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Bestwina, dn. 27 listopada 2008r.
P r o t o k ó ł Nr XXII/2008
z sesji Rady Gminy Bestwina, która odbyła się w dniu 27 listopada 2008
roku w Urzędzie Gminy Bestwina.
Protokół obejmuje uchwały Rady Gminy Bestwina od Nr XXII/189/2008 do
Nr XXII/196/2008.
Lista obecności radnych oraz gości stanowi załącznik nr 1 i 2 do nin. protokołu.
Na ustawową liczbę 15 radnych w sesji uczestniczyło 15 radnych, co stanowi
100%.
Projekt porządku obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Zatwierdzenie projektu porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmiany Uchwały Nr XIII/128/2007 Rady Gminy Bestwina z dnia
13 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu gminy na 2008 rok,
2) określenia na 2009 rok stawek podatku od środków transportowych,
3) zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bestwinie,
4) zmiany uchwały nr XVII/153/08 Rady Gminy Bestwina z dnia
17.04.2008r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu o nazwie
Aktywizacja
społeczna
i
zawodowa
w
Gminie
Bestwina
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
5) zawierania porozumień pomiędzy Gminą Bestwina, a innymi jednostkami
samorządu terytorialnego, dotyczących zasad prowadzenia punktów
katechetycznych nauczania religii kościołów i wyznań innych niż
katolickie,
6) określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli
nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie
zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie
gminy Bestwina,
7) ustalenia wysokości stawki procentowej opłat adiacenckich,
8) ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży
Pożarnej Gminy Bestwina,
9) udzielenia pomocy finansowej miastu Bielsko-Biała na realizację zadania
„II etap budowy strażnicy PSP wraz z siedzibą Komendy Miejskiej w
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Bielsku – Białej przy ul. Leszczynowej 43 wraz z zakończeniem realizacji
całej inwestycji i przekazaniem jej do użytkowania”,
10) wniosku o zmianę obszaru właściwości placówek terenowych Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
6. Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na
2009r.
7. Informacje bieżące.
8. Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich.
9. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania.
10. Zamknięcie sesji.
Ad.1
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek przywitał wszystkich radnych Rady
Gminy Bestwina, pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych na
czele z Wójtem Gminy, Zastępcą Wójta i Skarbnikiem Gminy, Pana Karola
Ryszkę, sołtysów oraz wszystkich pozostałych przybyłych na obrady. Otworzył
XXII sesję Rady Gminy Bestwina w dniu 27 listopada 2008r. Na podstawie
posiadanej listy obecności stwierdził prawomocność obrad.
Przed przystąpieniem do części roboczej sesji, Przewodniczący Rady Gminy
wraz z Wójtem podziękowali Panu Karolowi Ryszce za jego dotychczasową
pracę na rzecz społeczności lokalnej oraz złożyli gratulacje z tytułu nominacji
do Nagrody Starosty Bielskiego im. Księdza Józefa Londzina, wręczając Panu
Karolowi list gratulacyjny oraz wiązankę kwiatów. W imieniu mieszkańców
Kaniowa podziękowania złożył sołtys Kaniowa Marek Pękala.
Po tym miłym akcencie przystąpiono do części roboczej sesji.
Ad.2
Sekretarzem obrad zgodnie z harmonogramem jednogłośnie tj. 15 głosami „za”
wybrana została radna Danuta Kubik.
Ad.3
Do przedstawionego projektu porządku obrad został wniesiony wniosek
Przewodniczącego Rady Gminy o wprowadzenie autopoprawki w tytule
projektu uchwały dot. terenowych placówek Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego oraz w tytule projektu uchwały dot. odbierania odpadów
komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport
nieczystości ciekłych. Radni jednogłośnie przyjęli propozycje. Również
jednogłośnie tj. 15 głosami „za” został przyjęty porządek obrad wraz z
przegłosowaną zmianą.
Porządek obrad po zmianach przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
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2. Wybór sekretarza obrad.
3. Zatwierdzenie projektu porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmiany Uchwały Nr XIII/128/2007 Rady Gminy Bestwina z dnia 13
grudnia
2007 roku w sprawie budżetu gminy na 2008 rok,
2) określenia na 2009 rok stawek podatku od środków transportowych,
3) zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bestwinie,
4) zmiany uchwały nr XVII/153/08 Rady Gminy Bestwina z dnia
17.04.2008r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu o nazwie
Aktywizacja
społeczna
i
zawodowa
w
Gminie
Bestwina
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
5) zawierania porozumień pomiędzy Gminą Bestwina, a innymi jednostkami
samorządu terytorialnego, dotyczących zasad prowadzenia punktów
katechetycznych nauczania religii kościołów i wyznań innych niż
katolickie,
6) określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli
nieruchomości położonych na terenie gminy Bestwina za odbieranie
odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i
transport nieczystości ciekłych.
7) ustalenia wysokości stawki procentowej opłat adiacenckich,
8) ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży
Pożarnej Gminy Bestwina,
9) udzielenia pomocy finansowej miastu Bielsko-Biała na realizację zadania
„II etap budowy strażnicy PSP wraz z siedzibą Komendy Miejskiej w
Bielsku – Białej przy ul. Leszczynowej 43 wraz z zakończeniem realizacji
całej inwestycji i przekazaniem jej do użytkowania”,
10) wniosku o zmianę zasięgu terytorialnego placówek terenowych Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
6. Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2009r.
7. Informacje bieżące.
8. Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich.
9. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania.
10. Zamknięcie sesji.

Ad.4
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek stwierdził, że protokół z ostatniej
sesji z dnia 2 października 2008r. został sporządzony prawidłowo i znajduje się
do wglądu na sali obrad. Na co dzień znajduje się do wglądu w Biurze Rady
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Gminy. Do protokołu nie wniesiono uwag i w wyniku głosowania został on
przyjęty 15 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Ad.5
W liczbie 15 radnych, Rada Gminy przystąpiła do podejmowania uchwał.
Projekty uchwał omawiane były na posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy.
Opinie komisji do przedstawionych projektów przedstawiali przewodniczący
poszczególnych komisji:
– Komisji Budżetu i Finansów – Przewodniczący Antoni Grygierzec,
– Komisji Rozwoju Gminy, Ochrony I kształtowania Środowiska –
Przewodniczący Andrzej Wojtyła,
– Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego –
Przewodniczący Benedykt Kohut,
Rada Gminy podejmowała uchwały w sprawie:
1) zmiany Uchwały Nr XIII/128/2007 Rady Gminy Bestwina z dnia 13 grudnia
2007 roku w sprawie budżetu gminy na 2008 rok,
• Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Skarbnik Gminy Stanisława
Grzywa informując, że projekt tej uchwały mówi o zwiększeniu dochodów o
kwotę 90 628,48zł. tj. z tytułu zwiększenia planu dochodów z podatku od
czynności cywilnoprawnych o kwotę 27 150,00zł. i z tytułu zwiększenia
planu dochodów z tytułu rekompensaty utraconych dochodów o kwotę
18 850,00zł. oraz zwiększenia planu w dziale: Oświata i wychowanie o
kwotę 44 628,48zł. to jest dofinansowanie zadania, które realizuje
Gimnazjum pod nazwą „Sokrates”. Wydatki zwiększa się także o taką samą
kwotę tj. 90 628,48zł. w działach: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa o kwotę 40 000,00zł., Oświata i Wychowanie o kwotę
44 628,48zł., Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 6 000,00zł.
na dotację podmiotową dla CKSiR w Bestwinie.
Zwróciła uwagę, że projekt uchwały mówi również o przeniesieniach
wydatków między działami. I tak:
- z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 5 100,00zł przenosi się do
działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
Poinformowała też, że konsekwencją tej uchwały będzie późniejsza uchwała
o pomocy finansowej na kwotę 30 000,00zł. na budowę remizy strażackiej dla
Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku – Białej.
Po wprowadzeniu zmian objętych niniejszym projektem uchwały budżet
gminy Bestwina wyniesie:
Po stronie dochodów kwotę 23 349 660,24zł,
Po stronie wydatków kwotę 28 025 682,99zł.
Planowany deficyt budżetu w kwocie 4 676 022,75zł. zostanie pokryty z:
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- planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym
§ 952 - 4 263 028,00zł.
- wolnych środków na rynku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych § 955 - 412 994,75zł.
• Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji stałych.
• Brak głosów w dyskusji.
• W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXII/189/2008 w
sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/128/2007 Rady Gminy Bestwina z dnia
13 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu gminy na 2008 rok – została
przyjęta 15 głosami „za”, tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 3
do nin. protokołu.
2) określenia na 2009 rok stawek podatku od środków transportowych
• Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Skarbnik Gminy Stanisława
Grzywa informując, że projekt tej uchwały mówi o zwiększeniu stawek
podatku od środków transportu o 4,2 % w stosunku do stawek
obowiązujących w roku bieżącym.
• Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji stałych.
• Po zaopiniowaniu uchwały Przewodniczący Rady Gminy Bestwina za zgodą
Radnych udzielił głosu Panu Wojciechowi Węglorzowi, który ma siedzibę
swojej Firmy Transportowej na terenie naszej gminy. Pan Węglorz
przedstawił obecną sytuację finansową firm transportowych na rynku
stwierdzając, że branża transportowa jest w wielkim kryzysie. Przewoźnicy
otrzymują zapłatę za wykonane usługi z opóźnieniem nawet 100 dniowym.
W tej sytuacji może nie zdążyć w terminie uiścić należnego podatku. W
związku z powyższym zwrócił się z prośbą do Rady Gminy Bestwina o
możliwość rozłożenia zapłaty podatku na raty.
• W odpowiedzi Pan Wójt udzielił informacji, iż Rada Gminy nie ma
kompetencji do uchwalenia takiej uchwały, gdyż sprawy te należą do
wyłącznej kompetencji Wójta. Każdy podatnik ma prawo zwrócić się do
Wójta Gminy z prośbą czy to o przesunięcie terminu zapłaty, czy rozłożenie
na raty zapłaty podatku, a Wójt w tych sprawach podejmuje decyzje
indywidualnie. Na tym dyskusję zakończono.
• W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXII/190/2008 w
sprawie określenia na 2009 rok stawek podatku od środków
transportowych – została przyjęta 15 głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.
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3) zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bestwinie.
• Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Bestwinie Beata Szypka informując, że jest to sprawa
techniczna. Dotyczy dodania do zadań statutowych Ośrodka nowego zadania
w związku z wejściem w życie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do
świadczeń alimentacyjnych. Ośrodek prowadzi to zadanie od dnia 1
października br.
• Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji stałych.
• Brak głosów w dyskusji.
• W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXII/191/2008 w
sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Bestwinie – została przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała
stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.
4) zmiany uchwały nr XVII/153/08 Rady Gminy Bestwina z dnia 17.04.2008r.
w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu o nazwie Aktywizacja
społeczna i zawodowa w Gminie Bestwina współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego.
• Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Bestwinie Beata Szypka informując, że projekt
uchwały dotyczy drobnej zmiany montażu finansowego. Realizując projekt
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Bestwinie powinien wnieść wkład własny w wysokości 10,5%
tj. kwotę 361,00zł. całości kosztów. Początkowo środki te miały być
pozyskane z Powiatowego Urzędu Pracy, ale w związku z tym, że realizacja
zadania rozpoczęła się z opóźnieniem, a Urząd Pracy nie posiada już żadnych
środków na prace społecznie użyteczne, Ośrodek musi te środki wyłożyć z
własnego budżetu.
• Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji stałych przy czym
członkowie Komisji Rozwoju Gminy, Ochrony i Kształtowania Środowiska
głosowali 8 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się”.
• Brak głosów w dyskusji.
• W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXII/192/2008 w
sprawie zmiany uchwały nr XVII/153/08 Rady Gminy Bestwina z dnia
17.04.2008r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu o nazwie
Aktywizacja
społeczna
i
zawodowa
w
Gminie
Bestwina
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
– została przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi
załącznik nr 6 do nin. protokołu.
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5) zawierania porozumień pomiędzy Gminą Bestwina, a innymi jednostkami
samorządu terytorialnego, dotyczących zasad prowadzenia punktów
katechetycznych nauczania religii kościołów i wyznań innych niż katolickie,
• Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Dyrektor Gminnego Zespołu
Obsługi Szkół i Przedszkoli Arkadiusz Maj informując, że podjęcie tej
uchwały upoważni Wójta do podpisywania umów między samorządami na
prowadzenie punktów katechetycznych religii innych niż katolickie.
• Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji stałych, przy czym
członkowie Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa
Publicznego głosowali 8 głosami „za” i 1 głosem „przeciw”, a członkowie
Komisji Rozwoju Gminy, Ochrony i Kształtowania Środowiska głosowali 8
głosami „za” i 1głosem „wstrzymującym się”.
• Brak głosów w dyskusji.
• W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXII/193/2008 w
sprawie zawierania porozumień pomiędzy Gminą Bestwina, a innymi
jednostkami samorządu terytorialnego, dotyczących zasad prowadzenia
punktów katechetycznych nauczania religii kościołów i wyznań innych
niż katolickie – została przyjęta 14 głosami „za” i 1 głosem
„wstrzymującym się”. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu.
6) określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli
nieruchomości położonych na terenie gminy Bestwina za odbieranie
odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i
transport nieczystości ciekłych.
Przed zreferowaniem uchwały głos zabrał Wójt Stefan Wodniak informując,
że w ciągu ostatnich dni jak i w dniu dzisiejszym trwały jeszcze rozmowy z
podmiotami, które świadczą te usługi na terenie naszej gminy. Projekt
uchwały był szeroko omawiany na komisjach i najwięcej kontrowersji
budził temat odpłatności za odbiór odpadów segregowanych, które na terenie
naszej gminy były do tej pory odbierane bezpłatnie. Mimo, iż mieliśmy
określoną stawkę odpłatności na rok bieżący to przewoźnicy nie pobierali
żadnych opłat, ponieważ było to dla nich opłacalne. Jednak w chwili obecnej
w Polsce tzw. gospodarka śmieciowa jest porządkowana. Począwszy od
składowisk poprzez operatorów do mieszkańców. Firmy odbierając odpady
segregowane od mieszkańców będą musiały płacić za przyjęcie ich na
składowisko. Podkreślił, że mieszkańcy naszej gminy przyzwyczaili się już
do segregacji odpadów i szkoda by było to przyzwyczajenie zaprzepaścić. W
innych samorządach stawki te kształtują się następująco: w Czechowicach
stawka będzie wynosić 4,50zł. , a w Bielsku Firma Sita będzie pobierać
opłatę w wysokości 3,18zł. Na naszym terenie Firma Pana Rezika
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zadeklarowała, że nie przekroczy kwoty 3 zł., a Firma Eko- Plus określiła że
nie zejdzie poniżej 4zł. W dniu dzisiejszym, po rozmowie telefonicznej
ostatecznie zadeklarowała stawkę 3,5 zł. W takiej sytuacji Wójt
zaproponował podjęcie stawki w wysokości 4 zł. brutto na terenie naszej
gminy. Zwrócił również uwagę, że jeżeli nie podejmiemy uchwały to
wejdziemy w nowy rok z nieuporządkowanym stanem prawnym, a firmy
będą stosowały wyższe stawki.
• Szczegółowych wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Alicja Grygierzec
kierownik referatu informując, że projekt uchwały dotyczy górnych stawek
opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy
Bestwina za odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych z propozycją
następujących stawek:
1) za jednorazowy odbiór worka o pojem. 110 l
- 14,00 zł. brutto
2) za jednorazowy odbiór pojemnika o pojem. 110 l - 14,00 zł. brutto
3) za jednorazowy odbiór pojemnika o pojem. 120 l - 15,00 zł. brutto
4) za jednorazowy odbiór pojemnika o pojem. 240 l - 25,00 zł. brutto
5) za jednorazowy odbiór pojemnika o pojem. 1100 l - 75,00 zł. brutto
6) za odbiór segregowanych odpadów komunalnych szkła, tworzyw
sztucznych, papieru i metali - 4 zł. brutto za worek o pojemności 110 l
7) za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości
ciekłych do punktu zlewnego w wysokości 31 zł. brutto/m3 .
• W dyskusji głos zabrał radny Andrzej Wojtyła mówiąc, że z uwagi na nowe
fakty, które wyniknęły w dniu dzisiejszym składa wniosek o przełożenie
uchwały do prac w komisjach i przegłosowanie jej na kolejnej sesji.
• W odpowiedzi Wójt Stefan Wodniak poprosił o rozważenie możliwości
przedyskutowania tematu i podjęcia uchwały na sesji w dniu dzisiejszym.
Zwrócił uwagę na to, że zostało mało czasu do nowego roku i nie zdążymy
opublikować uchwały.
• Radny Antoni Grygierzec poinformował, że Komisja nie podjęła
jednoznacznej decyzji zostawiając temat otwarty na dzisiejszą sesję.
Najwięcej kontrowersji wzbudził temat odpadów segregowanych i
członkowie komisji powinni wypowiedzieć się w dniu dzisiejszym
indywidualnie. Ponadto przychylił się do wniosku radnego Andrzeja
Wojtyły.
• Zastępca Wójta Artur Beniowski zwrócił uwagę, że firmy wywozowe mogą
zawierać umowy z mieszkańcami dopiero po opublikowaniu uchwały i
przesunięcie jej na następną sesję spowoduje, że nie zdążymy jej
opublikować w tym roku. Podjęcie uchwały w dniu dzisiejszym da czas
mieszkańcom na zapoznanie się z nią jeszcze w tym roku.
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• W odpowiedzi Przewodniczący Rady Gminy zwrócił uwagę, że termin
podjęcia uchwały jest dla niego niejasny, ponieważ w ubiegłym roku taką
uchwałę Rada Gminy podjęła w marcu, więc dlaczego w tym roku nie może
tego zrobić końcem roku.
• Odpowiedzi udzieliła Kierownik referatu Alicja Grygierzec informując, że
termin obowiązywania nowej uchwały następuje po 14 dniach od ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym, a ogłoszenie nie następuje tak szybko. Firmy
wywozowe muszą podpisywać i wykonywać swoją działalność, nie mogą
pozostawić mieszkańców z odpadami.
• Radny Łukasz Furczyk zauważył, że nie powinno się odwlekać podjęcia
uchwały i racja jest po stronie Pana Wójta. Wniósł tylko jedną uwagę co do
kosztu samego mieszkańca. Przy tej podwyżce cen na przeciętną rodzinę
wynosić to będzie około 300 zł. na rok, przy czym można ten koszt
zredukować poprzez nie segregowanie makulatury i oddanie jej do punktu
skupu za darmo. Podsumowując, zauważył, że koszt ten nie jest duży, a
patrząc na dzisiejsze budżety gmin wszędzie są mocne nakłady na ochronę
środowiska. Mamy obecnie dekady ochrony środowiska czy to poprzez
oczyszczanie czy inne inwestycje np. nowe źródło zasilania. Taka jest
przyszłość naszej gminy i całego świata. Jeżeli teraz pewnych kosztów nie
poniesiemy to koszty późniejsze odnowy środowiska będą o wiele większe.
• Radny Andrzej Wojtyła odniósł się do wypowiedzi poprzednika mówiąc, że
nie chce spekulować czy 300 zł. dla rodziny to jest dużo czy mało. Podkreślił
tylko, że dopiero uczymy nasze społeczeństwo żyć ekologicznie.
• Radny Wiesław Szypuła przyłączył się do głosów, które optują za nie
podjęciem uchwały w dniu dzisiejszym. Sytuacja jest w ostatniej chwili
przekazana radnym, burzy pewne koncepcje i ustalenia odnośnie tej uchwały.
Przedsiębiorcy na pewno zrozumieją i nic się nie stanie jeżeli 1 stycznia
uchwała ta nie będzie obowiązywała zważywszy, że śmieci są odbierane raz
w miesiącu. Rozumie racje Pana Wójta, ale sprawa jest zbyt poważna i
pośpiech w tej sytuacji nie jest wskazany. Zaproponował aby w dniu
dzisiejszym nie podejmować uchwały i przekazać ją jeszcze do prac w
komisjach.
• Radny Jacek Łuszczak poparł Radnego Wiesława Szypułę i niektórych
przedmówców. Przypomniał, że nakładamy kolejny podatek na
społeczeństwo i to szczególnie na tych, którzy lojalnie segregują śmieci i
płacą za ich wywóz. Jak wiemy z obrad komisji jest to 70% naszego
społeczeństwa i powinniśmy zintensyfikować działania, aby pozostałe 30%
zmusić do ponoszenia tych samych kosztów. Poparł wniosek przedmówców.
• Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek odniósł się do wypowiedzi Radnego
Łukasza Furczyka zauważył, że jak już było wcześniej powiedziane tylko
70% gospodarstw ma podpisane umowy na wywóz śmieci. W
obowiązującym na terenie naszej gminy Regulaminie utrzymania czystości i
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•
•

•

•
•

porządku zobowiązuje się właścicieli i użytkowników nieruchomości do
wyposażenia nieruchomości w dostateczną ilość pojemników i worków
służących do gromadzenia odpadów komunalnych jak również zobowiązuje
się do selekcji odpadów. Z posiadanych informacji wie, że kontroluje się
mieszkańców w temacie zawierania umów na wywóz śmieci ale na pewno
nie ma kontroli w zakresie segregowania odpadów. Przychylił się do
wniosku aby podjąć uchwałę na następnej sesji uzasadniając, że
przedsiębiorca podpisując umowę na wykonywanie usługi zobowiązał się do
odbierania wszystkich odpadów w tym również segregowanych. Koncesję na
wykonywanie działalności wydaje Wójt i określa zasady jej prowadzenia.
Jeżeli wprowadzi się odpowiednie zapisy zobowiązujące podmioty do
wykonywania tej działalności np. na dotychczasowych zasadach, to firmy
będą musiały je spełnić w przeciwnym razie stracą koncesję. Jego zdaniem
dyskusja została wywołana faktem odpłatności za odpady segregowane, a nie
wysokością stawki. Radnym powinno się przedstawić więcej informacji na
ten temat. Przeprowadzić jeszcze rozmowy z przedsiębiorcami w sprawie
wysokości stawek, albo zastanowić się nad innym rozwiązaniem.
Radny Stanisław Nycz zwrócił się z pytaniem do Pana Wójta czy suma
80tys. jest to faktyczny koszt gdyby gmina przejęła to zadanie na siebie.
W odpowiedzi Wójt Stefan Wodniak poinformował, że trudno ten koszt
dokładnie wyliczyć ponieważ nie mamy żadnej dokumentacji. Jest to koszt
szacunkowy. Zauważył również, że nasza gmina jako jedna z nielicznych w
temacie ekologii wprowadziła program niskiej emisji. Środki z budżetu
gminy przekazane na ten cel są bardzo duże. Rząd wielkości pomocy dla
naszych mieszkańców jest o wiele większy niż gmin ościennych.
Radny Edward Jonkisz zwrócił uwagę że poprzez segregowanie śmieci
wielkość innych odpadów się zmniejsza i koszty maleją. Aby obniżyć koszt
usług należałoby zmusić pozostałą część mieszkańców tj. 30% do zawarcia
umów na wywóz odpadów. Koszty transportu byłyby wtedy o wiele niższe.
W dalszej części dyskusji rozważono kwestię czy można podjąć uchwałę bez
punktu drugiego dotyczącego odpłatności za odpady segregowane. Ustalono,
że byłaby to nieprawidłowość i nadzór prawny uchwałę by zakwestionował.
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek poddał pod głosowanie wniosek
Radnego Andrzeja Wojtyły aby w dniu dzisiejszym nie podejmować
uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez
właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Bestwina za
odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników
bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych – wniosek został przyjęty
10 głosami „za” , 3 głosami „przeciw” i 2 głosami „wstrzymującymi się”.
Uchwała została zdjęta z porządku obrad. Projekt Uchwały stanowi załącznik
nr 8 do nin. protokołu.
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7) ustalenia wysokości stawki procentowej opłat adiacenckich,
• Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Kierownik referatu Alicja
Grygierzec informując, że opłata adiacencka związana jest ze wzrostem
wartości nieruchomości w wyniku podziału dokonanego na wniosek
właściciela bądź w wyniku budowy urządzeń infrastruktury technicznej. W
pierwszym przypadku proponuje się ustalić opłatę w wysokości 30% wzrostu
wartości nieruchomości, a w drugim przypadku 50% różnicy między
wartością, jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń, a
wartością jaką nieruchomość będzie miała po ich wybudowaniu. Uchwała
obowiązująca na naszym terenie jest sprzeczna z zapisami ustawowymi,
które obniżyły stawkę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku
podziału z 50% do 30%.
• Radny - Antoni Grygierzec, poinformował, że komisja wnikliwie
przeanalizowała ten temat i doszła do wniosku, że operacja sprzedaży działek
budowlanych pociąga za sobą szereg innych opłat i wysokość tych stawek
jest nie do przyjęcia. Należałoby jeszcze raz przeanalizować zasadność tak
wysokich stawek i zaproponował w imieniu Komisji, aby w dniu dzisiejszym
tej uchwały nie podejmować do czasu przedstawienia bardziej klarownych
uzasadnień.
• Radny – Andrzej Wojtyła stwierdził, że Komisja również gruntownie
przeanalizowała projekt uchwały i z powodu kolejnych opłat i wysokich
stawek procentowych Komisja wnioskowała o odrzucenie projektu uchwały.
• Radny - Benedykt Kohut poinformował, że po wyjaśnieniach wnioskodawcy
i głębokiej dyskusji na ten temat Komisja negatywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
• W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała w sprawie ustalenia
wysokości stawki procentowej opłat adiacenckiech – została odrzucona.
„Za przyjęciem” uchwały było 0 głosów przy 15 głosach „przeciw”
przyjęciu. Projekt Uchwały stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu.
8) ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej
Gminy Bestwina,
• Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Wójt Stefan Wodniak informując, że
projekt tej uchwały został szeroko omówiony na komisjach. Ustawodawca
dał możliwość samorządom płacenia za godziny uczestniczenia w akcji i w
wyznaczonych szkoleniach. Wskaźnikiem za wykonywane czynności jest
1/175 średniego dochodu miesięcznego. Temat ten był również poruszany na
Konwencie celem ujednolicenia tych stawek w powiecie. Formuła
wypłacania, rozliczania jak i uczestnictwa w tych akcjach będzie przez
Komendanta gminnego dopracowana wraz z Zarządem Gminnych
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Ochotniczych Straży Pożarnych. Ustalono, że na wniosek Komendanta
gmina będzie wypłacać 10 zł. za godzinę uczestnictwa w działaniu
ratowniczym jak i w szkoleniu pożarniczym.
• Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji stałych ( przy czym
Komisja Rozwoju Gminy, Ochrony i Kształtowania Środowiska głosowała 7
głosami „za” , 1 głosem „przeciw” i 1 głosem „wstrzymującym się”.
• W krótkiej dyskusji radny Jan Wróbel jako strażak wyraził obawę, iż końcem
roku bez dodatkowych pieniędzy może zabraknąć na wyjazdy, paliwo i na
utrzymanie gotowości bojowej. Radny Łukasz Furczyk poinformował, że jest
za tym żeby za tak ciężką pracę gdzie ryzykuje się własnym życiem
wynagradzać tych ludzi, ale zaznaczył że gminom narzucono z góry
obowiązek wypłaty takich świadczeń nie wskazując źródeł finansowania i w
konsekwencji wyraził swoje zdanie aby uchwałę odrzucić. Radny Jerzy
Stanclik zauważył, że Wójt na komisjach wyjaśniał, że rozmawiał z
dowództwem straży na terenie gminy i że zostały podjęte uzgodnienia gdyby
tych środków mogło zabraknąć to wtedy już sprawa Wójta aby te środki
znalazł.
• W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXII/194/2008 w
sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej
Straży Pożarnej Gminy Bestwina – została przyjęta 14 głosami „za” i 1
głosem „przeciw”. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu.
9) udzielenia pomocy finansowej miastu Bielsko-Biała na realizację zadania
„II etap budowy strażnicy PSP wraz z siedzibą Komendy Miejskiej w Bielsku –
Białej przy ul. Leszczynowej 43 wraz z zakończeniem realizacji całej inwestycji
i przekazaniem jej do użytkowania”,
• Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek poinformował, że projekt uchwały był
już omówiony.
• Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji stałych.
• Brak głosów w dyskusji.
• W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXII/195/2008 w
sprawie udzielenia pomocy finansowej miastu Bielsko-Biała na realizację
zadania „II etap budowy strażnicy PSP wraz z siedzibą Komendy
Miejskiej w Bielsku – Białej przy ul. Leszczynowej 43 wraz z
zakończeniem realizacji całej inwestycji i przekazaniem jej do
użytkowania” – została przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała
stanowi załącznik nr 11 do nin. protokołu.
10) wniosku o zmianę zasięgu terytorialnego placówek terenowych Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
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• Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Wójt Stefan Wodniak informując, że
projekt tej uchwały został szczegółowo omówiony na komisjach. Dyrekcja
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Bielsku – Białej
zaproponowała aby nasza gmina i gmina Czechowice – Dziedzice
zadeklarowała chęć przynależenia do Bielska. Bielsko ma wtedy szanse
zachowania instytucji decyzyjności a nie przedstawicielstwa jako punktu.
Prośba ta jest uzasadniona. Sami rolnicy z terenu naszej gminy twierdzą, że
jest lepsza komunikacja z Bielskiem jak i wszystkie pozostałe instytucje
znajdują się w powiecie.
• Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji stałych.
• Brak głosów w dyskusji.
• W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXII/196/2008 w
sprawie wniosku o zmianę zasięgu terytorialnego placówek terenowych
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – została przyjęta 15 głosami
„za” tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 12 do nin. protokołu.

Ad.6
Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2009r.
• Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Wójt Stefan Wodniak informując, że
na poszczególnych komisjach analizując materiały na dzisiejsza sesję już
przedstawił ten projekt. Nastąpiły pewne autopoprawki. Na dzisiejszej sesji
omówi projekt swojego budżetu na przyszły rok w taki sposób aby był w miarę
czytelny dla wszystkich. Dochody gminy na 2009r.planowane są na kwotę
24 257 715 zł., wydatki na kwotę 27 955 680 zł. Deficyt budżetowy wynosić
będzie 3 697 965 zł., który planuje się pokryć z pożyczki Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska. Pożyczki te są niskoprocentowe, a przy
spełnieniu odpowiednich wymagań są one umarzane w 50%. Wskaźnik
zadłużenia na koniec roku 2008 wynosi 47%, a na koniec przyszłego roku ma
wynosić 55,45%. Wśród zadań inwestycyjnych należy wymienić m.in. budowę
gminnej oczyszczalni ścieków łącznie z kolektorem gdzie została wydatkowana
kwota ponad 13 mln. Z WFOŚ udzielono gminie pożyczki w wysokości ponad 8
mln zł., przy czym w przyszłym roku około 4 mln gmina powinna mieć
umorzone, co również wpłynie na zmniejszenie wskaźnika zadłużenia.
Sukcesywnie jest wymieniania w naszej gminie sieć wodociągowa. Wymiana ta
ma poprawić komfort zasilania wody i wyeliminowanie awarii, które są
kosztowne i uciążliwe. W dalszej części swojej wypowiedzi Wójt poprosił
radnych o zrozumienie, że te inwestycyjne cele nie da się podzielić na sołectwa
bo gospodarka wodno ściekowa jest ważna dla całej gminy i musimy ją
kontynuować. Budżet na przyszły rok został skonstruowany zadaniowo i nie da
się środków podzielić proporcjonalnie na sołectwa. Środki na dzień dzisiejszy są
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zaplanowane na cele strategiczne. Wśród zadań inwestycyjnych należy
wymienić również naprawę dróg i budowę chodników. Niemałe kwoty z
budżetu pochłoną opracowania studium i miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Koszty utrzymania urzędu jak i jednostek podległych uległy
podwyższeniu o 10% z powodu podwyżki energii i gazu. Nastąpił również 10%
wzrost płac. Planowany jest remont remizy w Kaniowie. Pokaźną kwotę
pochłonie również z budżetu oświata i pomoc społeczna.
• W dyskusji zabrał głos Radny Antoni Grygierzec informując, że komisja nie
wypracowała jeszcze swojego zdania na temat projektu budżetu, gdyż
zwróciła się z prośbą do Pana Wójta o szczegółowe rozpisanie wydatków na
oświacie. Ze swojej strony odniósł się do podstawowych założeń budżetu.
Wyraził opinię, że dochody gminy powinny być inaczej dzielone z
uwzględnieniem zasady zrównoważonego rozwoju całej gminy. Podział
środków pochodzących z dochodów własnych na poszczególne sołectwa nie
uwzględnia ilości mieszkańców ani też możliwości wnoszonych przez te
sołectwa do budżetu dochodów. Za mało środków uwzględniono w budżecie
na modernizację dróg. Podsumowując stwierdził, że jego zdaniem budżet ten
jest nie do zrealizowania gdyż opiera się w większości na dotacjach.
• Radny Jacek Łuszczak zauważył, że w chwili obecnej mowa jest o projekcie
budżetu. W pełni poparł Pana Wójta w punkcie gdzie segmentowo stara się
przekazać środki na zakończenie pewnych inwestycji. Odniósł się również do
kwestii podziału środków na poszczególne sołectwa twierdząc, że podział ten
zawsze budzi wiele emocji a trwające zadania inwestycyjne służą całej
gminie a nie poszczególnym sołectwom.
• Radna Danuta Kubik podkreśliła, że zarówno wymiana wodociągów,
budowa kanalizacji i remont ulicy Braci Dudów w sołectwie Bestwinka
pochłoną znaczną ilość środków z budżetu, ale inwestycje te będą służyć
wszystkim mieszkańcom gminy a nie tylko mieszkańcom Bestwinki.
• Radny Benedykt Kohut przekazał dwa wnioski z obrad Komisji w sprawie
projektu budżetu tj. 1) więcej eksponować w mediach temat budowy
oczyszczalni ścieków, który pochłania nam lwią część budżetu, 2) więcej
eksponować wydatki na oświatę, w tym sensie, żeby społeczeństwo
wiedziało że w zaplanowanej kwocie 11 mln jest 6,5 mln subwencji, a
utrzymanie przedszkoli, stołówek i budynków jest naszym zadaniem
własnym.
• Radny Andrzej Wojtyła poinformował, że członkowie komisji cały czas
pracują nad projektem budżetu a o efektach prac poinformują na sesji, na
której będzie podejmowany budżet.
• W odpowiedzi na dyskusję Wójt Stefan Wodniak odniósł się do zarzutu
równoważnego podziału środków na poszczególne sołectwa, uzasadniając że
przy tak wielu inwestycjach i zaplanowanym budżecie zadaniowym jest to
niewykonalne.

15

Projekt budżetu na rok 2009 stanowi załącznik nr 13 do nin. protokołu.
Ad. 7
Informacje bieżące – Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek zwrócił uwagę
Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej o bieżącej realizacji planu pracy
Komisji zatwierdzonego Uchwałą Nr XVI/145/2008 Rady Gminy Bestwina z
dnia 28 lutego 2008r. .
Kolejno odczytał pismo mieszkańców Bestwiny z prośbą o ujęcie w budżecie na
2009 rok położenia nawierzchni asfaltowej na ul. Akacjowej. Poinformował, że
na pismo odpowiedzi udzielił Pan Wójt pierwszej osobie z listy tj. Pani
Niemkiewicz, że obecnie opracowywany jest projekt budżetu i wniosek
mieszkańców został przekazany Radzie Gminy do zaakceptowania go i ujęcia w
przyszłorocznym budżecie.
Następnie odczytał pismo skierowane od właścicieli działek położonych przy
ulicy bocznej do ulicy Plebańskiej dotyczące podania terminu wykonania drogi
gminnej.
Poinformował również, że do Rady Gminy wpłynęło pismo z Wydawnictwa
Kartograficznego Mapy ścienne z prośbą o dofinansowanie transportu map,
atlasów i innych opracowań kartograficznych, które trafią do szkoły w
Solecznikach na Litwie.
Kolejna sprawa związana była z propozycją budżetową dotyczy budowy Sali
gimnastycznej przy Szkole w Kaniowie. Radni Rady Gminy Bestwina Sołectwa
Kaniów, Rada Sołecka w Kaniowie, Rada Rodziców Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego w Kaniowie, Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Zespołu Szkolno
– Przedszkolnego w Kaniowie zwrócili się z prośbą o wykonanie w 2009r.
projektu a następnie przystąpienie do budowy pełnowymiarowej sali
gimnastycznej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kaniowie.
Zaznaczając, że środki na ten cel mieszkańcy Kaniowa otrzymali od Spółki
Pastwiskowej.
Przewodniczący Rady Gminy - Jerzy Zużałek poinformował Radę, iż wszyscy
zobowiązani do złożenia oświadczeń majątkowych spełnili swój obowiązek.
Oświadczenia majątkowe zostały przyjęte i zaakceptowane.
Wystąpił również z propozycją udziału naszej gminy w Orkiestrze Świątecznej
Pomocy.
Wójt Stefan Wodniak przekazał informację dotyczącą PKS-u, że zostaje on
przekazany Staroście. Docelowo PKS ma być połączony w konsorcjum z MZK.
Podkreślił, że po połączeniu i przy rozsądnym gospodarowaniu tym zasobem
samorządy powinny mieć pomoc w rozwiązywaniu dokuczliwych problemów
komunikacyjnych.
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Ad. 8
Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich:
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek odczytał wnioski z posiedzeń rad
sołeckich. Stanowią one załącznik nr 14 do nin. protokołu.
Radny Łukasz Furczyk skierował dwa pytania do Pana Wójta i zapytał,
dlaczego nie ma na sesji zaproszonych gości zainteresowanych terenami w
Kaniowie pod wybudowanie zakładu badawczo produkcyjnego materiałów
kompozytowych. Drugie pytanie dotyczyło programu w/s rozwoju dróg
lokalnych tzw. schetynówek, a mianowicie czy nasza gmina może uczestniczyć
w tym programie.
Radny Andrzej Wojtyła zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o
zwołanie posiedzenia komisji w jak najkrótszym czasie gdyż zostały
sformułowane wnioski do komisji i prosi o w miarę szybką odpowiedź.
Sołtys Maria Maroszek złożyła kolejne wnioski, a mianowicie:
- zainstalowania od strony skrzyżowania ulicy Okrężnej z ulicą Graniczną
tabliczki informacyjnej zawierającej nazwę ulicy Okrężnej,
- wyczyszczenie rowu na ulicy Plebańskiej od posesji Pana J. Wróbla aż do
ulicy Hallera,
- usunięcie dębu przy ul. Ludowej,
- uruchomienie programu wzorem gmin doliny karpia dotacji dla mieszkańców
chcących zainstalować kolektory słoneczne lub przydomowe oczyszczalnie.
Sołtys Marek Pękala złożył następujące wnioski:
- usuniecie dębów przy ul. Krzywolaków,
- wykonanie bezpiecznego zjazdu z ul. Czechowickiej na ul. Ludową,
- prośba o wystosowanie pisma do Powiatu w sprawie ustawienia znaków
zakazu postoju wzdłuż ulicy Jawiszowickiej na odcinku od skrzyżowania z ul.
Batalionów Chłopskich do Wału Wiślanego.
Sołtys Jan Stanclik wystosował następujące zapytania:
- kiedy będzie naprawiona ulica Famułkowa,
- na jakim etapie jest przejęcie działki o nr 1483 położonej w Janowicach, która
obecnie jest własnością Skarbu Państwa,
- został złożony wniosek do Zarządu Dróg o usunięcie gałęzi drzew przy ul.
Kubika i Szkolnej w Janowicach. Gdy spadnie śnieg będą one zagrażały
przejeżdżającym samochodom. Do dzisiaj nie otrzymaliśmy odpowiedzi.
- przy ulicy Górskiej rośnie wyklina, jest to uprawa, której nikt nie kontroluje, a
która po pewnym czasie uszkodzi nawierzchnię drogi.
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Ad.9
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek odczytał odpowiedzi udzielone przez:
Zastępcę Wójta Artura Beniowskiego Stanowią one załącznik nr 14 do nin.
protokołu.
Wójt Stefan Wodniak udzielił odpowiedzi na pytania radnego Łukasza Furczyka
informując, że firma, która miała uruchomić zakład badawczy dotyczący
kompozytów w Kaniowie, chciała wejść na nasz teren z aportem. Ten układ nie
był korzystny dla naszej gminy i została wysunięta propozycja dzierżawy
naszego terenu. Jednak nie została ona przyjęta. Z uzyskanych informacji na
temat firmy należy wysunąć wniosek iż firma składając wnioski o
dofinansowania posługuje się aportem samorządu jako wkładem własnym.
Podsumowując dodał, że firma prowadziła rozmowy zarówno z Czechowicami
jak i z naszą gminą. Ostatecznie wybrała na lokalizację zakładu gminę
Czechowice – Dziedzice.
Jeżeli chodzi o sprawę Pana Mrowca dot. przeniesienia z Międzyrzeca
lokalizacji zakładu wiązki kabli samochodowych, to sprawa się skomplikowała
ponieważ Pan Mrowiec nie przystąpił do przetargu tylko przekazał informacje,
że ma kłopoty finansowe.
Ad.9
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Jerzy Zużałek dziękując za
udział w obradach, za dyskusję, zamknął XXII sesję Rady Gminy Bestwina w
dniu 27 listopada 2008 roku.
Sesja rozpoczęła się o godz. 14:30 a zakończyła o godz.18:21.
Protokolant:
Insp. Brygida Jankowska

Sekretarz obrad:
Radna Danuta Kubik

