Bestwina, dn. 22 września 2010r.

P r o t o k ó ł Nr XLIV/10
z sesji Rady Gminy Bestwina zwołanej w trybie art. 20 ust. 3 ustawy
o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. Nr 142, poz.1919 ze zm.) w dniu
22 września 2010 roku, która odbyła się w sali posiedzeń Urzędu Gminy
Bestwina.
Protokół obejmuje uchwały Rady Gminy Bestwina od Nr XLIV/306/10 do
Nr XLIV/310/10.
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, co stanowi
93%. Nieobecnym usprawiedliwionym był Przewodniczący Rady Gminy Jerzy
ZuŜałek.
Porządek obrad:
1.
2.
3.
4.

Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
Wybór sekretarza obrad.
Zatwierdzenie porządku obrad.
Zatwierdzenie protokołu z sesji Rady Gminy Bestwina z dnia 02 września
2010r.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) udzielenia przez Gminę Bestwina pomocy finansowej Powiatowi
w formie dotacji celowej na realizację zadania dotyczącego wykonania
remontu dróg powiatowych na terenie Gminy Bestwina,
2) zaciągnięcia kredytu długoterminowego na dofinansowanie zadania
inwestycyjnego pn.: „ Remont dróg powiatowych Nr 4403S Kaniów –
Bestwina ul. Batalionów Chłopskich w Kaniowie oraz Nr 4466 S Kaniów
- Bestwinka ul. Dworkowa w Bestwince”,
3) zaciągnięcia kredytu długoterminowego na dofinansowanie zadania
inwestycyjnego pn.: Przekształcenie obszarów zdegradowanych
i rozbudowa infrastruktury technicznej na potrzeby Ośrodka Rekreacji
i Sportów Wodnych w Kaniowie,
4) zmiany Uchwały Nr XXXVI/268/10 Rady Gminy Bestwina w sprawie
budŜetu gminy na 2010r.
6. Zamknięcie sesji.
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Ad.1
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Stanisław Nycz przywitał wszystkich
radnych Rady Gminy Bestwina, wójta gminy, zastępcę wójta, skarbnika gminy,
sekretarza gminy, sołtysów, radnego powiatowego Józefa Maziarza oraz
redaktora Magazynu Gminnego. Otworzył XLIV sesję Rady Gminy Bestwina
w dniu 22 września 2010 roku. Na podstawie posiadanej listy obecności
stwierdził prawomocność obrad. Na ustawową liczbę 15 radnych w sesji
uczestniczyło 14 radnych.
Ad.2
Sekretarzem obrad zgodnie z harmonogramem jednogłośnie wybrany został
radny Jerzy Borutka.
Ad.3
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Stanisław Nycz przedstawił porządek obrad,
jednocześnie zgłaszając wniosek o rozszerzenie punktu piątego – podjęcie
uchwał – o dodatkowy projekt uchwały w sprawie: sposobu konsultowania z
radą działalności poŜytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o
działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji.
Z uwagi na brak innych propozycji, poddał wniosek Wójta pod głosowanie.
W wyniku głosowania, wniosek o wprowadzenie dodatkowego projektu
uchwały w sprawie sposobu konsultowania z radą działalności poŜytku
publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w
art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności poŜytku publicznego
i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji, został przyjęty 14 głosami
„za” tj. jednogłośnie.
Uzupełniony porządek obrad z przegłosowaną poprawką równieŜ został przyjęty
14 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Porządek obrad po zmianach:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołu z sesji Rady Gminy Bestwina z dnia 02 września
2010r.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
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1) udzielenia przez Gminę Bestwina pomocy finansowej Powiatowi
w formie dotacji celowej na realizację zadania dotyczącego wykonania
remontu dróg powiatowych na terenie Gminy Bestwina,
2) zaciągnięcia kredytu długoterminowego na dofinansowanie zadania
inwestycyjnego pn.: „ Remont dróg powiatowych Nr 4403S Kaniów –
Bestwina ul. Batalionów Chłopskich w Kaniowie oraz Nr 4466 S Kaniów
- Bestwinka ul. Dworkowa w Bestwince”,
3) zaciągnięcia kredytu długoterminowego na dofinansowanie zadania
inwestycyjnego pn.: Przekształcenie obszarów zdegradowanych
i rozbudowa infrastruktury technicznej na potrzeby Ośrodka Rekreacji
i Sportów Wodnych w Kaniowie,
4) zmiany Uchwały Nr XXXVI/268/10 Rady Gminy Bestwina w sprawie
budŜetu gminy na 2010r.
5) sposobu konsultowania z radą działalności poŜytku publicznego lub
organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności poŜytku publicznego i o
wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
6.Zamknięcie sesji.
Ad.4
Wiceprzewodniczący Stanisław Nycz stwierdził, Ŝe protokół z sesji Rady
Gminy Bestwina z dnia 02 września 2010 sporządzony został prawidłowo
i znajduje się do wglądu na sali obrad, na co dzień znajduje się do wglądu w
Biurze Rady Gminy.
Do protokołu nie wniesiono uwag i w wyniku głosowania protokół został
zatwierdzony 14 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Ad.5
W liczbie 14 radnych, Rada Gminy przystąpiła do podjęcia uchwał w sprawie:
1) udzielenia przez Gminę Bestwina pomocy finansowej Powiatowi
w formie dotacji celowej na realizację zadania dotyczącego wykonania
remontu dróg powiatowych na terenie Gminy Bestwina,
• Projekt omówił Wójt Gminy Stefan Wodniak. Poinformował, Ŝe remont dróg
powiatowych, to jest zadanie powiatu, niemniej przypomniał, Ŝe gdyby gmina
nie włączyła się w współfinansowanie tych zadań, to te remonty by się nie
odbyły, gdyŜ powiat tych zadań nie ujmował w swoim budŜecie, a jedynie
obiecywał. Podkreślił, Ŝe lepiej byłoby środki z budŜetu przeznaczyć na
zadania gminne, ale z uwagi na to, Ŝe z dróg tych korzystają mieszkańcy
naszej gminy, to jest to wybór konieczny. Wracając do projektu uchwały
wyjaśnił, Ŝe z uwagi na fakt, Ŝe Starosta Bielski zadeklarował, iŜ do końca
kadencji jest skłonny wyremontować po 1 km dróg w gminach naszego
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powiatu, przy współfinansowaniu tych gmin, w projekcie tej uchwały
proponuje się 700m ul. Batalionów Chłopskich oraz 750m ul. Dworkowej w
naszej gminie. Ogółem jest to ok. 1,5km, ale z uwagi na to, Ŝe inne gminy nie
zgłosiły takiego akcesu, obydwie drogi powiat przyjął do realizacji pod
warunkiem, Ŝe gmina będzie uczestniczyć w 50% kosztów remontu tych dróg.
Koszt ten wynosi 700tyś.zł., zaś udział gminy to kwota 350 tyś. zł., na którą
trzeba zaciągnąć kredyt. Konsekwencją tego jest kolejny projekt uchwały
o zaciągnięciu kredytu długoterminowego.
• W dyskusji głos zabrali:
Radny Łukasz Furczyk
- zapytał czy przy okazji remontu ul. Batalionów Chłopskich w Kaniowie,
udałoby się załatać duŜej dziury w drodze na odcinku ok. 1m przed
przejazdem kolejowym w Kaniowie,
- zapytał czy nie przejąć od powiatu ul. Dworkowej w Bestwince, jak
zostanie wyremontowana? Jego zdaniem nie spełnia ona statusu drogi
powiatowej,
- zapytał czy będą namalowane pasy po remoncie ul. Batalionów
Chłopskich,
Odpowiedzi udzielił Wójt Stefan Wodniak:
- nie było rozwaŜane przejęcie ul. Dworkowej. Jest natomiast rozwaŜane
przejęcie ul. Kościelnej i ul. Szkolnej w Bestwinie, poniewaŜ są to drogi
typowo wewnętrzne. Ulicę Dworkową moŜna rozwaŜyć juŜ w nowej
kadencji, niemniej jest zdania, Ŝe jest to zbyt waŜna droga Ŝeby ją
przejmować,
- pasy na ul. Batalionów Chłopskich będą wykonane,
- asfaltowanie odcinka przed przejazdem kolejowym stwarza problemy
natury własnościowej. PKP zapewnia, Ŝe do końca roku zostanie ten
odcinek naprawiony.
Radny Andrzej Wojtyła
• stwierdził, Ŝe rozwaŜa się dwie inwestycje drogowe, które nie były
wpisane w budŜecie i wyraził obawę, jak do tego odniosą się mieszkańcy
Janowic, z tego względu, Ŝe wszystkie drogi, które były remontowane w
tym sołectwie: ul. Borowa, ul. Famułkowa, Janowicka były wpisywane
zawsze do budŜetu z duŜym wysiłkiem. Jego zdaniem kwota 350tyś.zł. jest
bardzo duŜą kwotą i brakuje mu zadość uczynienia dla Janowic, gdyŜ
mieszkańcy ulic: Pszczelarskiej, Pisarzowickiej juŜ wcześniej wielokrotnie
domagali się remontu tych ulic i były w tej kwestii nawet prowadzone
rozmowy. Ponadto stwierdził, Ŝe te dwie dodatkowe inwestycje pojawiły
się w sołectwach, które nie były bardzo pokrzywdzone, jeŜeli chodzi o
rozdział środków budŜetowych. W tych sołectwach akurat duŜo się dzieje.
Zaznaczył, Ŝe brakuje mu akcentu w stronę mieszkańców Janowic, którzy
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równieŜ mają swoje problemy i mogą odnieść wraŜenie, Ŝe zostają
pokrzywdzeni czy pominięci w inwestycjach.
Odpowiedzi udzielił Zastępca Wójta Artur Beniowski informując, Ŝe budŜet
tegoroczny był dość specyficzny po stronie wydatków majątkowych
szczególnie w dziale Transport i łączność. JuŜ na początku roku były
przesunięcia (tj. 250tyś.zł. +70tys.zł), ale była teŜ taka umowa, Ŝe w miarę
moŜliwości budŜetowych będą kolejno zadania w tym dziale wpisywane. Jako
jedyne zadanie wpisane na całą gminę, to wpisana została ul. Famułkowa. W
ramach oszczędności były wykonywane później inne inwestycje drogowe,
natomiast kaŜdorazowo były one przyjmowane na poszczególnych sesjach w
takiej samej formie, jak obecnie. Podkreślił teŜ, Ŝe zarówno w sołectwie
Janowice, jak i sołectwie Bestwina, partycypując z budŜetu gminy, pół na pół,
w kosztach asfaltowania, zostały wykonane takie zadania jak: ul. Janowicka
w Janowicach oraz ul. Witosa w Bestwinie (dokończenie modernizacji).
Zaznaczył, Ŝe zarówno w sołectwie Bestwinka, jak i w sołectwie Kaniów,
Ŝadna droga powiatowa przy współfinansowaniu z budŜetu gminy, nie została
w tej kadencji wykonana. Zwrócił uwagę, Ŝe jeŜeli Rada Gminy przyjęłaby
ten projekt uchwały i dała Wójtowi moŜliwość zorganizowania przetargu oraz
podpisania umowy z powiatem, to moŜna by stwierdzić, Ŝe ta kadencja
zakończyłaby się tym, Ŝe w kaŜdym sołectwie udało się wyremontować po
jednej drodze przy współfinansowaniu z powiatem.
Radny Antoni Grygierzec stwierdził, Ŝe jeŜeli powiat stawia warunek
przeprowadzenia remontu dróg przy współfinansowaniu przez gminę pół na
pół, to gmina równieŜ powinna postawić alternatywę, Ŝe gmina przejmie od
powiatu drogi, te bardziej peryferyjne, pod warunkiem, Ŝe powiat w 100% te
drogi wyremontuje. Wówczas to miałoby sens.
Nawiązując do wypowiedzi radnego Andrzeja Wojtyły, to stwierdził, Ŝe w
ciągu kadencji walczył o sołectwo Kaniów, ale teŜ wielokrotnie powtarzał, Ŝe
sołectwo Janowice jest tym sołectwem, które otrzymuje stosunkowo mało
środków. Zwrócił jednak uwagę, iŜ słusznie Zastępca Wójta zauwaŜył, Ŝe
wydatek 500tyś.zł. na ul. Janowicką, to był największy wydatek z budŜetu
gminy na drogę powiatową w tej kadencji. Zaznaczył teŜ, Ŝe
nieporównywalne są potrzeby Janowic z potrzebami Kaniowa, ze względu
chociaŜby na cięŜki transport jaki w Kaniowie się odbywa.
Wójt Gminy Stefan Wodniak podsumowując zauwaŜył, Ŝe kończy się
kadencja i czasu jest bardzo mało. Prosił więc, aby zrobić co jeszcze jest
moŜliwe. Nawiązując do projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu
wyjaśnił, Ŝe de facto nie wchodzi się w większe kredyty, bo czwarty projekt
uchwały porządku obrad, w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2010 rok,
mówi z kolei o rezygnacji z części kredytów, np. na chodnik na „Magówkę”
itd., z tej racji, Ŝe są inne oszczędności. Prosił, aby nie antagonizować, bo
kaŜde sołectwo jest waŜne i wybierać naleŜy priorytety, a co do ul.
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Janowickiej, to wówczas wszyscy zgodnie stwierdzili, Ŝe była najgorszą
drogą w gminie. Poinformował teŜ, Ŝe w strategii dróg, którą przygotuje
następnej kadencji Rady Gminy, ujęta będzie w kolejności: ul. Krakowska,
której nawierzchnia jest bardzo zniszczona oraz ul. Janowicka od Piekarni w
stronę Janowic (przetarg na chodnik będzie rozstrzygnięty jeszcze w tym roku
do realizacji w przyszłym). Podkreślił, Ŝe zawsze starał się kierować środki
na sołectwa racjonalnie, a nie matematycznie, bo gdyby matematycznie, to by
się przy tych zadaniach inwestycyjnych, nic w gminie nie zrobiło. Nawiązując
do opinii mieszkańców, iŜ gmina jest bardzo zadłuŜona, wyjaśnił, Ŝe są one
bezpodstawne, poniewaŜ zadłuŜenie gminy, które wynosi 25-28% budŜetu,
jest jednym z bezpieczniejszych w Polsce, jeŜeli chodzi o samorządy. Ponadto
wszystkie kredyty są opiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową, która
kontroluje całą drogę finansową, a ponadto w większości kredyty te są
umarzane.
Radny Andrzej Wojtyła wyraŜając radość, Ŝe mają moŜliwość pojawić się
w gminie nowe inwestycje, zasygnalizował przy tej okazji problem ul.
Janowickiej do Piekarni, Pszczelarskiej, Pisarzowickiej oraz dokończenie ul.
Borowej. Przypomniał, Ŝe te ulice były dyskutowane na jednym z zebrań
Rady Sołeckiej podczas, których Wójt wyraŜał nadzieję, Ŝe w miarę
moŜliwości będą wkomponowane w tegoroczny budŜet.
Radny Edward Jonkisz stwierdził, Ŝe naleŜy poprzeć starania Wójta skoro
Starostwo jest przychylne.
Radny Rady Powiatu Bielskiego Józef Maziarz podkreślił, Ŝe pojawia się
okazja, aby te dwie drogi wyremontować, dlatego prosił radnych o akceptację
tego projektu uchwały.
• Brak dalszych głosów w dyskusji.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XLIV/306/10 w sprawie udzielenia przez
Gminę Bestwina pomocy finansowej Powiatowi w formie dotacji celowej na
realizację zadania dotyczącego wykonania remontu dróg powiatowych na
terenie Gminy Bestwina – została przyjęta 14 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.
2) zaciągnięcia kredytu długoterminowego na dofinansowanie zadania
inwestycyjnego pn.: „ Remont dróg powiatowych Nr 4403S Kaniów –
Bestwina ul. Batalionów Chłopskich w Kaniowie oraz Nr 4466 S Kaniów Bestwinka ul. Dworkowa w Bestwince”,
• Projekt omówił Wójt Stefan Wodniak.
• Brak głosów w dyskusji.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XLIV/307/10 w sprawie zaciągnięcia
kredytu długoterminowego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego
pn.: „ Remont dróg powiatowych Nr 4403S Kaniów – Bestwina
ul. Batalionów Chłopskich w Kaniowie oraz Nr 4466 S Kaniów - Bestwinka
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ul. Dworkowa w Bestwince” – została przyjęta 14 głosami „za” tj.
jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.
3) zaciągnięcia kredytu długoterminowego na dofinansowanie zadania
inwestycyjnego
pn.:
Przekształcenie
obszarów
zdegradowanych
i rozbudowa infrastruktury technicznej na potrzeby Ośrodka Rekreacji
i Sportów Wodnych w Kaniowie,
• Projekt omówił Wójt Stefan Wodniak. Z informacji jaką udzielił wynika, Ŝe
środki z subregionu w 2007 roku w chwili obecnej podległy
rozstrzygnięciom przetargowym i to zadanie będzie wykonywane. Środki
uzyskane z subregionu to kwota 2,2mln,.zł, natomiast kwotę 1,2mln.zł trzeba
dołoŜyć z własnych środków budŜetowych. Z uwagi na to, Ŝe w tym roku
rusza zadanie, to na pokrycie robót juŜ potrzeba 200tyś.zł. udziału własnego.
Z kolei pozostały 1 mln.zł. zostanie awansem zabezpieczony na przyszły rok,
aby nie blokować własnych środków na realizację planowanych innych
zadań.
• Z uwagi na brak głosów dyskusji Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Nycz
poddał projekt uchwały pod głosowanie,
W wyniku głosowania Uchwała Nr XLIV/308/10 w sprawie zaciągnięcia
kredytu długoterminowego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego
pn.: Przekształcenie obszarów zdegradowanych i rozbudowa infrastruktury
technicznej na potrzeby Ośrodka Rekreacji i Sportów Wodnych w
Kaniowie – została przyjęta 14 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu.
4) zmiany Uchwały Nr XXXVI/268/10 Rady Gminy Bestwina w sprawie
budŜetu gminy na 2010r.
• Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Skarbnik Gminy Stanisława
Grzywa informując, Ŝe :
Zmniejsza się dochody budŜetu gminy na rok 2010 o kwotę 200 000,00zł. w
dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem z tytułu: - zmniejszenia planu wpływów z podatku dochodowego od
osób fizycznych.
Zwiększa się wydatki budŜetu gminy na rok 2010 o kwotę 350 424,22zł.,tj.:
1. Wydatki majątkowe o kwotę 350 000,00zł. w dziale 600 – Transport i
łączność - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
na realizację zadań pn.: Remont dróg powiatowych Nr 4403 S Kaniów –
Bestwina ul. Batalionów Chłopskich w Kaniowie oraz Nr 4466 S Kaniów –
Bestwinka ul. Dworkowa w Bestwince
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2. Wydatki bieŜące o kwotę 424,22 zł w dziale 750 – Administracja publiczna wydatki związane z realizacją zadań statutowych.
Zmniejsza się wydatki budŜetu gminy na rok 2010 o kwotę 172 250,00zł. w
dziale 600 – Transport i łączność – Drogi publiczne z realizacji zadania pn.:
Budowa chodnika dla pieszych w Bestwinie przy ul. Krakowskiej w ciągu
drogi powiatowej nr 4444S (na odcinku od skrzyŜowania z ul. Janowicką do
przystanku autobusowego Magówka)
Zwiększa się przychody w § 952 – przychody z zaciągniętych poŜyczek i
kredytów na rynku krajowym o kwotę 550 000,00 zł. z przeznaczeniem na:
1. Remont dróg powiatowych Nr 4403 S Kaniów – Bestwina ul. Batalionów
Chłopskich w Kaniowie oraz Nr 4466 Kaniów – Bestwinka ul. Dworkowa w
Bestwince 350 000,00 zł
2. Przekształcenie obszarów zdegradowanych i rozbudowa infrastruktury
technicznej na potrzeby Ośrodka Rekreacji i Sportów Wodnych w Kaniowie
200 000,00z.ł
Zmniejsza się przychody w § 952 – przychody z zaciągniętych poŜyczek i
kredytów na rynku krajowym o kwotę 172 250,00 zł. z kredytu na realizację
zadania pn.:
1. Budowa chodnika dla pieszych w Bestwinie przy ul. Krakowskiej w ciągu
drogi powiatowej nr 4444S (na odcinku od skrzyŜowania z ul. Janowicką do
przystanku autobusowego Magówka)
Zmniejsza się rozchody w § 992 – o kwotę 424,22 zł. zmiana harmonogramu
spłat otrzymanych krajowych poŜyczek i kredytów
Dokonuje się przeniesień wydatków pomiędzy działami i rozdziałami:
1. Zmniejsza się wydatki w dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 120 000,00
- wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne,
2. Zwiększa się wydatki w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpoŜarowa o kwotę 120 000,00 - wydatki majątkowe - inwestycje i
zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup wyposaŜenia dla OSP
Kaniów,
3. Zmniejsza się wydatki w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę
8 698,00 zł. – Pozostała działalność - wydatki bieŜące - świadczenia na
rzecz osób fizycznych,
4. Zwiększa się wydatki w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 8 698,00 –
Dodatki mieszkaniowe - świadczenia na rzecz osób fizycznych.
Dokonuje się zmian w załącznikach uchwały budŜetowej Nr 1, Nr 2, Nr 2a, Nr
2b, Nr 3, Nr 11, Nr 12
Po wprowadzeniu zmian objętych niniejszym projektem uchwały budŜet
Gminy Bestwina wynosi:
-po stronie dochodów kwotę 30 648 741,88
-po stronie wydatków kwotę 35 352 526,01
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Planowany deficyt budŜetu w kwocie 4 703 784,13 zł zostanie pokryty z:
planowanych do zaciągnięcia poŜyczek i kredytów na rynku krajowym oraz
wolnych środków na rachunku bieŜącym budŜetu, wynikających z rozliczeń
kredytów i poŜyczek z lat ubiegłych.
• Z uwagi na brak głosów dyskusji Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Nycz
poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XLIV/309/10 w sprawie zmiany Uchwały
Nr XXXVI/268/10 Rady Gminy Bestwina w sprawie budŜetu gminy na
2010r. - została przyjęta 14 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu.
O godz. 10:53 salę obrad opuścił radny Andrzej Wojtyła.
Na sali obrad pozostało 13 radnych.
5) sposobu konsultowania z radą działalności poŜytku publicznego lub
organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności poŜytku publicznego i o
wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
• Projekt uchwały omówił Wójt Gminy Stefan Wodniak oraz Sekretarz Gminy
Stanisław Wojtczak. Z przedstawionych informacji wynika, Ŝe jest to
uchwała proceduralna związana ze zmianami zapisów ustawy.
• Z uwagi na brak głosów dyskusji Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Nycz
poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XLIV/310/10 w sprawie sposobu
konsultowania z radą działalności poŜytku publicznego lub organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie,
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji - została przyjęta 13 głosami „za”
tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu.
Ad.6
Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad, Wiceprzewodniczący
Stanisław Nycz dziękując za udział w obradach, za dyskusję, zamknął XLIV
sesję Rady Gminy Bestwina w dniu 22 września 2010r.
Sesja rozpoczęła się o godz. 10:00, a zakończyła o godz. 11:03.
Protokolant:
Insp.Irena Glądys

Sekretarz obrad:
Radny Jerzy Borutka
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