Bestwina, dn. 14 marca 2016r.
BR.0002.2.2016
P r o t o k ó ł Nr XV/2016
z sesji Rady Gminy Bestwina odbytej w dniu 14 marca 2016 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 13 radnych. Nieobecnym
usprawiedliwionym był radny Marcin Pasierbek, nieusprawiedliwiony nieobecny to radny
Mariusz Solich.
Protokół obejmuje uchwały Rady Gminy Bestwina od Nr XV/100/2016 do Nr XV/111/2016.
Sesja rozpoczęła się o godz. 15:00.
W sesji uczestniczyli: Radni, Wójt Gminy Bestwina Artur Beniowski, Zastępca Wójta Marcin
Kanik, Skarbnik Gminy Anita Kubik, Sekretarz Gminy Arkadiusz Maj, kierownicy Urzędu
Gminy, radni Rady Powiatu Bielskiego: radny Jan Stanclik, radny Grzegorz Gawęda i radny
Bogusław Stolarczyk, Redaktor Naczelny „Magazynu Gminnego” Sławomir Lewczak,
redaktora „Gazety Region” Paweł Hetnał.
Porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XIV/2016 Rady Gminy z dnia 25 stycznia 2016r.
5. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w 2015r.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1) zmiany Uchwały Nr XII/91/2015 Rady Gminy Bestwina z dnia 10 grudnia 2015 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina,
2) zmiany Uchwały Nr XII/92/2015 z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu
Gminy Bestwina na rok 2016,
3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Bestwinie za 2015 rok,
4) udzielenia Powiatowi Bielskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej
przeznaczonej na świadczenie usług przewozowych w zakresie publicznego transportu
zbiorowego na terenie Powiatu Bielskiego,
5) udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na
dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w
Bielsku-Białej,
6) przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Bestwina,
7) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bestwina,
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8) powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień dla
zawodników, trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla innych osób
wyróżniających się osiągnięciami w dziedzinie działalności sportowej,
9) wyrażenia lub niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2017
roku,
10) apelu dotyczącego przywrócenia połączeń kolejowych na linii Czechowice-Dziedzice
- Oświęcim.
8. Informacja Wójta Gminy Bestwina o zgłoszonych żądaniach wypłaty odszkodowań z
tytułu obniżenia wartości nieruchomości i wydanych decyzjach o naliczeniu opłaty
planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w 2015 roku na skutek uchwalenia
lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
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 XV sesję VII kadencji Rady Gminy. Na podstawie listy obecności
radnych stwierdził prawomocność sesji, gdyż w chwili rozpoczęcia sesji na sali było 9
radnych na 15 radnych ustawowego składu Rady Gminy.
Ad.2
Sekretarzem obrad, zgodnie z harmonogramem, jednogłośnie wybrany został radny Łukasz
Greń.
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 wprowadzenie do porządku obrad
dwóch dodatkowych projektów uchwał w sprawie:
 opłaty prolongacyjnej,
 zmiany uchwalonego Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy
Bestwina na lata 2016-2020.
Głos zabrał Wójt Gminy Bestwina informując radnych, że projekty w/w uchwał zostały
wprowadzone do porządku obrad ze względu na termin obowiązywania.
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 projektów uchwał w sprawie:
 opłaty prolongacyjnej,
 zmiany uchwalonego Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy
Bestwina na lata 2016-2020.
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Wniosek Wójta Gminy Bestwina został przyjęty 9 głosami „za”, tj. „jednogłośnie”.
Kolejno poddał pod głosowanie zmieniony porządek obrad, który w wyniku głosowania
został przyjęty 9 głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Porządek obrad po wprowadzonych zmianach:
Porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XIV/2016 Rady Gminy z dnia 25 stycznia 2016r.
5. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w 2015r.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1) zmiany Uchwały Nr XII/91/2015 Rady Gminy Bestwina z dnia 10 grudnia 2015 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina,
2) zmiany Uchwały Nr XII/92/2015 z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu
Gminy Bestwina na rok 2016,
3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Bestwinie za 2015 rok,
4) opłaty prolongacyjnej,
5) udzielenia Powiatowi Bielskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej
przeznaczonej na świadczenie usług przewozowych w zakresie publicznego
transportu zbiorowego na terenie Powiatu Bielskiego,
6) udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na
dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w
Bielsku-Białej,
7) zmiany uchwalonego Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy
Bestwina na lata 2016-2020,
8) przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Bestwina,
9) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bestwina,
10) powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień dla
zawodników, trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla innych osób
wyróżniających się osiągnięciami w dziedzinie działalności sportowej,
11) wyrażenia lub niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2017
roku,
12) apelu dotyczącego przywrócenia połączeń kolejowych na linii CzechowiceDziedzice - Oświęcim.
8. Informacja Wójta Gminy Bestwina o zgłoszonych żądaniach wypłaty odszkodowań z
tytułu obniżenia wartości nieruchomości i wydanych decyzjach o naliczeniu opłaty
planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w 2015 roku na skutek uchwalenia
lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
9. Informacje bieżące.
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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 nr XIV/2016 z sesji Rady Gminy
Bestwina z dnia 25 stycznia 2016 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 9 głosami „za”
tj. jednogłośnie.
Ad.5
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej przedstawił Wójt Gminy Artur Beniowski:
 przygotowanie i współdziałanie dotyczące pozyskania środków unijnych dla lokalnej
grupy działania i grupy rybackiej. Zostały spełnione formalne wymogi jakie przedstawiło
ministerstwo i grupa rybacka została zakwalifikowana do programu. Jeżeli chodzi o
lokalna grupę działania została przyznana mniejsza kwota dofinansowania, będzie to
jeszcze konsultowane w Urzędzie Marszałkowski w Katowicach. Wójt przedstawił
inwestycje jakie były wykonane z funduszy dla lokalnej grupy działania:
 kilka odcinków chodników,
 zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Zdrowia w Bestwinie
 dodatkowy zbiornik w stacji uzdatniania wody.
Wójt poinformował, że z tych funduszy mogą również korzystać lokalni przedsiębiorcy,
stowarzyszenia, organizacje, jest to dofinansowanie na poziomie od 50% do 85%;
 przygotowywany jest wniosek do RPO (Regionalny Program Operacyjny) na
termomodernizację budynku szkoły w Bestwince, w trzecim kwartale powinien być
wybrany wykonawca tej inwestycji;
 trwają prace nad zmianą studium do planu zagospodarowania przestrzennego naszej
gminy, odbędzie się spotkanie tzw. komisji urbanistycznej, która przeanalizuje wszystkie
przedstawione uwagi. Jeżeli chodzi o plan zagospodarowania przestrzennego północnej
części Kaniowa to plan zostanie wyłożony do 17 marca, a uwagi dotyczące planowanych
zmian należy składać do końca marca;
 odbywały się zebrania sprawozdawcze oraz sprawozdawczo – wyborcze naszych
organizacji i stowarzyszeń;
 przygotowanie się do wdrożenia przez GOPS programu tzw. 500 plus, który zaczyna się
1 kwietnia i od tego dnia można składać wnioski.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej został przygotowany do programu został
oddelegowany pracownik w ramach porozumienia między Urzędem a GOPS do obsługi
tych świadczeń;
 wójt uczestniczył w konwencie śląskiego związku gmin i powiatów na którym były
podejmowane trzy tematy:
 środowiskowy – dotyczy zmiany planu gospodarki odpadami dla województwa
śląskiego oraz informacja o przygotowywaniu się rządu do wprowadzenia zakazu
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handlu tzw. odpadami (miał, flot) związane to jest z zanieczyszczeniem powietrza
(smog),
 program 500 plus,
 reforma oświaty – w związku z tym wójt poinformował, że mogą wystąpić problemy z
przyjęciem najmłodszych dzieci do przedszkola ale proces rekrutacyjny jest jeszcze
niezamknięty więc więcej informacji zostanie podanych w późniejszym terminie;
podsumowanie ferii zimowych;
wójt i przewodniczący rady uczestniczyli w sesji rady powiatu – z prac na drogach
powiatowych będzie wykonany remont mostu na ul. Kościelnej. Na remont starostwo
otrzymało środki z tzw. „powodziówek”;
w urzędzie zostały rozstrzygnięte przetargi na cząstkowe remonty dróg. Wygrała firma
BETONIT z Czechowic-Dziedzic, został wybrany wykonawca na czyszczenie rowów,
przepustów, na wycinkę drzew, krzewów;
ogłoszono przetarg na wymianę sieci wodociągowej w sołectwie Kaniów, rozstrzygniecie
odbędzie się 23 kwietnia br.;

 w dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie części burmistrzów, wójtów wraz z obsługa
prawną urzędów i skarbników w sprawie komunikacji pasażerskiej PKS-u. Wójt
przedstawił koszty jakie ponosiła gmina w poprzednich latach oraz jakie ponosi obecnie
dopłacając do przewozów PKS-u. Zaapelował również do przewodniczącego komisji
rozwoju o spotkanie się w niniejszej sprawie.
Przewodniczący zwrócił się z pytaniem do wójta o wstępną informację dotyczącą ilości
dzieci idących do 1 klasy.
Pan wójt poinformował, że po comiesięcznych spotkaniach z dyrektorami szkół ma ogólny
zarys, ale konkretne informacje będą dopiero po zakończeniu rekrutacji.
O godz. 1520 dotarł na sesje radny Stanisław Nycz.
Ad. 6
Wobec nieobecności Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Łukasza Furczyka sprawozdanie
z działalności Komisji w roku 2015 zostało odczytane przez Panią Barbarę Pacholską.
W roku 2015 Komisja Rewizyjna odbyła 6 posiedzeń
20 maja - opiniowała wykonanie budżetu
3 czerwca – przeprowadziła kontrolę SP ZOZ
3 czerwca – kontrola nieprawidłowości w jednostce pomocniczej Gminy Bestwina (Zebranie
Wiejskie Bestwina - wybory)
22 lipca - kontrola prac związanych z wykaszaniem poboczy
21 października - kontrola GOPS
25 listopada - kontrola GZOSiP
Wypracowane wnioski oraz opinie Komisji zostały przedstawione Radzie Gminy.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.
Ad. 7
Rada Gminy w liczbie 10 radnych przystąpiła do rozpatrzenia projektów uchwał.
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Opinie do projektów uchwał, wypracowane na wspólnym posiedzeniu komisji stałych w dniu
10 marca 2016 roku, przedstawiał Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Stanclik.
Przewodniczący Jerzy Stanclik przystąpił do rozpatrzenia projektów uchwał:
1) zmiany Uchwały Nr XII/91/2015 Rady Gminy Bestwina z dnia 10 grudnia 2015 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina,
2) zmiany Uchwały Nr XII/92/2015 z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu
Gminy Bestwina na rok 2016,
 Wyjaśnień do obu projektów uchwał udzielił Wójt i Skarbnik Gminy
 zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina
dotyczą umowy ze spółką energetyczną Energia Optimum Sp. z o.o. na lata 20162017,
 zmiany w budżecie dotyczą
o przekazania kwoty 10 000,00 zł Państwowej Straży Państwowej w Bielsku-Białej
na zakup nowego samochodu pożarniczego
o przetargu na wymianę sieci wodociągowej w sołectwie Kaniów
o dostosowania schodów w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Janowicach
schodów do wymogów przeciw pożarowych.
 Przewodniczący Jerzy Stanclik
poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy,
pozytywnie i jednogłośnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr
XII/91/2015 Rady Gminy Bestwina z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Bestwina.
Brak dyskusji i uwag.


Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XV/100/2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr
XII/91/2015 Rady Gminy Bestwina z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina została przyjęta 10 głosami „za”,
tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu.

Na obrady Rady Gminy o godz. 1530 dotarł radny Marek Szymański.
 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy pozytywnie
i jednogłośnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/92/2015
z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok 2016.
Brak dyskusji i uwag.


Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XV/101/2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr
XII/92/2015 z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok
2016 - została przyjęta 10 głosami „za”, 1 głos „wstrzymujący”.
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Uchwała stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu.
3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Bestwinie za 2015 rok,
 Wyjaśnień udzielił Wójt Gminy.
Wójt w skrócie przedstawił sprawozdanie finansowe Ośrodka Zdrowia oraz
poinformował, że ubiegły rok zakończono bilansem dodatnim.
 Przewodniczący Jerzy Stanclik
poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy,
pozytywnie i jednogłośnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Bestwinie za 2015 rok,
Brak dyskusji i uwag.


Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XV/102/2016 w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Bestwinie za 2015 rok została przyjęta 11 głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu.

4) opłaty prolongacyjnej
 Wyjaśnień udzielił Wójt.
Zmiany związane są z dostosowaniem uchwały do obowiązującej Ordynacji Podatkowej.
 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy pozytywnie
i jednogłośnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie opłaty prolongacyjnej
Brak dyskusji i uwag.


Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XV/103/2016 w sprawie opłaty prolongacyjnej
została przyjęta 11 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu.

5) udzielenia Powiatowi Bielskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej
przeznaczonej na świadczenie usług przewozowych w zakresie publicznego
transportu zbiorowego na terenie Powiatu Bielskiego,
 Wyjaśnień udzielił Wójt Gminy.
Uchwała dotyczy przekazania środków na przewóz osób przez PKS. Kwotę przeznaczoną
na ten cel można dopiero przekazać powiatowi po przyjęciu niniejszej uchwały.
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 Przewodniczący Jerzy Stanclik
poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy
pozytywnie i jednogłośnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie udzielenia
Powiatowi Bielskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej przeznaczonej na
świadczenie usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego na
terenie Powiatu Bielskiego,
Brak dyskusji i uwag.


Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XV/104/2016 w sprawie udzielenia Powiatowi
Bielskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej przeznaczonej na
świadczenie usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego na
terenie Powiatu Bielskiego została przyjęta 11 głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu.

6) udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na
dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w
Bielsku-Białej,
 Wójt Gminy poinformował zebranych, że projekt uchwały szczegółowo omówiono na
komisji.
 Przewodniczący Jerzy Stanclik
poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy,
pozytywnie i jednogłośnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy
finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie
działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej.
Brak dyskusji i uwag.
Na obrady Rady Gminy o godz. 1545 dotarł radny Łukasz Furczyk.



Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XV/105/2016 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie
działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej
została przyjęta 12 głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do nin. protokołu.

7) zmiany uchwalonego Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy
Bestwina na lata 2016-2020
 Wyjaśnień udzielił Wójt informując o zmianie treści punktu 2 Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Bestwina. Szczegółowo zostały one omówione
na posiedzeniu komisji.
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 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy pozytywnie
i jednogłośnie zaopiniowały projekt uchwały w zmiany uchwalonego Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Bestwina na lata 2016-2020
Brak dyskusji i uwag.


Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XV/106/2016 w sprawie zmiany uchwalonego
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Bestwina na lata
2016-2020 została przyjęta 12 głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do nin. protokołu.

8) przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Bestwina,
 Projekt uchwały omówił Pan Wójt, że środki finansowe przeznaczone na ten program są
ujęte w budżecie. Od 2 lat gmina współpracuje ze schroniskiem w Bielsku-Białej.
 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że komisje stałe Rady Gminy pozytywnie
i jednogłośnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad
bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
Bestwina.
Brak dyskusji i uwag.


Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XV/107/2016 w sprawie przyjęcia programu
opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie gminy Bestwina została przyjęta 12 głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do nin. protokołu.

9) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bestwina,
 Wójt Gminy wyjaśnił przyczynę ponownej uchwały dotyczącej regulaminu czystości i
porządku. Regulamin przyjęty uchwałą w styczniu musiał zostać zmienione ze względu
na nieścisłości, które przedstawił Nadzór Prawny.
 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że komisje stałe Rady Gminy pozytywnie
i jednogłośnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy Bestwina.
Brak dyskusji i uwag.


Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XV/108/2016 w sprawie regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy Bestwina, została przyjęta 12 głosami „za”, tj.
jednogłośnie.
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Uchwała stanowi załącznik nr 14 do nin. protokołu.
10) powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień dla
zawodników, trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla innych osób
wyróżniających się osiągnięciami w dziedzinie działalności sportowej,
 Wyjaśnień projektu uchwały udzielił Wójt Gminy.
Wójt przestawił zgodnie z przyjętym regulaminem osoby proponowane na członków
komisji, są to: Magdalena Wodniak-Foksińska, Jerzy Stanclik, Roman Pacyga.
 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy pozytywnie
i jednogłośnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie powołania Komisji ds.
opiniowania wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów za
osiągnięte wyniki sportowe oraz dla innych osób wyróżniających się osiągnięciami w
dziedzinie działalności sportowej.
Brak dyskusji i uwag.


Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XV/109/2016 w sprawie powołania Komisji ds.
opiniowania wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów
za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla innych osób wyróżniających się
osiągnięciami w dziedzinie działalności sportowej została przyjęta 12 głosami „za”, tj.
jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do nin. protokołu.

11) wyrażenia lub niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2017
roku
 Wyjaśnień udzielił Wójt Gminy przedstawiając argumenty za i przeciw wyodrębnieniu
funduszu sołeckiego. Wyraził swoje negatywne zdanie na temat wyodrębnienia funduszu
w przedstawionej formie. Uważa, że środki podzielone na poszczególne sołectwa nie dają
takich możliwości inwestycyjnych jak zgromadzone do jednej puli.
 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy, na
posiedzeniu w dniu 10 marca 2016 r. głosowały nad dwoma projektami uchwał w
sprawie:
 wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2017 roku
Wynik głosowania: 2 głosy „za”, 9 głosów „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się”,
przy 12 radnych obecnych na sali obrad.
 niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2017 roku.
Wynik głosowania: 9 głosów „za”, 2 głosy „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się”,
przy 12 radnych obecnych na sali obrad.

10

Wobec powyższego głosowania Komisje stałe Rady Gminy pozytywnie zaopiniowały
projekt uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu
sołeckiego w 2017 roku.
Wynik głosowania: 9 głosów „za”, 2 głosy „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się” , przy 12
radnych obecnych na sali obrad.
Brak dyskusji i uwag.
 Przewodniczący Jerzy Stanclik, również na sesji, przeprowadził głosowanie nad dwoma
projektami uchwał w sprawie:
 wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2017 roku. Wynik
głosowania: 2 głosy „za”, 10 głosów „przeciw”, -- głosy „wstrzymujące się” przy 12
radnych obecnych na sali obrad.
 niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2017 roku. Wynik
głosowania: 10 głosów „za”, 2 głosy „przeciw”, -- głosy „wstrzymujące się” przy 12
radnych obecnych na sali obrad.
W wyniku przeprowadzonych głosowań, podjęta została Uchwała Nr XV/110/2016 w
sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2017 roku.
Uchwała stanowi załącznik nr 16 do nin. protokołu.
Na obrady Rady Gminy o godz. 1605 dotarła Pani Maria Maroszek.
12) apelu dotyczącego przywrócenia połączeń kolejowych na linii Czechowice-Dziedzice
- Oświęcim
 Wyjaśnień udzielił Wójt Gminy Bestwina.
Przedstawił sytuację dotyczącą połączeń kolejowych oraz zamierzenia jakie podjęły
sąsiadujące gminy. Poinformował o przesłaniu niniejszej uchwały wraz z apelem do
poszczególnych instytucji oraz parlamentarzystów z naszego regionu.
 Przewodniczący Jerzy Stanclik
poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy,
pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie apelu dotyczącego przywrócenia
połączeń kolejowych na linii Czechowice-Dziedzice - Oświęcim
Brak dyskusji i uwag.


Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XV/111/2016 w sprawie apelu dotyczącego
przywrócenia połączeń kolejowych na linii Czechowice-Dziedzice - Oświęcim została
przyjęta 13 głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 17 do nin. protokołu.

Ad 8.
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Stanclik odczytał informację Wójta Gminy Bestwina o
zgłoszonych żądaniach wypłaty odszkodowań z tytułu obniżenia wartości nieruchomości i
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wydanych decyzjach o naliczeniu opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości
nieruchomości w 2015 roku na skutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
Brak zapytań i uwag.
Pismo stanowi załącznik nr 18 do nin. protokołu.
Ad 9.
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Stanclik poinformował, że:
 Państwo radni otrzymali dzisiaj druki oświadczeń majątkowych, które należy złożyć na
ręce Przewodniczącego Rady Gminy wraz z kopią swojego zeznania podatkowego o
wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) do dnia 30 kwietnia, według
stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.
 Przewodniczący Rady Jerzy Stanclik odczytał sprawozdanie Wójta z wysokości średnich
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w
placówkach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
Pismo stanowi załącznik nr 19 do nin. protokołu.

Ad 10.
W ramach wniosków i zapytań radnych oraz rad sołeckich Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Stanclik w pierwszej kolejności odczytał:
 Wnioski z posiedzenia Rady Sołeckiej w Kaniowie z dnia 19.01.2016 r.
Rada sołecka wnioskuje o:
 interwencję w Zarządzie Powiatowym o odśnieżanie oraz o pomalowanie pasów na
drogach i parkingach;
 interwencję o poprawę funkcjonowania Ośrodka Zdrowia w Kaniowie.
Protokół stanowi załącznik nr 20 do nin. Protokołu.
 Pismo Rady Sołeckiej z dnia 12.02.2016 r. w sprawie podjęcia starań o utrzymanie i
poprawę funkcjonowania Ośrodka Zdrowia w Kaniowie.
Pismo stanowi załącznik nr 21 do nin. protokołu.
W ramach wniosków i zapytań radnych głos zabrali:
Radna Maria Maroszek z prośbą o zaasfaltowanie dziur na ul. Ludowej w trybie pilnym.
Pan Wójt wyjaśnił, że jeżeli warunki pogodowe pozwolą to dziury zostaną zaasfaltowane.
Pan radny powiatowy Bogusław Stolarczyk zaprosił Pana Wójta i Pana Przewodniczącego na
posiedzenie Komisji Gospodarki, Transportu i Rozwoju Gospodarczego w przyszłą środę (23
marzec) na godz. 1530.
Pan Łukasz Furczyk zapytanie do Pana Wójta kiedy ostatnio był robiony przegląd i badanie
wałów przeciwpowodziowych na terenie Kaniowa i jaki był ich stan, a także czy będą
wykonywane jakieś prace ponieważ stan ich niezadawalający.
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Pan Wójt wyjaśnił, że przegląd wałów jest wykonywany przez Śląski Zarząd Melioracji i
Urządzeń Wodnych corocznie na wiosnę i w miejscach gdzie te wały są zagrożone dokonują
napraw. Jeżeli chodzi o kompleksowy remont wałów to systematycznie od kilku lat są
wysyłane pisma do Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych ale w odpowiedzi
otrzymujemy jedynie zapewnienia, że są w trakcie przygotowania projektów.
Pan Grzegorz Kołodziejczyk zapytanie do Pana Przewodniczącego dotyczące ilości podpisów
pod petycją mieszkańców Kaniowa o utrzymanie Filii Ośrodka Zdrowia w sołectwie Kaniów.
Pana Przewodniczący udzielił odpowiedzi, że liczba podpisów to około 300 osób.
Zasugerował, aby komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego
obradowała na ten temat.
Pan Krzysztof Wróbel zgłosił w imieniu mieszkańców ul.Zagrodniej w Bestwince problem
zabrudzenia asfaltu i zniszczenia poboczy od ul. Św. Floriana do ul. Zagrodniej.
Pan Wójt poprosił o zgłaszanie na bieżąco takich sytuacji ponieważ, zgodnie z zezwoleniem
wydanym przez starostę, firma ma utrzymywać drogi dojazdowe na które mają pozwolenie w
stanie w jakim zastali.
Pan Roman Pacyga poinformował o katastrofalnym stanie rowów przy ul. Ludowej.
Odpowiedzi udzielili radny powiatowy Bogusław Stolarczyk sugerując przekazanie
niniejszego problemu do powiatu, oraz radny powiatowy Grzegorz Gawęda który informując
o oczekiwaniu powiatu na środki z powodziowych funduszy.
Ad. 11
W związku z wnioskami radnych i mieszkańców Przewodniczący Rady Jerzy Stanclik
odczytał odpowiedzi Zarządu Dróg Powiatowych na wystosowane do nich pisma.
 Pismo z dnia 26.01.2016r.
W odpowiedzi na pismo nr ST.720.6.2016 dotyczące zastrzeżeń co do jakości odnośnie
zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Waszej Gminy – Zarząd Dróg
Powiatowych w Bielsku-Białej informuje, że drogi powiatowe na terenie Gminy Bestwina są
utrzymywane zgodnie z zatwierdzonym operatem zimowego utrzymania oraz standardami.
Nie mniej jednak z uwagi na wniesione zastrzeżenia, telefonicznie poinformowano o tym
fakcie Wykonawcę tj. Firma REZBUD oraz zobowiązano go do złożenia wyjaśnień.
Ponadto została wzmożona kontrola sprawdzająca wykonywanie prac przy zimowym
utrzymaniu dróg.
Pismo stanowi załącznik nr 22 do nin. protokołu.
 Pismo z dnia 01.02.2016r.
Dotyczy: bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Bestwina.
W odpowiedzi na pisma znak: ST.720.167.2015 i ST.720.8.2016 Zarząd Dróg Powiatowych
w Bielsku-Białej informuje, że ubytki w jezdniach dróg powiatowych na terenie Gminy
Bestwina zostaną zlikwidowane w najbliższym możliwym okresie. Także zostaną
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wyczyszczone studnie kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Czechowickiej na odcinku od
posesji nr 24 do posesji nr 28.
Prace związane z udrożnieniem rowów wzdłuż dróg powiatowych będą realizowane dopiero
po wyłonieniu w drodze przetargu wykonawcy i po zabezpieczeniu środków finansowych na
ten cel.
Pismo stanowi załącznik nr 23 do nin. protokołu.
Pan Grzegorz Kołodziejczyk poinformował, że rowy przy ul. Czechowickie zostały
wyczyszczone.
Pan Wójt przekazał informację, że rowy przy ul. Dworkowej, ul. Witosa oraz częściowo ul.
Krakowskiej również zostały wyczyszczone.
Pani Maria Maroszek zgłosiła problem z wiszącymi gałęziami drzew stwarzającymi
zagrożenie przy ul. Bialskiej i ul. Krakowskiej.

Ad 12.
Dziękując wszystkim za udział w obradach, za dyskusję Przewodniczący Rady zamknął XV
sesję Rady Gminy Bestwina w dniu 14 marca 2016 roku. Sesja rozpoczęła się o godz. 1500 a
zakończyła o godz. 1620.

Protokolant

Sekretarz obrad

Przewodniczący Rady

Arkadiusz Maj

Łukasz Greń

Jerzy Stanclik

14

