Bestwina, 8 czerwiec 2017r.
BR.0002.6.2017

Protokół Nr XXVIII/2017
z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Bestwina odbytej w dniu 8 czerwca 2017 roku w sali
posiedzeń Urzędu Gminy Bestwina.
Lista obecności radnych oraz gości stanowi załącznik nr 1 i 2 do nin. protokołu.
Na ustawową liczbę 15 radnych w sesji uczestniczyło 12 radnych. Nieobecnymi radnymi byli:
Maria Maroszek, Marek Szymański i Magdalena Wodniak - Foksińska
Protokół obejmuje uchwały Rady Gminy Bestwina od Nr XXVIII/211/2017.
Sesja rozpoczęła się o godz. 1000.
W sesji uczestniczyli: Radni, Wójt Gminy Bestwina Artur Beniowski, Zastępca Wójta Marcin
Kanik, Skarbnik Gminy Anita Kubik.
Porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad Rady Gminy.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały 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
4. Zamknięcie sesji.
Ad.1
Przewodniczący Rady Jerzy Stanclik przywitał wszystkich radnych Rady Gminy Bestwina, Wójta
Artura Beniowskiego, Zastępcę Wójta Pana Marcina Kanika oraz Panią Skarbnik Anitę Kubik.
Otworzył XXVIII sesję nadzwyczajną VII kadencji Rady Gminy. Na podstawie listy obecności
radnych stwierdził prawomocność sesji, gdyż w chwili rozpoczęcia sesji na sali było 12 radnych na
15 radnych ustawowego składu Rady Gminy.
Ad.2
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Stanclik przedstawił porządek obrad, który otrzymali wszyscy
radni (zał. nr 3 do nin. protokołu).
Kolejno poddał pod głosowanie porządek obrad, który w wyniku głosowania został przyjęty 11
głosami „za”, jeden z radnych nie wziął udziału w głosowaniu.
Ad.3
Rada Gminy w składzie 12 radnych przystąpiła do rozpatrzenia projektów uchwał.
Przewodniczący Jerzy Stanclik przystąpił do rozpatrzenia projektu 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
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Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Wójt, który poinformował, że projekt uchwały wprowadza
zmiany dotyczące limitu wydatków w przedsięwzięciu pn. Termomodernizacja budynku Szkoły
Podstawowej w Bestwince, zmianie ulega limit wydatków na rok 2018 i wynosi 2 100 000,00 zł., a
limit zobowiązań to kwota 4 365 619,00 zł. Wzięło się to z tego, że na ostatniej sesji byliśmy już po
otwarciu ofert na termomodernizację budynku szkoły w Bestwince, natomiast nie było jeszcze
formalnie zakończonej procedury, która na chwilę obecna została zakończona. Aby móc podpisać
jak najszybciej umowę z wykonawcą musi zostać w wieloletniej prognozie finansowej ta kwotę
zmienioną.
Przewodniczący Jerzy Stanclik zwrócił się z zapytaniem o czas trwania tego remontu.
Wójt poinformował, że zgodnie z zapisami remont ma się zakończyć w połowie 2018 roku. Po
wyborze wykonawcy, obejrzał on budynek i stwierdził, że jest możliwe wcześniejsze zakończenie
prac, jednakże z doświadczenia zazwyczaj prace kończone są zgodnie z harmonogramem lub nawet
terminy są przesuwane. Przetarg wygrała firma Akces z Czechowic, która jest dużą firmą i dlatego
jest szansa, że roboty będą prowadzone sprawnie.


Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXVIII/211/2017 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 12 głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu

Pan Wójt zwrócił się z propozycją zwołania Komisji Edukacji wraz z zaproszeniem pozostałych
radnych i dyrektorów szkół w związku z reformą oświaty. Dotyczy to w głównej mierze środków
finansowych na dostosowanie placówek do nowych wymagań.

Ad 4.
Dziękując wszystkim za udział w obradach, za dyskusję Przewodniczący Rady zamknął XXVIII
sesję nadzwyczajną Rady Gminy Bestwina w dniu 8 czerwca 2017 roku. Sesja rozpoczęła się o
godz. 1000, a zakończyła o godz. 1030.
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