Bestwina, dn. 16 lutego 2006r.
P r o t o k ó ł Nr XXXII/2006
z sesji Rady Gminy Bestwina odbytej w dniu 16 lutego 2006 roku
w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bestwina.
Protokół obejmuje uchwały Rady Gminy Bestwina od Nr XXXII/228/2006 do
Nr XXXII/235/2006.
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%
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, A. Grygierzec oraz
dyrektorzy jednostek organizacyjnych: GZOSiP- A. Maj, CKSiR G.Boboń, GBP – Teresa Lewczak, 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.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli w II pół.
2005r.
6. Sprawozdanie Komisji doraźnej ds. racjonalizacji wydatków budżetowych.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego
na obszarze Gminy Bestwina,
2) szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty
należności pieniężnych gminy Bestwina oraz jej jednostek
organizacyjnych , do których nie stosuje się przepisów ustawy ordynacja
podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych,
3) zwolnień w podatku od nieruchomości,
4) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na
dofinansowanie zadań inwestycyjnych:
- Wymiana sieci wodociągowej
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Kaniowie: ul. Dankowicka,
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5) przekształcenia Szkoły Podstawowej w Kaniowie i Przedszkola
Publicznego w Kaniowie w Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kaniowie,
6) zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Gminie Bestwina na 2006 rok,
7) zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla
Gminy Bestwina na lata 2006-2010.
8) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2006 rok,
8. Wprowadzenia zmian do Regulaminu corocznych nagród przyznawanych
przez Radę Gminy Bestwina.
9. Zatwierdzenie podziału nagród proponowanego przez Kapitułę za
promowanie gminy w 2005 roku.
10. Informacje bieżące.
11. Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich.
12. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania.
13. Zamknięcie sesji.
Ad.1 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek przywitał wszystkich radnych
Rady Gminy Bestwina, Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Leszka
Kosmatego, Wójta i kierownictwo Urzędu Gminy, sołtysa z Bestwinki oraz
wszystkich pozostałych gości przybyłych na obrady. Otworzył XXXII sesję
Rady Gminy Bestwina w dniu 16 lutego 2006r. Na podstawie posiadanej listy
obecności stwierdził prawomocność obrad.
Ad.2
Zgodnie z ustalonym, harmonogramem sekretarzem obrad jednogłośnie
wybrany został radny Lucjan Grzywa.
Ad.3
Przewodniczący przedstawił projekt porządku obrad, który został przyjęty
15 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Ad.4
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek stwierdził, że protokół z ostatniej
sesji z dnia 28 grudnia 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 15 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Ad. 5
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli w II półroczu
2005 roku przedstawił Przewodniczący Komisji Jerzy Kudła. Sprawozdanie
stanowi załącznik nr 3 do protokołu. Do sprawozdania nie wniesiono uwag i w
wyniku głosowania zostało ono przyjęte 15 głosami „za” tj. jednogłośnie.
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Ad.6
Sprawozdanie Komisji doraźnej ds.. racjonalizacji wydatków budżetowych
przedstawił Przewodniczący Komisji Antoni Grygierzec. Sprawozdanie stanowi
załącznik nr 4 do protokołu. Na zakończenie swojego wystąpienia
poinformował, że Komisja doraźna zakończyła prace i w związku z
uchwaleniem ostatniego budżetu w tej kadencji nie widzi dalszej konieczności
działalności tej komisji i wniósł o jej rozwiązanie.
W dyskusji do przedstawionego sprawozdania głos zabrał radny Wiesław
Szypuła stwierdzając, że zawarte w sprawozdaniu uwagi i wnioski, jego
zdaniem, są stanowiskami, które zostały nakreślone w sposób ogólny i w
pewnym zakresie wniosków ma odmienne zdanie. W związku z tym podczas
głosowania wstrzyma się od głosu.
Przewodniczący Komisji Antoni Grygierzec wyjaśniając poinformował, że
starał się spisać w tym sprawozdaniu to nad czym dyskutowano i to do jakich
problemów poszczególni radni się odnosili. Podkreślił, że nie są to wnioski lecz
sprawozdanie z działalności Komisji.
Z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący poddał pod
głosowanie przyjęcie sprawozdania, które zostało przyjęte 13 głosami „za” przy
2 głosach „wstrzymujących się”.
Wniosek o rozwiązanie Komisji doraźnej został przyjęty 15 głosami „za” tj.
jednogłośnie.
Ad.7
Wójt Anatol Faruga przypomniał, że wszystkie projekty uchwał były omawiane
na jednym wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Gminy, które wspólnie
też wypracowały opinie o tych projektach. Większość uchwał powstała w
związku z wymogami znowelizowanych ustaw.
Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że z upoważnienia komisji
stałych będzie przedstawiał opinie do podejmowanych uchwał.
W obecności 15 radnych Rada Gminy przystąpiła do podejmowania uchwał w
sprawie:
1) regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na
obszarze Gminy Bestwina:
Opinie komisji pozytywne.
Brak głosów w dyskusji.
Uchwała Nr XXXII/228/2006 w sprawie regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków obowiązującego na obszarze Gminy Bestwina została przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.
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2) szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty
należności pieniężnych gminy Bestwina oraz jej jednostek organizacyjnych
do których nie stosuje się przepisów ustawy ordynacja podatkowa oraz
wskazania organów do tego uprawnionych :
Opinie komisji pozytywne.
Brak głosów w dyskusji.
Uchwała Nr XXXII/229/2006 w sprawie szczegółowych zasad i trybu
umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych
gminy Bestwina oraz jej jednostek organizacyjnych do których nie
stosuje się przepisów ustawy ordynacja podatkowa oraz wskazania
organów do tego uprawnionych - została przyjęta 15 głosami „za” tj.
jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu.
3) zwolnień w podatku od nieruchomości :
Opinie komisji pozytywne.
Brak głosów w dyskusji.
Uchwała Nr XXXII/230/2006 w sprawie zwolnień w podatku od
nieruchomości – została przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu.
4) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie
zadań inwestycyjnych:
- Wymiana sieci wodociągowej
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Kaniowie: ul. Dankowicka
Opinie komisji pozytywne.
Brak głosów w dyskusji.
Uchwała Nr XXXII/231/2006 w sprawie
zaciągnięcia pożyczki
długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadań
inwestycyjnych:
- Wymiana sieci wodociągowej
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Kaniowie: ul. Dankowicka – została
przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu.
5) przekształcenia Szkoły Podstawowej w Kaniowie i Przedszkola Publicznego
w Kaniowie w Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kaniowie – Wójt Anatol
Faruga wyjaśnił, że po uzyskaniu wszystkich stosownych opinii będzie to
ostatni czwarty zespół szkolno-przedszkolny w gminie.
Opinie komisji pozytywne.
Brak głosów w dyskusji.
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Uchwała Nr XXXII/232/2006 w sprawie przekształcenia Szkoły
Podstawowej w Kaniowie i Przedszkola Publicznego w Kaniowie w
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kaniowie – została przyjęta 15 głosami
„za” tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik n 9 do nin. protokołu.
6) zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Gminie Bestwina na 2006 rok:
Opinie komisji pozytywne.
Brak głosów w dyskusji.
Uchwała Nr XXXII/233/2006 w sprawie zatwierdzenia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Gminie Bestwina na 2006 rok – została przyjęta 15 głosami „za” tj.
jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu
7) zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy
Bestwina na lata 2006-2010:
Opnie komisji pozytywne.
Brak głosów w dyskusji.
Uchwała Nr XXXII/234/2006 w sprawie zatwierdzenia Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Bestwina na lata
2006-2010 – została przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do nin. protokołu.
8) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2006 rok:
Opinie komisji pozytywne.
W dyskusji głos zabrali:
Radny Antoni Grygierzec – jego zdaniem brak w planie pracy kontroli zadań
inwestycyjno-remontowych. Są to poważne wydatki gminy i ponadto
zadania te rzutują na opinię o pracy Wójta i Rady Gminy. W tym zakresie
widzi brak kontroli i poparcia wynikającego z protokołu kontroli, że
wszystko w tej materii jest w porządku. Stwierdził, że to jest podstawowy cel
tej komisji i zarzucił, że tego celu komisja nie realizuje.
Radny Ludwik Mieszczak – członek Komisji Rewizyjnej – podkreślił, że
komisja dokładnie kontrolowała przetargi i terminowość. Od prawidłowości
wykonania zadania jest inspektor nadzoru, zaś komisja kontroluje czy nie
zostało wydatkowane więcej środków niż było zaplanowane.
Radny Antoni Grygierzec wyjaśnił, że nie stawia zarzutów Wójtowi, że
jakiekolwiek zadanie zostało źle wykonane, bo nie ma takich podstaw.
Natomiast Rada Gminy, która ma obowiązek kontroli pracy Wójta może
jedynie poprzez tą komisję dokonać tej kontroli. Zwrócił uwagę, że w planie
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pracy Komisji Rewizyjnej są ujęte inne kontrole mniej istotne, brak jednak
kontroli zadań, które kosztują bardzo dużo.
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek z kolei zwrócił uwagę, że
w planie pracy tej komisji jest punkt 9 o brzmieniu: „kontrola zgodnie
z zaleceniami Rady Gminy”. Jeżeli więc w trakcie trwania roku radni będą
mieli jakieś zastrzeżenia, czy też wpłyną do nich od mieszkańców uwagi
o nieprawidłowościach, to zawsze Rada Gminy może zalecić
przeprowadzenie kontroli wskazanej inwestycji lub innego zadania.
Radny Tadeusz Wróbel – jego zdaniem, zastrzeżenia winny być kierowane
do inspektorów nadzoru. Zdarza się bowiem, że robota jest zakończona,
a cała sztuka budowlana nie jest wykonana jak powinna być.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania.
Uchwała Nr XXXII/235/2006 w sprawie zatwierdzenia planu pracy
Komisji Rewizyjnej na 2006 rok – została przyjęta 13 głosami „za” przy 2
głosach „wstrzymujących się”.
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do nin. protokołu.
Ad. 8
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek poinformował, że wystąpiła
konieczność zmodyfikowania Regulaminu corocznych nagród przyznawanych
przez Radę Gminy. Został on dopracowany i uszczegółowiony przez radcę
prawnego. Propozycje zmian były omawiane na wspólnym posiedzeniu komisji
stałych i nie wniesiono do nich uwag.
Wobec braku głosów w dyskusji poprawiony Regulamin został poddany pod
głosowanie i został przyjęty 15 głosami „za” tj. jednogłośnie. Regulamin
stanowi załącznik nr 13 do nin. protokołu.
Ad.9
Przewodniczący Jerzy Zużałek również jako Przewodniczący Kapituły
przedstawił propozycje podziału nagród za promowanie gminy Bestwina w
2005r. Informacja stanowi załącznik nr 14 do nin. protokołu.
Komisje nie wniosły uwag i zaopiniowały proponowany podział pozytywnie.
W wyniku głosowania Rada Gminy zatwierdziła proponowany podział
15 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Przewodniczący zaprosił wszystkich radnych na uroczystość wręczania nagród,
która odbędzie się w dniu 24 lutego 2006 roku o godz. 16-tej w Domu
Weselnym - Kawiarni (p. Stefanowskiego)w Janowicach.
Ad.10
W informacjach bieżących Przewodniczący Rady odczytał korespondencje,
która wpłynęła do Rady Gminy od:
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- Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach – dwie uchwały tj.:
Uchwała Nr 4100/VI/9/2006 w sprawie opinii o prawidłowości załączonej
do budżetu na 2006 rok prognozy kwoty długu,
Uchwała Nr 4100/VI/8/2006 w sprawie opinii o możliwości
sfinansowania deficytu.
Kopie uchwał stanowią załączniki nr 15 i 16 do protokołu.
- Ludowego Klubu Sportowego „Przełom” Kaniów – dot. udzielenia
pomocy finansowej na zakup sprzętu sportowego potrzebnego do
szkolenia młodzieży. Kopia pisma stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
- Ludowego Klubu Sportowego w Bestwinie – dot. przyznania środków
finansowych na przeprowadzenie prac remontowych na budynku LKS
Bestwina (dach, okna, rynny). Kopia pisma stanowi załącznik nr 18 do
protokołu.
- Starosty Bielskiego – dot. zaproszenia do wzięcia udziału w VII
Powiatowym Halowym Turnieju Piłki Nożnej Radnych i Pracowników
Samorządowych, który odbędzie się w Centrum SportowoWidowiskowym w Kozach w dniu 25 lutego br. Pismo stanowi załącznik
nr 19 do protokołu.
Informacje z działalności międzysesyjnej przedstawił Wójt Gminy Anatol
Faruga :
- w Zarządzie Dróg Powiatowych został powołany nowy Dyrektor p.
Wiesław Kubiś
- wspólnie z Zastępcą Wójta Stanisławem Wojtczakiem prowadził
rozmowy z Dyrekcją KWK Brzeszcze - Silesia w celu pozyskania
nieodpłatnie skały płonej,
- zaprosił nowego Dyrektora Śląskiego Zarządu Melioracji w sprawie
regulacji Łękawki, ale również możliwości zagospodarowania hal przy
PK KOMBEST,
- uczestniczył w wielu spotkaniach opłatkowych,
- brał udział w spotkaniu z nowym Wojewodą Śląskim,
- uczestniczył u Notariusza w załatwianiu spraw związanych z wykupem
działek pod przepompownie,
- brał udział w uroczystym spotkaniu delegacji z zaprzyjaźnionego powiatu
z Niemiec z naszym powiatem bielskim. Na spotkaniu tym Dyrektor
naszej Gminnej Biblioteki Publicznej p. Teresa Lewczak otrzymała
Srebrny Krzyż Zasługi z rąk Wicewojewody Śląskiego Wiesława Maśki,
- uczestniczył w Starostwie Powiatowym w spotkaniu ze sportowcami
i działaczami kultury,
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- w Kuratorium wspólnie z dyrektorem GZOSiP dokonali uzgodnień czego
wynikiem jest dzisiejsza uchwała,
- w czasie ferii świątecznych wspólnie z Zastępcą Wójta Stanisławem
Wojtczakiem dokonał wizytacji placówek oświatowych i kulturalnych
pod kątem realizacji harmonogramu zajęć złożonego przez dyrektora
GZOSiP oraz CKSiR,
- również wspólnie z Zastępcą Wójta brał udział w Walnym Zebraniu
Spółki Wodnej Melioracyjnej w Bestwinie,
- przeprowadzono wzmożoną kontrolę na terenie gminy pod kątem
zalegania śniegu na dachach w związku z katastrofą jaka miała miejsce w
hali w Chorzowie,
- brał udział w sesji Rady Powiatu Bielskiego,
Na zakończenie przedstawił Kierownika Referatu p. Alicję Grygierzec
w miejsce p. Andrzeja Pochwały, który zrezygnował z pracy w tut. Urzędzie
Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek poinformował radnych,
a szczególnie radnych z Bestwinki, że mogą spotkać się z zarzutem od
p. Eugeniusza Kóski, że projekt, który został przygotowany w sprawie
oznakowania ul. Podpolec, można wyrzucić do kosza, bo jego zdaniem został on
wykonany nie wiadomo przez kogo. Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek
wyjaśnił, że osobiście sprawdził postawione zarzuty i stwierdził, że są one
niesłuszne. Projekt jest podpisany, zaś numer uprawnień budowlanych w tym
projekcie nie jest wymagany. Ponadto stwierdził, że projekt został zatwierdzony
przez Starostę Bielskiego, który też ten projekt wcześniej dokładnie sprawdził.
Ad.11
W ramach wniosków i zapytań radnych oraz rad sołeckich głos zabrali:
Radna Maria Maroszek zgłosiła trzy wnioski mieszkańców Bestwiny na piśmie,
które stanowią załącznik nr 20 do nin. protokołu, a dot.:
- ścięcia starych lip na ul. Kościelnej naprzeciw Kółka Rolniczego, gdyż
stwarzają zagrożenie,
- wyczyszczenia rowu na ul Górskiej obok posesji p. Pytlarz,
- sprawdzenia, aby woda spływająca z ul. Podzamcze nie niszczyła ulicy
bocznej stanowiącej dojazd do posesji p. Duraja,
- zapytała też czy Geodezja będzie z Czechowic-Dziedzic przeniesiona do
Starostwa?
Radny Antoni Grygierzec
- zapytał kto ma być gospodarzem i kto ma ponosić koszty czyszczenia
rowów melioracyjnych na terenach szkód górniczych,
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- zapytał jakie są szanse uzyskania pieniędzy z UE na rozpoczęcie budowy
I etapu kanalizacji w Bestwince, a jeśli nie ma to czy inwestycja będzie
rozpoczęta i za jakie pieniądze?
- zwrócił uwagę, że w pierwszej kolejności, jego zdaniem, winien być
skanalizowany teren wokół ujęcia wody, a w projekcie tego nie zauważył,
- zapytał o remont dróg powiatowych, bo jak stwierdził, od początku
istnienia powiatu w gminie Bestwina nie było wykonane ani 100m
nowego dywanika drogi.
Radny Edward Jędrzejko
- zasygnalizował, że znikło lustro obok sklepu na skrzyżowaniu z ul.
Godynia oraz jest przewrócony znak na ul. Sikorskiego,
- wyraził też swoją opinię co do łatania dziur na drodze powiatowej tj.na
ul.Witosa stwierdzając, że jest to robione niewłaściwie, bo asfalt
kładziony jest do dziury z wodą, który zaraz wypada. Jest zdania, że
należy te prace dozorować.
Radna Danuta Kubik
- ponowiła wniosek o kontrolę umów na wywóz śmieci,
Sołtys z Bestwinki Józef Gawęda
- zgłosił, że Młynówka jest zamulona i zalewa prywatną posesję,
- podkreślił, że drogi w gminie to dziura na dziurze,
Przewodniczący Jerzy Zużałek odczytał wnioski z posiedzenia Rady Sołeckiej
w Kaniowie skierowane do Urzędu Gminy.
- Rada sołecka wnosi do Urzędu Gminy o przedstawienie rozliczenia
dochodów i rozchodów sołectwa Kaniów za 2005r. oraz przewidzianych
przychodów i rozchodów w budżecie na 2006 rok,
- Rada sołecka wnosi do Urzędu Gminy o przyspieszenie dokonania
doposażenia biura sołtysa w przedmioty wymienione w protokole
z zebrania tj. wieszaki na odzież, zasłony do okien. Kopia protokołu
z zebrania stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
Ad.12
Odpowiedzi na wnioski udzielali: Wójt Gminy Anatol Faruga, Kierownik
Referatu Bożena Stankiewicz oraz Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Bielskiego p. Leszek Kosmaty.
Wójt Anatol Faruga:
- wnioski dot. ścięcia lip na ul. Kościelnej oraz wyczyszczenia rowu na ul.
Górskie zostaną skierowane do Zarządu Dróg Powiatowych ponieważ
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-

-

-

-

dotyczy to dróg powiatowych. Urząd Gminy ze swej strony będzie
uczestniczył w wizjach lokalnych,
wniosek dot. wody spływającej z ul. Podzamcza na drogę boczną zostanie
sprawdzony,
brak oficjalnego pisma o przeniesieniu Geodezji z Czechowic-Dziedzic
do Bielska-Białej. Jeżeli takie wpłynie to gmina może jedynie wydać
opinię w tej sprawie, a decyzję i tak podejmie Starosta w ramach szukania
oszczędności,
rowy melioracyjne na szkodach górniczych – na pewno dojdzie do
spotkania z Kopalnią w tej sprawie. Aktualnie trwają negocjacje co do
pozyskania dla gminy skały płonej,
oczyszczalnia i kanalizacja – wniosek jest złożony w Ministerstwie.
W miesiącu marcu chciałby przygotować kolejną uchwałę na zaciągnięcie
kredytu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na
oczyszczalnię i I etap kanalizacji. Chcąc uzyskać umorzenie części
pieniędzy trzeba będzie wykazać się efektem ekologicznym.
dziury na ul. Witosa – lepiej choć trochę załatać niż miałoby dojść do
uszkodzeń samochodów lub wypadku,
kontrola umów na wywóz śmieci – tym problemem na bieżąco zajmuje
się Referat Gospodarki, Budownictwa i Ochrony Środowiska,
czyszczenie Młynówki zostanie zlecone Gminnej Spółce WodnoMelioracyjnej jak tylko pozwoli na to pogoda,
dziury na drogach gminnych będzie łatała firma, która wygra przetarg, zaś
na powiatowych firma, która wygra przetarg w powiecie,
rozliczenia dla Rady Sołeckiej w Kaniowie przygotuje Skarbnik Gminy,
wyposażenie biura sołtysa w wieszaki i zasłony – sołtys otrzymał nowe
biuro i musi o nie zadbać, kupić to co potrzebne. Nie jest to zadanie
wójta. Zwrócił uwagę, że inni sołtysi nie mają wcale swojego biura.

Kierownik Ref. Bożena Stankiewicz:
- brak lustra – poinformowała, że lustro zostało zdjęte, bo było rozbite.
Będzie zakupione nowe. Został przyjęty wniosek dot. znaku na ul
Sikorskiego.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bielskiego Leszek Kosmaty
- Powiat zmierza do przekazania części dróg na gminy. Trzeba zdawać
sobie sprawę i być przygotowanym na to, że gmina będzie musiała
partycypować w kosztach remontu dróg, bo powiat nie ma wystarczająco
środków. Kiedyś była subwencja od ilości kilometrów dróg. Obecnie jest
subwencja ogólna i jeżeli gminy nie przejmą części dróg to z dogami
może być katastrofa. Zostały złożone dwa wnioski na przebudowę dróg,
ale jak na razie bez skutku. Remonty cząstkowe będą wykonywane na
bieżąco. Most w Kaniowie ma być remontowany jak tylko warunki
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pogodowe pozwolą. Zwrócił też uwagę, aby w przetargach nie wybierać
najtańszych firm, bo jakość wykonanego zadania będzie zła.
Radny Antoni Grygierzec stwierdził, że dochodzi do tego, że drogi gminne,
peryferyjne będą dobre, a powiatowe będą nieprzejezdne, bo nie są odnawiane.
Zgodził się z tym, że musi dojść do przejęcia przez gminę pewnych dróg
powiatowych, ale pod warunkiem, że będą przejęte wraz z określonymi
środkami finansowymi.
Ad.13
Dziękując za udział w sesji i dyskusję, Przewodniczący Rady Gminy Jerzy
Zużałek zamknął XXXII sesję Rady Gminy Bestwina w dniu 16 lutego 2006r.
Sesja rozpoczęła się o godz. 1500 , a zakończyła o godz. 1645.
Protokółowała
Insp.Irena Glądys

Sekretarz obrad:
Radny Lucjan Grzywa

