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Bestwina, 26 czerwiec 2017r. 

BR.0002.7.2017 

 

 

Protokół  Nr XXIX/2017 

 

z sesji Rady Gminy Bestwina odbytej w dniu 26 czerwca 2017 roku w sali posiedzeń Urzędu 

Gminy Bestwina. 

 

Lista obecności radnych oraz gości stanowi załącznik nr 1, 2 i 3 do nin. protokołu. 

Na ustawową liczbę 15 radnych w chwili rozpoczęcia sesji uczestniczyło 11 radnych. W trakcie obrad  

dotarli radni: Łukasz Greń i Radosław Mróz. Nieobecnymi radnymi byli: Mariusz Solich i Krzysztof 

Wróbel. 

Protokół obejmuje uchwały Rady Gminy Bestwina od Nr XXIX/212/2017 do Nr XXIX/222/2017. 

Sesja rozpoczęła się o godz. 1500. 

 

W sesji uczestniczyli: Radni, Wójt Gminy Bestwina Artur Beniowski, Skarbnik Gminy Anita Kubik, 

Sekretarz Gminy Arkadiusz Maj, radny Rady Powiatu Bielskiego Jan Stanclik, radny Rady Powiatu 

Bielskiego Grzegorz Gawęda, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Grzegorz Boboń, Kierownik 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Beata Szypka, Kierownik Referatu ST Mariusz Szlosarczyk, 

Kierownik Referatu SO Brygida Jankowska, Kierownik Referatu SiP Łukasz Wojsław, Kierownik 

Referatu GiŚ Alicja Grygierzec, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowicach Urszula 

Kal, Redaktor Naczelny „Magazynu Gminnego” Sławomir Lewczak. 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji. 

2. Przedstawienie porządku obrad Rady Gminy. 

3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy nr XXVII/2017 z dnia 29 maja 2017 roku oraz protokołu 

z sesji Rady Gminy nr XXVIII/2017 z dnia 8 czerwca 2017 roku 

4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej. 

5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

1) zmiany Uchwały Nr XXI/157/2016 Rady Gminy Bestwina z dnia 19 grudnia 2016 roku 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina, 

2) zmiany Uchwały Nr XXI/158/2016 Rady Gminy Bestwina z dnia 19 grudnia 2016 roku 

w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok 2017 

3) likwidacji wydzielonego rachunku  dochodów własnych w jednostkach budżetowych 

Gminy Bestwina 

4) wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego wraz z udziałem w gruncie 

5) zbycia nieruchomości 

6) określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, położonych 

na terenie gminy Bestwina za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 

i transportu nieczystości ciekłych 

7) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Bestwina dla sołectwa Bestwina 

8) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Bestwina dla sołectwa Bestwinka 



2 

 

9) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Bestwina dla sołectwa Janowice 

10) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Bestwina dla sołectwa Kaniów 

6. Informacje bieżące.  

7. Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich. 

8. Zamknięcie sesji. 

 

 

Ad.1 

Przewodniczący Rady Jerzy Stanclik przywitał wszystkich radnych Rady Gminy Bestwina, Wójta 

Artura Beniowskiego oraz wszystkich obecnych na sali obrad wymienionych na wstępie. Otworzył 

XXIX sesję VII kadencji Rady Gminy. Na podstawie listy obecności radnych stwierdził 

prawomocność sesji, gdyż w chwili rozpoczęcia sesji na sali było 11 radnych na 15 radnych 

ustawowego składu Rady Gminy. 

 

Na obrady dotarł o godz. 1505 radny Łukasz Greń. 

 

Ad.2 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Stanclik przedstawił porządek obrad, który otrzymali wszyscy 

radni (zał. nr 4 do nin. protokołu).  

 

Następnie wniósł o wprowadzenie do porządku obrad uchwały: 

- w sprawie nabycia nieruchomości 

 

Niniejszą uchwałę zaproponował wprowadzić jako punkt 5. podpunkt 11) porządku obrad. 

 

Do porządku obrad została wprowadzona autopoprawka dotycząca błędnego zapisu numeru 

protokołu z sesji oraz jego daty w punkcie 3. 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Stanclik zapytał radnych, czy są inne propozycje. 

Wobec braku innych propozycji w pierwszej kolejności poddał pod głosowanie zamiany do porządku 

obrad: 

- wprowadzenie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości 

 

Wniosek o wprowadzenie projektu uchwały został przyjęty 12 głosami „za” tj. jednogłośnie. 

 

Kolejno poddał pod głosowanie zmieniony porządek obrad, który w wyniku głosowania został 

przyjęty 12 głosami „za” tj. jednogłośnie.  

 

Ad.3 

Przewodniczący Jerzy Stanclik stwierdził, że protokół z sesji Rady Gminy Bestwina nr XXVII/2017 

z dnia 29 maja 2017 roku oraz protokół z sesji Rady Gminy Bestwina nr XXVIII/2017 z dnia 8 

czerwca 2017 roku zostały sporządzone prawidłowo i znajdują się do wglądu na sali obrad, a na co 

dzień znajdują się w Biurze Rady Gminy. 

Zapytał radnych czy wnoszą uwagi do protokołów. 
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Do protokołów radni nie wnieśli żadnych uwag i przystąpiono do głosowania nad poszczególnymi 

protokołami. 

W wyniku głosowania protokół z sesji Rady Gminy Bestwina nr XXVII/2017 z dnia 29 maja 2017 

roku został przyjęty 12 głosami „za” tj. jednogłośnie. 

 

W wyniku głosowania protokół z sesji Rady Gminy Bestwina nr XXVIII/2017 z dnia 8 czerwca 2017 

roku został przyjęty 12 głosami „za” tj. jednogłośnie. 

 

Na obrady dotarł o godz. 1515 radny Radosław Mróz. 

 

Ad.4 

Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej przedstawił Wójt Gminy Artur Beniowski: 

 W dniu jutrzejszym odbędzie się spotkanie z wykonawcą w sprawie remontu Krzyża w 

Janowicach – środki finansowe na remont pochodzą z budżetu gminy oraz starostwa 

powiatowego; 

 Otwarte zostały oferty na wymianę sieci wodociągowej azbestowej w rejonie ulicy Łabędziej i 

Mirowskiej w Kaniowie – jedyna oferta spłynęła od konsorcjum firm Aqua-System i Kombest; 

 Czwartego lipca będzie rozstrzygany przetarg na budowę placu zabaw w sołectwie Bestwina i 

Bestwinka – w ramach lokalnej grupy działania gmina otrzymała dofinansowanie;  

 Rozpoczęły się remonty w obiektach oświatowych na terenie gminy Bestwina – przedszkole przy 

ul. Janowickiej 100 remont już trwa, w dniu dzisiejszym rozpoczął się remont szkoły w 

Bestwince, a na placówkę w Bestwinie robotnicy wejdą w najbliższych dniach; 

 Budowa parkingu przy ul. Podzamcze idzie zgodnie z harmonogramem; 

 W tym tygodniu  w środę firma Rezbud będzie rozpoczynała remont ul. Janowickiej; 

 Jeżeli chodzi o bieżące utrzymanie dróg to należy się kontaktować bezpośrednio z kierownikiem 

referatu ST Panem Mariuszem Szlosarczykiem; 

 Informacja dla Rady Gminy Bestwina w sprawie możliwości zawarcia partnerstwa (zostanie 

podpisane przez Gminę) z Parafią w Bestwinie na potrzeby realizacji projektu 

współfinansowanego ze środków UE. W dniu 20 czerwca br. do Gminy wystąpił ksiądz 

proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej w Bestwinie z zapytaniem czy Gmina nie zechciałaby 

zostać partnerem Parafii przy realizacji projektu współfinansowanego z UE RPO polegającego 

na pracach remontowych w obrębie zabytkowego Kościoła w Bestwinie. Po rozpatrzeniu 

wytycznych instytucji zarządzającej czyli Urzędu Marszałkowskiego nie ma przeciwskazań do 

włączenia się do projektu. W zakres partnerstwa wchodzić będzie jedynie pomoc merytoryczna, 

nie będzie żadnych przepływów finansowych oraz żadnych partycypacji w kosztach projektu; 

 Odbył się przetarg na zakup samochodu OSP Kaniów, wygrała firma Szczęśniak z Komorowic; 

 Odbył się zjazd Towarzystw Regionalnych oraz pikniki rodzinne w Bestwince i Kaniowie; 

 Uczestniczyłem w posiedzeniu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w powiecie kłobuckim; 

 Odbył się w Janowicach wraz z rajdem rowerowym bieg charytatywny, piknik rodzinny w 

Stowarzyszeniu Razem; 

 Stowarzyszeniu Razem wizytował podobnie działające Stowarzyszenie z terenu Czech; 

 Na żwirowni w Kaniowie został otwarty sezon letni; 

 Przedstawiciele Gminy uczestniczyli w uroczystości pożegnania doktora Magi; 

 Odbyło się święto Gminy Bestwina, pierwsze zawody w tym roku w kajak-polo, rewia orkiestr 

dętych w ostatnią sobotę oraz wczoraj w Bestwienie zakończeniu sezonu najmłodszych – żaki, 

trampkarze i juniorzy młodsi. 
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Wójt przedstawił niektóre wydarzenia strażackie, które miały miejsce w ostatnim czasie. Wymienił 

trzy najbardziej znaczące: 

1. W nocy wrócili strażacy OSP Kaniów i Bestwinki z Mistrzostw Polski w Ratownictwie Wodnym 

gdzie uzyskali tytuł podwójnego Mistrza Polski, a w klasyfikacji ogólnopolskiej zostali 

sklasyfikowani na 5 miejscu. 

2. Kilka dni temu na Mistrzostwach Polski w Ratownictwie Medycznym w których uczestniczy 

Ochotnicza Straż Pożarna, Państwowa Straż Pożarna oraz Ratownicy Medyczni drużyna z 

Bestwiny uzyskała 5 miejsce w ogólne klasyfikacji, a w grupie OSP miejsce 2. 

3. Druh z OSP Kaniów Kacper Głąb został laureatem ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej. 

Wygrał zawody gminne, powiatowe, wojewódzkie i wygrał krajowe. Na ręce Kacpra został 

przekazany wraz z gratulacjami bon pieniężny. 

 

Ad.5 

Rada Gminy w składzie 13 radnych przystąpiła do rozpatrzenia projektów uchwał.  

Opinie do projektów uchwał, wypracowane na wspólnym posiedzeniu komisji stałych w dniu 21 

czerwca 2017 roku, przedstawiał Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Stanclik.  

 

Przewodniczący Jerzy Stanclik przystąpił do rozpatrzenia projektów uchwał w sprawie: 

 

1) Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/157/2016 Rady Gminy Bestwina z dnia 

19 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina, 

 

2) Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/158/2016 z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie 

budżetu Gminy Bestwina na rok 2017 

 

Wyjaśnień do w/w projektów uchwał udzielił Wójt, który przedstawił zmiany w budżecie i 

wieloletniej prognozie finansowej. 

 

Zmiany w WPF dotyczą rezygnacji z przedsięwzięcia pn.: Krzewienie lokalnej tradycji i zachowanie 

dziedzictwa kulturowego przez rozwój infrastruktury Muzeum Regionalnego im. Ks Zygmunta 

Bubaka w Bestwinie. Zadanie to bezpośrednio realizowane będzie przez Gminny Ośrodek Kultury w 

Bestwinie. Ma to odzwierciedlenie w stosownych zapisach uchwały budżetowej gdzie środki te są 

przeniesione do GOK-u. 

 

W budżecie zmiany dotyczą: 

 w Gospodarce mieszkaniowej: 

 zwiększamy o kwotę 160 000,00 zł. na wydatki bieżące jednostek budżetowych związanych 

z realizacją ich statutowych zadań – kwota dotyczy remontu przedszkola przy ul. Janowickiej 

100 

 zwiększamy o kwotę 50 000,00 zł. na inwestycje i zakupy inwestycyjne – zakup działki w 

Kaniowie przy ul. Bat.Chłopskich 

 w Oświacie i wychowaniu: 

 zwiększenie o kwotę 60 000,00 zł. z tytułu wydatków bieżących jednostek budżetowych 

związanych z remontem ZSP w Bestwinie 

 zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł. z tytułu dotacji na zadania bieżące czyli dotacja dla innych 

jednostek na nauczanie religii różnych wyznań 



5 

 

 zwiększenie w Przedszkolach o kwotę 1 500 000,00 zł. na zadanie pn.: Termomodernizacja 

budynku przedszkola w Janowicach 

 w Kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego: 

 zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł z tytułu dotacji na zadania bieżące 

 zwiększenie o kwotę 55 000,00 zł. z tytułu dotacji celowych na finasowanie projektów 

realizowanych przez GOK 

 w Rolnictwie i łowiectwie 

 zmniejszenie o kwotę 450 000,00 zł. z zadania inwestycyjnego pn.: Wymiana i rozbudowa 

sieci wodociągowej w Kaniowie 

 w Transporcie i łączności: 

 zmniejszenie o kwotę 280 100,00 zł. z tytułu inwestycji i zakupów inwestycyjnych, z zadań 

na wydatki inwestycyjne na grogach gminnych 

 w Gospodarce mieszkaniowej 

 zmniejszenie o kwotę 50 000,00 zł. na wymianę ogrzewania gazowego w Muzeum i 

przekazanie do GOK-u. 

 

W załączniku nr 11 do Uchwały budżetowej zmiany dotyczą planu dochodów i wydatków dla 

wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych. Zmiany związane są z 

likwidacją rachunku dochodów własnych w jednostkach budżetowych. 

 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy, 14 głosami „za” 

tj. jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XXI/157/2016 Rady Gminy Bestwina z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Bestwina, 

 

 Brak dyskusji i uwag. 

 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XXIX/212/2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XXI/157/2016 Rady Gminy Bestwina z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Bestwina, została przyjęta 13 głosami „za”, tj. jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu 

 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy, 14 głosami „za” 

tj. jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XXI/157/2016 Rady Gminy Bestwina z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Bestwina, 

 

 Brak dyskusji i uwag. 

 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XXIX/213/2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XXI/157/2016 Rady Gminy Bestwina z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Bestwina, została przyjęta 13 głosami „za”, tj. jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu 
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3) Uchwała w sprawie likwidacji wydzielonego rachunku  dochodów własnych w jednostkach 

budżetowych Gminy Bestwina, 

 

Wyjaśnień udzielił Wójt, informując że od 1 lipca gospodarka finansowa w zakresie stołowek 

szkolnych prowadzona będzie w ramach budżetu gminy i planów finansowych jednostek 

budżetowych. W zawiązku z tym likwiduje się wydzielony rachunek dochodów własnych dla  

poszczególnych jednostek oświatowych.  

 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy, 14 głosami „za” 

tj. jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie likwidacji wydzielonego 

rachunku  dochodów własnych w jednostkach budżetowych Gminy Bestwina, 

 

 Brak dyskusji i uwag. 

 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik  przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XXIX/214/2017 w sprawie likwidacji wydzielonego 

rachunku  dochodów własnych w jednostkach budżetowych Gminy Bestwina, została 

przyjęta 13 głosami „za”, tj. jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu 

 

4) Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego wraz z udziałem 

w gruncie, 

 

Wójt Gminy wyjaśnił, że chodzi o lokal który pozostał po Gminnej Spółce Wodnej i 

Melioracyjnej na ul. Plebańskiej 12 – spółka od jakiegoś czasu przeniesiona jest do salek 

katechetycznych. W budynku na górze mieszkają lokatorzy , na dole jest jedno mieszkanie 

lokatorskie i pozostające dwa pomieszczenia. Gmina jest zainteresowana sprzedażą tych dwóch 

pomieszczeń dlatego musi zostać podjęta stosowna uchwała, a sprzedaż odbędzie się w drodze 

przetargu. 

 

 Brak dyskusji i uwag. 

 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy, 14 głosami „za” tj. 

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

lokalu użytkowego wraz z udziałem w gruncie 

 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XXIX/215/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

lokalu użytkowego wraz z udziałem w gruncie została przyjęta 13 głosami „za”, tj. 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu. 

 

5) Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości, 

 

Wójt Gminy wyjaśnił, że zbycie nieruchomości dotyczy terenu leżącego równolegle do ul. 

Zacisze w Bestwinie. Jest to powierzchnia 0,234 ha, a dotyczy to uregulowania stanu 
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geodezyjnego. Na komisji zostało to szczegółowo omówione, dotyczy to terenu w kształcie klinu 

którym Gmina nie jest zainteresowana. 

 

 Brak dyskusji i uwag. 

 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy, 14 głosami „za” tj. 

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości 

 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XXIX/216/2017 w sprawie zbycia nieruchomości została 

przyjęta 13 głosami „za” tj. jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu. 

 

6) Uchwała w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli 

nieruchomości, położonych na terenie gminy Bestwina za usługi w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, 

 

 

Wyjaśnień udzielił Wójt Gminy Artur Beniowski informując, że zgodnie z ustawą Rada Gminy 

musi podjąć uchwałę dotyczącą górnej granicy stawek które mogą zaproponować przedsiębiorcy 

mający koncesje na wywóz tzw. nieczystości ciekłych. Od 2008 roku funkcjonowała uchwała, 

która mówiła o wysokości stawek, w obecnej uchwale proponuje się kwotę 55,00 zł za m3 brutto.  

 

 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy, 9 głosami „za” i 5 

głosami „wstrzymującymi się” pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie określenia 

górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, położonych na terenie gminy 

Bestwina za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 

ciekłych 

 

 Radny Marek Szymański zwrócił się z zapytaniem z czego wynika ta konkretna kwota, dlaczego 

stawka jest podniesiona akurat o tę kwotę 

 

Wójt wyjaśnił, że corocznie gmina organizuje zapytanie o cenę na wywóz nieczystości (dotyczy 

gminnych jednostek) i oferty cenowe znacznie przekraczały obecną stawkę. Aby nie przyjmować 
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co chwilę nowej uchwały została zaproponowana niniejsza kwota, która nie oznacza, że 

przedsiębiorca musi dać taką stawkę gdyż na rynku istnieje konkurencja 

 

Radny Grzegorz Kołodziejczyk poprosił o przypomnienie jakie stawki obowiązują w sąsiednich 

gminach. 

 

Wójt – zakładając, że zostałaby przyjęta zaproponowana kwota 55,00 zł. to nasza gmina i tak 

będzie miała najniższą stawkę w powiecie. 

 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XXIX/217/2017 w sprawie określenia górnej stawki 

opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, położonych na terenie gminy Bestwina 

za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 

ciekłych została przyjęta 7 głosami „za” i 6 głosami „wstrzymującymi się”. 

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu. 

 

7) Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Bestwina dla sołectwa Bestwina, 

 

Wójt Gminy Artur Beniowski omówił jednocześnie projekty uchwał dotyczące tego samego 

zagadnienia dla poszczególnych sołectw.  

Wyjaśnił, że przystępujemy do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego wszystkich 

sołectw i przyjęcie niniejszych projektów uchwał jest kolejnym po studium i analizie 

urbanistycznej etapem zgodnym z harmonogramem prac. Przyjęcie projektów uchwał pozwoli 

na rozpoczęcie przez wybrana firmę prac nad zmianami planu zagospodarowania 

przestrzennego, które powinny zostać zakończone do 31 października 2018 roku. Termin 

jednakże uzależniony jest od terminów dotyczących poszczególnych organów nadzorczych. 

 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy, 14 głosami „za” tj. 

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina dla sołectwa Bestwina 

 

 Brak dyskusji i uwag. 

 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XXIX/218/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina dla sołectwa 

Bestwina została przyjęta 13 głosami „za”, tj. jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do nin. protokołu. 

 

8) Uchwała w przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Bestwina dla sołectwa Bestwinka 

 

Wyjaśnień do projektu uchwały Wójt Gminy Artur Beniowski udzielił omawiając wcześniejszy 

projekt uchwały. 
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 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy, 14 głosami „za” tj. 

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina dla sołectwa Bestwinka 

 

 Brak dyskusji i uwag. 

 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XXIX/219/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina dla sołectwa 

Bestwinka została przyjęta 13 głosami „za”, tj. jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 12 do nin. protokołu. 

 

9) Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Bestwina dla sołectwa Janowice 

 

Wyjaśnień do projektu uchwały Wójt Gminy Artur Beniowski udzielił omawiając wcześniejszy 

projekt uchwały. 

 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy, 14 głosami „za” tj. 

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina dla sołectwa Janowice 

 

 Radny Marek Szymański zwrócił się zapytaniem technicznym dotyczącym zakresu 

zaznaczonego czerwoną linią terenu przystępującego do zmiany planu. Zakres dotyczy całości 

zaznaczonego terenu, niezależnie od linii wyznaczonych w środku zaznaczenia. 

 

Wójt wyjaśnił, że zakres terenu przystępującego do zmiany planu zagospodarowania oznaczone 

są na mapce grubą czerwoną linią. 

 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XXIX/220/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina dla sołectwa 

Janowice została przyjęta 13 głosami „za”, tj. jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 13 do nin. protokołu. 

 

10) Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Bestwina dla sołectwa Kaniów 

 

Wyjaśnień do projektu uchwały Wójt Gminy Artur Beniowski udzielił omawiając wcześniejszy 

projekt uchwały. 

 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy, 14 głosami „za” tj. 

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina dla sołectwa Kaniów 
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 Brak dyskusji i uwag. 

 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XXIX/221/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina dla sołectwa 

Kaniów została przyjęta 13 głosami „za” tj. jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 14 do nin. protokołu. 

 

11) Uchwała w sprawie nabycia nieruchomości 

 

Wójt Gminy Artur Beniowski wyjaśnił, że jest projekt uchwały mówi o wyrażeniu zgody na 

nabycie nieruchomości w Kaniowie przy ul. Bat.Chłopskich. Jest to działka oglądana przy okazji 

komisji w terenie.  

 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy, 14 głosami „za” tj. 

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości 

 

 Brak dyskusji i uwag. 

 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XXIX/2228/2017 w sprawie nabycia nieruchomości 

została przyjęta 12 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się”. 

Uchwała stanowi załącznik nr 15 do nin. protokołu. 

 

Ad 6. Informacje bieżące 

 

1- Przewodniczący poinformował zgromadzonych, że do Rady wpłynęła podjęta uchwała przez 

Radę Powiatu Tarnogórskiego w sprawie podjęcia przez Rząd RP skutecznych działań 

wpływających na poprawę jakości powietrza w Polsce 

Uchwała stanowi załącznik nr 16 do nin. protokołu. 

 

Ad 7. Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich. 

 

W ramach wniosków i zapytań radnych głos zabrał: 

Radny Łukasz Furczyk – zwrócił się z zapytaniem dotyczącym umieszczonego na stronie 

internetowej Urzędu Gminy komunikatu skierowanego do mieszkańców o ograniczenie wywozu 

nieczystości na tzw. PSZOK. 

 

Wójt – komunikat ten związany jest z tym, że w tym roku zwiększyła się dość znacznie ilość odpadów 

zielonych. Gmina musi się utrzymać w kwotach jakie płaci usługodawcy za wywóz aby stawki 

płacone przez mieszkańców za wywóz nieczystości pozostały na obecnym terenie. W tym roku 

zostało rozdanych ponad 300 kompostowników i gmina liczyła na to, że ilość wywożonych odpadów 

zielonych się zmniejszy. Jeżeli ilość wywożonych odpadów nie ulegnie zmniejszeniu to gmina w 

drugiej połowie roku rozpocznie kontrole czy kompostowniki są faktycznie użytkowane. 
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Na chwilę obecną gmina bilansuje się jeżeli chodzi o opłaty, ale jesteśmy w powiecie bielski gminą 

o najniższych stawkach za wywóz nieczystości i aby tak pozostało mieszkańcy muszą się 

zmobilizować. 

 

Radny Łukasz Furczyk – zwrócił się z zapytaniem czy mieszkańcy którzy otrzymali kompostownik, 

otrzymali również instrukcję jego użytkowania oraz czy nie należałoby rozróżniać trawy i liści od 

gałęzi. 

 

Wójt – ustawa nie daje możliwości rozróżniania odpadów zielonych natomiast jeżeli chcielibyśmy to 

robić dla swojej informacji to musiałby tam być jakiś pracownik, który na bieżąco by to rejestrował. 

 

Radny Grzegorz Owczarz – zapytał, czy są spisywani mieszkańcy, którzy przywożą te odpady zielone 

na PSZOK, czy nazwiska się nie pokrywają z mieszkańcami którzy otrzymali kompostownik. 

 

Wójt – każdy przywożący odpady na PSZOK jest spisywany z dowodu osobistego, a weryfikacja czy 

są to te same osoby zostanie przeprowadzona. 

 

Radny Łukasz Furczyk – zabrał głos informując, że w trakcie oddawania odpadów na PSZOK nie 

musiał okazywać dowodu osobistego został tylko poproszony o podanie swoich danych. Brak 

weryfikacji podawanych danych może skutkować tym, że ktoś spoza gminy może przywozić śmieci. 

 

Wójt – jest to jednak weryfikowane, a dodatkowo pracownikami PSZOK-u są mieszkańcy gminy 

więc znają część mieszkańców. 

 

Radny Grzegorz Kołodziejczyk – zwrócił się do wójta o potwierdzenie informacji, że za odpady 

zielone płaci się od kilograma proponując jednocześnie aby na PSZOK-u zainstalować rozdrabniarkę 

do gałęzi tak oby w kontenerach zmieściło się więcej odpadów. 

 

Wójt – zgodził się ze stwierdzeniem radnego Kołodziejczyka i zaznaczył równocześnie, że radni byli 

w komisji przygotowującej regulamin systemu odpadowego w gminie i taka propozycja nie padła. 

Zakup takiej rozdrabniarki musiały być wliczony w opłatę, którą ponoszą wszyscy mieszkańcy. Nie 

może się to również odbyć w trakcie trwania przetargu tylko propozycja musi zostać ujęta w 

specyfikacji do kolejnego przetargu, ale koszt urządzeniu uwzględniony w całościowej opłacie. 

 

Przewodniczący Jerzy Stanclik – czy nie można wyznaczyć na terenie gminy placu do składowania 

tych gałęzi i spalić kontrolowanie pod nadzorem straży. 

 

Radny Grzegorz Owczarz – pod względem pożarowym nie ma problemu jednakże pod względem 

ekologicznym na pewno znalazłyby się głosy sprzeciwu. Zwrócił się również do zebranych aby 

zastanowić się nad zmianą regulaminu wywozu śmieci tak żeby uwzględniał również gałęzie z 

przycinanych drzew wzdłuż dróg. 

  

Wójt – na temat regulaminu na pewno będzie się trzeba zastanowić ale w momencie gdy będziemy 

już wiedzieć jakie ZGO przedstawiło ceny. W bielskim ZGO kończy się trwałość projektu i zostanie 

uwolniona cena, tak więc dopiero wówczas będziemy mogli cokolwiek decydować.   
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Do Rady Gminy wpłynęły pisma od Rady Sołeckiej w Bestwince z dnia 31.05.2017r., które zostało 

odczytane przez Przewodniczącego Rady. 

Pismo stanowi załącznik nr 17 do nin. protokołu 

 

Wójt zwrócił się z pytaniem do Pana Radnego Powiatowego Jana Stanclika dotyczącym ul. Gandora 

i załamanego przepustu pod drogą, czy był jakiś odzew z Zarządu Dróg Powiatowych oraz czy temat 

ten był poruszany na komisja powiatowych. 

 

Radny Powiatowy Jan Stanclik – w dniu 21 czerwca na komisji została zgłoszona ul. Gandora, 

pobocza na ul. Młyńskiej i ul. Ludowej oraz przejazd na ul. Św.Floriana. Dyrektor Kubiś powiedział, 

że osobiście sprawdzi te drogi. Niestety nie mam wiedzy czy będzie to zrobione. 

 

Radny Roman Pacyga – poinformował, że w dniu dzisiejszym pobocza na ul. Młyńskiej i Ludowej 

są wysypywane.  

 

Przewodniczący Rady Jerzy Stanclik przypomniał, że na ostatnim posiedzeniu Komisji wspólnej 

został odrzucony projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Bestwina do projektu pn. 

Beskidzkie Centrum Narciarstwa i w związku z tym odbyło się spotkanie wraz z Panem Wójtem i 

Panem Starostą. Starosta zaproponował spotkanie z radnymi i przedstawienie sprawy.   

 

Ad 9.  

Dziękując wszystkim za udział w obradach, za dyskusję Przewodniczący Rady zamknął XXIX sesję 

Rady Gminy Bestwina w dniu 26 czerwca 2017 roku. Sesja rozpoczęła się o godz.1500, a zakończyła 

o godz. 1620. 

 

 

Protokolant  Przewodniczący Rady 

Joanna Grygierzec  Jerzy Stanclik 

   

 

 


