Bestwina, 14 grudzień 2017r.
BR.0002.12.2017
Protokół Nr XXXII/2017
z sesji Rady Gminy Bestwina odbytej w dniu 14 grudnia 2017 roku w sali posiedzeń Urzędu
Gminy Bestwina.
Lista obecności radnych oraz gości stanowi załącznik nr 1, 2 i 3 do nin. protokołu.
W chwili rozpoczęcia sesji w obradach uczestniczyło 12 radnych na ustawową liczbę 15 radnych. Na
obrady dotarli radni: Marek Szymański i Jerzy Borutka. Nieobecnym radnym był Mariusz Solich.
Protokół obejmuje uchwały Rady Gminy Bestwina od Nr XXXII/250/2017 do Nr XXXII/257/2017.
Sesja rozpoczęła się o godz. 1500.
W sesji uczestniczyli: Radni, Wójt Gminy Bestwina Artur Beniowski, Skarbnik Gminy Anita Kubik,
Sekretarz Gminy Arkadiusz Maj, Sołtys sołectwa Bestwinka Teresa Paruch-Ryś, Sołtys sołectwa
Kaniów Marek Pękala, Radni Rady Powiatu Bielskiego: Jan Stanclik, Grzegorz Gawęda i Bogusław
Stolarczyk, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Grzegorz Boboń, Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej Beata Szypka, Dyrektor Biblioteki Publicznej Teresa Lewczak, Kierownik
Referatu ST Mariusz Szlosarczyk, Kierownik Referatu SO Brygida Jankowska, Kierownik Referatu
SiP Łukasz Wojsław, Dyrektor ZSP w Bestwinie Agata Rak, Dyrektor ZSP w Bestwince Danuta
Tekieli-Herman, Dyrektor ZSP w Janowicach Urszula Kal, Redaktor „Magazynu Gminnego”
Sławomir Lewczak oraz mieszkańcy.
Porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad Rady Gminy.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy nr XXXI/2017 z dnia 30 października 2017 roku
4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina
2) budżetu Gminy Bestwina na rok 2018
3) zmiany Uchwały Nr XXI/157/2016 Rady Gminy Bestwina z dnia 19 grudnia 2016 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina,
4) zmiany Uchwały Nr XXI/158/2016 Rady Gminy Bestwina z dnia 19 grudnia 2016 roku
w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok 2017
5) niedochodzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Bestwina lub jej
jednostkom organizacyjnym, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 zł.
6) przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
7) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018
8) ustanowienia zasad, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki
pomocniczej będzie przysługiwała dieta
6. Informacje bieżące.
7. Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich.
8. Zamknięcie sesji.
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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
XXXII sesję 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 4 do nin. protokołu).
Następnie poddał pod głosowanie porządek obrad, który w wyniku głosowania został przyjęty 12
głosami „za” tj. jednogłośnie.
Na sesję dotarł o godz. 1515 radny Marek Szymański.
Ad.3
Przewodniczący Jerzy Stanclik stwierdził, że protokół z sesji Rady Gminy Bestwina nr XXXI/2017
z dnia 30 października 2017 roku został sporządzony 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 radni nie wnieśli żadnych uwag i przystąpiono do głosowania.
W wyniku głosowania protokół z sesji Rady Gminy Bestwina nr XXXI/2017 z dnia 30 października
2017 roku został przyjęty 13 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Ad.4
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej przedstawił Wójt Gminy Artur Beniowski:
 dokonano odbioru technicznego ul. Janowickiej;
 Zarząd Powiatowy Dróg starostwa rozstrzygnął przetarg na budowę ronda przy piekarni
(najniższą ofertę dała firma Eurovia, niemniej ta oferta przekroczyła kosztorys inwestorski,
jednak starostwo na sesji nadzwyczajnej uzupełniło brakujące środki aby móc podpisać umowę
z wykonawcą);
 kończy się wymiana sieci wodociągowej azbestowej w Kaniowie;
 trwa remont budynku szkolno przedszkolnego w Bestwince;
 został wybrany wykonawca dokumentacji projektowej sali gimnastycznej w Janowicach;
 w Urzędzie Marszałkowskim Wójt wraz z Panią skarbnik podpisali umowa na dofinansowanie
budowy boiska wielofunkcyjnego w Janowicach;
 Wójt z sołtysami uczestniczył w corocznym Forum Sołtysów w Katowicach;
 odbyły się w gminie jubileusze małżeńskie;
 do OSP Kaniów dotarł pierwszy w Gminie ciężki samochód pożarniczy.
Wójt we własnym imieniu i Pana Przewodniczącego zaprosił wszystkich na uroczystą sesję, która
odbędzie się 29 grudnia br. o godz. 1330 w budynku Urzędu.
Brak uwag do sprawozdania Wójta.
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Ad.5
Rada Gminy w składzie 13 radnych przystąpiła do rozpatrzenia projektów uchwał.
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy w dniu 11
grudnia 2017 roku jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekty poszczególnych uchwał.
Następnie Przewodniczący przystąpił do rozpatrzenia projektów uchwał w sprawie:
1) Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina,
2) Uchwała w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok 2018
Na sesję dotarł o godz. 1520 radny Jerzy Borutka.
Przewodniczący odczytał uchwały RIO oraz opinię Komisji Budżetu i Finansów:
 uchwała Nr 4200/I/167/2017 z dnia 17 listopada 2017 roku I Składu Orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy
Bestwina projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bestwina
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu
 uchwała Nr 4200/I/166/2017 z dnia 17 listopada 2017 roku I Składu Orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy
Bestwina projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu
 opinia Komisji Budżetu i Finansów w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok 2018 oraz
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Opinia stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu
Przewodniczący poinformował zgromadzonych, że projekty uchwał były szeroko omawiane na
posiedzeniu komisji stałych i zapytał czy ktoś chce zabrać głos w sprawie wyżej wymienionych
uchwał.
 Maria Maroszek – poinformowała, że otrzymała pismo ZNP oddział w Bestwinie z prośbą o
zabezpieczenie środków finansowych w przyszłorocznym budżecie na podniesienie
wynagrodzeń dla pracowników niepedagogicznych. Dotyczy to wzrostu minimalnego
wynagrodzenia do 2 100,00 zł.
 Wójt – zabezpieczenie środków na wynagrodzenia pracowników nie jest w kompetencji Rady
Gminy tylko jednostek oświatowych dla których są przyznane środki, a płaca minimalna musi
zostać zachowana.


Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXII/250/2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Bestwina, została przyjęta 14 głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu
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Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXII/251/2017 w sprawie budżetu gminy Bestwina na
rok 2018, została przyjęta 14 głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu
Obrady opuściła o godz. 1550 radna Magdalena Wodniak-Foksińska

3) 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,
4) Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/158/2016 z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie
budżetu Gminy Bestwina na rok 2017
Wyjaśnień udzielił Wójt informując, że do wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się 2
zadania:
1. Montaż instalacji fotowoltaicznej. Będzie składany wniosek do RPO Województwa Śląskiego
na dofinansowanie montażu paneli fotowoltaicznych na posesjach prywatnych mieszkańców,
dofinansowania to 85% kosztów, a wkład mieszkańców to 15%.
2. Modernizacja budynku UG Bestwina. Na chwilę obecną jest tworzona dokumentacja, po jej
uzyskaniu będzie można aplikować o środki finansowe miedzy innymi u konserwatora
zabytków. Remont budynku obejmować będzie przede wszystkim odwodnienie, częściowy
remont dachu, schody wejściowe.
Zmiany w uchwale budżetowej dotyczą ostatecznych korekt na ten rok. Nie zakłada się już w
obecnym roku żadnych innych zmian. Uchwała ta była szczegółowo omawiana na wspólnym
posiedzeniu komisji stałych. W większości przypadków są to przesunięcia między działami i
paragrafami.


Brak dyskusji i uwag.



Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXII/252/2017 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 10 do nin. protokołu



Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXII/253/2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr
XXI/158/2016 Rady Gminy Bestwina z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu
Gminy Bestwina na rok 2017, została przyjęta 13 głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do nin. protokołu

5) Uchwała w sprawie niedochodzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie
Bestwina lub jej jednostkom organizacyjnym, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza
100 zł.
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Wyjaśnień udzielił Wójt informując, że uchwała ta miała zostać podjęta na poprzedniej sesji jednak
została wycofana. Po zasięgnięciu opinii nadzoru prawnego zostaje wprowadzona na niniejszej sesji.


Brak dyskusji i uwag.



Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXII/254/2017 w sprawie niedochodzenia należności
cywilnoprawnych przypadających Gminie Bestwina lub jej jednostkom organizacyjnym,
których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 zł., została przyjęta 13 głosami „za”, tj.
jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do nin. protokołu

6) Uchwała w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę,
Wójt Gminy wyjaśnił, że uchwała ta dotyczy przedłużenia czasu obowiązywania istniejących
taryf za zaopatrzenie w wodę. Uchwała ta dotyczy mieszkańców południowej części gminy
zasilanej przez AQUA z Bielska-Białej. Zgodnie z obowiązującą ustawą niniejsza uchwała musi
zostać podjęta.


Brak dyskusji i uwag.



Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXII/255/2017 w sprawie przedłużenia czasu
obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę, została przyjęta 13 głosami „za”, tj.
jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do nin. protokołu.

7) Uchwała w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2018,
Wójt Gminy wyjaśnił, że projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Kierownik GOPS
na wspólnym posiedzeniu komisji stałych. W projekcie uchwały zostały naniesione drobne
poprawki dotyczące znalezionych literówek.


Brak dyskusji i uwag.



Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXII/256/2017 w sprawie Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018, została przyjęta 13
głosami „za” tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do nin. protokołu.
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8) Uchwała w sprawie ustanowienia zasad, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego
jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta,
Wójt wyjaśnił, że taka uchwała była już podejmowana na wcześniejszej sesji, jednakże nadzór
prawny wprowadził zmiany w jednym punkcie, dlatego trzeba ponownie przyjąć uchwałę.


Brak dyskusji i uwag.



Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXII/257/2017 w sprawie ustanowienia zasad, na jakich
przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała
dieta, została przyjęta 13 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do nin. protokołu.

Ad 6. Informacje bieżące
Brak bieżących tematów, Przewodniczący zaproponował aby głos przekazać radym powiatowym.
Głos zabrał radny powiatowy Bogusław Stolarczyk informując, że są złożone wnioski o środki
finansowe aby można było wykonać kolejne inwestycje na terenie gminy.
Zaplanowane główne inwestycje to:
- przepust na ul. Krakowskiej,
- budowa ronda przy piekarni,
- dokończenie remontu ul. Krakowskiej.
W imieniu części mieszkańców złożył również propozycję aby istniejące od kilku lat rondo nazwać
imieniem dr Franciszka Magii.
Na zakończenie złożył życzenia świąteczne w imieniu swoim i pozostałych radnych powiatowych.
 Radna Maria Maroszek – zapytała radnych powiatowych o kontynuację remontu ul. Kościelnej
na północ od kościoła.
 Radny powiatowy Bogusław Stolarczyk poinformował, że nie ma jej w projekcie budżetu na
2018 rok, ale starosta obiecał, że będzie ona dokończona
 Przewodniczący Rady poparł wniosek o remont ul. Ludowej w Kaniowie, gdyż jest ona w bardzo
złym stanie technicznym, a służy dojeżdżającym do Czechowic mieszkańcom Bestwinki i
północnej części Bestwiny.
Ad 7. Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich.
Przewodniczący przedstawił protokół z zebrania Rady Sołeckiej w Kaniowie z dnia 14.11.2017r.
Wnioski do Urzędu Gminy:
1- Odnowienie oświetlenia w Parku Wiejskim
2- Obsypanie poboczy dróg, które tego wymagają
3- Ufundowanie sztandaru dla szkoły podstawowej
4- Utwardzenie drogi Gawlików w okolicach drogi technologicznej
5- Doprowadzenie do uruchomienia przystanku PKS na ul. Jawiszowickiej
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6- Wystosowanie pism do starostwa o wyczyszczenie studzienek odwadniających na drogach
powiatowych, poprawy przejść dla pieszych w rejonie ul. Bat.Chłopskich, Kóski, Grobel
Borowa. Przegląd i poprawa oznakowania pionowego ulic.
Protokół stanowi załącznik nr 16 do nin. protokołu.
W ramach wniosków i zapytań radnych głos zabrał:
 Radny Łukasz Furczyk – podziękowania dla radnych powiatowych za zrealizowanie część
wniosków rad sołeckich oraz prośba o zwiększenie środków finansowych na pielęgnację drzew
przy drogach powiatowych. Po ostatnich wichurach widać, że brakuje dokładniejszej pielęgnacji.
 Przewodniczący Rady – podziękował władzom gminnym za remonty dróg gminnych.
 Sołtys Marek Pękala – wyraził nadzieję, że wnioski rady sołeckiej złożone do radnych
powiatowych będą zrealizowane. Podziękował również za wykonane podwyższenie przejścia dla
pieszych przy szkole podstawowej w Kaniowie.
 Radny Stanisław Nycz – również podziękował za wykonane naprawy dróg na terenie Bestwiny.
Ad 9.
Dziękując wszystkim za udział w obradach, za dyskusję, Przewodniczący Rady zamknął XXXII sesję
Rady Gminy Bestwina w dniu 14 grudnia 2017 roku. Sesja rozpoczęła się o godz.1500, a zakończyła
o godz. 1615.
Protokolant

Przewodniczący Rady

Joanna Grygierzec

Jerzy Stanclik
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