Bestwina, 29 maj 2017r.
BR.0002.5.2017

Protokół Nr XXVII/2017
z sesji Rady Gminy Bestwina odbytej w dniu 29 maja 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 13 radnych. Nieobecną
radną była Maria Maroszek. W trakcie obrad dotarł radny Radosław Mróz.
Protokół obejmuje uchwały Rady Gminy Bestwina od Nr XXVII/196/2017 do Nr XXVII/210/2017.
Sesja rozpoczęła się o godz. 1500.
W sesji uczestniczyli: Radni, Wójt Gminy Bestwina Artur Beniowski, Zastępca Wójta Marcin
Kanik, Skarbnik Gminy Anita Kubik, Sekretarz Gminy Arkadiusz Maj, radny Rady Powiatu
Bielskiego Jan Stanclik, radny Rady Powiatu Bielskiego Bogusław Stolarczyk, Dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury Grzegorz Boboń, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Beata
Szypka,Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Teresa Lewczak,Prezes PK Kombest Wacław
Waliczek, Kierownik Referatu ST Mariusz Szlosarczyk, Kierownik Referatu SO Brygida
Jankowska, Kierownik Referatu SiP Łukasz Wojsław, przedstawiciel referatu GiŚ Adam Wróbel,
Dyrektorzy Zespołów Szkolno-Przedszkolnych, 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 XXVI/2017 z dnia 24 kwietnia 2017r.
4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy
Bestwina za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego:
1) wystąpienie Wójta Gminy Bestwina,
2) odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Bestwina sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016r.
wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
3) uchwała Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bestwina w sprawie wniosku o udzielenie
absolutorium Wójtowi Gminy Bestwina za 2016 rok wraz z opinią o wykonaniu budżetu
gminy Bestwina za 2016 rok,
4) odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie
zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bestwina,
5) opinia komisji stałych Rady Gminy Bestwina w sprawie wykonania budżetu gminy za 2016
rok,
6) dyskusja nad sprawozdaniami,
7) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bestwina za 2016r.,
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8) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bestwina z tytułu
wykonania budżetu gminy Bestwina za 2016 rok.
6. 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. ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w
publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bestwina
4. nabycia nieruchomości
5. nabycia nieruchomości
6. uchylenia Uchwały XXV/193/2017 Rady Gminy Bestwina z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie
przyjęcia Programu Ograniczenia Emisji w Gminie Bestwina na lata 2017-2020 i określenia
regulaminu jego realizacji
7. zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji na dofinansowanie modernizacji źródeł ciepła
w ramach Programu Ograniczenia Emisji w Gminie Bestwina na lata 2017-2020
8. przyjęcia Programu Ograniczenia Emisji w Gminie Bestwina na lata 2017-2020
9. przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków
10. udzielenia Powiatowi Bielskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej przeznaczonej
na świadczenie usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego na
terenie Powiatu Bielskiego
11. przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Bestwina lata 2017-2020
12. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017
13. określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla
osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub
całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
7. Informacje bieżące.
8. Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich.
9. 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
XXVII sesję VII kadencji Rady Gminy. Na podstawie listy obecności radnych stwierdził
prawomocność sesji, gdyż w chwili rozpoczęcia sesji na sali było 13 radnych na 15 radnych
ustawowego składu Rady Gminy.
Ad.2
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Stanclik przedstawił porządek obrad, który otrzymali wszyscy
radni (zał. nr 4 do nin. protokołu).
Do porządku obrad została wprowadzona autopoprawka dotycząca błędnego zapisu numeru
protokołu z sesji oraz jego daty w punkcie 3.
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Przewodniczący Rady Jerzy Stanclik zapytał radnych, czy są inne propozycje.
Wobec braku innych propozycji poddał pod głosowanie porządek obrad, który w wyniku
głosowania został przyjęty 13 głosami „za”.
Na obrady o godz. 1515 dotarł radny Radosław Mróz.
Ad.3
Przewodniczący Jerzy Stanclik stwierdził, że protokół nr XXVI/2017 z sesji Rady Gminy Bestwina
z dnia 24 kwietnia 2017 roku sporządzony został prawidłowo i znajduje się do wglądu na sali
obrad, a na co dzień znajduje się w Biurze Rady Gminy.
Zapytał radnych czy wnoszą uwagi do protokołu.
Do protokołu nie wniesiono uwag i w wyniku głosowania został on przyjęty 14 głosami „za” tj.
jednogłośnie.
Ad.4
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej przedstawił Wójt Gminy Artur Beniowski:
 została wybrana firma urbanistyczna, która dokona zmiany planu zagospodarowania
przestrzennego gminy na bazie studium i analizy urbanistycznej; zaplanowany termin realizacji
tego zadania to koniec roku 2018, ale jest to również uzależnione od czasu w jakim zostanie on
przeanalizowany przez Ministerstwo Rolnictwa gdyż wszystkie wnioski najpierw tam trafiają a
następnie wracają do wojewody i gminy;
 został wybrany wykonawca i rozpoczęto już wykonywanie parkingu ul. Podzamcze;
 na Urzędzie została przeprowadzona kontrola przez Państwową Straż Pożarną pod kątem
bezpieczeństwa;
 do 1 lipca ma się ukształtować i zawiązać Powiatowy Związek Komunikacyjny, zostaje
tworzone biuro w którym będzie pracowały 3 osoby - jedna osoba delegowana przez Starostę,
druga przez PKS, trzecia osoba będzie związana ze sprawami finansowymi;
 odbył się gminny Dzień Strażaka w którym przekazani lekki samochód ratowniczorozpoznawczy dla OSP Bestwinka – podziękowania dla Rady za dofinansowanie zakupu, które
stanowiło ok. 60% wartości;
 został rozstrzygnięty przetarg na termomodernizację budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego
w Bestwince, która jest największą pod względem kubatury inwestycją w obecnej kadencji; w
przyszłym tygodniu będzie podpisywana umowa z wykonawcą i przekazany plac budowy;
 najbliższe przygotowane przetargi, które będą ogłaszane w najbliższych tygodniach to:
- realizacja placu zabaw w ramach Lokalnej Grupy Działania dla sołectw Bestwina i Bestwinka
– zakończenie do końca lipca;
- przetarg na wymianę sieci wodociągowej azbestowej w Kaniowie;
- projekt kanalizacji południowej części naszej Gminy, oraz
- przetargi związane z naprawą i modernizacją dróg.
 obecnie jest kończona dokumentacja na rozbudowę przedszkola w Janowicach;
 trwają przygotowania do przetargu na catering dla szkół, gdyż w czasie trwania remontu
budynku w Bestwince stołówka nie będzie funkcjonowała i jej rolę spełni catering.
Pani Magdalena Foksińska – Wodniak zwróciła się z zapytaniem, czy catering będzie dotyczył
tylko szkoły w Bestwince czy również innych szkół.
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Wójt wyjaśnił, że szkoła w Bestwince obsługiwała również szkołę w Kaniowie więc będzie
dotyczyła tych dwóch szkół, jak również po rozmowach z Paniami Dyrektorkami podjęto decyzję
aby cateringiem objąć także szkołę w Janowicach.
Ad.5
ad.1)
Przewodniczący Rady Jerzy Stanclik udzielił głosu Wójtowi Arturowi Beniowskiemu, który
przedstawił wykonanie budżetu za 2016 rok:
 dochody budżetu zostały wykonane w kwocie 38 338 891,91 zł na plan po wprowadzonych
zmianach 38 508 178,94 zł tj. 99,56%
 wydatki budżetu zostały wykonane w kwocie 35 389 167,28 zł na plan po wprowadzonych
zmianach 38 284 819,18 zł tj. 92,44% (związane jest to z tym, że kwoty w budżecie są
zapisane jako kosztorysowe, a w wyniku przetargu ulegają zmianie)
 przychody budżetu zostały wykonane w kwocie 1 561 492,24 zł co stanowi 100% planu po
zmianach
 rozchody budżetu zostały wykonane w kwocie 1 784 852,00 zł co stanowi 100% planu po
zmianach
Wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką budżetową w kwocie 2 949 724,63 zł.
Następnie przedstawił informację o stanie mienia komunalnego sporządzoną na podstawie
informacji przekazanych przez jednostki organizacyjne Gminy Bestwina.
Do jednostek zalicza się: Urząd Gminy, Centrum Kultury Sportu i Rekreacji, Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej, Gminna Biblioteka Publiczna, Zespół Szkolno Przedszkolny w Bestwinie,
Zespół Szkolno Przedszkolny w Bestwince, Zespół Szkolno Przedszkolny w Janowicach, Zespół
Szkolno Przedszkolny w Kaniowie oraz SPZOZ w Bestwinie.
 Majątek zarządzany przez jednostki Gminy CKSiR, Bibliotekę Publiczną, ZSP Bestwina, ZSP
Bestwinka, ZSP Janowice, ZSP Kaniwó, GOPS, SP ZOZ na dzień 31 grudnia 2016 roku
wynosił 2 878 093,89 zł.
 Majątek zarządzany bezpośrednio przez Urząd Gminy Bestwina na dzień 31 grudnia 2016 roku
wyniósł 104 108 796,12 zł.
 Ogólna powierzchni gruntów komunalnych to 180,3416 ha. Grunty oddane w użytkowanie
wieczyste to 2,4733 ha.
Dochód z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste wyniósł 19 783,25 zł.
 Powierzchnia gruntów oddanych w dzierżawę na cele rolne i działalność gospodarczą wynosi
9,2967 ha
Dochód z tego tytułu wyniósł 13 214,79 zł.
 Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w okresie objętym informacją wyniosły
341 236,28 zł.
 Wartość rozpoczętych (nie zakończonych) inwestycji wyniosła 323 106,43 zł.
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia
komunalnego stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
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ad.2)
Przewodniczący odczytał uchwałę nr 4200/I/57/2017 z dnia 24 marca 2017r. I Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta
Gminy Bestwina sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok.
Z treści uchwały wynika, że została wydana pozytywna opinia, poparta uzasadnieniem do uchwały.
Uchwała RIO stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
ad.3)
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Łukasz Furczyk odczytał uchwałę wraz z opinią Komisji.
Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki
samorządu terytorialnego, sprawozdanie finansowe, informację o stanie jednostki samorządu
terytorialnego za 2016 rok oraz wnosi do Rady Gminy Bestwina o udzielenie panu Arturowi
Beniowskiemu – Wójtowi Gminy Bestwina absolutorium za 2016 rok.
Wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Bestwina za 2016 rok Komisja Rewizyjna
przyjęła, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie.
Kolejno Przewodniczący Komisji odczytał opinię Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bestwina o
wykonaniu budżetu gminy Bestwina za 2016 rok, stanowiącej załącznik do powyższej uchwały.
Zdaniem Komisji Rewizyjnej wyrażonym w przyjętej uchwale, uzyskane wyjaśnienia,
przeprowadzona analiza otrzymanych sprawozdań i informacji dają podstawę do wyrażenia
pozytywnej opinii o realizacji budżetu Gminy za 2015 rok.
W związku z tym Komisja Rewizyjna występuje do Rady Gminy z wnioskiem o udzielenie
absolutorium Wójtowi Gminy Bestwina za rok 2015.
Uchwała Komisji Rewizyjnej wraz z opinią stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
ad.4)
Przewodniczący Jerzy Stanclik odczytał Uchwałę Nr 4200/I/98/2017 z dnia 17 maja 2017 roku I
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania
wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bestwina.
Z treści uchwały wynika, że wydana została pozytywna opinia o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy Bestwina w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bestwina za 2016 rok.
Uchwała RIO stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
ad.5)
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Stanclik poinformował, że w dniu 25 maja 2017 roku odbyło
się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Bestwina, na którym komisje zajęły się
rozpatrzeniem sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok oraz wypracowaniem opinii.
Komisje stałe Rady Gminy Bestwina po zapoznaniu się z całością materiałów dotyczących
wykonania budżetu gminy oraz po wysłuchaniu wyjaśnień Wójta Gminy Bestwina, zaopiniowały
wykonanie budżetu gminy za 2016 rok pozytywnie, jednogłośnie, tj. 12 głosami ”za”, i wnoszą o
udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Bestwina z tytułu wykonania budżetu gminy Bestwina za
2016 rok.
ad.6)
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Stanclik otworzył dyskusję nad sprawozdaniami.
Brak dyskusji nad sprawozdaniami.
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ad.7)
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bestwina za 2016r.
Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały. W wyniku
głosowania Uchwała Nr XXVII/196/2017 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bestwina za
2016r. - została przyjęta 14 głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
ad.8)
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bestwina z tytułu wykonania
budżetu Gminy Bestwina za 2016 rok
Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały. W wyniku
głosowania Uchwała Nr XXVII/197/2017 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
Bestwina z tytułu wykonania budżetu Gminy Bestwina za 2016 rok - została przyjęta 14
głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Wójt Gminy Artur Beniowski podziękował radnym Rady Gminy Bestwina oraz pracownikom
Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych za bardzo dobrą współpracę.
Ad.6
Rada Gminy w składzie 14 radnych przystąpiła do rozpatrzenia projektów uchwał.
Opinie do projektów uchwał, wypracowane na wspólnym posiedzeniu komisji stałych w dniu 25
maja 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 budżecie dotyczą:
- zwiększenia i zmniejszenia w planie dochodów:
1- Środki otrzymane ze Starostwa Powiatowego na utrzymanie zieleni wzdłuż dróg
powiatowych na terenie Gminy Bestwina – 20 000,00 zł.
2- Środki z WFOŚiGW w Katowicach na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu
Gminy Bestwina – 17 000,00 zł.
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3- Środki otrzymane ze Starostwa Powiatowego na renowacje krzyża przydrożnego w
Janowicach – 15 000,00 zł.
4- Przesunięcia na rok 2018 kwoty 346 300,00 zł. dotyczącej cyfryzacji Urzędu Gminy
- zwiększenia w planie wydatków
1- Zwiększenie o 20 000,00 zł. na wydatki związane z drogami
2- Wydatki związane z utworzeniem Związku Powiatowo-Gminnego to kwota 30 000,00 zł.
3- Kwota 300 000,00 zł. na dofinansowanie kosztów zakupu ciężkiego samochodu ratowniczogaśniczego dla OSP Kaniów
4- Przesunięcia środków pomiędzy rozdziałami związane z likwidacją stołówek i
wprowadzenie cateringu do szkół i przedszkoli
5- Przesunięcie środków o kwotę 14 422,71 zł. z rozdziału przeciwdziałania alkoholizmowi na
wydatki związane z półkoloniami w lipcu na terenie Gminy Bestwina
6- Kwota 10 000,00 zł. to środki na projekt pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego w
Janowicach, które będzie realizowane w ramach środków pozyskanych z Lokalnej Grupy
Rybackiej
7- Kwota 30 000,00 zł. przeznaczona na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków na
obiekcie ORiSW w Kaniowie
Część tych zmian ma odzwierciedlenie w WPF.
Do WPF wprowadzone zostają dwa przedsięwzięcia nie zapisane wcześniej:
1. Budowa wielofunkcyjnego boiska w Janowicach – projekt realizowany przy udziale
środków z LGR Bielska Kraina
2. Środki które zostały odjęte ze stołówek i przeznaczone na catering
 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy, 12 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 XXVII/198/2017 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 14 głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do nin. protokołu

 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy, 12 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.
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Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXVII/199/2017 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 14 głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do nin. protokołu

3) Uchwała w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bestwina,
Wyjaśnień udzielił Wójt, informując że kryteria przyjęte w poprzedniej uchwale zostają takie same.
Zostają wyszczególnione dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów rekrutacji do publicznego
przedszkola.
 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy, 12 głosami „za”
tj. jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów
rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Bestwina,


Brak dyskusji i uwag.



Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXVII/200/2017 w sprawie ustalenia kryteriów
rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych
szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bestwina, została przyjęta 14 głosami
„za”, tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do nin. protokołu

4) Uchwała w sprawie nabycia nieruchomości,
Głos zabrał Wójt Gminy wyjaśniając, że Gmina odpłatnie będzie nabywała następną część
gruntu (chodniczka) między ul. Podzamcze a ul. Szkolną. W poprzednich latach część została
wykupiona od strony ul. Szkolnej.


Brak dyskusji i uwag.

 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy, 12 głosami „za”
tj. jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości


Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXVII/201/2017 w sprawie nabycia nieruchomości
została przyjęta 14 głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do nin. protokołu.

5) Uchwała w sprawie nabycia nieruchomości,
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Wójt Gminy wyjaśnił, że nabycie nieruchomości odbędzie się na zasadzie darowizny
nieruchomości zajętej pod ul. Gołębnik w Bestwinie. Właściciele działek bezpłatnie przekazują
na rzecz gminy, koszt poniesione przez Gminę to koszt aktu notarialnego.


Brak dyskusji i uwag.

 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy, 12 głosami „za”
tj. jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości


Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXVII/202/2017 w sprawie nabycia nieruchomości
została przyjęta 14 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do nin. protokołu.

6) Uchwała w sprawie uchylenia Uchwały XXV/193/2017 Rady Gminy Bestwina z dnia 27
marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Emisji w Gminie Bestwina na
lata 2017-2020 i określenia regulaminu jego realizacji,
Wyjaśnień udzielił Wójt Gminy Artur Beniowski informując, że uchyla się niniejsza uchwałę,
gdyż musi ona być podzielona na dwie odrębne uchwały zgodnie z wytycznymi RIO, które
wskazują, że nie może być przyjęte w jednej uchwale zasady, tryb i rozliczanie dofinansowania
i Program Ograniczenia Emisji.
 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy, 12 głosami „za”
tj. jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały
XXV/193/2017 Rady Gminy Bestwina z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu
Ograniczenia Emisji w Gminie Bestwina na lata 2017-2020 i określenia regulaminu jego
realizacji


Brak dyskusji i uwag.



Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXVII/203/2017 w sprawie uchylenia Uchwały
XXV/193/2017 Rady Gminy Bestwina z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia
Programu Ograniczenia Emisji w Gminie Bestwina na lata 2017-2020 i określenia
regulaminu jego realizacji została przyjęta 13 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 16 do nin. protokołu.

7) Uchwała w sprawie zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji na dofinansowanie
modernizacji źródeł ciepła w ramach Programu Ograniczenia Emisji w Gminie Bestwina na
lata 2017-2020,
Wyjaśnień do projektu uchwały Wójt Gminy Artur Beniowski udzielił omawiając poprzedni
projekt uchwały.
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 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy, 12 głosami „za”
tj. jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania
oraz rozliczania dotacji na dofinansowanie modernizacji źródeł ciepła w ramach Programu
Ograniczenia Emisji w Gminie Bestwina na lata 2017-2020


Brak dyskusji i uwag.



Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXVII/204/2017 w sprawie zasad i trybu udzielania
oraz rozliczania dotacji na dofinansowanie modernizacji źródeł ciepła w ramach
Programu Ograniczenia Emisji w Gminie Bestwina na lata 2017-2020 została przyjęta
14głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 17 do nin. protokołu.

8) Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Emisji w Gminie Bestwina na lata
2017-2020
Wyjaśnień do projektu uchwały Wójt Gminy Artur Beniowski udzielił omawiając wcześniejszy
projekt uchwały.
 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy, 12 głosami „za”
tj. jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu
Ograniczenia Emisji w Gminie Bestwina na lata 2017-2020


Brak dyskusji i uwag.



Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXVII/205/2017 w sprawie przyjęcia Programu
Ograniczenia Emisji w Gminie Bestwina na lata 2017-2020 została przyjęta 14głosami „za”,
tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr18 do nin. protokołu.

9) Uchwała w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Wyjaśnień do projektu udzielił Wójt Gminy Artur Beniowski informując, że zgodnie z ustawą
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, jeżeli
przedsiębiorstwo a w tym przypadku Kombest nie zmienia stawki za wodę i ścieki to musi to
również zostać przyjęte uchwałą Rady Gminy.
 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy, 12 głosami „za”
tj. jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu
obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
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Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXVII/206/2017 w sprawie przedłużenia czasu
obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
została przyjęta 14 głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 19 do nin. protokołu.

10) Uchwała w sprawie udzielenia Powiatowi Bielskiemu pomocy finansowej w formie dotacji
celowej przeznaczonej na świadczenie usług przewozowych w zakresie publicznego transportu
zbiorowego na terenie Powiatu Bielskiego
Wyjaśnień do projektu udzielił Wójt Gminy Artur Beniowski informując, że jest to uchwała
dotycząca corocznej dopłaty do PKS-u zgodnie z tym co jest zapisane w budżecie, jest to kwota
132 150,50 zł. obowiązująca w I półroczu. Czy w II półroczu będzie taka sama czy może inna
zależeć będzie od funkcjonowania związku powiatowo-gminnego od 1 lipca br.
 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy, 12 głosami „za”
tj. jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi
Bielskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej przeznaczonej na świadczenie usług
przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Bielskiego


Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXVII/207/2017 w sprawie udzielenia Powiatowi
Bielskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej przeznaczonej na świadczenie
usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu
Bielskiego została przyjęta 14 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 20 do nin. protokołu.

11) Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Bestwina lata 20172020
Wójt Gminy Artur Beniowski wyjaśnił, że jest projekt uchwały dotyczy Programu Wspierania
Rodziny w Gminie Bestwina który będzie obowiązywał do 2020 roku. W treści uchwały
zdiagnozowano liczbę rodzin z dziećmi, osób w rodzinach, w programie jest wyszczególnione
kto będzie realizatorem programu oraz wyszczególnione cele które dzięki programowi będzie
można realizować.
 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy, 12 głosami „za”
tj. jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu
Wspierania Rodziny w Gminie Bestwina lata 2017-2020


Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXVII/208/2017 w sprawie przyjęcia Programu
Wspierania Rodziny w Gminie Bestwina lata 2017-2020 została przyjęta 14 głosami „za”, tj.
jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 21 do nin. protokołu.
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12) Uchwała w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2017
Wójt Gminy Artur Beniowski wyjaśnił, że projekt tej uchwały jeżeli chodzi o merytorykę i
finanse nie zmienia się w stosunku do uchwały z grudnia 2016 roku, natomiast sam jej
wizerunek jest rozszerzony o harmonogram czyli cele, zadania, wskaźniki oraz ogólny koszt
realizacji zdań własnych.
 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy, 12 głosami „za”
tj. jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017


Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXVII/209/2017 w sprawie Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 została przyjęta 14
głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 22 do nin. protokołu.

13) Uchwała w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
Wójt Gminy Artur Beniowski wyjaśnił, że jest to projekt techniczny, gdyż dwa lata temu
została podjęta uchwała która straciła swoją moc dlatego trzeba podjąć nową uchwałę w tym
zakresie. Projekt uchwały informuje co podchodzi pod usługi opiekuńcze oraz tabela
odpłatności za te usługi.
 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy, 12 głosami „za”
tj. jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych
warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od
opłat i trybu ich pobierania


Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXVII/210/2017 w sprawie określenia szczegółowych
warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od
opłat i trybu ich pobierania została przyjęta 14 głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 23 do nin. protokołu.

Ad 6. Informacje bieżące
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1- Przewodniczący Jerzy Stanclik przekazał głos Wójtowi celem przedstawienia sprawozdania z
realizacji programu współpracy Gminy Bestwina z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie w roku 2016.
Wójt w skrócie przedstawił sprawozdanie równocześnie informując zgromadzonych, że
szczegółowo ze sprawozdaniem można się zaznajomić w biurze rady.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 24 do nin. protokołu.

2- Przewodniczący przedstawił pismo Stowarzyszenia na rzecz Gminy Brzeszcze „Brzost” w
sprawie połączeń kolejowych na odcinku Czechowice-Dziedzice – Oświęcim z prośbą o
wsparcie w przywróceniu tych połączeń.
Pismo stanowi załącznik nr 25 do nin. protokołu.

3- Przewodniczący poinformował zgromadzonych, że do Rady wpłynęły podjęte uchwały i apele
poszczególnych miast i gmin dotyczące poprawy jakości powietrza w Polsce:
 Apel Rady Miejskiej w Andrychowie w sprawie pilnego i zdecydowanego przystąpienia
Polskiego Rządu do prac mających na celu poprawę jakości powietrza;
 Uchwała Rady Miasta Rybnika w sprawie podjęcia przez Rząd RP skutecznych działań
wpływających na poprawę jakości powietrza w Polsce
 Uchwała Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie apelu dotyczącego pilnego i zdecydowanego
przystąpienia Polskiego Rządu do prac mających na celu poprawę jakości powietrza;
 Uchwała Rady Miejskiej w Sosnowcu w sprawie podjęcia przez Rząd RP skutecznych działań
wpływających na poprawę jakości powietrza w Polsce;
 Uchwała Rady Gminy Kobiór w sprawie podjęcia przez Rząd RP skutecznych działań
wpływających na poprawę jakości powietrza w Polsce;
 Uchwała Rady Miasta Lędziny w sprawie apelu dotyczącego pilnego i zdecydowanego
przystąpienia Polskiego Rządu do prac mających na celu poprawę jakości powietrza;
 Uchwała Rady Miejskiej Mikołowa w sprawie podjęcia przez Rząd działań wpływających na
poprawę jakości powietrza w Polsce;
 Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze
województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje
spalanie paliw.
Apel i uchwały stanowią załączniki nr 26-33 do nin. protokołu.

Ad 7. Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich.
W ramach wniosków i zapytań radnych głos zabrał:
Radny Roman Pacyga – zwrócił się z zapytaniem odnośnie ośrodka sportów wodnych w Kaniowie i
pobieraniem w tym roku opłat za wstęp. Z kolejnym pytaniem zwrócił się do radnych powiatowych
dotyczącym ul. Młyńskiej i istniejącym obecnie objazdem co skutkuje pogorszeniem stanu drogi.
Czy po likwidacji objazdu będzie ta droga naprawiona ewentualnie kiedy a także czy łącznik
pomiędzy ul. Myśliwską a ul. Czechowicką nie ma tam zakazu i jeżdżą tam na motorkach a nawet
samochodem.
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Wójt – jeżeli chodzi o znak na łączniku pomiędzy ul. Myśliwską a ul. Czechowicką zostanie to
sprawdzone i postawiony znak. Spawa ośrodka przedstawi się w ten sposób, że inwestycja
zakończyła się w maju 2012 roku, zgodnie z wytycznymi unijnymi trwałość projektu tj. 5 lat. W
związku z tym gmina wystąpiła o interpretacje do Urzędu Marszałkowskiego aby nie popełnić
błędu. Zgodnie z otrzymaną interpretacją trwałość projektu kończy się 5 lat od ostatniej transzy
płatności a więc w styczniku 2018 roku. W międzyczasie ośrodek jest przygotowywany do
funkcjonowania jako ośrodek płatny
Radny powiatowy Bogusław Stolarczyk – odpowiedział radnemu, że objazd został wyznaczony ale
ul. Witosa, ul. Krzywolaków i ul. Czechowicką. Natomiast jeżeli chodzi o ul. Ludową to jest ona
zgłoszona do tzw. powodziówki ale w tej chwili nie ma na nią pieniędzy.
Przewodniczący Jerzy Stanclik – jeżeli chodzi o ul Młyńską to większym problemem są pobocza, w
których są duże koleiny co grozi uszkodzeniem podwozia w momencie wymijania się dwóch
samochodów.
Radny powiatowy Bogusław Stolarczyk – z uzupełnieniem poboczy w niektórych miejscach jest
problem, ponieważ jest ono oberwane równo z wałem i momencie nadsypanie wszystko to zsunie
się z wału.
Przewodniczący Jerzy Stanclik – miejsca gdzie można nasypać to zakręt ul. Olchowej i ul.
Młyńskiej oraz przed samym wiaduktem kolejowym. Odniósł się również do remontu przepustu na
ul. Krakowskiej i terminu jego zakończenia.
Wójt poinformował, że droga zgodnie z otrzymaną informacja pierwotnie miała być zamknięta do
połowy lipca po negocjacja udało się skrócić zamknięcie drogi o miesiąc. Minusem sytuacji jest to,
że w momencie remontu drogi dwa lata temu inwestycja ta nie została wykonana, co było wynikiem
braku środków finansowych na ten cel.
Do Rady Gminy wpłynęły pisma od Rad Sołeckich, które zostały przedstawione przez
Przewodniczącego Rady.
1. Pismo Rady Sołeckiej w Bestwince z dnia 30.03.2017r. dotyczące wniosków z zebrania Rady
Sołeckiej w dniu 29.03.2017r.
Wnioski:
1) Pilny remont dróg po sezonie zimowym
2) Oświetlenie (kilka punktów) na ulicy Młyńskiej
3) Wymiana 4 tablic ogłoszeń na terenie sołectwa
4) Wykonanie kanalizacji czterech budynków w centrum sołectwa
5) Wymiana rur azbestowych – wodociągowych
6) Miejsca parkingowe na tzw. ślosarczykowicach
Protokół stanowi załącznik nr 34 do nin. protokołu
2. Pismo Sołtysa i Rady Sołeckiej w Bestwinie z dnia 28.03.2017r. (wpłynęło 20.04.2017r.) w
sprawie wykonania prac na terenie sołectwa.
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Wnioski:
1) Udrożnienie rowów i poprawa poboczy na drogach gminnych i powiatowych
2) Wystąpienie do właścicieli zaniedbanych posesji o ich uporządkowanie
3) Położenie nakładki asfaltowej na ul. Akacjowej, Granicznej, bocznej Witosa od nr 124
4) Utwardzenie ul. Okrężnej od ul. Granicznej
5) Wystąpienie do Starostwa o ujęcie w projekcie remontu ul. Krakowskiej, wyprostowanie
zakola, wjazd na ul. Buczyna
Protokół stanowi załącznik nr 35 do nin. protokołu
3. Protokół z zebrania Rady Sołeckiej w Janowicach z dnia 26.04.2017r.
Wnioski:
1) Reaktywować oświetlenie w Parku Wiejskim
2) Reaktywować oświetlenie Terenów Rekreacyjnych (obok Przedszkola)
3) Przeprowadzić remont nawierzchni drogi dojazdowej do posesji nr 44 (boczna Witosa).
Protokół stanowi załącznik nr 36 do nin. protokołu

Ad 9.
Dziękując wszystkim za udział w obradach, za dyskusję Przewodniczący Rady zamknął XXVII
sesję Rady Gminy Bestwina w dniu 29 maja 2017 roku. Sesja rozpoczęła się o godz.1500, a
zakończyła o godz. 1650.

Protokolant

Przewodniczący Rady

Joanna Grygierzec

Jerzy Stanclik
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