będzie się starał o wypracowanie
takiego stanowiska, które będzie korzystne dla mieszkańców naszej gminy.
Drugie posiedzenie Komisji Rewizyjnej dotyczyło rozpatrzenia sprawy
nieprawidłowości w jednostce pomocniczej Gminy Bestwina. Mieszkaniec
naszej gminy J.K. złożył skargę na przeprowadzenie zebrania wiejskiego w
Bestwinie. Wnosił o unieważnienie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej. Radni
przegłosowali wniosek o oddalenie skargi mieszkańca J.K.
Uzasadnienie wraz z protokołem z posiedzenia jest dostępne w Biurze Rady.
Sprawozdania z kontroli stanowią załączniki nr 5 i 6 do niniejszego protokołu.
Ad. 7
1) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z
wykonania budżetu gminy Bestwina za 2014 rok wraz z informacją o stanie
mienia komunalnego:
Przewodniczący Rady Jerzy Stanclik udzielił głosu Wójtowi Arturowi
Beniowskiemu, który swoje wystąpienie rozpoczął od przytoczenia
przepisu wg których udziela się albo i nie tzw. absolutorium Wójtowi za
rok poprzedni.
Wójt przedstawił informacje z wykonania budżetu za rok poprzedni
- dochody budżetu za rok sprawozdawczy czyli 2014 zostały wykonane w
kwocie 29 314 297,97 zł co stanowi 94,72%
- wydatki 34 036 043,43 zł co stanowi 91,71%
6

Dochody:
- niezrealizowana sprzedaż nieruchomości,
- niezrealizowany wpływy z opłaty z PG Silesia
- dochody od osób, które zalegają z płatnościami.
Wydatki:
- Część inwestycji opierane były na bazie kosztorysów, po przetargach
wydatki te były mniejsze.
Cały zakres rzeczowy zaplanowanego budżetu gminy został zrealizowany,
przy wprowadzanych zmianach do niego podczas sesji. Zaznaczył przy
tym, że jest to zasługa wielu ludzi, a przede wszystkim państwa radnych,
którzy na każdej sesji dokonywali stosownych przesunięć budżetowych.
Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
gminy za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego stanowi
załącznik nr 7 do nin. protokołu.
2) Przewodniczący Rady Gminy Bestwina Jerzy Stanclik odczytał
uchwałę Nr 4200/I/58/2015 z dnia 30 marca 2015 roku I Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie
opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Bestwina sprawozdaniu z
wykonania budżetu za 2014r.
Z treści uchwały wynika, że została wydana pozytywna opinia, poparta
uzasadnieniem do uchwały.
Uchwała RIO stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu.
3) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Łukasz Furczyk odczytał
Uchwałę Nr 1/2015 Komisji Rewizyjnej z dnia 20 maja 2015 roku w
sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Bestwina za
2014 rok. Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie w
wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego „sprawozdanie
finansowe”, informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego
za 2014 rok oraz wnosi do Rady Gminy Bestwina o udzielenie panu
Arturowi Beniowskiemu – Wójtowi Gminy Bestwina absolutorium za 2014
rok. Wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Bestwina za 2014
rok Komisja Rewizyjna przyjęła, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie.
Kolejno Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Łukasz Furczyk odczytał
opinię Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bestwina o wykonaniu budżetu
gminy Bestwina za 2014 rok, stanowiącej załącznik do powyższej uchwały,
o treści:
„Komisja Rewizyjna Rady Gminy Bestwina na posiedzeniu w dniu 20
maja 2015 roku rozpatrzyła sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z
wykonania budżetu gminy oraz informację o stanie mienia komunalnego za
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2014 rok, przedłożone przez Wójta Gminy Bestwina i po wysłuchaniu
ustnych wyjaśnień Wójta stwierdziła co następuje:
1.
Budżet Gminy uchwalony został w dniu 5 grudnia 2013 roku
Uchwałą Nr XXXV/278/2013 Rady Gminy Bestwina i przedstawiał
wielkości:

dochody
29 726 132,80 zł

wydatki
35 833 222,60 zł

przychody
7 511 327,00 zł

rozchody
1 404 237,20 zł
2.
W okresie sprawozdawczym Rada Gminy podjęła 5 uchwał
zmieniających budżet oraz w ramach stosownych uprawnień wynikających
z art.257 ustawy o finansach publicznych, Wójt Gminy Bestwina wydał 66
zarządzeń, dokonując zmian budżetu do wysokości:

dochody
30 947 479,33 zł

wydatki
37 112 919,13 zł

przychody 7 831 327,00 zł

rozchody
1 665 887,20 zł
3.
Realizacja budżetu za 2014 rok przedstawia się następująco:

dochody budżetu za okres sprawozdawczy zostały wykonane w
kwocie 29 314 297,97 zł na plan po wprowadzonych zmianach
30 947 479,33 zł tj. 94,72%

wydatki budżetu za okres sprawozdawczy zostały wykonane w
kwocie 34 036 043,43 zł na plan po wprowadzonych zmianach
37 112 919,13 zł co stanowi 91,71%

przychody budżetu za okres sprawozdawczy zostały wykonane w
kwocie 7 765 815,62 zł na plan po wprowadzonych zmianach
7 831 327,00 zł co stanowi 99,16%

rozchody budżetu za okres sprawozdawczy zostały wykonane w
kwocie 1 665 887,20 zł co stanowi 100% planu po zmianach.
Zwraca się uwagę na niskie wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku,
które wyniosło 19,3 % dochodów planowanych.
Wykonanie zamknęło się deficytem w kwocie 4 721 744, 46 zł na
planowany deficyt w wysokości 6 165 439,80 zł.
Zadłużenie gminy Bestwina z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na
dzień 31 grudnia 2014 roku wynosiło 16 171 375,60 zł, co stanowi 55,2%
wykonanych dochodów w tym:
- z tytułu kredytów 5 661 087,95 zł
- z tytułu pożyczek 3 210 287,65 zł
- z tytułu emisji obligacji 7 300 000,00zł
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Spłata otrzymanych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2014r.
przedstawia się następująco:
- spłata otrzymanych kredytów wynosi 1 138 950,00 zł
- spłata otrzymanych pożyczek wynosi 526 937,20 zł
4.
Wójt Gminy, realizując zadania związane z wykonaniem budżetu,
kierował się zasadą celowości, legalności, racjonalności i oszczędności
w gospodarowaniu środkami publicznymi.
5.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach, w Uchwale Nr
4200/I/58/2015 z dnia 30 marca 2015 roku., wyraziła pozytywną opinię
o przedłożonym przez Wójta Gminy Bestwina sprawozdaniu z wykonania
budżetu za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
Zdaniem Komisji Rewizyjnej wyrażonym w przyjętej uchwale, uzyskane
wyjaśnienia,
przeprowadzona analiza otrzymanych sprawozdań i
informacji dają podstawę do wyrażenia pozytywnej opinii o realizacji
budżetu Gminy za 2014 rok.
W związku z tym Komisja Rewizyjna występuje do Rady Gminy
z wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Bestwina za rok
2014”.
Uchwała Komisji Rewizyjnej wraz z opinią stanowi załącznik nr 9 do nin.
protokołu.
4) Przewodniczący Jerzy Stanclik odczytał Uchwałę Nr 4200/I/100/2015 z
dnia 25 maja 2015r. I Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Bestwina. Z treści uchwały wynika, że wydana
została pozytywna opinia o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Bestwina w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bestwina za
2014 rok.
Uchwała RIO stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu.
5) Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Stanclik poinformował, że w dniu
11 czerwca 2015 roku odbyło się wspólne posiedzenie komisji stałych
Rady Gminy Bestwina, na którym komisje zajęły się rozpatrzeniem
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok oraz
wypracowaniem opinii. Komisje stałe Rady Gminy Bestwina po
zapoznaniu się z całością materiałów dotyczących wykonania budżetu
gminy oraz po wysłuchaniu wyjaśnień Wójta Gminy Bestwina,
zaopiniowały wykonanie budżetu gminy za 2014 rok pozytywnie,
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jednogłośnie, tj. 13głosami ”za”, i wnoszą o udzielenie absolutorium
Wójtowi Gminy Bestwina z tytułu wykonania budżetu gminy Bestwina za
2014 rok.
6) Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Stanclik otworzył dyskusję nad
sprawozdaniami.
Brak dyskusji nad sprawozdaniami.
7) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy
Bestwina za 2014r.
Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały. W wyniku głosowania Uchwała Nr VII/55/2015 w sprawie
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bestwina za 2014r. została przyjęta 15 głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do nin. protokołu.
8) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
Bestwina z tytułu wykonania budżetu gminy Bestwina za 2014 rok.
Brak głosów w dyskusji.
Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały. W wyniku głosowania Uchwała Nr VII/56/2015 w sprawie
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bestwina z tytułu wykonania
budżetu gminy Bestwina za 2014 rok – została przyjęta 15 głosami „za”,
tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do nin. protokołu.
Wójt Gminy Artur Beniowski podziękował radnym Rady Gminy Bestwina
oraz pracownikom Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych za bardzo
dobrą współpracę.
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 11 czerwca 2015 roku, przedstawiał Przewodniczący Rady
Gminy Jerzy Stanclik.
Przewodniczący Rady Jerzy Stanclik przystąpił do przeprowadzenia procedury
rozpatrzenia projektów uchwał:
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1) przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bestwina,
 Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Wójt Gminy Bestwina. Wójt

powiedział, że chodzi o przyjęcie planu gospodarki niskoemisyjnej, aby
móc aplikować po środki zewnętrzne. Z funduszy tych chcemy
przeprowadzić m.in. termomodernizację
szkoły w Bestwince i
termomodernizację obiektów przedszkola w Bestwinie.
 Przewodniczący Rady Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe
Rady Gminy, pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie
przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bestwina,
 Brak dyskusji i uwag.
 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr VII/57/2015 w sprawie przyjęcia
Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bestwina,
została przyjęta 15 głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do nin. protokołu.
2) zmiany uchwały Nr VI/54/2015 Rady Gminy Bestwina z dnia 28 maja
2015r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Bestwina w sołectwie Kaniów
przy północno zachodniej granicy gminy.
 Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Wójt Gminy Artur Beniowski
wprowadzając projekt tej uchwały do porządku obrad.
Wytłumaczył dodatkowo kwestie zmian w załączniku graficznym.
Czerwona linia oznacza zasięg oddziaływania, nie zmianę planu. Plan
zagospodarowania przestrzennego to nie tylko zmiana przeznaczenia
terenu na ziemi, ale również zapisy mówiące o oddziaływaniu różnych
czynników ( w tym przypadku hałasu).
 Brak dyskusji i uwag.
 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr VII/58/2015 w sprawie zmiany
uchwały Nr VI/54/2015 Rady Gminy Bestwina z dnia 28 maja 2015r.
o
przystąpieniu
do
sporządzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Bestwina w sołectwie
Kaniów przy północno zachodniej granicy gminy- została przyjęta 15
głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do nin. protokołu.
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Ad 9.
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Stanclik poinformował, że otrzymał pismo
w sprawie podjęcia uchwały w dniu 21 maja 2015r. przez Miasto Ruda Śląska
w sprawie poparcia starań Światowego Kongresu Kresowian o nadanie nazwy
Międzynarodowemu Portowi Lotniczemu Katowice w Pyrzowicach imienia
Wojciecha Kilara
Pismo stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
Wójt w informacjach bieżących powiedział, że:
- pod koniec maja odbyło się w Warszawie w siedzibie Generalnej Dyrekcji
Dróg i Autostrad spotkanie w sprawie drogi S1. Na spotkaniu zostało
wypracowane stanowisko, które promuje wariant E. Wariant, który ma
przebiegać pomiędzy obszarami górniczymi PG Silesia a Kopalnią Brzeszcze. W
sołectwie Janowice ma przebiegać przez las – równolegle do ul.
Czernichowskiej.
W Kronice Beskidzkiej ostatnio pojawił się artykuł, że mieszkańcy Pisarzowic
nie zgadzają się z tym wariantem i chcą do oprotestować.
Wariant ten jest wariantem pod kontem społecznym najlepszy dla mieszkańców
Janowic. Nie powoduje on wyburzeń 44 - 45 nieruchomości, a tylko jedną.
- Wójt podziękował wszystkim organizatorom za organizacje imprez, które w
ostatnim czasie odbyły się na terenie naszej gminy, a także uczestnikom tych
spotkań.
- odbyły się X Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w kajak polu. Drużyna
młodzików i juniorów młodszych zdobyły złoty medal, seniorzy zajęli II
miejsce, juniorki zajęły IV miejsce. Były drużyny z Austrii, Litwy, Węgier ,
Czech, Ukrainy i Polski.
Ad 10.
W ramach wniosków i zapytań radnych głos zabrali:
Radna Maria Maroszek zapytała o przepust na ul. Polnej.
Radny Łukasz Furczyk poruszył temat braku wody podczas długiego weekendu
w Kaniowie. Powiedział, że ta sytuacja pokazuje dobitnie, że bez dalszych
inwestycji w przebudowę sieci wodociągowej praktycznie nie da się
funkcjonować. W sobotę wody w kranach nie było w ogóle, a ciśnienie było
bardzo niskie przez cały weekend, bo w granicach 0,6 – 0,8 at. Jeżeli już woda
płynęła z kranów, to była bardzo złej jakości. Poprosił o przyspieszenie
wszystkich spraw związanych z wymianą sieci wodociągowej. Dodał, iż w
czasie wspomnianych upalnych dni odbierał telefony, w których mieszkańcy
dobitnie dali mu do zrozumienia co sądzą o zaistniałej sytuacji. Nadmienił też,
aby Urząd Gminy wszelkimi możliwymi kanałami informował mieszkańców, by
ci w czasie dni zwiększonego poboru wody ograniczyli jej zużycie np. poprzez
nienapełnianie nią basenów czy niepodlewanie trawników.
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Radna Magdalena Wodniak-Foksińska powiedziała, że już kiedyś na wniosek
mieszkańców poruszała temat otwarcia zapleczy przy Zespołach Szkolno
przedszkolnych tj. boisk, placów zabaw. Wiąże się to z kosztami w momencie
spowodowania szkód podczas weekendu. Jest możliwość złożenia wniosku o
pozyskanie środków zewnętrznych na monitoring tych terenów. Do 15 września
br. organy prowadzące mają czas na złożenie wniosku o przyznanie pieniędzy
na działalność związaną z tworzeniem, wdrożeniem i efektywnym
wykorzystaniem monitoringu w szkołach. Po założeniu monitoringu byłaby
możliwość otwarcia terenów przyszkolnych dla mieszkańców.
Radny Stanisław Nycz zaprosił na Rodzinny Rajd Rowerowy w Janowicach,
które się 20 czerwca 2015r.
Radny Mariusz Solich zapytał czy na ul. Bialskiej na wysokości ul. Chabrowej
byłaby możliwość oznakowania przejścia dla pieszych.
Radny Grzegorz Kołodziejczyk zapytał czy dyrektorzy szkół wiedzą, że mogą
pozyskać środki na monitoring przy szkołach.
Radna Magdalena Wodniak-Foksińska powiedziała, że dyrektorzy są
powiadomieni.
Sołtys Sołectwa Kaniów Marek Pękala poprosił radnych powiatowych, aby
inwestycje, które są wykonywane przez powiat były zrobione dobrze.
Mieszkańcy zwrócili uwagę, że inwestycja była realizowana nie tak jak
powinna.
Poprosił o wizję i przejechanie po drogach gminnych i wykonanie przejść dla
pieszych.
Poruszył temat zakazu parkowania na drogach dojazdowych do SET-a. Poprosił
o wycinkę zarośli na tym terenie i zgodę na parkowanie wzdłuż jednego
pobocza. Parking, który jest niestety jest zbyt mały, aby pomieścić wszystkie
samochody. Zauważył, że gdyby była potrzeba interwencji straży albo
pogotowia, to nie byłoby szans, żeby przejechali ul. Żwirową.
Poprosił również o przyśpieszenie realizacji wniosków z zebrania wiejskiego.
Ad. 11.
Wójt Gminy powiedział, że:
- w sprawie wody, Wójt powiedział, że sam jej nie miał, bo akurat w tym
przypadku sytuacja dotyczyła przede wszystkim Kaniowa. Przede wszystkim
dopóki nie będą wymienione rury azbestowe, dopóty nie może być podniesione
ciśnienie w sieci, przy takim rozbiorze jaki miał miejsce ostatnio. Ponadto w
Kaniowie, w przeciwieństwie do innych sołectw jak Janowice czy Bestwina,
mieszkańcy mają dużo bardziej utrudnioną możliwość korzystania ze studni.
Woda do podlewania, czy bieżącego dbania o areały pochodzi najczęściej ze
studni. W Kaniowie natomiast wody w studniach nie ma ze względu na żwirowe
podłoże, a eksploatacja żwiru powoduje, iż woda z tych studni ucieka. Niemniej
jednak jeżeli nie będziemy priorytetowo traktować wymiany sieci
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wodociągowej, o której nie mówił pierwszy raz, to takie sytuacje mogą się
pojawiać częściej. Powiedział, że czeka na rozporządzenia ministerialne, które
dadzą możliwość aplikowania po środki zewnętrzne, bo bez nich takich
inwestycji nie jesteśmy w stanie zrealizować, bo po prostu nas nie stać
- wnioski w sprawie monitoringu – powiedział, że ustali cały zakres z
dyrektorem GZOSiP-u. Jeżeli jest możliwość wykonania pewnych rzeczy z
środków zewnętrznych to trzeba z tego korzystać.
- przejście dla pieszych na ul. Bialskiej – wniosek zostanie przekazany do
Zarządu Dróg Powiatowych.
- w sprawie miejsc parkingowych na Ośrodku Sportów Wodnych w Kaniowie
Wójt Gminy powiedział, że miejsc jest mało, podczas tak dużych imprez jak ta,
która była w tym tygodniu. Obawia się jednak o jedną rzecz. Urząd zrobi
wycinkę i przygotuje miejsca postojowe, dając ciche przyzwolenie na to.
Uważa, że tutaj główną rolę musi spełniać policja, która powinna egzekwować
prawidłowe parkowanie. Jeżeli jest odcinek prosty i jest możliwość
przejechania, to nie ma problemu. Jeżeli jednak samochody stoją po jednej i
drugiej stronie jezdni, na zakrętach, to rzeczywiście trudno się tam przecisnąć
nawet osobowym samochodem. Gdyby była potrzeba interwencji straży czy
karetki, to faktycznie byłoby to niemożliwe. Działania zapobiegawcze takim
sytuacjom należą do policji. Z tego co wie zostały tam podjęte stosowne ruchy
nie tylko w pierwszy weekend czerwca, ale też wcześniej.
- wnioski z zebrań wiejskich są na bieżąco realizowane.
Radny Powiatowy Jan Stanclik powiedział, że chce się ustosunkować do
wniosków złożonych do Rady Powiatu przez sołtysa Kaniowa podczas ostatniej
sesji. W miejscowości Kaniów odbyła się wizja. Zarząd Dróg Powiatowych
skierował wniosek do Zarządu Kolei do Sosnowca, niestety do dnia dzisiejszego
nie ma odpowiedzi w tej sprawie.
Odnosząc się do wniosków skierowanych przez sołtysa Kaniów powiedział, że
niestety część z nich w planie nie zostało ujętych.
- w przedmiotowym planie rozwoju nie ujęto przebudowy skrzyżowania ulic
Witosa. Batalionów Chłopskich. Dankowickiej i Krzywolaków i na chwilę
obecną nie jest możliwe zlecenie opracowania projektu technicznego.
- zlecono do wykonanie umocnienie wlotu i wylotu przepustu w ciągu ul. Św.
Floriana na skrzyżowaniu z ul. Dankowicką. Termin wykonania do 15 lipca br.
- w dniu 27 maja br. przedstawiciele Wydziału Komunikacji i Transportu
Starostwa Powiatowego w Bielsku- Białej oraz ZDP w Bielsku-Białej dokonali
objazdu dróg powiatowych. Wnioski i usterki wykazane w protokole będą
sukcesywnie realizowane w 2015r.
- w sprawie lokalizacji dodatkowych przejść dla pieszych na ul. Krzywolaków i
Batalionów Chłopskich zwołana zostanie wizja lokalna, o terminie której Sołtys
Kaniowa zostanie poinformowany odrębnie. Poruszona zostanie także sprawa
ujęta w piśmie Sołtysa, dotycząca uzupełnienia oznakowania przejść w
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rejonie szkoły i kościoła tym bardziej, że w ubiegłym roku w rejonie
szkoły wykonano pasy spowalniające i biało-czerwone oznakowanie poziome
przejścia dla pieszych.
- na terenie powiatu bielskiego trwają jeszcze prace związane z remontami
cząstkowymi nawierzchni, które zamierzamy zakończyć do 30 czerwca br.
Prace te zostaną przeprowadzone także na ul. Jawiszowickiej, Ludowej,
Młyńskiej, Batalionów Chłopskich i Rybackiej.
Po zbilansowaniu wydatków możliwe będzie określenie wielkości środków
pozostałych i ewentualne wykonanie robót w zakresie poprawy stanu
nawierzchni drogowych np. wyprofilowanie nawierzchni w miejscach
zaniżonych.
- prace związane z bieżącym utrzymaniem zieleni (wycinka samosiejek) i
udrożnieniem rowów prowadzone są na terenie powiatu corocznie,
sukcesywnie, do wysokości środków finansowych, które możemy przeznaczyć
w ramach środków na bieżące utrzymanie dróg.
W Janowicach zostały przycięte gałęzie w rejonie pasieckim, radnym wnosił o
usunięcie drzew, niestety mają powyżej 10-ciu lat i nie mogą zostać wycięte.
Został przycięte pobocze wzdłuż lasu jadąc do Leśniczówki.
Radny powiatowy zwrócił się do Zarządu Dróg Powiatowych w sprawie
ul. Krakowskiej. Droga ta ma być sukcesywnie poprawiana.
Radny pogratulował Wójtowi udzielenia absolutorium przez Radę Gminy.
Odpowiedzi udzielone przez Wójta Gminy Bestwina na wnioski z zebrań
wiejskich.
W odpowiedzi na wnioski z posiedzenia Rady Sołeckiej w Kaniowie w dniu
12 maja b.r. informuję, że:
1. Wykonany i aktualny jest projekt wymiany sieci wodociągowej w
sołectwie Kaniów.
Zgodnie z informacją przedstawioną w piśmie ST.7021.7.2015 z dnia
27.03.2015r. wymiana tej sieci jest priorytetem w bieżącej kadencji. Na
ten cel planujemy pozyskać środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na
Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Oczekujemy na nabór wniosków,
który ogłoszony zostanie na przełomie 2015/2016r.
2. Do dnia dzisiejszego na konto Gminy Bestwina nie wpłynęły żadne środki
z opłaty eksploatacyjnej PG Silesia.
3. Przepusty na terenie gminy czyszczone, bądź przebudowywane są na
bieżąco, zgodnie z harmonogramem robót. W sołectwie Kaniów do dnia
12 czerwca b.r. wyczyszczony zostanie przepust przy ul. Łabędziej,
dokończone zostaną również prace związane z udrożnieniem rowów przy
tej ulicy. W dniu 10 czerwca rozpoczęte zostaną prace związane z
wymianą przepustów przy ul. Dankowickiej, zgodnie z wnioskami
15

mieszkańców. Dodatkowo Zarząd Dróg Powiatowych przebudował
przepust w rejonie skrzyżowania ulic Dankowickiej i Św. Floriana. W
ramach udrożnienia rowu Młynówka wykonano także czyszczenie
przepustu przy ul. Olchowej w Kaniowie.
4. Tabliczki z nazwami ulic uzupełniane są na bieżąco, na podstawie
zgłoszeń mieszkańców i wniosków z objazdów pracowników służb
gminnych. W sołectwie Kaniów zamontowano tabliczki przy ul. Modrej i
Wiślanej. Zakupione są tabliczki z nazwami ulic: Myśliwskiej i Ludowej.
Wykonano dla nich odpowiednie słupki i montaż tablic zostanie
wykonany do 16 czerwca b.r.
Pismo stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
Ad 12. Zamknięcie sesji.
Dziękując wszystkim za udział w obradach, za dyskusję Przewodniczący Rady
zamknął VII sesję Rady Gminy Bestwina w dniu 15 czerwca 2015 roku. Sesja
rozpoczęła się o godz. 14:30, a zakończyła o godz. 16:00.
Prot.
B. Małysz-Zbijowska

Sekretarz obrad
Grzegorz Owczarz
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