Bestwina, 5 styczeń 2017r.
BR.0002.9.2017

P r o t o k ó ł Nr XXII/2017
z sesji Rady Gminy Bestwina odbytej w dniu 5 stycznia 2017 roku w Gminnym Ośrodku
Kultury w Bestwinie.
Lista obecności radnych oraz gości stanowi załącznik nr 1, 2 i 3 do nin. protokołu.
Na ustawową liczbę 15 radnych w sesji uczestniczyło 14 radnych. Nieobecnym radnym był:
Krzysztof Wróbel.
Sesja rozpoczęła się o godz. 15:00.
W sesji uczestniczyli: Radni, Wójt Gminy Bestwina Artur Beniowski, Zastępca Wójta Marcin
Kanik, Skarbnik Gminy Anita Kubik, Sekretarz Gminy Arkadiusz Maj, I Wicewojewoda Śląski Jan
Chrząszcz, Starosta Bielski Andrzej Płonka, Wiceprzewodnicząca Sejmiku V Kadencji Sylwia
Cieślar, radni Rady Powiatu Bielskiego: Jan Stanclik, Bogusław Stolarczyk, Grzegorz Gawęda,
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, Kierownicy Referatów Urzędu Gminy, Dyrektorzy Zespołów SzkolnoPrzedszkolnych, Redaktor Naczelny „Magazynu Gminnego” Sławomir Lewczak, zaproszeni goście
oraz mieszkańcy.
Porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad Rady Gminy.
4. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XXI/2016 Rady Gminy z dnia 19 grudnia 2016r.
5. Sprawozdanie Wójta - podsumowanie 2016 roku i omówienie planów na 2017 rok.
6. Informacje bieżące.
7. Zamknięcie sesji.
Ad.1
Przewodniczący Rady Jerzy Stanclik przywitał wszystkich radnych Rady Gminy Bestwina, Wójta
Artura Beniowskiego, zaproszonych gości oraz wszystkich obecnych na sali. Otworzył XXII 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
Sekretarzem obrad, zgodnie z harmonogramem, 14 głosami „za” tj. jednogłośnie wybrany został
radny Jerzy Borutka.
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Ad.3
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Stanclik przedstawił porządek obrad, który otrzymali wszyscy
radni (zał. nr 4 do nin. protokołu).
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad, który w wyniku głosowania został
przyjęty 14 głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Ad.4
Przewodniczący Jerzy Stanclik stwierdził, że protokół nr XXI/2016 z sesji Rady Gminy Bestwina z
dnia 19 grudnia 2016 roku sporządzony został prawidłowo i znajduje się do wglądu na sali, 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.5
Wójt rozpoczął od zwrócenia się do zgromadzonych gości z wyjaśnieniem w jaki sposób
przedstawi podsumowanie 2016 roku wraz z podziękowaniami dla poszczególnych zaproszonych
gości.
Następnie podziękował Panu Wicewojewodzie, Panu Staroście, Pani Wiceprzewodniczącej oraz
zaproszonym gościom za przybycie.
Pan Wójt wraz z Panią Wiceprzewodnicząca Sejmiku Sylwią Cieślar wręczyli Panu Michałowi
Kobieli złoty medal za zasługi dla województwa śląskiego podkreślając zasługi Pana Kobieli, jego
bezinteresowną pracę oraz poświecenie w dbaniu o to abyśmy nie zapomnieli o historii tragicznych
wydarzeń do których doszło ponad 40 lat temu w Rafinerii Czechowice.
Pan Michał Kobiela zwrócił się do zgromadzonych, że wyróżnienie to dedykuje tym wszystkim co
zginęli. Wyraził wdzięczność za pomoc w realizacji tego projektu i podziękował redaktorowi
Kroniki Beskidzkiej Panu Piotrowi Wysockiemu, Pani Oldze Rahden Piskorskiej, Panu Chrapkowi,
Panu Pułkownikowi Pożarnictwa Zbigniewowi Pędziole. Korzystając z okazji zwrócił się do
zgromadzonych z prośbą o wsparcie następnego projektu, jest to nowy album pt.: „Wciąż widzę
tamten ogień”, na wydanie którego potrzebne są duże nakłady finansowe. Złożył na ręce Pana
Przewodniczącego prośbę o wsparcie i jeszcze raz serdecznie podziękował.
Wójt Artur Beniowski odniósł się do wystąpienia Pana Michała Kobieli, w którym wymienił Pana
Piotra Wysockiego, który również jest osobą zasłużoną. Pan Piotr Wysocki jest redaktorem
naczelnym Kroniki Beskidzkiej, która obchodzi 60-lecie swojej działalności. Nadmienił również, że
jako nieliczny już periodyk ten pisze rzetelne, obiektywne artykuły dotyczące naszego terenu.
Następnie przekazał na ręce Pana Piotr Wysockiego dla całego zespołu redakcyjnego paterę z
dedykacją.
Pan Piotr Wysocki podziękował w imieniu swoim i redakcyjnych kolegów za otrzymane
wyróżnienie. W swoim podziękowaniu podzielił się wspomnieniami związanymi z gminą Bestwina
i przekazał gminie ze swoich prywatnych zbiorów mapę części gminy Bestwina z 1845 roku.
Wójt serdecznie podziękował za przekazana mapę, która zostanie przekazana do muzeum.
Pan Wójt przedstawił zebranym sportowców którzy osiągnęli wybitne wyniki w zawodach rangi
europejskiej oraz światowej, zespołowo jak i indywidualnie. Następnie zaprosił Panią Magdalenę
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Solich, która jest mistrzynią świata, rekordzistką świata i Polski w freedivingu czyli swobodnym
nurkowaniu i złożył na jej ręce list gratulacyjny.
Kolejno przedstawił drużynę kajak-polo: Panie Klaudię Sachmerda, Sandrę Pilarz, Katarzynę
Ciupak, Monikę Pacygę i Natalię Pacygę, Panie są zdobywczyniami srebrnego medalu na
Mistrzostwach Świata w Kajak-Polo i przekazał Pani Prezes UKS Set Kaniów Halinie Błaszkiewicz
list gratulacyjny wraz z życzeniami dalszych sukcesów.
Pani Halina Błaszkiewicz w imieniu klubu oraz drużyny dziewcząt serdecznie podziękowała Radzie
Gminy za pomoc w osiąganiu tych sukcesów.
Kolejno przedstawił grupę strażaków Martę Gandor, Mateusz Kubika, Dariusza Orłowskiego,
Jakuba Furczyka, Marcelego Krausa, Adriana Zdrowaka, Tomasza Łuszczaka i Adriana Walę,
którzy zdobywali najwyższe laury na zawodach w ratownictwie medycznym. Poprosił Panią Martę
Gandor jako przedstawiciela tej grupy o odebranie listu gratulacyjnego.
Następnie przedstawił kolejną grupę strażaków Jacką Gruszkę, Jarosława Bierońskiego, Wojciecha
Janeczko, Mariusz Soszkę, Marcina Krausa, którzy zdobyli podwójne mistrzostwo Polski na
zawodach w ratownictwie wodnym i sportach wodnych. List gratulacyjny złożył na ręce
przedstawiciela grupy Pana Jacka Gruszki.
Wójt stwierdził, że najwyższe laury to nie tylko sportowcy i strażacy ale również kultura, a
szczególnie czytelnictwo. Po raz kolejny w rankingu „Rzeczpospolitej” Biblioteka Publiczna w
Bestwinie pod kierownictwem Pani Teresy Lewczak zdobyła pierwsze miejsce w województwie
śląskim i uplasowała się w pierwszej dziesiątce w całym kraju. Zwrócił się do Pani Teresy Lewczak
z podziękowaniami i na jej ręce złożył list gratulacyjny.
Pani Teresa Lewczak podziękowała w imieniu całego zespołu.
Wójt w swoim przemówieniu wyjaśnił również przedstawicielom szkół Paniom Dyrektorkom,
przedstawicielom zespołu regionalnego jak i wymienił orkiestrę dętą jako organizacje, które na
bieżąco współpracują z Urzędem jak i z Radą Gminy, że nie ma dla nich specjalnych podziękowań
gdyż nie jest to indywidualnie jedna osoba tylko praca całej społeczności. Poinformował
zgromadzonych, że Zespół Regionalny jest jedynym przedstawicielem szerzącym kulturę ludową
tego regionu, a Orkiestra Dęta była jedynym przedstawicielem Polski na festiwalu orkiestr dętych w
Nicei we Francji. Zwrócił się również miedzy innymi do przedstawicieli: stowarzyszenia
wędkarskiego, pszczelarzy, z podziękowaniami i życzeniami wszystkiego co najlepsze.
Wójt, przechodząc do rzeczy inwestycyjnych, podziękował Pana Staroście za współpracę, jednak
głownie zwrócił się do Pana Wojewody z podziękowaniem za skuteczny wkład w przebudowę ulicy
Podzamcze.
Pan Wicewojewoda Jan Chrząszcz zwrócił się do zgromadzonych z podziękowaniem za możliwość
wzięcia udziału w tej uroczystej sesji. Przypomniał również, że nie po raz pierwszy jest w gminie
Bestwina. Ściśle współpracuje z wójtem oraz uczestniczy w spotkaniach i uroczystościach
gminnych. Podziękował Radzie, Wójtowi oraz pracownikom Urzędu Gminy za znakomitą
współpracę przy realizacji programów rządowych, przy programie 500+ (jedna z najlepszych gmin
w województwie śląskim).
Wójt na ręce Zastępcy wójta, Skarbnika, Kierowników referatów i jednostek organizacyjnych
złożył podziękowania za pracę w 2016 roku.
Dziękując Panu Staroście wymienił ul. Kościelną, ulicę Św. Floriana, ulicę Batalionów Chłopskich,
na których starostwo wymieniło nakładki asfaltowe a gmina zrobiła chodniki. Kolejno wymienił
niektóre inwestycje jakie wykonała gmina w 2016 roku:
- przepusty na ulicy Pastwiskowej, Podleskiej, Kóski,
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- wymiana sieci wodociągowej,
- wymiana pokryć azbestowych na domach,
- ogłoszony przetarg na przebudowę ulicy Janowickiej wraz z budową chodnika wzdłuż całej
przebudowywanej drogi,
- salka w przedszkolu w Kaniowie,
- dach na przedszkolu w Bestwinie,
- projekt termomodernizacji budynku przedszkola i biblioteki w Bestwinie,
- programy szkolne typu Erazmus,
- pozyskiwanie środków zewnętrznych na doposażenie sal lekcyjnych.
Wójt na ręce Pana Przewodniczącego złożył podziękowania dla całej Rady za bardzo dobrą
współpracę dla rozwoju całej gminy. Przypomniał zgromadzonym, że dzięki przychylności Rady
udało się dofinansować zakup samochodu policyjnego dla Komisariatu w Czechowicach, zakup
samochodu dla Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej oraz zakup lekkiego samochodu dla
OSP Bestwinka.
W 2017 roku OSP Kaniów będzie składało wniosek o dofinansowanie pierwszego ciężkiego
samochodu pożarniczo-gaśniczego w Gminie.
Przedstawił również najważniejsze zadania na 2017 rok:
- dalsza wymiana sieci wodociągowych,
- przebudowa ulicy Janowickiej,
- remont ulicy Gawlików (złożony wniosek o dofinansowanie z tzw. powodziówek),
- projekty kanalizacji w płd. części Bestwiny i Janowicach,
- remont i termomodernizacja budynku szkoły w Bestwince,
- budowa parkingu przy ulicy Podzamcze,
- plan zagospodarowania przestrzennego dla całej Gminy.
Poinformował także, że została rozpoczęta akcja rozprowadzania kompostowników – zbierane są
wnioski oraz kontynuowana jest akcja wymiany azbestu na terenie gminy.
Starosta Andrzej Płonka zabrał głos dziękując w swoim i w imieniu radnych powiatowych za
współpracę i życzył wszystkiego najlepszego na 2017 rok. Nadmienił o potrzebie współpracy aby
wiele inwestycji mogło być realizowane. Podziękował za zaakceptowanie i przyjęcie uchwały o
przystąpieniu do związku powiatowo-gminnego dotyczącego transportu osobowego. Jeszcze raz
wszystkim podziękował i życzył wszystkiego najlepszego.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem do zgromadzonych czy ktoś chce zabrać głos.


Brak zapytań i dyskusji

Ad 6.
Informacje bieżące
Wójt w imieniu Pana Przewodniczącego poinformował radnych, że 19 stycznia br. odbędzie się
wspólne posiedzenie komisji stałych, a 23 stycznia br. odbędzie się sesja Rady Gminy.
Poinformował zebranych, że do urzędu przyszło zaproszenie na coroczny opłatek samorządowców
do kurii biskupiej 13 stycznia o godz. 17, w Kościele przy dworcu w Bielsku-Białej gdzie odbędzie
się msza święta a następnie spotkanie opłatkowe w Kurii.
4

Na zakończenie Wójt podziękował za obecność, za cały 2016 rok oraz wyraził nadzieję że obecny
rok będzie co najmniej tak dobry jak poprzedni a nawet lepszy.
Ad 11.
Dziękując wszystkim za udział w obradach Przewodniczący Rady zamknął XXII sesję Rady Gminy
Bestwina w dniu 5 stycznia 2017 roku. Sesja rozpoczęła się o godz.1500, a zakończyła o godz. 1545.

Protokolant
Joanna Grygierzec

Sekretarz obrad
Jerzy Borutka

Przewodniczący Rady
Jerzy Stanclik
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