Bestwina, 23 styczeń 2017r.
BR.0002.1.2017

Protokół Nr XXIII/2017
z sesji Rady Gminy Bestwina odbytej w dniu 23 stycznia 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 14 radnych. Nieobecnym
radnym był: Mariusz Solich.
Protokół obejmuje uchwały Rady Gminy Bestwina od Nr XXIII/171/2017 do Nr XXIII/178/2017.
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, Sołtys
Sołectwa Bestwinka Teresa Paruch-Ryś, Sołtys Sołectwa Kaniów Marek Pękala, Dyrektor Gminnej
Biblioteki Publicznej Teresa Lewczak, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Grzegorz Boboń,
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Beata Szypka, Prezes PK Kombest Wacław
Waliczek, Kierownik Referatu ST Mariusz Szlosarczyk, Kierownik Referatu SO Brygida
Jankowska, Kierownik Referatu GiŚ Alicja Grygierzec, Kierownik Referatu SiP Łukasz Wojsław,
Redaktor Naczelny „Magazynu Gminnego” Sławomir Lewczak, mieszkańcy.
Porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad Rady Gminy.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy nr XXII/2017 z dnia 5 stycznia 2017r.
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 z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy
Bestwina na rok 2017,
3) zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy Bestwina oraz komisji stałych na 2017
rok,
4) ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez gminę
Bestwina,
5) przyjęcia Programu współpracy Gminy Bestwina z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na rok 2017,
6) wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Bestwina,
7) rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego, złożonego przez
pełnomocnika Pani UM, w stosunku do uchwały nr XXI/170/2016 Rady Gminy Bestwina z
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6.
7.
8.
9.

dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Bestwina wraz z załącznikami,
8) utworzenia spółdzielni socjalnej.
Informacje bieżące.
Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich.
Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania.
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
XXIII sesję VII kadencji Rady Gminy. Na podstawie listy obecności radnych stwierdził
prawomocność sesji, gdyż w chwili rozpoczęcia sesji na sali było 14 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).
Kolejno poddał pod głosowanie porządek obrad, który w wyniku głosowania został przyjęty 14
głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Ad.3
Przewodniczący Jerzy Stanclik stwierdził, że protokół nr XXII/2017 z sesji Rady Gminy Bestwina z
dnia 5 stycznia 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:
 otwarcie ofert na 2 przetargi – remont ulicy Janowickiej i informatyzacja Urzędu;
 przygotowania do zmian w oświacie – po feriach odbędą się wspólne spotkania z Paniami
Dyrektorkami szkół w sprawie uzgodnień związanych z reformą oświaty, do końca marca
należy podjąć stosowne uchwały dotyczące działalności szkół po wprowadzonej reformie;
 w okresie ferii zajęcia dla dzieci i młodzieży odbywają się w Muzeum Regionalnym, w
GOK-u oraz są organizowane przez poszczególne szkoły i kluby sportowe;
 odbyły się zebrania sprawozdawczo wyborcze w jednostkach i stowarzyszeniach;
 odbyło się spotkanie dotyczące związku komunikacyjnego PKS-u, jego tworzenia i
funkcjonowania. W następnym tygodniu odbędzie się spotkanie z Prezydentem Bielska
Jackiem Krywultem oraz wszystkimi burmistrzami i wójtami powiatu bielskiego, a także
burmistrzowie dwóch gmin z powiatu żywieckiego które chcą przystąpić do związku.
Związek ma zacząć funkcjonować od połowy bieżącego roku. Dalsze informacje będą
przekazywane na bieżąco na kolejnych posiedzeniach rady;
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 zakończona została formalna część akcji z kompostownikami, na chwilę obecną złożonych
zostało około 300 ankiet. Kompostowniki będą dostarczane zainteresowanym mieszkańcom
na wiosnę.
Wójt odczytał: Informację Wójta Gminy Bestwina o zgłoszonych żądaniach wypłaty
odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości i wydanych decyzjach o naliczeniu
opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w 2016 roku na skutek uchwalenia
lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Pismo stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu


Brak zapytań i dyskusji

Ad.5
Rada Gminy w składzie 14 radnych przystąpiła do rozpatrzenia projektów uchwał.
Opinie do projektów uchwał, wypracowane na wspólnym posiedzeniu komisji stałych w dniu 19
stycznia 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 gminy na 2017 rok dotyczą wydatków:
- w dziale 750 – administracja publiczna zwiększenie o kwotę 169 800,00 zł. na dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji pn. Rozwój cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej
w Gminie Bestwina. Przetarg odbył się na początku stycznia;
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł. na dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bestwince.
Środki nie zostały wykorzystane w 2016 roku;
- w dziale 852 – pomoc społeczna zwiększenie o kwotę 8 471,91 zł. z tytułu wydatków bieżących
na zadanie pn. Powiat bielski – Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja. Środki nie zostały
wykorzystane w 2016 roku.
Zmiany w WPF dotyczą przedsięwzięć pn.:
- Rozwój cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej w Gminie Bestwina,
- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bestwince,
- Powiat bielski – Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja.
 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy, 14 głosami „za”
tj. jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr
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XXI/157/2016 Rady Gminy Bestwina z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Bestwina,


Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXIII/171/2017 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 6 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 XXIII/172/2017 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 7 do nin. protokołu

3) Uchwała w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy Bestwina oraz
komisji stałych na 2017 rok,
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Magdalena
Wodniak-Foksińska poinformowała o zmianie w przekazanym wcześniej planie pracy komisji
na 2017 rok – wprowadzony został dodatkowy punkt.
 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy, 14 głosami „za”
tj. jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia ramowego
planu pracy Rady Gminy Bestwina oraz komisji stałych na 2017 rok,


Brak dyskusji i uwag.



Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXIII/173/2017 w sprawie zatwierdzenia ramowego
planu pracy Rady Gminy Bestwina oraz komisji stałych na 2017 rok, została przyjęta 14
głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu

4) Uchwała w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach
prowadzonych przez gminę Bestwina,
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Wyjaśnień do projektu udzielił Wójt Gminy, informując zgromadzonych, że zgodnie z nowymi
przepisami dzieci w wieku poniżej 5 lat uczęszczające do przedszkola objęte są bezpłatną
opieką do 5 godzin dziennie, za każdą kolejną godzinę opłata wynosi 1,00 zł. Poinformował
również, że od 1 stycznia 2017 roku na dzieci sześcioletnie i starsze subwencja oświatowa to
około 4 000,00 zł.


Brak dyskusji i uwag.

 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy, 14 głosami „za”
tj. jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za
świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez gminę Bestwina


Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXIII/174/2017 w sprawie ustalenia opłat za
świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez gminę Bestwina została
przyjęta 14 głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu.

5) Uchwała w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bestwina z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017,
Wyjaśnień udzielił Wójt Gminy wyjaśniając, że obecny projekt różni się od wcześniejszego
rozdziałem X, który jest rozszerzony o mierniki dotyczące oceny realizacji Programów.


Brak dyskusji i uwag.

 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy, 14 głosami „za”
tj. jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu
współpracy Gminy Bestwina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
na rok 2017


Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXIII/175/2017 w sprawie przyjęcia Programu
współpracy Gminy Bestwina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
na rok 2017 została przyjęta 14głosami „za” tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu.

6) Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Bestwina,
Wyjaśnień udzielił Wójt Gminy Artur Beniowski wyjaśniając, że przepisy pozwalają na
nieodpłatne przekazanie mienia przez Radę Gminy na rzecz jednostki organizacyjnej, a dotyczy
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to nieruchomości przy ul. Krakowskiej (budynek GOK) oraz przy ul. Kościelnej związanej z
działalnością Muzeum Regionalnego.
 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy, 14 głosami „za”
tj. jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bestwina


Brak dyskusji i uwag.



Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXIII/176/2017 w sprawie wyrażenia zgody na
dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bestwina, została
przyjęta 14 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do nin. protokołu.

7) Uchwała w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego,
złożonego przez pełnomocnika Pani UM, w stosunku do uchwały nr XXI/170/2016 Rady
Gminy Bestwina z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina wraz z załącznikami,
Wyjaśnień udzielił Wójt Gminy Artur Beniowski, który poinformował, że temat ten poruszany
był na wspólnym posiedzeniu radnych oraz na spotkaniach z urbanistami dotyczącymi studium
zagospodarowania przestrzennego. Po uchwaleniu przez Radę uchwały o nieuwzględnieniu
jednej z kilkudziesięciu uwag wnioskodawczyni poprzez swojego pełnomocnika zwróciła się o
„usunięcie naruszenia interesu prawnego”. Przyjęcie uchwały wiąże się z procedurą
rozpatrzenia wezwania. Dokładne wyjaśnienie zostało przedstawione na wspólnym posiedzeniu
Komisji Stałych.
 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy, 14 głosami „za”
tj. jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania
do usunięcia naruszenia interesu prawnego, złożonego przez pełnomocnika Pani UM, w
stosunku do uchwały nr XXI/170/2016 Rady Gminy Bestwina z dnia 19 grudnia 2016r. w
sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Bestwina wraz z załącznikami


Brak dyskusji i uwag.



Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXIII/177/2017 w sprawie rozpatrzenia wezwania do
usunięcia naruszenia interesu prawnego, złożonego przez pełnomocnika Pani UM, w
stosunku do uchwały nr XXI/170/2016 Rady Gminy Bestwina z dnia 19 grudnia 2016r. w
sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Bestwina wraz z załącznikami, została przyjęta 14głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do nin. protokołu.
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8) Uchwała w sprawie utworzenia spółdzielni socjalnej
Wyjaśnień do projektu udzielił Wójt Gminy Artur Beniowski informując, że przyjęcie tej
uchwały pozwoli na rozpoczęcie prac związanych z utworzeniem spółdzielni wraz z
Czechowicami-Dziedzicami. Spółdzielnia ma świadczyć i usługi opiekuńcze, rehabilitacyjne
lub opiekuńczo-pielęgnacyjne. Spółdzielnia taka ma możliwość uzyskania dofinansowania ze
środków zewnętrznych bądź unijnych. W kolejnych latach jest możliwość rozwinięcia zakresu
działalności spółdzielni.
 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy, 14 głosami „za”
tj. jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie utworzenia spółdzielni
socjalnej


Brak dyskusji i uwag.



Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXIII/178/2017 w sprawie utworzenia spółdzielni
socjalnej została przyjęta 14 głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do nin. protokołu.

Ad 6. Informacje bieżące
1- Przewodniczący przedstawił pismo dotyczące wezwania do usunięcia naruszenia
dotyczącego uchwały Rady Gminy Bestwina nr XIX/141/2016 oraz odpowiedź informującą,
że Gmina już wcześniej uchyliła niniejszą uchwałę.
Pismo stanowi załącznik nr 14 do nin. protokołu
2- Przewodniczący odczytał Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wyboru
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego.
Pismo stanowi załącznik nr 15 do nin. protokołu
3- Przewodniczący Rady Jerzy Stanclik odczytał pismo otrzymane z Zarządu Dróg
Powiatowych w Bielsku-Białej w sprawie ul. Młyńskiej w Kaniowie.
Pismo stanowi załącznik nr 16 do nin. protokołu
4- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Łukasz Furczyk przedstawił wyciąg z protokołu z
posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 10 stycznia 2017 roku dotyczącego skargi złożonej
przez Pana Adama Bijoka na niezałatwienie sprawy przez Wójta Artura Beniowskiego.
Protokół stanowi załącznik nr 17 do nin. protokołu.
Ad 7. Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich.
Przewodniczący Rady Jerzy Stanclik w związku z reformą oświaty przedstawił problem Szkoły
Podstawowej w Janowicach, która posiada bardzo małą salę gimnastyczną. Sala ta gabarytowo
nadaje się do zajęć dla dzieci z klas 1-3, ewentualnie dla klas czwartych. Zakładając, że dojdzie
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jeszcze klasa 7 i 8 to sala gimnastyczna jest niewystarczająca do prowadzenia zajęć. Janowice z
punktu widzenia atrakcyjności są najbardziej atrakcyjnym sołectwem w Gminie do osiedlania się i
patrząc perspektywicznie trzeba wnieść na agendę obrad problem budowy sali gimnastycznej w
Janowicach. Po rozmowie z Panem Radnym Powiatowym Janem Stanclikiem zostanie podjęta
próba zainteresowania sprawą Posła Pana Jacka Falfusa, który jest obecnie wiceprzewodniczącym
Komisji Sportu w obecnym Sejmie. Istnieją możliwości otrzymania z Ministerstwa Sportu
dofinansowania poprzez Urząd Marszałkowski ale musi istnieć realna perspektywa budowy tej sali
gimnastycznej, jak również należy zaplanować odpowiednie środki finansowe w budżecie gminy na
kolejne lata.
Pan Sołtys Marek Pękala zwrócił się z zapytaniem, czy istnieje szansa na przywrócenie połączenia
kolejowego z Oświęcimiem.
Wójt Artur Beniowski poinformował, że nie ma żadnych nowych informacji w tej sprawie.
Marszałek Województwa Małopolskiego powiedział, że nie będzie dopłacał do tego połączenia,
więc Marszałek Województwa Śląskiego również nie zgodził się na dopłaty.
Radny Łukasz Furczyk zapytał, czy są jakieś informacje od PG Silesia w sprawie byłego basenu na
terenach rekreacyjnych w Kaniowie.
Wójt Artur Beniowski poinformował, że Pan kierownik M.Szlosarczyk jest umówiony z Panem od
szkód górniczych w najbliższy piątek.
Ad. 8. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania
Punkt ten został realizowany w toku prowadzonych zapytań i dyskusji.
W związku z interwencjami mieszkańców oraz rad sołeckich zostały wystosowane pisma do
odpowiednich instytucji i osób. Kopie pism otrzymały rady sołeckie, których konkretne sprawy
dotyczą.
Ad 9.
Dziękując wszystkim za udział w obradach, za dyskusję Przewodniczący Rady zamknął XXIII sesję
Rady Gminy Bestwina w dniu 23 stycznia 2017 roku. Sesja rozpoczęła się o godz. 1500, a
zakończyła o godz. 1545.

Protokolant
Arkadiusz Maj

Przewodniczący Rady
Jerzy Stanclik
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