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Bestwina, dn. 25 marca 2010r.
P r o t o k ó ł Nr XXXVIII/10
z sesji Rady Gminy Bestwina w dniu 25 marca 2010 roku odbytej w sali
posiedzeń Urzędu Gminy Bestwina.
Protokół obejmuje uchwały Rady Gminy Bestwina od Nr XXXVIII/276/10 do
Nr XXXVIII/281/10.
Lista obecności radnych oraz gości stanowi załącznik nr 1 i 2 do nin. protokołu.
Na ustawową liczbę 15 radnych w sesji uczestniczyło 13 radnych, co stanowi
86,6%. Nieobecni usprawiedliwieni: radny Stanisław Nycz oraz radny Jan
Wróbel.
Porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 18 lutego 2010r.
5. Informacja z prac Komisji Rewizyjnej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na
dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.:
- Wymiana sieci wodociągowej w gminie Bestwina ul. Janowicka
- Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Malinowej i Myśliwskiej w
Kaniowie
2) zmiany Uchwały Nr XXXVI/268/10 Rady Gminy Bestwina w sprawie
budżetu gminy na 2010r.
3) nadania nazwy ulicy w sołectwie Kaniów,
4) wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie
gminy Bestwina na 2011 rok,
5) zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Janowice na lata 20102016”.
7. Informacje bieżące.
8. Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich.
9. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytani
10. Zamknięcie sesji.
Ad.1
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek przywitał wszystkich radnych Rady
Gminy Bestwina, wójta gminy, zastępcę wójta, skarbnika gminy, kierownictwo
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Urzędu Gminy Bestwina, kierownictwo jednostek organizacyjnych, sołtysów,
radnych powiatowych, redaktora naczelnego „Magazynu Gminnego”. Otworzył
XXXVIII sesję Rady Gminy Bestwina w dniu 25 marca 2010 roku. Na
podstawie posiadanej listy obecności stwierdził prawomocność obrad. Na
ustawową liczbę 15 radnych w sesji uczestniczy 13 radnych.
Ad.2
Sekretarzem obrad zgodnie z harmonogramem jednogłośnie wybrany został
radny Ludwik Mieszczak.
Ad.3
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek przedstawił porządek obrad
jednocześnie zgłaszając wniosek o rozszerzenie punktu szóstego – podjęcie
uchwał – o dodatkowy projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia kredytu
długoterminowego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn.: Budowa
kompleksowego otwartego obiektu sportowego z zapleczem sanitarnym w
ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”
W wyniku przeprowadzonego głosowania wniosek o wprowadzenie
dodatkowego projektu uchwały został przyjęty 13 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Porządek obrad z przegłosowaną poprawką również został przyjęty 13 głosami
„za” tj. jednogłośnie.
Porządek obrad po wprowadzonych zmianach:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 18 lutego 2010r.
5. Informacja z prac Komisji Rewizyjnej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na
dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.:
- Wymiana sieci wodociągowej w gminie Bestwina ul. Janowicka
- Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Malinowej i Myśliwskiej w
Kaniowie
2) zaciągnięcia kredytu długoterminowego na dofinansowanie zadania
inwestycyjnego pn.: Budowa kompleksowego otwartego obiektu
sportowego z zapleczem sanitarnym w ramach programu „Moje boisko –
Orlik 2012”
3) zmiany Uchwały Nr XXXVI/268/10 Rady Gminy Bestwina w sprawie
budżetu gminy na 2010r.
4) nadania nazwy ulicy w sołectwie Kaniów,
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5) wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie
gminy Bestwina na 2011 rok,
6) zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Janowice na lata 20102016”.
7. Informacje bieżące.
8. Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich.
9. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytani
10. Zamknięcie sesji.
Ad.4
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek stwierdził, że protokół z sesji Rady
Gminy Bestwina z dnia 18 lutego 2010 sporządzony został prawidłowo i
znajduje się do wglądu na sali obrad, zaś na co dzień znajduje się do wglądu w
Biurze Rady Gminy.
Do protokołu nie wniesiono uwag i w wyniku głosowania został on przyjęty
13 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Ad.5
Informację z prac Komisji Rewizyjnej przedstawił przewodniczący tej komisji
Jerzy Kijas. Informacja dotyczyła dwóch przeprowadzonych przez Komisję
kontroli wynikających z planu pracy, a dot.:
1) realizacji wydatków w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2009 roku,
Komisja Rewizyjna stwierdziła, że środki finansowe wydatkowane były w
sposób właściwy i przeznaczane na zadania zawarte w Gminnym
Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
2) realizacji uchwał Rady Gminy Bestwina za 2009 rok.
Komisja Rewizyjna stwierdziła, że uchwały są realizowane w sposób
właściwy, zapewniając ciągłe i racjonalne działanie Gminy. W sposób
kompletny prowadzony jest zbiór oraz rejestr uchwał Rady Gminy.
Informacja stanowi załącznik nr 3 do nin. protokołu.
Ad.6
Rada Gminy w liczbie 13 radnych przystąpiła do podjęcia uchwał.
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek przypomniał, że odbyło się jedno
wspólne posiedzenie wszystkich komisji stałych Rady Gminy, na którym
omawiane i opiniowane były projekty uchwał na obecną sesję. Zadeklarował,
że wypracowane opinie komisji będzie przedstawiał przy podejmowaniu
poszczególnych uchwał.
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1) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie
zadania inwestycyjnego pn.:
- Wymiana sieci wodociągowej w gminie Bestwina ul. Janowicka
- Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Malinowej i Myśliwskiej w
Kaniowie,
• Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Wójt Stefan Wodniak
przypominając, że zadanie na kanalizację sanitarną dofinansowywane jest z
PROW-u, zaś wodociągi w dalszym ciągu są kontynuowane w oparciu o
środki budżetowe oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Katowicach. Poinformował również, że w tej kadencji
zostało wymienione 20 km wodociągów, a dalsze 10 km jest zaplanowane.
Będzie to 1/3 sieci wodociągowej wymienionej już w nowych instalacjach.
• Opinia komisji pozytywna.
• Brak głosów w dyskusji.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXXVIII/276/10 w
sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na
dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.:
- Wymiana sieci wodociągowej w gminie Bestwina ul. Janowicka
- Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Malinowej i Myśliwskiej w
Kaniowie – została przyjęta 13 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.
2) zaciągnięcia kredytu długoterminowego na dofinansowanie zadań
inwestycyjnych pn.:
Budowa kompleksowego otwartego obiektu sportowego z zapleczem
sanitarnym w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”
• Wyjaśnień udzielił Wójt Stefan Wodniak informując, że gmina otrzymała
666tyś.zł. dofinansowania tj. po 333tyś.zł. z Urzędu Marszałkowskiego i
Ministerstwa Sportu. W związku z tym, że w dniu wczorajszym w
Katowicach wspólnie ze Skarbnikiem Gminy podpisał umowę na „dużą”
kanalizację, to jak zaznaczył, w chwili obecnej można przyspieszyć te
zadania, które były blokowane w budżecie przez tą inwestycję - etap I
Bestwinka.
• Opinia komisji pozytywna.
• Brak głosów w dyskusji.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXXVIII/277/10 w
sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na dofinansowanie zadań
inwestycyjnych pn.:
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Budowa kompleksowego otwartego obiektu sportowego z zapleczem
sanitarnym w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” – została
przyjęta 13 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.
3) zmiany Uchwały Nr XXXVI/268/10 Rady Gminy Bestwina z dnia 7 stycznia
2010r.w sprawie budżetu gminy na 2010r.
• Wyjaśnień udzielił Wójt Gminy informując, że nastąpiła zmiana w stosunku
do pierwotnego projektu uchwały poprzez wprowadzenie kwoty 80tyś.zł.
zarówno po stronie dochodów i wydatków na remont małej sali w budynku
przedszkola w Kaniowie. Przypomniał, że remont tej sali był przewidziany w
ubiegłym roku, który z uwagi na przeszkody nie mógł być wykonany.
Aktualnie został wykonany projekt i jest wydane pozwolenie.
• Opinia Komisji pozytywna.
• Brak głosów w dyskusji.
• Przewodniczący Jerzy Zużałek poddał pod głosowanie wprowadzoną
autopoprawkę, która została przyjęta 13 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Również
w
wyniku
przeprowadzonego
głosowania
Uchwała
Nr XXXVIII/278/10 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/268/10 Rady
Gminy Bestwina z dnia 7 stycznia 2010r. w sprawie budżetu gminy na
2010r. wraz z przegłosowaną autopoprawką – została przyjęta 13 głosami
„za” tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu.
4) nadania nazwy ulicy w sołectwie Kaniów,
• Brak głosów w dyskusji.
• Opinia Komisji pozytywna.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXXVIII/279/10 w
sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Kaniów – została przyjęta 13
głosami „za” tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu.
5) wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy
Bestwina na 2011 rok,
• Przewodniczący Jerzy Zużałek zaznaczył, że zgodnie z ustawą są
przygotowane dwa projekty uchwał tj. o wyrażeniu zgody i o nie wyrażeniu
zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego. W pierwszej kolejności
otworzył dyskusję nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
wyodrębnienie w budżecie gminy funduszu sołeckiego na 2011 rok.
Przypomniał, że na wspólnym posiedzeniu Komisji przy niepełnym składzie
radnych, większość była za tym, aby tego funduszu nie tworzyć.
• W dyskusji głos zabrali:
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Radny Wiesław Szypuła poinformował, że Rada Sołecka w Bestwinie
głosowała przeciw wyodrębnianiu funduszu.
Radny Antoni Grygierzec stwierdził, że jeżeli chociaż by jedna rada sołecka
była „za” to osobiście jest skłonny popierać wyodrębnienie tego funduszu.
Uważa bowiem, że rady sołeckie miałyby możliwość coś zrobić, zaś w
przypadku nie wykorzystania środków z jakichś przyczyn, wrócą one do
budżetu.
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek poinformował, że Rada Sołecka w
Kaniowie i Rada Sołecka w Janowicach są za tym, aby taki fundusz tworzyć.
W związku z tym prosił, aby radni mieli to na względzie, gdyż głosowanie
przeciwko temu funduszowi będzie na przekór mieszkańcom tamtych
sołectw.
Radny Jacek Łuszczak zwrócił uwagę Przewodniczącemu, że jest to
lobbowanie i jest to nieetyczne.
Przewodniczący Jerzy Zużałek podkreślił, że jako radny ma prawo do
zabierania głosu, jak każdy radny ze swojego sołectwa. Ponadto jest zdania,
że jeżeli sołectwo będzie miało fundusz, to będzie mogło wykonać różne
roboty typu np. naprawa wiat autobusowych, o które Kaniów dopomina się
na ul. Łabędziej,
Radny Edward Jonkisz zaproponował, aby zapytać sołtysów. Ze swej strony
jest za tym, aby taki fundusz był.
Sołtys sołectwa Bestwinka Józef Gawęda wyraził opinię Rady Sołeckiej w
Bestwince, która opowiada się raczej „za”, ale jak zaznaczył szkopuł jest w
tym, że cała rada sołecka i sołtys w przyszłym roku będzie nowa.
Sołtys sołectwa Bestwina Maria Maroszek odczytała fragment z Gazety
Sołeckiej mówiący o tym, że środki funduszu przeznacza się na realizację
przedsięwzięć zgodnie ze strategią rozwoju gminy. W nawiązaniu do tego
fragmentu wyraziła swoje zdanie, że z tego funduszu nie będzie można
remontować wiat, lecz działać zgodnie ze strategią. Wyraziła też opinię Rady
Sołeckiej w Bestwinie, która jest przeciwna tworzeniu funduszu, gdyż
uważa, że Wójt może te środki podwoić a nawet potroić.
Sołtys sołectwa Kaniów Marek Pękala przypomniał, że już w zeszłym roku
podejmował ten temat. Wyraził opinię Rady Sołeckiej w Kaniowie, która jest
za utworzeniem funduszu sołeckiego. Jego zdaniem, jeżeli pieniądze będą
zapisane w budżecie, to na pewno będą spożytkowane. Jeżeli zaś coś się nie
uda, to wrócą z powrotem do budżetu.
Sołtys sołectwa Janowice Jan Stanclik poinformował, że w tej sprawie był na
szkoleniu w Starostwie Powiatowym przy udziale przedstawiciela Izby
Obrachunkowej w Katowicach. Z udzielonych tam wyjaśnień wynika, że nic
nie stoi na przeszkodzie, jeżeli Rada Gminy przyzna taki fundusz.
Potwierdził, że w przypadku niewykorzystania środków przez któreś
sołectwo, to wrócą one z powrotem do budżetu. Jego zdaniem, środki te są
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niewielkie, ale różne rzeczy można za nie wykonać. Uważa więc, że Rada
Gminy powinna podjąć uchwałę o przyznaniu funduszu sołeckiego.
Sołtys sołectwa Kaniów Marek Pękala zwrócił uwagę, że z godnie z ustawą
gmina może starać się o częściowy zwrot środków poniesionych na fundusz
sołecki.
Radny Edward Jonkisz stwierdził, że skoro większość sołtysów chce
funduszu, to nie należy im przeszkadzać tylko zagłosować za funduszem.
Radny Mieszczak zapytał, co spowoduje w rachunkach księgowości jeżeli
zostanie podjęta uchwała o wyodrębnienie funduszu sołeckiego?
Wójt Gminy Stefan Wodniak odpowiadając, poinformował, że fundusz,
który będzie utworzony musi być zapisany na oddzielnym koncie
(ok.116tyś.zł). Zaznaczył jednak, że to konto obciążać będzie możliwości
projektowania następnych zadań, bo wydzieli się środki, które być może się
wykorzysta lub pomnoży. Jak podkreślił, rozważać to można w dwóch
wariantach tj. mnożyć swoją inicjatywą społeczną, która też jest zasadna lub
kierować się dużymi inwestycjami (kontynuacja i planowanie). Jego zdaniem
lepiej byłoby gdyby w ubiegłym roku został utworzony fundusz, bo dziś już
wiadomo by było jak to funkcjonuje. A tak, tworząc fundusz na przyszły rok,
tworzy się zobowiązanie dla nowej kadencji Rady nie wiedząc, czy dobre,
czy złe. W związku z tym uważa, że jest to też argument, który by nie
przemawiał za tym, aby tworzyć ten fundusz za wszelką cenę. Odpowiadając
sołtysowi Markowi Pękala wyjaśnił, że ze względu na wskaźniki świadczące
o dochodach, nasza gmina nie ma możliwości zwrotu środków finansowych
przez państwo. Jeszcze raz podkreślił, że tworzenie funduszu będzie
paraliżem, bo projektując budżet na przyszły rok, ta kwota już będzie
wyeliminowana do planowania dalszych inwestycji w 2011 roku. Taki
fundusz jest zasadny w gminach, gdzie nie ma poważnych inwestycji, zaś w
naszej gminie przy tych inwestycjach jakie są, każdą złotówkę zamienia się
na pięć.
Radny Antoni Grygierzec wyrażając swoje zdanie, podkreślił, że ta kwota
116tyś.zł. nie może być brana z inwestycji, lecz należy ją wygospodarować
ze środków bieżących, czyli z tych środków, które przeznaczane są na
utrzymanie dróg, drobne naprawy itd.
Przewodniczący Jerzy Zużałek, wobec braku dalszych głosów, zamknął
dyskusję. Poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy Bestwina na
2011 rok.
Wynik głosowania: 3 głosy „za”, 10 głosów ”przeciw”, 0 głosów
„wstrzymujących”
Wobec powyższego głosowania uchwała nie została przyjęta.
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Zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim art.1 ust.1, który brzmi: „ Rada
Gminy rozstrzyga o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących
fundusz sołecki, zwany dalej „funduszem” do dnia 31 marca roku
poprzedzającego rok budżetowy, podejmując uchwałę, w której wyraża zgodę
albo nie wyraża zgody na wyodrębnienie funduszu w roku budżetowym” –
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały w
sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w
budżecie gminy Bestwina na 2011 rok.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXVIII/280/10 w sprawie nie
wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy
Bestwina na 2011 rok – została przyjęta 10 głosami „za” przy 3 głosach
„przeciw”, 0 głosach „wstrzymujących”.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu.
6) zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Janowice na lata 2010-2016”.
• Opinia Komisji pozytywna.
• Brak głosów w dyskusji.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXVIII/281/10 w sprawie
zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Janowice na lata 2010-2016” –
została przyjęta 13 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu.
Ad.7
W informacjach bieżących Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek
odczytał:
– Pismo Starosty Bielskiego z prośba o rozważenie możliwości udzielenia
wsparcia finansowego w wysokości 15 000zł. dla przedsięwzięcia, jakim jest
realizacja projektu unijnego p.n. „Zwiększenie dostępności do opieki
zdrowotnej poprzez modernizację i wyposażenie Przychodni Matki i Dziecka
i Laboratorium Centralnego w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku-Białej”.
Pismo stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu. Wójt poinformował, że
odbędzie się konwent wójtów, burmistrzów i ten problem podda pod
dyskusję pozostałych gmin powiatu. Informację w tej sprawie przedstawi na
kolejnej sesji.
– Pismo I Wicewojewody Śląskiego zachęcające do uczczenia 70 rocznicy
zbrodni katyńskiej. Pismo stanowi załącznik nr 11 do nin. protokołu.
– Pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego stwierdzające nieważność w
częściach określonych w załączniku do Uchwały Nr XXXVII/269/10 Rady
Gminy Bestwina z dnia 18 lutego 2010r. w sprawie Programu współpracy
Gminy Bestwina z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami
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wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na rok 2010. Pismo stanowi załącznik nr 12 do nin. protokołu.
– Pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego zawiadamiające o wszczęciu
postępowania nadzorczego dotyczące stwierdzenia nieważności Uchwały Nr
XXXVII/271/10 Rady Gminy Bestwina z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie
wyrażenia zgody na udzielenie przez Wójta bonifikaty od ceny sprzedaży
lokalu mieszkalnego – jako niezgodnej z przepisami ustawy o gospodarce
nieruchomościami. Pismo stanowi załącznik nr 13 do nin. protokołu.
– Przewodniczący odczytał również pismo wyjaśniające odnoszące się do
powyższego zawiadomienia, które poddał pod głosowanie do akceptacji
Rady Gminy. Treść pisma została przyjęta 12 głosami „za” przy 1 głosie
„wstrzymującym”, 0 głosach „przeciw”. Ponadto na zapytanie radnego
Antoniego Grygierca wyjaśnień udzielili: Sekretarz Gminy Stanisław
Wojtczak oraz Kierownik Referatu Alicja Grygierzec. Pismo stanowi
załącznik nr 14 do nin. protokołu.

–
–
–

–

–

Kolejno informacje z działalności międzysesyjnej złożył Wójt Stefan
Wodniak informując:
w dniu wczorajszym tj. 24.03.2010r. podpisał wraz ze Skarbnikiem Gminy
umowę na kanalizację w Bestwince,
tereny „SET” - jest na ukończeniu specyfikacja i odbędzie się przetarg na
przełomie kwietnia i maja br.
Orlik 2012 – również przygotowywany jest przetarg,
ul. Witosa - rozpoczął się remont, aktualnie trwają oczekiwania na
rozstrzygnięcia z ul. Bialską,
prowadzone są rozmowy ze Starostwem w sprawie remontu nawierzchni
ul. Dworkowej w Bestwince, ul. Witosa w Bestwinie, ul. Batalionów
Chłopskich wzdłuż nowego chodnika,
rozpoczęło się czyszczenie rowów oraz asfaltowanie dróg,

Po złożeniu informacji Wójt przeprosił radnego Jacka Łuszczaka za zwrot do
jego osoby po wypowiedzi odnośnie zbiorników Żwirowni Wodzisławskiej.
Krótko też przybliżył stan prawny tej żwirowni. Radny Jacek Łuszczak
stwierdził, że nie czuje się obrażony.
Ad.8
W ramach wniosków i zapytań radnych oraz rad sołeckich Przewodniczący
Jerzy Zużałek odczytał w pierwszej kolejności wnioski z rad sołeckich oraz
zebrań wiejskich:
Wnioski Rady Sołeckiej w Janowicach - 24 luty 2010r. (załącznik nr 15 do nin.
protokołu)
• Rada Sołecka przegłosowała, aby przywrócić fundusz sołecki,
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• Załatać wyrwy (remont) na ulicy Podlesie przy stawie p.Chmielniaka.
• Wykonać rów przydrożny przy ul. Pszczelarskiej od p.Czanów i p. Coglów w
stronę sklepu.
• Wykonać oświetlenie – ulica Janowicka – od granicy z Bestwiną do starego
przedszkola.
• Pytanie, co dalej z ul. Pisarzowicką – jest w rozsypce. Jeżdżą samochody
ciężarowe z dużym tonażem (czy mają takie pozwolenie, ze względu na to,
że istnieje znak ograniczający do 3,5 tony).
• Wykonać rowy odwadniające na ulicy Kubika (droga powiatowa) i remont
mostku i barierek ochronnych na rzece Łękawka obok p. Niemczyka.
• Ustawić lustra i znaki na skrzyżowaniu ul. Janowickiej z ul. Pszczelarską i
ulicy Podlesie. Przy wyjeździe z ulicy Podlesie lustro nie sygnalizuje, czy
ktoś jedzie od strony Bestwiny.
Wnioski z zebrania wiejskiego w Janowicach - 14 marca 2010r.
( załącznik nr 16 do nin. protokołu)
• Dokończyć asfaltowanie drogi Janowickiej od centrum Janowic do ul.
Krakowskiej.
• Wykonać wiosenne porządki na drogach i chodnikach w centrum Janowic.
Złożyć reklamację na prace budowlane ronda przy budynku weselnym.
• Remont ul. Szkolnej.
• Wykonać zjazdy przy ul. Targanickiej oraz wystawiać płotki przeciwśnieżne.
• Zabezpieczyć zbiornik przeciwpożarowy przy ul. Pszczelarskiej.
• Asfaltować ul. Pisarzowicką oraz ograniczyć tonaż.
• Odwodnić ul. Prusa.
• Reklamować chodnik na odcinku od szkoły do ul. Targanickiej.
• Postawić uszkodzony znak.
Wnioski z Zebrania Wiejskiego w Bestwinie - 21 marca 2010r. ( załącznik nr
17 do nin. protokołu
• Rozważyć celowość przyznawania zapomóg i pomocy ze środków
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
• Dokonać utwardzenia brzegów drogi, w celu zapobieżenia obłamywania się
asfaltu na ul. Podleskiej.
• Dokonać przeglądu stanu ulicy Szkolnej, która na wskutek szkód
pozimowych wymaga poprawy nawierzchni.
• Ująć w planach perspektywicznych budowę śćieżki rowerowej na terenie
sołectw Bestwina, Janowice.
• Rozważyć wymianę lamp ulicznych na lampy „Ledowe”.
• Kontynuować modernizację sieci wodociągowej, w celu poprawy jakości
dostarczanej wody do gospodarstw domowych.
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Wnioski Rady Sołeckiej w Kaniowie – 08.03. 2010r. (załącznik nr 18 do nin.
protokołu)
• Utworzyć fundusz sołecki dla sołectwa Kaniów.
• Zmobilizować odpowiednie służby w celu uzdatniania wody pitnej, by mogła
nadawać się do spożycia, jak również do wykonywania podstawowych prac
w gospodarstwie domowym, np. prania.
• Przeprowadzić remont dróg powiatowych i gminnych po zniszczeniach
zimowych.
• Wniosek przypominający o przeprowadzeniu szeregu napraw stwierdzonych
przez powołaną wówczas komisję w związku z przebytymi powodziami i
nawałnicami.
Ustne wnioski złożyli:
Radny Łukasz Furczyk
- zwrócił się do radnych powiatowych z zapytaniem, kiedy będzie
wykonywany remont cząstkowy ul. Krzywolaków w Kaniowie i kiedy
„Powiat” weźmie się za roboty wiosenne porządkujące drogi po zimie,
- poruszył problem dyżuru Przedszkola w Kaniowie podczas wakacji, gdyż od
rodziców doszły go słuchy, iż przedszkole będzie czynne tylko jeden miesiąc
(lipiec),
- zapytał, czy gmina wspólnie ze służbami powiatowymi przewiduje
czyszczenie dróg po zimie ze szlak i kamieni,
- prosił, aby brygada działająca przy Urzędzie Gminy uporządkowała teren
obok parku w Kaniowie, gdzie została wywrócona toaleta i utworzyła się tam
kupa śmieci,
- zapytał też, co dalej z projektem dotyczącym Internetu szerokopasmowego,
gdyż dwie gminy naszego powiatu nie przyjęły uchwał w tej sprawie,
Radna Danuta Kubik
- podziękowała za połatanie ul. Dworkowej, ale prosiła, aby jednak
przeznaczyć większe środki na przeprowadzenie remontu kapitalnego tej
drogi z uwagi na duże jej eksploatowanie,
- zgłosiła, że w chodniku przy ul. Witosa aż do ul. Dworkowej zapadają się
kostki.
Radny Jacek Łuszczak
- prosił o załatanie dziur w drodze prowadzącej do „Panienki” i
uporządkowanie terenu przy źródełku,
- w imieniu mieszkańców prosił o remont ul. Floriana,
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- zapytał, jeżeli ktoś ma oczyszczalnię ekologiczną przydomową , to czy musi
podłączyć się do kanalizacji zbiorowej, a jeżeli nie będzie zmuszony do
podłączenia, to czy musi płacić podwójną opłatę.
Radny Wiesław Szypuła
- w imieniu mieszkańców prawej strony ul. Witosa od skrzyżowania z ul.
Krakowską aż po sklep p. Ślosarczyka prosił, aby podczas remontu tejże
ulicy utwardzić zjazdy w stronę ich posesji.
Radny Antoni Grygierzec
- zapytał, czy mieszkańcy ul. Łabędziej w Kaniowie mogą liczyć na dwie
wiaty przystankowe w roku bieżącym,
- kierując się do radnych powiatowych zwrócił uwagę, że ul. Witosa nie
została zakończona: na Kominkowicach brak bezpiecznych przejść dla
pieszych zarówno z ul. Dankowickiej, jak i ul. Krzywolaków. Ponadto cały
kawałek w formie trójkąta nie jest zagospodarowany,
- ponowił wniosek, że na ul. Dankowickiej należy wyciąć samosiejki oraz
prześwietlić korony drzew, które zasłaniają lampy przydrożne.
Radny Jerzy Stanclik
- po raz kolejny wnosił o uporządkowanie centrum Bestwiny, a przede
wszystkim naprawienie tablic z planami gminy (wybita szyba, brak planu
gminy, zwisająca lampa). Zwrócił też uwagę, że na parkingu przy GS-ie od
dłuższego czasu stoi pozostałość po przewróconej lampie oświetleniowej.
Radny Andrzej Wojtyła
- prosił o posprzątanie przystanku w centrum Janowic i usunąć graffiti. Prosił
również poprawę ul. Pisarzowickiej, której stan jest dramatyczny.
Rdany Jerzy Borutka
- prosił o oczyszczenie studzienek deszczowych , które są zasypywane
podczas sprzątania pozimowego dróg powiatowych.
Radny Edward Jonkisz
- wnioskował o wykonanie przepustu na ul. Dębowej.
Przewodniczący Jerzy Zużałek
- w nawiązaniu do wypowiedzi radnego Łukasza Furczyka, również w imieniu
zainteresowanych osób prosił, aby przez wakacje było czynne jedno
przedszkole nie tylko w lipcu, ale także w sierpniu,
- prosił o udrożnienie rowu biegnącego od parku w Kaniowie w stronę
żwirowni p. Kosmatego oraz usunięcie samosiejek i powalonych drzew,
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- w imieniu mieszkańców prosił o zajęcie się problemem biegających psów w
związku z pogryzieniami. Dotyczy to nie tylko bezpańskich psów, ale także
psów niefrasobliwych mieszkańców, którzy nie pilnują i odpowiednio nie
zabezpieczają swoje psy,
- zapytał o sprawę kolektorów słonecznych,
- zaproponował, aby rozeznać sprawę podjęcia współpracy z gminą
Czechowice-Dziedzice w zakresie dostępu do sieci teleinformatycznej.
Radny powiatowy Bogusław Stolarczyk
- podziękował Radzie Gminy za wprowadzenie do budżetu środków
finansowych na budowę „Orlika 2012”,
- poinformował, że zostały przyznane pieniądze na budowę osuwiska na ul.
Kościelnej w Bestwinie i niedługo odbędzie się przetarg,
- poinformował również, że trwa czyszczenie pozimowe dróg powiatowych w
gminie i z uwagi na fakt, że tych prac jest bardzo dużo, proponował, aby
ewentualne interwencje składać później, jak pewne sprawy nie zostaną
wykonane.
Sołtys sołectwa Kaniów Marek Pękala
- podniósł problem złej jakości wody pitnej. Uważa, że priorytetową sprawą
jest wymiana sieci wodociągowej w gminie i kanalizacja,
- zapytał, kiedy będzie rozpoczęty remont i naprawa wjazdów, mostków na ul.
Dankowickiej,
- prosił o utwardzenie części ul. Gawlików od drogi technologicznej w
kierunku ul. Rybackiej,
- prosił, aby lustro, które będzie ponownie ustawiane na ul. Mirowskiej było
oplecione siatką zabezpieczającą przed kolejnymi rozbiciami,
- zapytał, kiedy rozpocznie się remont przepustów, mostków po zeszłorocznej
nawałnicy,
Sołtys sołectwa Bestwinka Józef Gawęda
- prosił o nawiezienie żwiru na ul. Ładną oraz ul. Starowiejską,
- poinformował, że p. Ślosarczyk wyraża chęć sprzedaży terenu pod parking w
Bestwince i w związku z tym prosił, aby rozeznać sprawę.
Sołtys sołectwa Janowice Jan Stanclik
- w imieniu mieszkańców ul. Podlesie prosił o nawiezienie żwiru w celu
zasypania dziur w drodze,
- prosił o postawienie wywróconego znaku „uwaga na drogę z
pierwszeństwem przejazdu” na ul. Miodowej.
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Sołtys sołectwa Bestwina Maria Maroszek
- w imieniu mieszkańców ul. Sosnowej i Bestwińskiej prosiła o przywiezienie
żwiru,
- prosiła o barierki na mostek na ul. Podzamcze,
- prosiła o punkty świetlne na ul. Okrężnej i ul. Pod Magówką przy lesie,
- zgłosiła potrzebę przycięcia koron drzew na ul. Krakowskiej.
Ad.9
Przewodniczący Jerzy Zużałek odczytał:
– pismo Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej odpowiadający
na zapytanie podczas sesji w dniu 18 lutego 2010r. dotyczące organizacji
opieki nad osobami niepełnosprawnymi i ponoszonych z tego tytułu kosztów.
Pismo stanowi załącznik nr 19 do nin. protokołu.

– pismo Zastępcy Wójta Artura Beniowskiego odpowiadające na wnioski,
które nie zostały wyjaśnione na sesji w dn. 18 lutego 2010r.:
• Wycinka drzew i krzewów jest w trakcie realizacji, dotychczas w tym
zakresie wykonano już prace na ulicach: Myśliwskiej, Furczyka,
Jawiszowickiej, Łabędziej, Nad Łękawką, Malinowej, Godynia, Ślosarczyka,
Sportowej, Podpolec, Podlesie. Wnioskowana konieczność wycinki przy ul.
Janowickiej została zgłoszona do zarządcy drogi – ZDP w Bielsku-Białej.
• Montaż wiat przystankowych, jako zadanie, zostało wpisane do budżetu na
rok bieżący, wnioskowana wiata zostanie zamontowana.
• Kursy autobusu MZK linii 56 zostały ustalone na podstawie rozmów i
ustaleń. Są dostosowane do potrzeb młodzieży i dzieci dojeżdżających do
szkół i do większości dorosłych dojeżdżających do miejsc pracy. Na
obecnym etapie nie ma możliwości wprowadzenia korekt do rozkładu jazdy,
bo zachwiałoby to całym jego harmonogramem.
• Mycie i czyszczenie przystanków zostało zlecone i do Świąt Wielkanocnych
będzie wykonane.
• Tabliczki z nazwą ul. Łanowej i numeracją posesji przy ul. Janowickiej
zostały zamontowane. Tabliczka z numeracją przy ul. Gajowej została
zlecona.
• Przejęcie drogi prywatnej na rzecz gminy powinno nastąpić po uprzednim
pisemnym zrzeczeniu się przez współwłaścicieli tej drogi swoich własności i
zapewnieniu w budżecie gminy funduszy na procedury z tym związane.
Pismo stanowi załącznik nr 20 do nin. protokołu.
– pismo Zastępcy Wójta Artura Beniowskiego skierowane do Zarządu Dróg
Powiatowych w Bielsku-Białej w związku z wnioskami radnych Rady
Gminy Bestwina, Rad Sołeckich i mieszkańców gminy, w którym wnosi o:
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• Wycinkę krzewów i samosiejek wzdłuż dróg powiatowych, szczególnie w
miejscach niebezpiecznych (zakręty, skrzyżowania).
• Pilny remont barierek na mostkach przy ul. Szkolnej i Kubika,
• Dokonanie weryfikacji stawiania znaków drogowych (pionowych), ze
szczególnym uwzględnieniem znaków ograniczających prędkość (40km/h)
na ul. Witosa i Janowickiej.
• Systematyczne czyszczenie rowów i przepustów wzdłuż dróg powiatowych.
• Dokończenie rozpoczętych zadań z roku poprzedniego – remont przepustu na
skrzyżowaniu ul. Czechowickiej i Krzywolaków, wraz z pilnym remontem
tej ulicy; remont osuwiska przy przejeździe kolejowym na ul. Św. Floriana.
Pismo stanowi załącznik nr 21 do nin. protokołu.
Kolejno odpowiedzi udzielali:
Wójt Stefan Wodniak
- w sprawie Internetu szerokopasmowego – do programu nie przystąpiły
gminy: Kozy i Buczkowice. Z uwagi na wyłamanie się tych dwóch gmin
niemożliwe było złożenie wniosku o Internet szerokopasmowy.
Czechowice-Dziedzice już wcześniej podjęły projekt i z tym nowym
rozwiązaniem byli skłonni go koordynować. Zdaniem Starosty, lepiej
dogadać się z tymi samorządami, które były chętne i wspólnie złożyć
wniosek o aplikację środków konkursowych. Wówczas można by uzyskać
dofinansowanie do 85%. Zaznaczył jednak, że jest to przedsięwzięcie bardzo
niepewne.
Zastępca Wójta Artur Beniowski
- remont cząstkowy dróg gminnych rozpocznie się od dnia jutrzejszego (firma
Asfaltor),
- remont dróg gruntowych został już rozpoczęty,
- na zjazdach będą kładzione korytka i dla ich umocowania będzie robiony
kawałek zjazdu,
- park w Kaniowie już od dziś jest sprzątany. Administratorem parku jest
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie.
- w poniedziałek odbędzie się wizja z Zarządem Dróg Powiatowych na ul.
Witosa,
- studzienki po wyczyszczeniu dróg i placów będą oczyszczone,
- czyszczenie rowów – do końca marca br. będzie podpisana umowa z Gminną
Spółką Wodną-Melioracyjną na czyszczenie rowów. Te rowy, które nie
wchodzą w zakres szkód górniczych oraz wnioskowane przepusty, jak i
wnioskowane rowy, które ujawniły się również po nawałnicy będą
udrażniane w miarę możliwości finansowych (część robót już wykonał
p. Waliczek).
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- kolektory słoneczne – 130 osób jest zainteresowanych wzięciem udziału w
tym programie. W bieżącym roku nie ma jednak możliwości, dlatego, że w
budżecie gminy nie jest to zadanie zapisane, a i Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w swoim budżecie
tych środków nie zapisał. Sprawa jest otwarta na przyszły rok, jeżeli Rada
podejmie stosowną uchwałę na podstawie, której Fundusz zapisze środki w
swoim budżecie,
- lustro na Mirowskiej już dwa razy było remontowane. W związku z
powyższym poddał pod rozwagę, czy jest ono tam potrzebne skoro ciągle jest
niszczone,
- działka pod parking od p.Ślosarczyka jest działką budowlaną o pow. 0.20ha
– koszt tej działki byłby bardzo duży, a ze względu na jej wielkość nie
byłaby wykorzystana w całości. Ponadto działka jest zbyt daleko od szkoły.
Wójt uzupełniając, poinformował, że na kolejną sesję przestawi mapkę, na
której będzie zaznaczona wspomniana działka. Poinformował, że znajduje się
ona za Kółkiem Rolniczym.
- w dniu jutrzejszym będzie w posiadaniu projektu umowy na wykonanie
nowych tablic z planszami mapy gminy.
Dyrektor Gminnego Zespołu Szkół i Przedszkoli Arkadiusz Maj
- w sierpniu przedszkola nie będą pełniły dyżuru. W lipcu jest chętnych 80-90
dzieci, a na sierpień jest chętnych zaledwie 8-9 dzieci. Ponadto w miesiącu
sierpniu placówki są przygotowywane do rozpoczęcia nowego roku
szkolnego. W Czechowicach – Dziedzicach będzie czynne tylko jedno
przedszkole i dzieci z naszej gminy mogą skorzystać z tego przedszkola.
Podkreślił jednak, że wówczas dziecko będzie chodziło do przedszkola
12 miesięcy bez odpoczynku.
Radny Powiatowy Józef Maziarz
- remont ul. Dworkowej oraz zarurowanie rowu, tak, aby mogły tam parkować
samochody, jest Starostwu znany. Znany jest również problem ul.
Batalionów Chłopskich, ul. Krzywolaków.
- ulica Krzywolaków wymaga dużych nakładów stąd w tym roku nie będzie
pełnego remontu. Będzie natomiast kontynuowany remont przepustu przez
wyłonioną podczas przetargu nową firmę.
- oznakowanie przejścia dla pieszych na „Kominkowicach” - Wydział
Komunikacji zlecił już do opracowania odpowiedni projekt Zarządowi Dróg
Powiatowych.
Prezes PK „Kombest” Wacław Waliczek
- oczyszczalnie przydomowe – na dzień dzisiejszy, jeżeli już ktoś posiada
oczyszczalnię przydomową, to ta osoba nie będzie zmuszana do podłączenia
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się do kanalizacji zbiorowej. W przypadku zaś, kiedy już jest zaprojektowana
kanalizacja i przebiegać ona będzie w zasięgu posesji, to osoba występująca
o warunki wybudowania oczyszczalni przydomowej, tych warunków nie
otrzyma. Również nowelizowane jest rozporządzenie i w najbliższym czasie
właściciele przydomowych oczyszczalni prawdopodobnie będą musiały
uiszczać opłatę środowiskową.
- jakość wody - przeprowadzono płukanie głównej sieci wodociągowej.
Pozostała jeszcze sieć w Kaniowie (magistrali).
Radny Łukasz Furczyk zwrócił się z prośbą do Dyrektora GZOSiP Arkadiusza
Maja oraz Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i
Bezpieczeństwa Publicznego Benedykta Kohuta, aby Komisja zajęła się
problemem nieczynnego przedszkola w miesiącu letnim (sierpień)i spróbowała
znaleźć jakieś rozwiązanie.
Ad.10
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek z okazji zbliżających się Świat
Wielkanocnych odczytał życzenia, które wpłynęły do Rady Gminy na jego ręce
od: uczniów, nauczycieli i dyrekcji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w
Bestwince, Starosty Bielskiego i Przewodniczącego Rady Powiatu, Dyrektora
CKSiR w Bestwinie.
Podziękował również Dyrektorowi CKSiR w Bestwinie za udostępnienie sali i
pomoc w przygotowaniu uroczystości rozdania nagród Rady Gminy Bestwina
za promocję gminy w 2009r., zaś radnemu Andrzejowi Wojtyle za
przygotowanie prezentacji.
Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad podziękował za udział w
obradach, za dyskusję i zamknął XXXVIII sesję Rady Gminy Bestwina w dniu
25 marca 2010r.
Sesja rozpoczęła się o godz. 14:30, a zakończyła o godz. 16:50.
Protokolant:
Insp.Irena Glądys

Sekretarz obrad:
Radny Ludwik Mieszczak

