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Bestwina, dn. 7 stycznia 2010r.
P r o t o k ó ł Nr XXXVI/10
z sesji Rady Gminy Bestwina, która odbyła się w dniu 07 stycznia 2010 roku
w Urzędzie Gminy Bestwina.
Protokół obejmuje uchwałę Rady Gminy Bestwina Nr XXXVI/268.
Lista obecności radnych oraz gości stanowi załącznik nr 1 i 2 do nin. protokołu.
Na ustawową liczbę 15 radnych w sesji uczestniczyło 14 radnych, co stanowi
93%. Nieobecnym usprawiedliwionym był radny Łukasz Furczyk.
Projekt porządku obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
Wybór sekretarza obrad.
Zatwierdzenie porządku obrad.
Podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy na 2010 rok.
Informacje bieżące.
Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich.
Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania.
Zamknięcie sesji.

Ad.1
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek przywitał wszystkich radnych Rady
Gminy Bestwina, kierownictwo Urzędu Gminy Bestwina, kierownictwo
jednostek organizacyjnych, sołtysów, redaktora Naczelnego Magazynu
Gminnego oraz wszystkich pozostałych przybyłych na obrady. Otworzył
XXXVI sesję Rady Gminy Bestwina w dniu 07 stycznia 2010 roku. Na
podstawie posiadanej listy obecności stwierdził prawomocność obrad.
Ad.2
Sekretarzem obrad zgodnie z harmonogramem jednogłośnie wybrany został
radny Benedykt Kohut.
Ad.3
Do przedstawionego porządku obrad nie wniesiono uwag i został on przyjęty
14 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Ad.4
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek przypomniał, że w sprawie budżetu
gminy na 2010 rok odbyły się dwa czytania projektu budżetu na ostatnich
dwóch sesjach oraz na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji w dniu
wczorajszym. Kolejno oddał głos Wójtowi Gminy Stefanowi Wodniakowi,
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który udzielił ostatecznych informacji i wyjaśnień. Wójt przypomniał też, że jest
to ostatni budżet w tej kadencji Rady Gminy i jego funkcji Wójta. Podkreślił, że
jest to budżet wyjątkowy pod względem różnicy dochodów i wydatków, a ujęte
w nim zadania wynikają z zebrań wiejskich, rad sołeckich oraz wniosków
zgłaszanych przez radnych. Wyjaśnił też, że w związku z nową ustawą o
finansach publicznych, która obowiązuje od 1 stycznia 2010 roku, budżet gminy
tym razem uchwalany jest w styczniu, a nie, jak zawsze w miesiącu grudniu
roku poprzedzającego nowy rok budżetowy. Wiąże się to z dostosowaniem
budżetu do nowych przepisów.
Poinformował, że od ostatnich szczegółowych wyjaśnień, których udzielał,
nastąpiły drobne zmiany w projekcie budżetu. Zostały one ujęte w
autopoprawce, którą otrzymali wszyscy radni (autopoprawka stanowi załącznik
nr 3 do nin. protokołu). Dla przykładu podał, że np. zmiana nastąpiła w
wydatkach po rozstrzygnięciu przetargu na projekt inwestycyjny, który będzie
realizowany na terenie Bestwinki – kanalizacja etap I. W związku z tym jeszcze
raz przywołał ostatecznie cyfry projektu budżetu na 2010r., które przedstawiają
się następująco:
1. po stronie wydatków kwota wynosi 38 579 201,35zł,
2. po stronie dochodów kwota wynosi 34 721 695,35 zł,
3. deficyt budżetowy wynosi kwotę 3 857 506,00zł, który zostanie pokryty z:
a) zaciągniętych pożyczek w kwocie 3 300 000,00zł,
b) z zaciągniętych kredytów w kwocie 500 000,00zł,
c) z wolnych środków w kwocie
57 506,00zł.
Nawiązał też do załącznika dotyczącego wieloletnich zadań inwestycyjnych i
zaznaczył, że będzie w nim wprowadzone dziesiąte strategiczne zadanie dot.
kanalizacji wokół ujęcia wody w Kaniowie , ale dopiero po podpisaniu umowy
głównej na kanalizację. Dlatego też, jak stwierdził kolejną sesję planuje się już
końcem stycznia 2010r.
Opinię komisji stałych Rady Gminy do projektu budżetu na 2010 rok
przedstawił Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Antoni Grygierzec
informując, że połączone komisje, które obradowały w dniu wczorajszym,
koncentrowały się głównie na zadaniach związanych z bieżącym utrzymaniem
gminy dlatego, że zadania inwestycyjno-remontowe, jak zaznaczył Wójt Gminy,
nie są do końca zapisane. Dalej, bowiem będą następowały korekty po
końcowym rozstrzygnięciu przetargów. Wówczas to, będzie można precyzyjnie
określić pozostałe zadania. Szczególnie więc skupiono się na dziale Oświata i
Wychowanie, która pomimo, że jest dotowana przez państwo pochłania
„lwią”część gminnego dochodu. Niemniej stwierdzono, że fundusz płac w
placówkach oświatowych utrzymany został na właściwym poziomie zgodnie z
ustawą. Osobiście zaniepokoił go duży wzrost wydatków na stołówki i świetlice
szkolne. Po wysłuchaniu jednak wyjaśnień p. Arkadiusza Maja, Dyrektora
GZOSiP-u stwierdził, że są one uzasadnione, ponieważ nastąpił duży wzrost
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zapotrzebowania na posiłki. Omawiano także wydatki na administracji, gdzie
nastąpił wzrost kosztów, ale po wyjaśnieniach Wójta komisje nie wnosiły
zastrzeżeń. Podobnie było z kulturą gdzie wzrost w porównaniu z rokiem
ubiegłym nastąpił o 10%. Stwierdzono jednak, że wiąże się to ze wzrostem
dodatkowych, innych zadań. Osobiście stwierdził, że ma pewne zastrzeżenia
pod kątem dochodów własnych, które zmalały prawie o 1,5mln.zł. Uważa też,
że należy w ciągu roku wszędzie szukać oszczędności. Zaznaczył, że na tym
komisje zaprzestały dalszej dyskusji i jednomyślnie zaakceptowały projekt
budżetu gminy na 2010 rok mając świadomość, że w ciągu roku ten budżet
będzie jeszcze korygowany. Podkreślił jednak, że komisje zaniepokoił brak
planu poprawy stanu, jakości wody. Wyrażono nadzieję, że Wójt poczyni
starania o uzyskanie środków z funduszu rybackiego lub innego źródła i
wprowadzi do budżetu na ten cel.
Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Przewodniczący poddał pod
głosowanie w pierwszej kolejności autopoprawkę do projektu budżetu gminy na
2010 rok. W wyniku głosowania została ona przyjęta 14 głosami „za” tj.
jednogłośnie. Kolejno poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie
budżetu gminy na 2010 rok. W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXVI/268 /10
w sprawie budżetu gminy na 2010 rok została przyjęta 14 głosami „za” tj.
jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.
Ad.6
Informacje bieżące – Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek odczytał
rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego stwierdzające nieważność
uchwały Nr XXXIV/261/09 Rady Gminy Bestwina z dnia 26 listopada 2009r. w
sprawie wyrażenia akceptacji wniosku Wójta Gminy Bestwina na zawarcie
umowy użyczenia zabudowanej nieruchomości gminnej – jako niezgodnej z
art.30 ust.2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym, art. 25 ust. 1 z dnia 21
sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004r.
Nr 261, poz.2603 z późn.zm.). Przewodniczący Rady przypomniał, że to
rozstrzygnięcie jest wynikiem wszczętego postępowania przez Wojewodę, o
którym informował na ostatniej sesji. W ocenie organu nadzoru kwestionowana
uchwała w sposób istotny narusza prawo, w szczególności przepis art. 30 ust.2
pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym gospodarowanie mieniem komunalnym
należy do kompetencji wójta (burmistrza, prezydenta). Pismo Wojewody stanowi
załącznik nr 5 do nin. protokołu.
Przewodniczący odczytał również zaproszenie dla Rady Gminy Bestwina na
Jubileuszowy Koncert 10-lecia chóru „Ave Maria” przy Parafii Wniebowzięcia
Najświętszej Marii Panny w Bestwinie przybliżając jednocześnie historię
powstania chóru. Jubileuszowy folder stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
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Kolejno głos zabrał Wójt Gminy Bestwina Stefan Wodniak dziękując Radzie
Gminy za pozytywne przyjęcie budżetu gminy na 2010 rok. Podkreślił, że
budżet ten będzie jeszcze w ciągu roku poprawiany w szczególności po stronie
zadań inwestycyjnych. Przy czym wyraził nadzieję, że kryzys nie wpłynie
negatywnie na plany i zamierzenia.
Będąc przy głosie poinformował, że w 2009 roku liczba mieszkańców gminy
wzrosła o 147 osób. W tym: w Bestwinie wzrosło o 45 mieszkańców, w
Bestwince o 23, w Janowicach o 32, zaś w Kaniowie o 47 mieszkańców.
Szczegółowe dane liczbowe w poszczególnych sołectwach dotyczące stanu
ludności, urodzeń, małżeństw oraz zgonów stanowią załącznik nr 7 do nin.
protokołu.
Ad.6
W ramach wniosków i zapytań radnych oraz rad sołeckich Przewodniczący
Rady Gminy odczytał wnioski z Zebrania Wiejskiego w Bestwince z dnia
29 listopada 2009 roku:
1. Zwiększyć częstotliwość patroli Policji w okolicy Kółka Rolniczego w celu
kontroli, czy jest tam prowadzona działalność.
2. Dokonać kontroli przepustowości studzienki kanalizacyjnej na ul. Floriana
20 przy posesji państwa Szweda.
3. Udrożnić i przeczyścić rowy w okolicy ul. Magi.
4. Przeszkolić osobę do obsługi przepustu tzw. jazu na Łękawce.
5. Ująć w planie oświetlenie ul. Ślosarczyka.
6. Ująć w planach na lata 2010-2011termoizolację dachu budynku szkolnego.
7. Wykonać remont przejazdu kolejowego na ul. Św. Floriana od strony
Kaniowa (oberwana droga i podmyte skarpy).
8. Dokończyć linię kanalizacyjną do oczyszczalni ścieków.
9. Zarurować rów przy ul. Dworkowej od ul. Sportowej do ul. Floriana w celu
poszerzenia ul. Dworkowej i poprawienia bezpieczeństwa dzieci szkolnych.
10. Rozważyć możliwość przebudowy skrzyżowania ul. Dworkowej z ul. Św.
Floriana i ul. Św. Sebastiana.
11. Obsadzić drzewami brzegi rzeki od centrum do źródła rzeki Łękawki.
12. Doprowadzić do uporządkowania i wykończenia poboczy i korytek w
okolicy ul. Witosa.
13. Ująć w planie budowę chodnika na ul. Witosa od p. Kapeli do p.Kubik z
powodu braku poboczy.
14. Zobligować Wójta Gminy do wygospodarowania środków na budowę dróg
lokalnych w ramach działalności Lokalnej Grupy Rybackiej „Bielska
Kraina”.
15. Wykonać chodnik i pobocze ul. Sportowej.
16. Dokonać weryfikacji konieczności ustawienia znaku ograniczającego
prędkość do 40km/h na ul. Witosa.
Wnioski stanową załącznik nr 8 do nin. protokołu.
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Ustne wnioski i zapytania zgłosili:
Radny Ludwik Mieszczak zapytał na jakim etapie jest opracowanie planu
zagospodarowania przestrzennego gminy wynikający ze zgłoszonych
wniosków?
 Odpowiedzi udzielił Wójt Stefan Wodniak informując, że procedurę planuje
się zakończyć końcem marca br. Również w tej procedurze znajduje się
sprawa cmentarza w Bestwinie.
 Uzupełnienia dokonała Kierownik Referatu Alicja Grygierzec informując, że
sama procedura, czyli umowa z urbanistami spisana jest do połowy kwietnia
br. Podjęcie zaś uchwały nie powoduje wejścia w życie zmiany planu
zagospodarowania przestrzennego gminy, a dopiero jej publikacja w
Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Radny Stanisław Nycz zapytał o termin zbiórki odpadów wielkogabarytowych.
 Odpowiedzi udzielił Zastępca Wójta Artur Beniowski informując, że zbiórka
planowana jest w okresie wiosennym przy sprzyjających warunkach
pogodowych.
Radny Antoni Grygierzec zapytał, jak dalej będzie rozwiązana sprawa
oczyszczalni ścieków po uchyleniu uchwały.
 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałęk wyjaśnił, że uchwała została
uchylona tylko dlatego, że nie musiała tej uchwały podejmować Rada
Gminy, bo jest to kompetencja Wójta Gminy.
 Zastępca Wójta Artur Beniowski uzupełnił wypowiedź informując, że jest
już przygotowana umowa użyczenia, bo w tej formie oczyszczalnia będzie
przekazana w administrację Firmy Kombest. Tak więc uchylenie uchwały nie
zakłóciło realizacji procedury.
Radny Jacek Łuszczak podniósł sprawę dużego zainteresowania mieszkańców
gminy kolektorami słonecznymi. W związku z czym prosił o zainteresowanie
się tym problemem i wyjściem mieszkańcom naprzeciw.
Radny Jerzy Stanclik poruszył problem wyglądu centrum Bestwiny ze
szczególnym zwróceniem uwagi na nieestetyczne i niezaktualizowane mapy, a
przede wszystkim na przepełnione kosze ze śmieciami, które regularnie
podrzucają okoliczni mieszkańcy. Sugerował, aby w związku z tym ich
opróżnianie odbywało się częściej.
 Przewodniczący Rady Gminy nie podzielił tej propozycji stwierdzając, że
częstsze opróżnianie koszy odbędzie się kosztem tych mieszkańców, którzy
mają podpisane umowy na wywóz śmieci.
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 Zastępca Wójta Artur Beniowski poinformował, że opróżnianie koszy w
centrum i tak już odbywa się trzy razy w tygodniu. Nowa mapa w centrum
Bestwiny będzie postawiona w okresie wiosny. Jest już podpisana umowa na
jej wykonanie.
 Radny Antoni Grygierzec zaproponował, aby w Magazynie Gminnym
umieścić zdjęcia osób podrzucających śmieci oraz prowadzić edukację w
tym zakresie również na łamach gazetki.
 Wójt Gminy Stefan Wodniak zgodził się z propozycją radnego Antoniego
Grygierca i stwierdził, że ta sprawa jest już rozważana.
Radny Andrzej Wojtyła zapytał w imieniu mieszkańców Janowic, czy gmina
będzie sprzedawała działki, a jeżeli tak, to czy będzie to zsynchronizowane
(zamiennie) z decyzjami lokalizacji drogi S-1.
Drugi problem, który podniósł dotyczył odwodnienia południowej części
cmentarza w Janowicach.
 Wójt Stefan Wodniak poinformował, że na działki gminne, które pozostały
jeszcze na ul. Plebańskiej, Dworkowej, Grobli Borowej, będzie ogłoszony
przetarg w miesiącu lutym br. W miesiącu kwietniu, zaś będzie ogłoszony
przetarg na cały kompleks tzw. „szkolny” przy „Zielonym Krzyżu” w
Bestwinie.
 Zastępca Wójta Artur Beniowski uzupełniając wypowiedź wyjaśnił, że bez
względu na okoliczności, wszystkie działki gminne są sprzedawane w drodze
przetargu.
 Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek dodał, że OSP w Bestwnie wystawiła
ok.16 arową działkę do sprzedaży przy ul. Kościelnej za kwotę 70zł/m2.
Środki, które straż uzyska chce przeznaczyć na zakup samochodu
strażackiego.
Radny Jan Wróbel przypomniał o konieczności wykonania przepustu na ul.
Plebańskiej oraz naprawie przepustu na ul. Gospodarskiej w rejonie p.Pawełko
i p. Furczyk.
Zapytał też o wysokość podatku rolnego w bieżącym roku.
Radny Antoni Grygierzec podniósł problem bezsilności wyegzekwowania od
Starostwa na ul. Dankowickiej wycinki samosiejek, wyczyszczenia rowu aż do
ul. Łękawki, doprowadzenia przepustów do jednej średnicy oraz wycinki drzew
wokół lamp.
Sołtys sołectwa Kaniów Marek Pękala poruszył problem obowiązkowego
opodatkowania w sprawie śmieci. Uważa, że wówczas problem ten byłby
rozwiązany.
 Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek wyjaśnił, że w dalszym ciągu
obowiązuje ustawa, która nakazuje przeprowadzenie referendum w gminie.
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Przypomniał, że sam wielokrotnie optował o przeprowadzenie referendum.
Jak do tej pory ustawa nie uległa zmianie pomimo, że był okres czasu kiedy
w sejmie dyskutowano na temat rozwiązania tego problemu przez
odpowiedni zapis w ustawie.
 Wójt Stefan Wodniak również przypomniał, że w Powiecie problem śmieci
był wielokrotnie i szeroko dyskutowany. Bielsko się z tego wycofało i
kolejno gminy także. Pozostały Gminy: Czechowice-Dziedzice, Wilamowice
i Bestwina, które chciały problem śmieci rozwiązać. Niestety z uwagi na
osamotnienie w tej kwestii gminy te również zmuszone były zrezygnować.
Problem polegał na tym, że gminy te w drodze referendum miałyby problem
śmieci uregulowany, ale zachodziło wówczas zagrożenie „podrzucania”
śmieci z sąsiadujących gmin, co naraziłoby gminę na wysokie koszty. Mimo
wszystko zaznaczył, że nie jest wykluczone, iż powróci się do tematu
przeprowadzenia referendum „śmieciowego”.
 Radny Edward Jonkisz jest zdania, że problem śmieci się nie zmieni dopóki
nie powoła się straży gminnej.
Ad.7
Z uwagi na fakt, że odpowiedzi udzielne były na bieżąco punkt siódmy został
wyczerpany. Jedynie Skarbnik Gminy Stanisława Grzywa odpowiadając
radnemu Janowi Wróbel poinformowała, że podatek rolny wynosił będzie w
roku bieżącym od 1ha - 85,25zł, zaś do 1ha – 170,50zł.
Ad.8
Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Jerzy
Zużałek pogratulował Wójtowi, że przygotowany budżet na 2010 rok został
przyjęty jednogłośnie, a następnie podziękował za udział w obradach, za
dyskusję i zamknął XXXVI sesję Rady Gminy Bestwina w dniu 07 stycznia
2010r.
Sesja rozpoczęła się o godz.14:30, a zakończyła o godz. 15:47.
Protokolant:
Insp.Irena Glądys

Sekretarz obrad:
Radny Benedykt Kohut

