Bestwina, dn. 20 października 2005r.
P r o t o k ó ł Nr XXVIII/2005
z sesji Rady Gminy Bestwina odbytej w dniu 20 października 2005 roku
w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bestwina.
Protokół obejmuje uchwały Rady Gminy Bestwina od Nr XXVIII/201/2005 do
Nr XXVIII/211/2005.
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%. Na obrady spóźnił się radny Antoni Grygierzec ( godz. 1528)
Z ramienia Urzędu Gminy w sesji uczestniczyli:
- Anatol Faruga
– Wójt Gminy Bestwina
- Stanisław Wojtczak – Zastępca Wójta
- Stanisława Grzywa - Skarbnik Gminy
- Kierownicy Referatów: U.Smalcerz, B.Stankiewicz oraz dyrektorzy
jednostek organizacyjnych: GZOSiP- A. Maj, CKSiR - G.Boboń, a także
prezes PK „KOMBEST” Wacław Waliczek.
Projekt porządku obrad:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
Wybór sekretarza obrad.
Zatwierdzenie projektu porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
Informacja o funkcjonowaniu placówek oświatowych i kulturalnych –
Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmiany Uchwały Rady Gminy Bestwina Nr XXII/160/2004 z dnia
30 grudnia 2004 w sprawie budżetu gminy na 2005r.
2) zmiany treści Załącznika Nr 9 do Uchwały Rady Gminy Bestwina
Nr XXII/160/2004 z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie budżetu gminy na
2005r.
3) udzielenia pomocy finansowej Gminie Porąbka,
4) ustalenia zasad przyznawania stypendiów,
5) zatwierdzenia zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Bestwinie,
6) wykupu nieruchomości w Janowicach o pow. 0.0100ha - dot. lokalizacji
przepompowni,
7) wykupu nieruchomości w Bestwinie o pow. 0.0204ha – dot. lokalizacji
przepompowni,
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8) wykupu nieruchomości w Bestwinie o pow. 0.0199ha – dot. lokalizacji
przepompowni,
9) wykupu nieruchomości w Bestwinie o pow. 0.0025ha – dot. drogi
dojazdowej do projektowanej przepompowni,
10) wykupu nieruchomości w Bestwinie o pow. 0.0161ha – dot. drogi
dojazdowej do projektowanej przepompowni,
11) wykupu nieruchomości w Bestwinie o pow. 0.0098ha – dot. drogi
dojazdowej do projektowanej przepompowni,
12) wykupu nieruchomości zajętej pod ul. Bażancią w Kaniowie,
13) zamiany nieruchomości w Bestwinie,
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 oraz wszystkich pozostałych gości przybyłych na obrady.
Otworzył XXVIII sesję Rady Gminy Bestwina w dniu 20 października 2005r.
Na podstawie posiadanej listy obecności stwierdził prawomocność obrad.
Ad.2
Zgodnie z ustalonym, harmonogramem sekretarzem obrad jednogłośnie
wybrany został radny Tadeusz Wróbel.
Ad.3
Z przedstawionego projektu porządku obrad Wójt Gminy Anatol Faruga
zawnioskował wycofać projekt uchwały dot. zamiany nieruchomości. Wniosek
przyjęto 14 głosami „za” tj. jednogłośnie. Porządek obrad z tą naniesioną
poprawką również został przyjęty 14 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Ad.4
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że protokół z ostatniej sesji z dnia
11 sierpnia 2005r. został sporządzony 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 został on przyjęty
14 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Ad.5 Obszerną i wnikliwą informację o funkcjonowaniu placówek oświatowych
i kulturalnych w gminie przedstawił Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury,
Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego – Benedykt Kohut. Informacja stanowi
załącznik nr 3 do nin. protokołu.
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W trakcie kontynuacji punktu 5 na salę obrad wszedł nieobecny dotąd radny
Antoni Grygierzec – godz. 1528.
W
temacie
dot.
funkcjonowania
placówek
oświatowych
i kulturalnych Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek otworzył dyskusję,
w której głos zabrali:
Radny Tadeusz Wróbel poruszył problem pozamykanych szkół podczas
wakacji. Zapytał o możliwość pełnienia dyżurów przez nauczycieli w tym
czasie, bo na kolonie wyjeżdżają tylko nieliczni.
Radny Benedykt Kohut podkreślił, że jednym z ważniejszych wniosków, które
przedstawił jest to, aby w budżecie przyszłorocznym zarezerwować kwotę na
wyjazdy młodzieży np. na zwody . Poinformował, że do tej pory praktykowane
jest to tak, że rodzice na własne ryzyko przewożą grupę dzieci, a winien robić to
uprawniony przewoźnik. Zwrócił uwagę, że inne wnioski, które przedstawił też
są istotne, ale już ściśle związane z działalnością szkół, a szczególnie ten
wniosek dot. podniesienia jeszcze na wyższy poziom wyników nauczania
w gimnazjach i szkołach podstawowych. Stwierdził, że baza i warunki
nauczania są odpowiednie.
Radny Wiesław Szypuła – jako Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów
stwierdził, że Komisja również widzi potrzebę wygospodarowania
w przyszłorocznym budżecie tzw. funduszu promocyjnego na zabezpieczenie
wyjazdów dzieci i młodzieży oraz zabezpieczenie wszystkich tych działań, które
służą promocji naszej gminy. Poinformował także, że na wniosek członków
Komisji Budżetu i Finansów wypracowano projekt uchwały (intencyjny),aby
rozważyć możliwość utworzenia funduszu stypendialnego. Fundusz ten
pozwoliłby w pewnym stopniu pomóc dzieciom i młodzieży, która z różnych
przyczyn nie może realizować w pełni swoich zamierzeń w zakresie, oświaty,
kultury i sportu.
Radny Antoni Grygierzec nawiązał do poziomu nauczania i stwierdził, że nie
warunki w szkole są czynnikiem, który powinien podnieść ten poziom, ale ilość
dzieci w klasie, bo przy mniejszej liczbie nauczyciel ma większe możliwości
poświęcenia więcej czasu każdemu uczniowi z osobna. Nawiązał również do
wydatków. Jest zdania, że dyrektorzy na pewno wydają środki oszczędnie
i celowo, ale ze strony Wójta powinna być przeprowadzona dokładna analiza
zatrudnienia w placówkach oświatowych. W jego przekonaniu to zatrudnienie
jest zbyt wysokie przy tej ilości oddziałów szkolnych, a przede wszystkim zbyt
dużo zatrudnionych jest pracowników obsługi technicznej (54) osoby - stąd
trzeba dopłacać do oświaty. Jak stwierdził, poruszyła go również zbyt mała ilość
dzieci, która korzystała z obozów i kolonii w czasie wakacji. Przyznał, że ze
strony gminy też nie zapewniono dzieciom i młodzieży godziwego wypoczynku
na okres wakacji. Uważa też, że można by lepiej zagospodarować tereny
rekreacyjne w gminie, bo nie każdego rodzica stać, aby wysłać dziecko na
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kolonie. Poruszył jeszcze jeden temat dot.bezpieczeństwa dzieci. Stwierdził, że
bezpieczeństwo dzieci z Kaniowa jest bardzo ograniczone. Brak chodnika
i poboczy jest powodem, że dzieci przepychają się przez ciężki transport ze
żwirem. W jego przekonaniu, zarówno powiat, wójt i radny Rady Powiatu
Bielskiego cały czas milczą, a temat jest bardzo poważny. W tym miejscu
nawiązał do wypadku śmiertelnego, który zdarzył się na krzyżówce
„Kominkowice”
(zginęło wówczas małżeństwo). Jest zdania, że gdyby to
skrzyżowanie było chociaż częściowo przebudowane, to nie doszłoby do tego
wypadku.
Radny Edward Jonkisz złożył wniosek, aby kluby sportowe korzystały z sal
gimnastycznych nieodpłatnie w zamian za możliwość korzystania przez szkoły
z boisk sportowych.
Radny Wiesław Szypuła nawiązał do wypowiedzi radnego Antoniego Grygierca
w części dot. bezpieczeństwa stwierdzając, że jest to bardzo słuszna uwaga.
Komisja Budżetu i Finansów, której przewodniczy, rozważała już ten problem
i widzi potrzebę przygotowania koncepcji planu poprawy bezpieczeństwa na
naszych drogach w sektorze ruchu pieszego ze względu na wzmożony ciężki
ruch kołowy.
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek przywołując wniosek radnego
Edwarda Jonkisza stwierdził, że jest to wniosek do rozwiązania przez Wójta,
ponieważ stawki za korzystanie z sal gimnastycznych ustala Wójt w drodze
zarządzenia.
Wójt Gminy Anatol Faruga odpowiadając poinformował, że jest to temat do
rozważenia. Niemniej zadał pytanie, czy z sal gimnastycznych będą korzystały
te same dzieci z klubów co ze szkół tj. w wieku do 14 lat, czy też będą
korzystały osoby dorosłe. Zwrócił uwagę, że sprawa użytkowania sali przez
osoby dorosłe jest zupełnie inna od biegania dzieci po boisku.
Prezes Zarządu Oddziału ZNP w Bestwinie – Janina Leńczyk Drąg nawiązując
do sprawozdania złożonego przez radnego Benedykta Kohuta zwróciła uwagę,
że wyniki nauczania mają tendencję wzrastającą. Szkoły chciałyby osiągnąć
wysokie wyniki nauczania, ale nie zawsze daje się to osiągnąć. Stwierdziła, że
w obecnym czasie wyniki te nie są niskie. Poinformowała też, że w okresie ferii
zimowych nauczyciele społecznie organizują zajęcia sportowe, zaś w okresie
wakacji nauczyciel ma prawo do 6 tygodniowego urlopu nieprzerwanie. Nie
zgodziła się ze stwierdzeniem, że szkoły nic nie robią. Podkreśliła, że każda
szkoła ma swoją, inną formę zajęć dla dzieci. Zobowiązała się jednak, że
przekaże dyrekcjom szkół, aby zadbały o lepsze wyniki nauczania.
Salę obrad o godz. 1625 opuścił radny Czesław Wróbel, który wcześniej
usprawiedliwił swoje wyjście.
Przewodniczący Jerzy Zużałek wracając do problemu zapewnienia dzieciom
zajęć w czasie wakacji zaproponował, aby Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji
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wspólnie z Gminnym Zespołem Obsługi Szkół i Przedszkoli ogłosiło, że
poszukuje wolontariuszy. Wolontariusze na pewno chętnie zajmą się opieką
dzieci i młodzieży w czasie wakacji.
Radny Wiesław Szypuła zaproponował, aby przez głosowanie przyjąć całość
przedstawionej informacji, a poszczególne wnioski realizować wspólnie, jako
organ prowadzący.
Radny Benedykt Kohut udzielając wyjaśnień p. Janinie Leńczyk-Drąg wyjaśnił,
że nie było jego intencją zarzucanie nauczycielom, że wyniki nauczania są złe.
Nie postawił też w tej kwestii żadnego wniosku. W informacji zawarte było
jedynie porównanie wyników z ostatnich lat, czy są one wzrostowe o jedną
dziesiątą punktu, czy też są wzrostowe o cały 1 punkt.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Jerzy Zużałek
poddał pod głosowanie zgłoszoną propozycję radnego Wiesława Szypuły.
Propozycja została przyjęta 14 głosami „za” tj. jednogłośnie i również w wyniku
głosowania - tą samą ilością głosów - została przyjęta Informacja
o funkcjonowaniu placówek oświatowych i kulturalnych wraz z zawartymi
wnioskami została przyjęta 14 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Ad. 6
Rada Gminy przystąpiła do podejmowania uchwał w sprawie:
• zmiany Uchwały Rady Gminy Bestwina Nr XXII/160/2004 z dnia
30 grudnia 2004 w sprawie budżetu gminy na 2005r. – Wójt Anatol Faruga
udzielił wyjaśnień do wprowadzonej autopoprawki do pierwotnej wersji
projektu uchwały, którą otrzymali wszyscy radni, a dot. pozostawienia
w dziale kultura fizyczna i sport kwoty 25tyś.zł, którą wcześniej planowano
przesunąć do działu oświata i wychowanie).
Opinie Komisji:
Komisja Rozwoju Gminy, Ochrony i Kształtowania Środowiska –
Przewodniczący Tadeusz Wróbel – Komisja nie wnosiła uwag. Zwróciła
jedynie uwagę na dział ochrona zdrowia, dopłata do windy. Zdaniem radnego
Tadeusza Wróbla, pod znakiem zapytania jest, czy już trzeba było przeróbki
z windą robić skoro nie zauważył, aby w innych obiektach służby zdrowia w
sąsiednich gminach były one robione.
Komisja Budżetu i Finansów – Przewodniczący Wiesław Szypuła – Komisja
bardzo szczegółowo przeanalizowała proponowane zmiany i przyjęła
propozycje z tym jednak, że były dwa głosy, które sugerowały, aby pieniądze
przeznaczone na tereny rekreacyjne w obrębie SET-u w Kaniowie w pewnej
części zabezpieczyć na promocję, czy też wsparcie dla osób mających
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znaczne osiągnięcia sportowe w gminie jak i osiągnięcia na zewnątrz
w ramach promocji gminy. Drugi wniosek , który nie jest stanowiskiem
komisji ale kilku członków tej Komisji, aby część tej kwoty przeznaczyć na
opracowanie planu zagospodarowania terenów pożwirowych w tym części
dot. SET-u.
Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego –
Przewodniczący Benedykt Kohut – Komisja nie wnosiła uwag do projektu
uchwały.
Brak głosów w dyskusji.
Przewodniczący Jerzy Zużałek poddał pod głosowanie wprowadzoną
autopoprawkę, która została przyjęta 14 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Również jednogłośnie została przyjęta Uchwała Nr XXVIII/201/2005
w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Bestwina Nr XXII/160/2004
z dnia 30 grudnia 2004 w sprawie budżetu gminy na 2005r. Uchwała
stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
• zmiany treści Załącznika Nr 9 do Uchwały Rady Gminy Bestwina
Nr XXII/160/2004 z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie budżetu gminy na
2005r. – Opinie Komisji pozytywne do projektu uchwały.
Brak głosów w dyskusji.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXVIII/202/2005 w sprawie zmiany
treści Załącznika Nr 9 do Uchwały Rady Gminy Bestwina
Nr XXII/160/2004 z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie budżetu gminy na
2005r. – została przyjęta 14 głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi
załącznik nr 5 do protokołu.
• udzielenia pomocy finansowej Gminie Porąbka – Opinie Komisji pozytywne
do projektu uchwały.
Brak głosów w dyskusji.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXVIII/203 2005 w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Gminie Porąbka – została przyjęta
14 głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 6 do
protokołu.
• ustalenia zasad przyznawania stypendiów – opinie Komisji:
Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego po
dokładnym przeanalizowaniu i w porozumieniu z Komisją Budżetu
i Finansów proponuje, aby ten projekt uchwały jeszcze raz przesłać do
przepracowania w komisjach w celu uściślenia pewnych niejasności.
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Komisja Rozwoju Gminy, Ochrony i Kształtowania Środowiska również jest
za przesunięciem tego projektu uchwały do ponownego przepracowania.
Komisja Budżetu i Finasów – Przewodniczący Komisji Wiesław Szypuła
przypomniał, że ta Komisja jest autorem tego projektu uchwały i w związku
z tym podziękował, że nie została odrzucona, a jedynie przesunięta
o dopracowanie.
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący Jerzy Zużałek poddał
propozycję przesunięcia i dopracowania tego projektu uchwały na kolejną
sesję Rady Gminy. Propozycja została przyjęta 13 głosami „za” przy 1 głosie
„wstrzymującym”.
• zatwierdzenia zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Bestwinie – Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt
uchwały.
Brak głosów w dyskusji.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXVIII/204/ 2005 w sprawie
zatwierdzenia zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Bestwinie - została przyjęta 14 głosami „za” tj.
jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
• wykupu nieruchomości w Janowicach o pow. 0.0100ha - dot. lokalizacji
przepompowni – pozytywne opinie komisji.
Brak głosów w dyskusji.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXVIII/205/2005 w sprawie wykupu
nieruchomości – została przyjęta 14 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
• wykupu nieruchomości w Bestwinie o pow. 0.0204ha – dot. lokalizacji
przepompowni - pozytywne opinie komisji.
Brak głosów w dyskusji.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXVIII/206/2005 w sprawie wykupu
nieruchomości – została przyjęta 14 głosami „za” tj. jednogłośnie.
• Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
• wykupu nieruchomości w Bestwinie o pow. 0.0199ha – dot. lokalizacji
przepompowni - pozytywne opinie komisji.
Brak głosów w dyskusji.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXVIII/207/2005 w sprawie wykupu
nieruchomości – została przyjęta 14 głosami „za” tj. jednogłośnie.
• Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
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• wykupu nieruchomości w Bestwinie o pow. 0.0025ha – dot. drogi
dojazdowej do projektowanej przepompowni - pozytywne opinie komisji.
Brak głosów w dyskusji.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXVIII/208/2005 w sprawie wykupu
nieruchomości – została przyjęta 14 głosami „za” tj. jednogłośnie.
• Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
• wykupu nieruchomości w Bestwinie o pow. 0.0161ha – dot. drogi
dojazdowej do projektowanej przepompowni - pozytywne opinie komisji.
Brak głosów w dyskusji.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXVIII/209/2005 w sprawie wykupu
nieruchomości – została przyjęta 14 głosami „za” tj. jednogłośnie.
• Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
• wykupu nieruchomości w Bestwinie o pow. 0.0098ha – dot. drogi
dojazdowej do projektowanej przepompowni - pozytywne opinie komisji.
Brak głosów w dyskusji.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXVIII/210/2005 w sprawie wykupu
nieruchomości – została przyjęta 14 głosami „za” tj. jednogłośnie.
• Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
• wykupu nieruchomości zajętej pod ul. Bażancią w Kaniowie - pozytywne
opinie komisji.
Brak głosów w dyskusji.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXVIII/211/2005 w sprawie wykupu
nieruchomości – została przyjęta 14 głosami „za” tj. jednogłośnie.
• Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Ad. 7
Przewodniczący Rady Gminy odczytał podziękowanie Związku Nauczycielstwa
Polskiego Zarządu Oddziału w Bestwinie złożone Radzie Gminy Bestwina
z okazji 100-lecia ZNP.
Kolejno odczytał:
- pismo Wojewody Śląskiego dot. oświadczeń majątkowych złożonych
Wojewodzie Śląskiemu przez Przewodniczącego Rady Gminy Bestwina
oraz Wójta Gminy Bestwina za rok 2004 – oświadczenia zostały złożone
w terminie i nie stwierdzono w nich nieprawidłowości
- pismo Rady Rodziców Gimnazjum w Bestwince dot. przewozu dzieci do
szkoły – pismo stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Wójt Gminy Anatol Faruga przed złożeniem informacji z działalności
międzysesyjnej zaprosił na wstępie wszystkich zebranych na składanie kwiatów
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pod obeliskiem obok Urzędu Gminy w dniu 11 listopada o godz. 12-tej z okazji
Święta Niepodległości.
Kolejno poinformował, że :
- wpłynęło pismo Starosty Bielskiego w sprawie wytypowania osoby do
nagrody Starosty im. Ks.Prałata Józefa Londzina. Jako Wójt zgłaszał
kandydatury kilka razy i osobiście dla niego, zasób osób, które mógłby
być nominowane, wg wymaganych kryterii, został wyczerpany. Dlatego
też przekazał pismo Przewodniczącemu Rady Gminy, bo Rada Gminy
być może widzi kandydata i należałoby taką osobę wskazać. Termin
zgłaszania upływa z dniem dzisiejszym, ale jak stwierdził Wójt, na pewno
Starosta poczekałby jeszcze dwa dni na przygotowanie.
- remont mostu w Kaniowie wg zapewnień Starostwa, rozpocznie się
w okresie wiosennym,
- cały czas trwają rozmowy między Starostą, Górnośląską Agencją
Przekształceń Przedsiębiorstw i prywatnymi firmami w sprawie Centrum
Zarządzania Kryzysowego i Parku Przemysłu Techniki Lotniczej,
- co najmniej raz w tygodniu uczestniczy w rozmowach z Kompanią
Węglową na temat pozyskania skały płonej, która potrzebna jest na
rekultywację starego składowiska śmieci. Jeżeli rozmowy nie powiodą się
to gmina będzie musiała wydać duże pieniądze,
- uczestniczył w imprezach gminnych z okazji jubileuszy,
- brał udział w konwencie wójtów, burmistrzów,
- wyjeżdżał do notariusza celem podpisania akt notarialnych związanych
z gospodarką gruntami gminnymi,
- wspólnie ze skarbnikiem gminy podpisał umowę na dotacje 450tyś.zł. na
modernizację CKSiR,
- docierało do niego wiele uwag i pomówień w związku z budową
pawilonu handlowego w rejonie Piekarni w Bestwinie. W tym miejscu
wyjaśnił, że gmina daje tylko opinię związaną z możliwością
zagospodarowania terenu, zaś wszystkie inne sprawy łącznie
z pozwoleniem na budowę załatwiane są w Starostwie,
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- brał udział w spotkaniu z p.Dyrektor Departamentu z Ministerstwa
Oświaty w sprawie perspektyw w oświacie. Spotkanie odbyło się
w Starostwie,
- doprowadził do spotkania, również w Starostwie Powiatowym,
z p. Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego Śląskiego Urzędu
Wojewódzkiego w sprawie możliwości składania wniosków na
inwestycje ( w szczególności chodzi o most w Kaniowie i ul. Bialską).
Termin złożenia 30 października br. dlatego też wspólnie
z Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Bielskiego p.Leszkiem
Kosmatym stanowczo obstawali, aby Starosta zobowiązał swoje służby
do ich złożenia.
- organizacja wyborów najpierw do parlamentu, I tury wyborów Prezydenta
RP, przygotowania do II tury wyborów Prezydenta – przebiegają
prawidłowo i sprawnie , niemniej absorbująco dla Urzędu Gminy,
- uczestniczył w uroczystości 100-lecia Związku Nauczycielstwa Polskiego
połączonej ze Świętem Edukacji,
- znalazła się osoba zainteresowana kupnem gruntów na działalność
gospodarczą (Firma VERTEX) w Kaniowie w rejonie oczyszczalni
ścieków,
- zaprosił wszystkich radnych na spotkanie w Kaniowie o godz. 9-tej przy
Aptece celem dokonania przeglądu obiektu przedszkola począwszy od
piwnic aż po dach, ogrodzenie, okna, a następnie przejścia do Szkoły
i zastanowienia się nad dalszymi poczynaniami związanymi
ze „starym Przedszkolem” i przygotowaniem budżetu pod kątem
ewentualnego przygotowania dokumentacji na dobudowę Przedszkola do
budynku Szkoły z możliwością złożenia wniosku o dotację. Jeszcze raz
poprosił Radę Gminy o wyrażenie zgody na to zaproszenie i przybycie na
spotkanie.
- nawiązał do pisma Rady Rodziców Gimnazjum w Bestwince
stwierdzając, że jest oburzony formą pisma, gdzie jako pouczenie
przywołuje się słownik języka polskiego z 1978r.z podaniem strony, co
oznacza słowo „bezpłatnie”. Jak stwierdził, szkoda, że nie zacytowano
tego co jest zawarte w ustawie i co należy do obowiązku gminy -cytat:
„bezpłatnie lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji
publicznej”. Podkreślił, że taki właśnie zwrot kosztów jest dokonywany.
Nie podzielił też zdania, że dzieci z Bestwiny, czy Janowic są
faworyzowane , bo o godz. 700 lub za 5 minut 700 dojeżdżają do szkoły na
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godzinę przed lekcjami. Zgodził się, że był okres, że dzieci do Bestwinki
były dowożone pod szkołę przez Firmę TRAMP, ale kurtuazyjnie.
Przypomniał, że budowano chodnik przy ul. Dworkowej za ok. 300tyś.zł.
po to między innymi, aby dzieci mogły z przystanku iść bezpiecznie do
szkoły. Nie ma wątpliwości, że dzieciom, które mają powyżej 4km. do
szkoły, należy się bezpłatny dojazd i w tej sprawie już rozmawiał z
przewoźnikiem, aby można było za dziecko zapłacić z góry, po to żeby
nie musiało
zbierać biletów. Przewoźnik przystał na propozycję
stwierdzając, że jest to sprawa do uzgodnienia. W dalszym ciągu Wójt
wyraził obawy co do dopłat do cen biletów tym dzieciom, które mają
poniżej 4 km, a które jeżdżą autobusami różnych przewoźników i mają
droższe bilety w stosunku do innych. Jest to temat do przedyskutowania.
W dyskusji nad tym problemem Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek
poinformował, że rodzice zwracali się do niego, aby dzisiaj zająć stanowisko
i problem zawarty w piśmie rozwiązać. Przypomniał, że problem ten był już
sygnalizowany wcześniej. Ze swej strony poinformował, że dokonywał
rozeznania, jak to funkcjonuje w innych gminach. Uważa, że nie musi to być
ten sam przewoźnik, lecz inny wyłoniony w drodze przetargu, który zajmie się
tylko dowozem dzieci. Poruszył jeszcze problem bezpieczeństwa dzieci,
wyrażając obawy, czy dzieci jeżdżące małymi autobusami są bezpieczne.
Podkreślił, iż dobrze jest, że Wójt Gminy przychyla się do prośby rodziców, aby
gmina wcześniej zakupiła bilety dla dzieci, ale też nawiązał do dopłat do
biletów. W tym miejscu przypomniał fragment z protokołu z sesji
październikowej 2004r. gdzie 14 głosami „za” przy 0 głosach „przeciw” i 1
głosie „wstrzymującym” Rada Gminy przegłosowała wniosek, aby przez okres
dwóch miesięcy tj. listopad, grudzień 2004, dzieci dojeżdżające do Gimnazjów
( niezależnie czy do Bestwinki, czy Bestwiny) płaciły tą samą cenę. Tam gdzie
bilet kosztował drożej, to tą różnicę pokrywała gmina. W związku z tym jest
zdania, że również w tym wypadku Rada Gminy taki gest w stosunku do tych
dzieci powinna podjąć.
Radny Wiesław Szypuła zaproponował, aby pismo rodziców skierować do
komisji, aby ten problem przeanalizować dogłębnie. Jest to bowiem problem nie
tylko finansowy, ale i organizacyjny. Zachodzi potrzeba przeanalizowania
wszystkich aspektów, a wypracowane wnioski przedstawić na najbliższej sesji.
Problem dotyczy całej gminy i pośpiech byłby złym doradcą.
Wójt Anatol Faruga dla przypomnienia podał, że na dzień dzisiejszy obowiązek
gminy wynikający z ustawy w zakresie refundacji za bilety wynosi miesięcznie:
Gimnazja – 2959zł.~` 3000zł., dowóz uczniów niepełnosprawnych – 6600tyś.zł.
tj. 9 600zł/mc.
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Radny Antoni Grygierzec stwierdził, że sprawą sprawnego dowozu dzieci tych,
którym się należy bezpłatny dojazd ma się zająć Wójt i jego służby. Rada
Gminy ma zbierać sygnały i zgłaszać, że jest to źle zorganizowane. Uważa
również, że wszystkie dzieci, które kupują bilety powinny płacić w całej gminie
tak samo, bo są to dojazdy na terenie gminy i trzeba tym dzieciom dać równe
szanse dojazdu. Podkreślił też, że skoro taka uchwała była już raz podjęta, to
powinna obowiązywać.
Radny Wiesław Szypuła sprostował, że nie była to uchwała, lecz zapis
w protokole, który nie ma znamion uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek potwierdził, że był to zapis
w protokole. Niemniej uważa, że intencja została przez Radę Gminy przyjęta
i winna ją kontynuować, a nie odsuwać w terminie. Podtrzymał swoją
propozycję, aby Wójt, czy GZOSiP wystąpił do przewoźników z ofertą, kto
przewóz dzieci do szkoły najtaniej zorganizuje.
Radny Jerzy Kudła uważa, że podstawowa sprawa to jest zapewnienie
bezpłatnego lub refundowanego dojazdu wynikającego z ustawy. Poparł
wniosek radnego Wiesława Szypuły, aby przekazać pismo do komisji
i zastanowić się - nie tylko nad Kaniowem, ale Janowicami i Bestwiną - nad
organizacją i formą dopłaty.
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek podsumowując stwierdził, że w
niczym nie przeszkadza, aby gmina czyniła starania o najtańszego przewoźnika,
bo komunikacja w gminie Bestwina jest zorganizowana źle. Przypomniał, że jak
wchodziła firma MAR-BUS to wchodziła z ceną za bilet 1 zł. i 2 zł. Dzisiaj cena
ta wynosi 2zł. i 4 zł. Dlatego stwierdził, że przewoźnik nie jest w porządku, bo
zgodził się, że ceny benzyny wzrosły, ale gmina z tego powodu też dopłaca do
przewozu.
Wójt Gminy Anatol Faruga poinformował, że na ogłoszonym przetargu firma
TRAMP zażądała miesięcznie ok.17tyś.zł., firma MAR-BUS –
2,5tyś.zł.miesięcznie, PKM Czechowice-Dziedzice- 4,28zł do wozokilometra +
cena biletu.
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek ponowił pytanie do Wójta, czy
można liczyć na to, że poczyni starania, aby zakupiono dzieciom bilety tak, aby
tych biletów nie musieli zakupywać rodzice - na co otrzymał twierdzącą
odpowiedź Wójta.
Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Przewodniczący Jerzy Zużałek poddał
pod głosowanie wniosek radnego Szypuły, aby skierować do komisji pismo
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Rady Rodziców Gimnazjum w Bestwince oraz całość spraw związanych z
dowozem dzieci do szkół. Wniosek został przyjęty większością głosów.
W dalszym ciągu informacji bieżących Przewodniczący Jerzy Zużałek
poinformował, że zawodniczy UKS „SET” Kaniów zostali Mistrzami Polski,
dwie zawodniczki: Karina Malczyńska i Katarzyna Furczyk zdobyły II miejsce
na Mistrzostwach Europy, zaś Bartłomiej Dawidek z innymi kolegami zdobyli
tytuł brązowych medalistów Europy. Przy tej okazji w imieniu Zarządu UKS
„SET” Kaniów podziękował Radzie Gminy, a szczególnie Wójtowi Gminy
Anatolowi Farudze
za wszelką pomoc udzieloną przy organizowaniu
Mistrzostw Polski.
Ad.8
W ramach wniosków i zapytań radnych oraz rad sołeckich głos zabrali:
Radny Jerzy Kudła skierował pytanie do Prezesa PK KOMBEST p.Wacława
Waliczka - dlaczego nie ma zawiadomień o wyłączeniu wody, co miało miejsce
w ostatnim czasie 3-4 razy. Zaznaczył, że z własnych informacji wie, że były to
wyłączenia, a nie awarie.
Radna Krystyna Grygier również zapytała Prezesa p. Waliczka – dlaczego
inkasent nie odczytuje wodomierzy w Janowicach?
Radny Antoni Grygierzec - zgłaszał wcześniej o poprawę bezpieczeństwa na
krzyżówce w rejonie jego zamieszkania i podziękował za wycięcie tam
krzaków. Prosił jednak nadal, aby to skrzyżowanie porządnie oznakować, bo
doszło już tam do bardzo poważnego wypadku.
- zapytał, czy będą przepompownie na ul. Dankowickiej w Kaniowie.
- poruszył problem jakości wody na ujęciu wody w Kaniowie. Stwierdził, że
wody na ujęciu jest mało, zaś sąsiedni zbiornik jest pełny i w założeniu ma
być on zbiornikiem rezerwowym wody pitnej. Problem w tym, że zbiornik
ten zamienia się w szambo. Osobiście naliczył ok. 30 stanowisk wędkarskich
co oznacza, że w zbiorniku tym musi być dużo ryb wpuszczonych przez
wędkarzy. Wędkarze odławiając ryby patroszą je i zanieczyszczają. Kolor
wody z krystalicznej zmienił się przypominając „gnojówkę”. Jego zdaniem
zbiornik ten należy chronić i dbać o to, aby mógł służyć jako zbiornik wody
pitnej. Zasygnalizował również, że rów, który był specjalnie zarurowany,
odprowadzający ścieki z Podpolca od ubojni, jest oberwany tuż przy granicy
pomiędzy jednym ujęciem wody, a drugim zbiornikiem i ścieki wpadają do
tego zbiornika.
- odniósł się do zaproszenia przez Wójta na spotkanie w Kaniowie wyrażając
swoje zdumienie co do formy i stawiania Rady Gminy przed takim faktem.
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Jak podkreślił, jest plan wieloletni, w którym zawarte jest: dokończenie
kanalizacji na ul. Dankowickiej (1/3 wykonana), remont przedszkola,
ośrodek rekreacyjny. Zarzucił, że plan zatwierdzony przez Radę próbuje się
„na kolanie” zmienić. Ze swej strony nie wyraził zgody na przyjście na to
spotkanie, stwierdzając, że nie taką formę ma Rada Gminy przyjąć. Rada ma
swoją procedurę i regulamin zajmowania stanowiska. Nie zgodził się z tym
co zaproponował Wójt. Stwierdził też, że Kaniów nie protestuje przeciw
budowie na swoim terenie oczyszczalni ścieków mimo, że głównie dotyczyć
będzie ona pozostałych sołectw i tam pójdą środki w pierwszej kolejności.
Podkreślił, że oprócz tych zadań, o których mówił i są zaplanowane, to w
Kaniowie w tym roku nie wykonano ani jednego metra asfaltu, ani jednego
metra chodnika, nie wymieniono też sieci wodociągowej (to co było zrobione
to zaległości z roku poprzedniego). W związku z tym uważa, że jest dość
roboty i jak nie ma pieniędzy na remont przedszkola to go po prostu nie
remontować. Jest to nowy obiekt i jeszcze wytrzyma, a koszty jego
utrzymania, to nie są duże pieniądze. Jest zdania, że gdyby ten budynek
ocieplić to można zaoszczędzić ok.10tyś.zł. Jeszcze raz podkreślił, że skoro
nie ma pieniędzy, to należy to przedszkole zostawić w spokoju i proponuje,
aby na koniec kadencji nie podejmować kontrowersyjnych decyzji.
Salę obrad o godz. 1750opuścił
usprawiedliwiając swoje wyjście.

radny

Wiesław

Szypuła

wcześniej

Sołtys sołectwa Kaniów - Wiesław Pietraszko
- zapytał, jak rozwiązać problem drzew rosnących w sadzie, których gałęzie
wystają na drogę?
- zapytał o profil firmy VERTEX – Wójt odpowiadając poinformował, że jest
to firma, która zajmuje się żaluzjami, bramami.
- zarzucił radnym z Kaniowa, że wpłynęło 65tyś.zł.z opłaty eksploatacyjnej
i pieniądze nie trafiły bezpośrednio do Kaniowa – Przewodniczący Rady
Gminy Jerzy Zużałek odpowiadając stwierdził, że w tej sprawie była
dyskusja na Komisjach, gdzie są wypracowywane wnioski i nie widzi
potrzeby powtarzania, dyskutowania w nieskończoność i przeciągania sesji.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał wnioski z protokołów Rad sołeckich
z Kaniowa i Bestwinki. Kopie protokołów stanowią załączniki nr 16, 17 i 18 do
nin. protokołu.
Ad.9
Odpowiedzi na wnioski i zapytania udzielali Wójt Gminy Anatol Faruga oraz
Prezes PK KOMBEST Wacław Waliczek informując, że:
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- przegląd oznakowania dróg będzie ponownie jesienią i zgodził się, że
skrzyżowanie w Kaniowie jest jednym z trudniejszych skrzyżowań
i trzeba go dobrze oznakować,
- słuszny jest kierunek Rady Gminy w przejmowaniu zbiorników
pożwirowych, bo automatycznie jest to retencja wód. Stwierdził, że
bardziej niepokoi go kolor wody na ujęciu niż obok ujęcia, bo na ujęciu
szybciej następuje zakwit glonów. Ryby, zaś są najlepszym wskaźnikiem
jakości i czystości wody. Jakiekolwiek wahania wody byłyby zaraz
zgłaszane przez wędkarzy, że coś z rybami się dzieje.
Poinformował też, o czym informował na zebraniu wiejskim w Kaniowie,
że już drugi rok, jak nie trzeci, największe wydatki w stosunku do sołectw
są w Kaniowie – 1,6mln.zł.na dzień ubiegłego tygodnia. Koszty
utrzymania gminy są bardzo duże i jak widać taka jest potrzeba,
- nie kazał lecz zapraszał radnych na spotkanie przy przedszkolu w
Kaniowie, aby każdy z radnych - kto nie zna tego przedszkola i tych
terenów wokół szkoły - mógł sobie to uzmysłowić, bo jest okres
przygotowania budżetu i chodzi o to żeby nie podjąć błędnej decyzji. Jest
to temat do przemyślenia, rozważenia i zastanowienia się. Dlatego też
ponowił swoją prośbę o przybycie.
- problem wystających drzew na ulicę poleci rozeznać referatowi ochrony
środowiska, a sołtysa poprosił o wykaz,
Przed oddaniem głosu Prezesowi PK KOMBEST Wacławowi Waliczkowi,
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek zapytał dlaczego KOMBEST posługuje się
ulicą Plebańską w Bestwinie skoro siedziba mieści się na ul. Młyńskiej w
Kaniowie?
Prezes Wacław Waliczek odpowiadając na pytania poinformował:
- w sprawie wyłączenia wody w Janowicach - w trakcie prac związanych
z przyłączem firmy ROLL w Bestwinie pojawiło się niebezpieczeństwo
wystąpienia awarii. W związku z powyższym trzeba było natychmiast
dokonać wyłączenia dostawy wody. Na drugi dzień z kolei inna firma
dokonując przekopu rozerwała rurociąg, który był wcześniej wykonany,
- inkasent – została przyjęta osoba w zamian za osobę, która została zwolniona
i od dnia wczorajszego nie powinno być już problemu,
- ujęcie wody – zgodził się, że narobiło się bałaganu wokół ujęcia. Wędkarze
dozorowali ujęcie, ale obecnie jest to nie do opanowania. Zbieracze grzybów
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zaśmiecają butelkami i opakowaniami po chipsach. Natomiast jakość wody
jest dobra badana systematycznie przez Sanepid.
- zmiana ulicy siedziby KOMBEST-u wiąże się z kosztami. Na ul. Plebańskiej
firma została zarejestrowana i obecnie zmiany może dokonać założyciel,
czyli Rada Gminy.
Radny Tadeusz Wróbel poruszył zły stan sieci wodociągowej na ul. Braci
Dudów.
Prezes Wacław Waliczek zgodził się z tą wypowiedzią niemniej stwierdził, że
jest to kwestia wyboru co najpierw robić: odcinek ul. Krakowskiej przy którym
znajduje się ok. 70 budynków, czy ul. Braci Dudów długości ok. 1km. przy
której znajduje się 20 budynków.
Radny Antoni Grygierzec poparł wypowiedź sołtysa z Kaniowa stwierdzając, że
pieniądze otrzymane z eksploatacji powinny iść na usunięcie szkód górniczych.
Tymczasem, jak określił, „rozeszły się po kościach”.
Kierownik Referatu Bożena Stankiewicz
Dankowickiej również są przewidziane
przygotowywane.

poinformowała,
przepompownie

że na ul.
i jest to

Ad.10
Przed zakończeniem sesji Przewodniczący Jerzy Zużałek zachęcił radnych do
przybycia na spotkanie organizowane przez Wójta w dniu jutrzejszym
w Kaniowie, jak również do wzięcia udziału w obchodach Święta
Niepodległości.
Dziękując za udział w sesji i dyskusję, Przewodniczący Rady Gminy Jerzy
Zużałek zamknął XXVIII sesję Rady Gminy Bestwina w dniu 20 października
2005r.
Sesja rozpoczęła się o godz. 1500 , a zakończyła o godz. 1830.
Protokolant:
Insp.Irena Glądys

Sekretarz obrad:
Radny Tadeusz Wróbel

