Bestwina, dn. 2 czerwca 2016r.
BR.0002.4.2016
P r o t o k ó ł Nr XVII/2016
z sesji Rady Gminy Bestwina odbytej w dniu 2 czerwca 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 Jerzy Stanclik, nieusprawiedliwiony nieobecny to radny
Mariusz Solich.
Protokół obejmuje uchwały Rady Gminy Bestwina od Nr XVII/123/2016 do Nr
XVII/126/2016.
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, radni Rady Powiatu
Bielskiego: radny Jan Stanclik, radny Grzegorz Gawęda i radny Bogusław Stolarczyk, Sołtys
Sołectwa Kaniów Marek Pękala, Redaktor Naczelny „Magazynu Gminnego” Sławomir
Lewczak.
Porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad Rady Gminy.
4. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XVI/2016 Rady Gminy z dnia 25 kwietnia 2016r.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1) przyjęcia na podstawie porozumienia zadań dotyczących zarządzania publicznymi
drogami powiatowymi leżącymi w granicach administracyjnych gminy Bestwina,
2) uchylenia uchwały Rady Gminy Bestwina nr XVI/118/2016 w przedmiocie przyjęcia
do realizacji wieloletniego programu polityki zdrowotnej na lata 2016-2018 pn.
"Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o
szczepienia przeciwko pneumokokom w Gminie Bestwina",
3) przyjęcia do realizacji wieloletniego programu polityki zdrowotnej na lata 2016-2018
pn. "Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o
szczepienia przeciwko pneumokokom w Gminie Bestwina",
4) likwidacji Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Bestwinie.
6. Informacje bieżące.
7. Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich.
8. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania.
9. Zamknięcie sesji.
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Ad.1
Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Nycz przywitał serdecznie wszystkich radnych Rady
Gminy Bestwina, Wójta Artura Beniowskiego oraz wszystkich obecnych na sali obrad
wymienionych na wstępie. Otworzył XVII sesję VII kadencji Rady Gminy. Na podstawie
listy obecności radnych stwierdził prawomocność sesji, gdyż w chwili rozpoczęcia sesji na
sali było 11 radnych na 15 radnych ustawowego składu Rady Gminy.
Ad.2
Sekretarzem obrad, zgodnie z harmonogramem, jednogłośnie wybrana została radna Maria
Maroszek.
Ad.3
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Stanisław Nycz przedstawił porządek obrad, który
otrzymali wszyscy radni (zał. nr 4 do nin. protokołu).
Następnie wniósł o wprowadzenie do porządku obrad dwóch dodatkowych punktów:
1- Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej (jako punkt 5.)
2- Na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej punkt w sprawie przedstawienia

wniosków na temat pisma otrzymanego z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczącego
możliwości naruszenia przez Radnych Rady Gminy Bestwina przepisów ustawy o
samorządzie gminnym oraz ustawy – Kodeks Wyborczy (jako punkt 7.)
Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Nycz zapytał radnych, czy są inne propozycje.
Wobec braku innych propozycji w pierwszej kolejności poddał pod głosowanie
wprowadzenie do porządku obrad dodatkowych punktów:
1- Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej (jako punkt 5.)
2- Na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej punkt w sprawie przedstawienia

wniosków na temat pisma otrzymanego z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczącego
możliwości naruszenia przez Radnych Rady Gminy Bestwina przepisów ustawy o
samorządzie gminnym oraz ustawy – Kodeks Wyborczy (jako punkt 7.)
Propozycja wprowadzenia dodatkowych punktów została przyjęta 11 głosami „za”, tj.
„jednogłośnie”.
Kolejno poddał pod głosowanie zmieniony porządek obrad, który w wyniku głosowania
został przyjęty 11 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 XVI/2016 Rady Gminy z dnia 25 kwietnia 2016r.
5. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
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1) przyjęcia na podstawie porozumienia zadań dotyczących zarządzania publicznymi
drogami powiatowymi leżącymi w granicach administracyjnych gminy Bestwina,
2) uchylenia uchwały Rady Gminy Bestwina nr XVI/118/2016 w przedmiocie przyjęcia
do realizacji wieloletniego programu polityki zdrowotnej na lata 2016-2018 pn.
"Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o
szczepienia przeciwko pneumokokom w Gminie Bestwina",
3) przyjęcia do realizacji wieloletniego programu polityki zdrowotnej na lata 2016-2018
pn. "Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o
szczepienia przeciwko pneumokokom w Gminie Bestwina",
4) likwidacji Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Bestwinie.
7. Przedstawienie wypracowanych na posiedzeniach Komisji Rewizyjnej wniosków na temat
pisma otrzymanego z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczącego możliwości
naruszenia przez Radnych Rady Gminy Bestwina przepisów ustawy o samorządzie
gminnym oraz ustawy – Kodeks Wyborczy
8. Informacje bieżące.
9. Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich.
10. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania.
11. Zamknięcie sesji.
Ad.4
Wiceprzewodniczący Stanisław Nycz stwierdził, że protokół nr XVI/2016 z sesji Rady
Gminy Bestwina z dnia 25 kwietnia 2016 roku sporządzony został prawidłowo i znajduje się
do wglądu na sali obrad, na co dzień znajduje się w Biurze Rady Gminy.
Zapytał, czy radni wnoszą uwagi do protokołu.
Do protokołu nie wniesiono uwag i w wyniku głosowania został on przyjęty 11 głosami „za”
tj. jednogłośnie.
Ad.5
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej przedstawił Wójt Gminy Artur Beniowski:
 Wizytował naszą gminę wicewojewoda śląski Pan Jan Chrząszcz. Omawiano między
innymi temat inwestycji przeciwpowodziowych za które wojewoda odpowiada, tematy
dotyczące programu 500+.
 Odbyła się akademia gminna OSP oraz Święto 3 Maja;
 W Katowicach w Urzędzie Marszałkowskim zostały podpisane umowy na
funkcjonowanie Lokalnych Grup Rybackich oraz Lokalnych Grup Działania w naszym
województwie. Jeżeli chodzi o Lokalne Grupy Działania to zostało bez zmian czyli 15, co
do Lokalnych Grup Rybackich to powstała nowa Grupa Rybacka. W związku z tym do
finansowania mogły być wzięte tylko 2 Grupy: Bielska Kraina i nowa Grupa.
 Odbyło się zebrania Rady Sołeckiej w Kaniowie oraz objazdowe spotkanie z Panią sołtys
Sołectwa Bestwinka, zastępcą wójta i radnym dotyczące funkcjonowania sołectwa;
 Została przeprowadzona wizytacja szkół i przedszkoli na terenie gminy w której
uczestniczyli m.in. Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i
Bezpieczeństwa Publicznego Pani Magdalena Wodniak-Foksińska, Pan Sekretarz,
pracownicy Urzędu;
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 Rozstrzygnięty został przetarg na projekt termomodernizacji budynku przedszkola w
Bestwinie;
 Na chwilę obecną gmina jest na etapie wyboru wykonawcy remontu dachu na budynku
szkoły w Bestwinie;
 Szkoły w Bestwinie i Kaniowie zostały wyposażone w sprzęt do siłowni i elementy
sprzętu sportowego;
 Został wybrany wykonawca salki w przedszkolu w Kaniowie (dotyczy salki w
nieremontowanej części budynku);
 Została wykonana nakładka asfaltowa na ul. Łanowej;
 Rozstrzygnięty został przetarg na II etap wymiany sieci wodociągowej w Kaniowie;
 W trakcie realizacji jest inwestycja modernizacji chodnika przy ul. Floriana, w przyszłym
tygodniu jeżeli pogoda pozwoli będzie położona wzdłuż chodnika nowa nakładka
asfaltowa;
 Odbyły się imprezy gminne, spotkania folklorystyczne oraz Puchar Europy w KajakPolo;
 Zastępca wójta oraz Pani Kierownik Alicja Grygierzec byli na spotkaniu w Katowicach
w sprawie wyboru wariantu przebiegu drogi S1. Na chwilę obecną wszystko wskazuje na
wybór wariantu E (wcześniejszy H). Jest to wariant, który w najmniejszym stopniu
dotyka naszą gminę;
 Otrzymaliśmy pismo od Wojewody Śląskiego w sprawie dofinansowania inwestycji na
ul. Podzamcze, do końca miesiąca powinna zapaść konkretna decyzja co do
dofinansowania;
 W ubiegłym roku przegłosowywane było zabezpieczenie wkładu własnego na wniosek
dotyczący informatyzację gminy. Gmina dostała pozytywną decyzję o dofinansowaniu
projektu, podpisanie umowy powinno nastąpić w połowie czerwca. Wartość projektu to
1 066 tys. zł., wartość dofinansowania 906 tys. zł. Projekt dotyczy pełnej cyfryzacji
gminy, mieszkaniec bez wychodzenia z domu będzie mógł załatwić prawie wszystkie
sprawy w Urzędzie Gminy.
Ad. 6
Rada Gminy w liczbie 11 radnych przystąpiła do rozpatrzenia projektów uchwał.
Opinie do projektów uchwał, wypracowane na wspólnym posiedzeniu komisji stałych w dniu
30 maja 2016 roku, przedstawiał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Stanisław Nycz.
Wiceprzewodniczący Stanisław Nycz przystąpił do rozpatrzenia projektów uchwał:
1) przyjęcia na podstawie porozumienia zadań dotyczących zarządzania publicznymi
drogami powiatowymi leżącymi w granicach administracyjnych gminy Bestwina,
 Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Wójt
Gmina ma zawarte porozumienie z powiatem na wykaszanie przydrożnych rowów i
poboczy wzdłuż dróg powiatowych. Otrzymaliśmy środki finansowe w kwocie 20 tys.
zatwierdzone uchwałą powiatu, ale aby przyjąć te środki do realizacji trzeba przyjąć
niniejszą uchwałę.
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 Wiceprzewodniczący Stanisław Nycz poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy,
pozytywnie i jednogłośnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie przyjęcia na
podstawie porozumienia zadań dotyczących zarządzania publicznymi drogami
powiatowymi leżącymi w granicach administracyjnych gminy Bestwina,
Brak dyskusji i uwag.


Wiceprzewodniczący Stanisław Nycz przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XVII/123/2016 w sprawie przyjęcia na podstawie
porozumienia zadań dotyczących zarządzania publicznymi drogami powiatowymi
leżącymi w granicach administracyjnych gminy Bestwina, została przyjęta 11 głosami
„za”, tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.

Na obrady Rady Gminy o godz. 1520 dotarł radny Marek Szymański.
2) uchylenia uchwały Rady Gminy Bestwina nr XVI/118/2016 w przedmiocie przyjęcia
do realizacji wieloletniego programu polityki zdrowotnej na lata 2016-2018 pn.
"Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o
szczepienia przeciwko pneumokokom w Gminie Bestwina",
 Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Wójt
Wyjaśnienia dotyczą dwóch projektów uchwał niniejszej oraz następnej. Uchylenie
uchwały dotyczy zmiany w § 4, który mówi o okresie wejścia uchwały w życie.
Zakwestionowany on został przez Nadzór Prawny Urzędu Wojewódzkiego w
Katowicach.
 Wiceprzewodniczący Stanisław Nycz poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy,
pozytywnie i jednogłośnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały
Rady Gminy Bestwina nr XVI/118/2016 w przedmiocie przyjęcia do realizacji
wieloletniego programu polityki zdrowotnej na lata 2016-2018 pn. "Program profilaktyki
zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko
pneumokokom w Gminie Bestwina",
Brak dyskusji i uwag.


Wiceprzewodniczący Stanisław Nycz przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XVII/124/2016 w sprawie uchylenia uchwały
Rady Gminy Bestwina nr XVI/118/2016 w przedmiocie przyjęcia do realizacji
wieloletniego programu polityki zdrowotnej na lata 2016-2018 pn. "Program
profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia
przeciwko pneumokokom w Gminie Bestwina", została przyjęta 12 głosami „za”, tj.
jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu.
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3) przyjęcia do realizacji wieloletniego programu polityki zdrowotnej na lata 20162018 pn. "Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu
o szczepienia przeciwko pneumokokom w Gminie Bestwina",
 Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Wójt.
Uchwała ta łączy się z uchyleniem poprzedniej. Musiała nastąpić zmiana w §4 dotycząca
okresu wejścia uchwały w życie.
 Wiceprzewodniczący Stanisław Nycz poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy,
pozytywnie i jednogłośnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie przyjęcia do
realizacji wieloletniego programu polityki zdrowotnej na lata 2016-2018 pn. "Program
profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko
pneumokokom w Gminie Bestwina",
Brak dyskusji i uwag.


Wiceprzewodniczący Stanisław Nycz przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XVII/125/2016 w sprawie przyjęcia do realizacji
wieloletniego programu polityki zdrowotnej na lata 2016-2018 pn. "Program
profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia
przeciwko pneumokokom w Gminie Bestwina", została przyjęta 12 głosami „za”, tj.
jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu.

Na obrady Rady Gminy o godz. 1530 dotarł radny Roman Pacyga.
4) likwidacji Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Bestwinie
 Wyjaśnień do projektu udzielił Wójt Gminy.
Od 1 stycznia 2017 roku zostaje wprowadzona zmiana ustawy o funkcjonowaniu
jednostek budżetowych w obecnej formie co oznacza zmiany reorganizacyjne w gminie.
Działający Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli musi zostać zlikwidowany, a
obsługa przejdzie do urzędu jako centrum usług wspólnych. Dotychczasowi pracownicy
zostaną przeniesieni do poszczególnych referatów Urzędu Gminy.
 Wiceprzewodniczący Stanisław Nycz poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy,
pozytywnie i jednogłośnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie likwidacji Gminnego
Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Bestwinie.
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Brak dyskusji i uwag.


Wiceprzewodniczący Stanisław Nycz przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XVII/126/2016 w sprawie likwidacji Gminnego
Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Bestwinie, została przyjęta 13 głosami „za”, tj.
jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu.

Ad 7.
Przedstawienie wypracowanych na posiedzeniach Komisji Rewizyjnej wniosków na temat
pisma otrzymanego z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczącego możliwości naruszenia
przez Radnych Rady Gminy Bestwina przepisów ustawy o samorządzie gminnym oraz
ustawy – Kodeks Wyborczy.
Wiceprzewodniczący oddał głos Panu Łukaszowi Furczykowi Przewodniczącemu Komisji
Rewizyjnej.
Obyły się dwa posiedzenia Komisji Rewizyjnej w niniejszej sprawie w dniu 27 kwietnia 2016
roku oraz dnia 11 maja 2016 roku.
Po analizie przedstawionych dokumentów oraz ustnych wyjaśnień radnych Marii Maroszek,
Grzegorza Owczarza oraz Łukasza Grenia komisja stwierdziła, że nie doszło złamania do
złamania ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z wykonywaniem funkcji określonej
w art. 24f ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Wobec powyższego
Komisja nie stwierdza przesłanek do wygaśnięcia mandatu radnym Marii Maroszek,
Łukaszowi Greniowi i Grzegorzowi Owczarzowi.
Stanowisko przyjęto w głosowaniu jawnym jednogłośnie 5 głosami „za”. W trakcie posiedzeń
członkowie komisji Maria Maroszek oraz Łukasz Greń byli wyłączeni jako członkowie.
Brak zapytań i uwag.
Protokoły stanowią załączniki nr 9 i 10 do nin. protokołu.
Ad 8.
Wiceprzewodniczący przekazał Wójtowi przedstawienie spraw bieżących:
1- Do Rady Gminy wpłynęły pisma dotyczące poparcia działań mających na celu
utworzenie niezależnego Śląskiego Instytutu Onkologii:
- Odpowiedź Prezesa Rady Ministrów na przesłaną uchwałę w sprawie poparcia działań
mających na celu utworzenie niezależnego Śląskiego Instytutu Onkologii (przesłana
uchwała została przekazana do Ministra Zdrowia)
- Odpowiedź Ministra Zdrowia na pismo wraz z uchwałą w sprawie poparcia działań
mających na celu utworzenie niezależnego Śląskiego Instytutu Onkologii
- Odpowiedź Kancelarii Sejmu na pismo wraz z uchwałą w sprawie poparcia działań
mających na celu utworzenie niezależnego Śląskiego Instytutu Onkologii
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Pismo Posła RP Pana Andrzeja Sośnierza w sprawie rozszerzenia akcji poparcia
utworzenia niezależnego Śląskiego Instytutu Onkologii w Gliwicach
- Informacja od poszczególnych miast i gmin o pojęciu uchwały w sprawie poparcia
działań mających na celu utworzenie niezależnego Śląskiego Instytutu Onkologii
 Miasto Wilamowice
 Gmina Jeleśnia
 Miasto Mikołów
 Miasto Woźniki
 Miasto Wodzisław Śląski
Pisma stanowią załączniki nr 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 i 19 do nin. protokołu.
-

2- Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Bestwina z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2015.
Pismo stanowi załącznik nr 20 do nin. protokołu.
3- Pismo państwa Macieja i Anny Piesiur w sprawie ustalenia służebności dojazdu do
działki w Kaniowie leżącej za parkingiem przy cmentarzu.
Wójt zaproponował aby w trakcie najbliżej objazdowej Komisji Rozwoju Gminy,
Ochrony i Kształtowania Środowiska rozpatrzyć niniejsze pismo.
Pismo stanowi załącznik nr 21 do nin. protokołu.
4- Pismo Pani Małgorzaty Pępek Posła na Sejm RP w sprawie odpowiedzi na interpelację
złożoną w nawiązaniu do podjętej przez Radę Gminy Bestwina uchwały w sprawie
przywrócenia połączeń kolejowych na linii Czechowice-Dziedzice – Oświęcim.
Pismo stanowi załącznik nr 22 do nin. protokołu.
5- Informacja o zmianie stawek opłaty abonentowej oraz ceny wskaźnikowej za
dostarczenie wody do odbiorców.
Pismo stanowi załącznik nr 23 do nin. protokołu.
Ad 9.
W ramach wniosków i zapytań radnych oraz rad sołeckich Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Stanisław Nycz w pierwszej kolejności odczytał:
I.

Do Rady Gminy wpłynął protokół zebrania Rady Sołeckiej w Kaniowie.

Wnioski z posiedzenia Rady Sołeckiej w Kaniowie w dniu 10.05.2016 r.
Rada Sołecka wnioskuje o:
- Realizację wniosków z zebrania wiejskiego (jesiennego 2015r.)
- Realizację wniosku o odwodnienie terenu ulicy Jemioły wraz z przepustem pod ulicą
Jawiszowicką;
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Rada Sołecka w Kaniowie przekazała pismo do informacji dotyczące wymiany
korespondencji z Radą Sołecką Dankowic w temacie zwrotu Historycznego Słupa
Granicznego z czasów zaborów.
Pismo stanowi załącznik nr 24 do nin. protokołu.
Protokół stanowi załącznik nr 25 do nin. protokołu.

II.

Do Rady Gminy wpłynęło pismo Rady Sołeckiej w Bestwinie.

Rada Sołecka zwraca się z prośbą o wykonanie następujących prac:
- wyczyszczenie rowu granicznego wraz z przepustem na ul. Krakowskiej;
- wyczyszczenie rowu za przepustem na ul. Polnej;
- wykonanie przyczółków na mostku przy ul. Starowiejskiej;
- wyczyszczenie rowu na ul. Okrężnej do Państwa Mynarskich;
- dokończenie czyszczenia rowu na ul. Gospodarskiej do granicy z Bestwinką;
- naprawienie uszkodzeń na ul. Leśnej (po wykonaniu przekopu nastąpiło obniżenie
asfaltu).
Pismo stanowi załącznik nr 26 do nin. protokołu.
Czy w ramach wniosków i zapytań radnych, któryś z radnych chce zabrać głos:
Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Nycz udzielił głosu Radnemu powiatowemu
Bogusławowi Stolarczykowi.
Radny poinformował o przekazaniu placu budowy na ul. Kościelnej oraz że będą
zrealizowany inwestycje na mostkach Bestwinie i Bestwince.
Ad. 10
Brak odpowiedzi na wnioski i zapytania.
Ad 11.
Dziękując wszystkim za udział w obradach, za dyskusję Wiceprzewodniczący Rady zamknął
XVII sesję Rady Gminy Bestwina w dniu 2 czerwca 2016 roku. Sesja rozpoczęła się o godz.
1500 a zakończyła o godz. 1545.

Protokolant
Joanna Grygierzec

Sekretarz obrad

Wiceprzewodniczący Rady

Maria Maroszek

Stanisław Nycz
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