Bestwina, 10 listopad 2016r.
BR.0002.7.2016

P r o t o k ó ł Nr XX/2016
z sesji Rady Gminy Bestwina odbytej w dniu 10 listopada 2016 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 12 radnych. W
obradach uczestniczył po zaprzysiężeniu nowo wybrany radny Radosław Mróz. Następnie
dotarł na obrady radny Marek Szymański. Nieobecnymi radnymi byli: Mariusz Solich,
Łukasz Greń.
Protokół obejmuje uchwały Rady Gminy Bestwina od Nr XX/145/2016 do Nr XX/156/2016.
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, radni Rady Powiatu
Bielskiego: Jan Stanclik, Bogusław Stolarczyk, Grzegorz Gawęda, Sołtys Sołectwa
Bestwinka Teresa Paruch-Ryś, Sołtys Sołectwa Kaniów Marek Pękala, Dyrektor Biblioteki
Publicznej Teresa Lewczak, kierownik Referatu ST Mariusz Szlosarczyk, Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej Marcin Furczyk, Kierownik ORiSW w Kaniowie Łukasz
Wojsław, Redaktor Naczelny „Magazynu Gminnego” Sławomir Lewczak.
Porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Zaprzysiężenie nowo wybranego radnego Rady Gminy Bestwina.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przedstawienie porządku obrad Rady Gminy.
5. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy nr XIX/2016 z dnia 29 września 2016r.
6. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1) zmiany Uchwały Nr XII/91/2015 Rady Gminy Bestwina z dnia 10 grudnia 2015 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina,
2) zmiany Uchwały Nr XII/92/2015 z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu
Gminy Bestwina na rok 2016,
3) określenia na 2017 rok stawek podatku od środków transportowych,
4) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego
podatku obowiązujących w Gminie Bestwina w 2017 roku,
5) określenia wzorów informacji i deklaracji o podmiocie i przedmiocie opodatkowania
niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku leśnego,
podatku rolnego,
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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,
7) nabycia lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie,
8) zbycia nieruchomości,
9) zmiany Uchwały Rady Gminy Bestwina XVIII/133/2016 z 30 czerwca 2016 roku w
sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, księgowo-finansowej
i organizacyjnej dla jednostek organizacyjnych gminy Bestwina.
8. Informacje bieżące.
9. Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich.
10. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania.
11. Zamknięcie sesji.
6)

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 XX 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 zwrócił się do Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej
o zaprzysiężenie nowo wybranego radnego.
Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej podziękował za zaproszenie i zwrócił się do
nowo wybranego radnego o złożenie ślubowania zgodnie z art. 23a ustawy o samorządzie
gminnym.
Po odczytaniu roty ślubowania proszę radnego o powstanie i wypowiedzenie słowa
„Ślubuję”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg”.
Rota ślubowania:
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki
radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej
mieszkańców”.
Nowo wybrany radny po wysłuchaniu roty ślubowania wypowiedział słowa „Ślubuję, tak mi
dopomóż Bóg”.
Ad.3
Sekretarzem obrad, zgodnie z harmonogramem, jednogłośnie wybrany został radny Roman
Pacyga.
Ad.4
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Stanclik przedstawił porządek obrad, który otrzymali
wszyscy radni (zał. nr 4 do nin. protokołu).
Następnie na wniosek Wójta Gminy Bestwina wniósł o wprowadzenie do porządku obrad
dodatkowych projektów uchwał:
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 uchylenia uchwał Rady Gminy Bestwina w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg
publicznych na terenie sołectwa Bestwina, Bestwinka, Janowice, Kaniów
 zmiany uchwały w sprawie nabycia nieruchomości i ustanowienia służebności gruntowej
 przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności
zwierząt na terenie gminy Bestwina
Głos zabrał Wójt Gminy Bestwina informując radnych, że poszczególne projekty uchwał
zostaną omówione przy głosowaniach.
Przewodniczący Rady Jerzy Stanclik zapytał radnych, czy są inne propozycje.
Wobec braku innych propozycji w pierwszej kolejności poddał pod głosowanie wniosek
Wójta o wprowadzenie do porządku obrad poszczególnych projektów uchwał w sprawie:
 uchylenia uchwał Rady Gminy Bestwina w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg
publicznych na terenie sołectwa Bestwina, Bestwinka, Janowice, Kaniów
Wniosek o wprowadzenie projektu uchwały został przyjęty jednogłośnie 12 głosami „za”.
 zmiany uchwały w sprawie nabycia nieruchomości i ustanowienia służebności gruntowej
Wniosek o wprowadzenie projektu uchwały został przyjęty jednogłośnie 12 głosami „za”.
 przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności
zwierząt na terenie gminy Bestwina
Wniosek o wprowadzenie projektu uchwały został przyjęty jednogłośnie 12 głosami „za”.
Przewodniczący zaproponował, aby nowe projekty uchwał został wprowadzony do porządku
obrad w punkcie 7 w podpunkcie 10), 11) i 12).
Kolejno poddał pod głosowanie zmieniony porządek obrad, który w wyniku głosowania
został przyjęty 12 głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Porządek obrad po wprowadzonych zmianach:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Zaprzysiężenie nowo wybranego radnego Rady Gminy Bestwina.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przedstawienie porządku obrad Rady Gminy.
5. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy nr XIX/2016 z dnia 29 września 2016r.
6. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1) zmiany Uchwały Nr XII/91/2015 Rady Gminy Bestwina z dnia 10 grudnia 2015 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina,
2) zmiany Uchwały Nr XII/92/2015 z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu
Gminy Bestwina na rok 2016,
3) określenia na 2017 rok stawek podatku od środków transportowych,
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określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego
podatku obowiązujących w Gminie Bestwina w 2017 roku,
5) określenia wzorów informacji i deklaracji o podmiocie i przedmiocie opodatkowania
niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku leśnego,
podatku rolnego,
6) 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,
7) nabycia lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie,
8) zbycia nieruchomości,
9) zmiany Uchwały Rady Gminy Bestwina XVIII/133/2016 z 30 czerwca 2016 roku w
sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, księgowo-finansowej
i organizacyjnej dla jednostek organizacyjnych gminy Bestwina,
10) uchylenia uchwał Rady Gminy Bestwina w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg
publicznych na terenie sołectwa Bestwina, Bestwinka, Janowice, Kaniów,
11) zmiany uchwały w sprawie nabycia nieruchomości i ustanowienia służebności
gruntowej,
12) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu
bezdomności zwierząt na terenie gminy Bestwina.
8. Informacje bieżące.
9. Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich.
10. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania.
11. Zamknięcie sesji.
4)

Ad.5
Przewodniczący Jerzy Stanclik stwierdził, że protokół nr XIX/2016 z sesji Rady Gminy
Bestwina z dnia 29 września 2016 roku sporządzony został prawidłowo i znajduje się do
wglądu na sali obrad, 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 11 głosami „za”
i 1 głosem „wstrzymującym się”.
Na obrady dotarł o godz. 1510 radny Marek Szymański.
Ad.6
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej przedstawił Wójt Gminy Artur Beniowski:
 odbyły się trzy zebranie wiejskie w Bestwince, Bestwinie i Janowicach;
 młodzieżowe drużyny pożarnicze z terenu Gminy brały udział w powiatowych
zawodach;
 kończone są prace nad przyszłorocznym budżetem gminy;
 dobiegają końca prace nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy, na kolejnej sesji odbędą się głosowania dotyczące tej uchwały;
 podpisana została umowa ze Szpitalem Pediatrycznym w Bielsku-Białej zgodnie
z pojętą uchwałą o przekazaniu środków finansowych;
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 uczestniczyłem w inauguracji roku akademickiego na Akademii TechnicznoHumanistycznej;
 zostały złożone w ramach naboru do lokalnej grupy działania Ziemia Bielska
dwa wnioski na zagospodarowanie terenów (plac zabaw z siłowniami zewnętrznymi)
na terenie Bestwiny i Bestwinki;
 zostały wręczone przeze mnie w obecności Pana Sekretarza nagrody z okazji Dnia
Nauczyciela;
 z Przewodniczącym Rady przekazałem dwa dni temu kluczyki do radiowozu dla
Komisariatu Policji w Czechowicach-Dziedzicach;
 odbył się Konwent Śląskiego Związku Gmin i Powiatów – tematy omawiane to przede
wszystkim reforma edukacji oraz reforma prawa wodnego, które jednak nie będzie
wchodziło w życie od nowego roku;
 w ubiegłym tygodniu wręczono w Bielsku nagrodę im. Ks. Londzina, nagrodę
otrzymał Pan Wojciech Waligóra mieszkaniec gminy Porąbka;
 została wykonana nakładka asfaltowa na ul. Podzamcze, trwają jeszcze prace
wykończeniowe, przy okazji zostało założone oświetlenie od ul. Krakowskiej do
ul. Studziennik;
 na ul. Kościelnej został wymieniony chodnik ze środków gminnych, a następnie
powiat sfinansuje prace związane z odwodnieniem i nakładką asfaltową na drodze;
 wraz z samorządem czechowickim gmina Bestwina przymierza się w przyszłym roku
do utworzenia tzw. spółdzielni socjalnej, na którą jest możliwość uzyskania środków
zewnętrznych. Działalność takiej spółdzielni będzie polegała na sprawowaniu opieki
nad ludźmi starszymi, schorowanymi i samotnymi. Gdy będą znane szczegóły
dotyczące utworzenia spółdzielni zostanie to przedstawione radnym;
 w związku z obchodami święta 11 Listopada zapraszam jutro na mszę która w tym
roku odbędzie się w Kaniowie, a następnie przemarsz na cmentarz pod pomnik
poległych i złożenie kwiatów;
 w przyszłą sobotę tj. 19 listopada zapraszam na godz. 1600 do Stowarzyszenia Razem
na spotkanie podsumowujące połowę kadencji;
 24 listopada tj. czwartek o godz. 1700 odbędzie się w Gminnej Bibliotece w Bestwinie
spotkanie z Panem Wojciechem Jagielskim – reporterem wojennym i autorem książek.


Brak zapytań i dyskusji

Ad.7
Rada Gminy w składzie 13 radnych przystąpiła do rozpatrzenia projektów uchwał.
Opinie do projektów uchwał, wypracowane na wspólnym posiedzeniu komisji stałych w dniu
7 listopada 2016 roku, przedstawiał Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Stanclik.
Przewodniczący Jerzy Stanclik przystąpił do rozpatrzenia projektów uchwał w sprawie:
1) zmiany Uchwały Nr XII/91/2015 Rady Gminy Bestwina z dnia 10 grudnia 2015 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina,
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2) zmiany Uchwały Nr XII/92/2015 z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu
Gminy Bestwina na rok 2016,
Wyjaśnień do w/w projektów uchwał udzielił Wójt, który nadmienił, że dokładne
wyjaśnienia zostały przedstawione na posiedzeniu komisji wspólnej.
Zmiany w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina
dotyczą wprowadzenia nowych zadań związanych z:
- wykonaniem ogrzewania w budynku Muzeum Regionalnego w Bestwienie
- wykonaniem placów zabawa wraz z siłowniami zewnętrznymi w Bestwinie
i Bestwince.
Na zadanie te zostały złożone wnioski do lokalnej grupy działania.
Zmiany w budżecie to przede wszystkim zwiększenie w dziale 754 – Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 100 000 zł. na dofinansowanie zakupu
samochodów na potrzeby OSP w Kaniowie i Bestwince.


Brak dyskusji i uwag.

 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy, 14 głosami
„za” pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr
XII/91/2015 Rady Gminy Bestwina z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Bestwina,


Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XX/145/2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr
XII/91/2015 Rady Gminy Bestwina z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina, została przyjęta 13 głosami „za”,
tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.

 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy, 14 głosami
„za” pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr
XII/92/2015 z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok
2016,


Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XX/146/2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr
XII/92/2015 z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok
2016, została przyjęta 13 głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu.

3) określenia na 2017 rok stawek podatku od środków transportowych,
Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Wójt.
Stawki podatku od środków transportowych wzorem lat ubiegłych nie zostają zmienione.
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Brak dyskusji i uwag.

 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy,
w głosowaniu 13 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się” pozytywnie
zaopiniowały projekt uchwały w sprawie określenia na 2017 rok stawek podatku od
środków transportowych,


Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XX/147/2016 w sprawie określenia na 2017 rok
stawek podatku od środków transportowych, została przyjęta 11 głosami „za”
i 2 głosami „wstrzymującymi się”.
Uchwała stanowi załącznik nr 7do nin. protokołu.

4) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego
podatku obowiązujących w Gminie Bestwina w 2017 roku,
Wyjaśnień do projektu udzielił Wójt Gminy.
Podatki w trzech przypadkach zostały obniżone.
- Podatek od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – od 1 m2
powierzchni użytkowej z 10,60 zł. na 10,59 zł.
- Podatek od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń
zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych przez
podmioty udzielające tych świadczeń z 4,65 zł. na 4,61 zł.
- Podatek od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami
powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – od 1 hektara
powierzchni z 4,58 zł. na 4,54 zł.
Pozostała wysokość stawek podatkowych została bez zmian.


Brak dyskusji i uwag.

 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy,
w głosowaniu 13 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowały
projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz
zwolnień od tego podatku obowiązujących w Gminie Bestwina w 2017 roku


Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XX/148/2016 w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku obowiązujących
w Gminie Bestwina w 2017 roku, została przyjęta 11 głosami „za” i 2 głosami
„wstrzymującymi się”.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu.

5) określenia wzorów informacji i deklaracji o podmiocie i przedmiocie opodatkowania
niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku leśnego,
podatku rolnego,
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Wyjaśnień do projektu udzielił Wójt Gminy.
Nowe wzory deklaracji obowiązują tylko tych mieszkańców, którzy składają deklaracje
obecnie.


Brak dyskusji i uwag.

 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy, 14 głosami
„za” pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie określenia wzorów informacji
i deklaracji o podmiocie i przedmiocie opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru
podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku rolnego


Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XX/149/2016 w sprawie określenia wzorów
informacji i deklaracji o podmiocie i przedmiocie opodatkowania niezbędnych do
wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku rolnego
została przyjęta 13 głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu.

6) 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
Jest to uchwała podejmowana każdego roku, jest ona niezbędna aby gmina mogła ogłosić
nabór na konkursy na tzw. zadania publiczne - wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej oraz w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży w tym przede
wszystkim ich wypoczynku i organizacji czasu wolnego.


Brak dyskusji i uwag.

 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy, 14 głosami
„za” 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 XX/150/2016 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 13 głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu.

7) nabycia lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie,
Wyjaśnień udzielił Wójt Gminy
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Przyjęcie uchwały pozwoli na podjęcie negocjacji dotyczących zakupu mieszkania od
Państwa Waluś, które znajduje się w budynku Muzeum Regionalnego w Bestwienie.


Brak dyskusji i uwag.

 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy, 12 głosami
„za” i 1 głosem „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały
w sprawie nabycia lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie


Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XX/151/2016 w sprawie nabycia lokalu
mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie, została przyjęta 12 głosami „za” i 1 głosem
„wstrzymującym się”.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do nin. protokołu.

8) zbycia nieruchomości,
Wyjaśnień udzielił Wójt Gminy.
Zbycie nieruchomości dotyczy dwóch działek leżących na terenie Kaniowa, są to tereny
po byłym wysypisku odpadów z elektrociepłowni oraz wysypisku odpadów gminnych.
Uchwała ta wiąże się z zainteresowaniem zakupu tych terenów przez Wojewódzki
Ośrodek Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej w celu budowy Ośrodka Doskonalenia
Techniki Jazdy. Ostateczna decyzja będzie podjęta po wejściu w życie przepisów
nakazujących posiadanie takich ośrodków przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu
Drogowego.
Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem, czy wybudowany plac to również jest
budowla od której płaci się odpowiedniej wysokości podatek.
Wójt potwierdził, że plac również jest budowlą od której odprowadza się podatek.


Brak dyskusji i uwag.

 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy, 13 głosami
„za” pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości


Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XX/152/2016 w sprawie zbycia nieruchomości,
została przyjęta 13 głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do nin. protokołu.

9) zmiany Uchwały Rady Gminy Bestwina XVIII/133/2016 z 30 czerwca 2016 roku
w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, księgowo-finansowej
i organizacyjnej dla jednostek organizacyjnych gminy Bestwina
Wyjaśnień do projektu udzielił Wójt Gminy.
W momencie likwidacji Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli księgowość
została przeniesiona do Urzędu Gminy odpowiednią uchwałą. Obecnie jest możliwość
9

przeniesienia obsługi księgowej opieki społecznej, dlatego wcześniej podjęta uchwał
musi zostać zmieniona.


Brak dyskusji i uwag.

 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy, 13 głosami
„za” pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy
Bestwina XVIII/133/2016 z 30 czerwca 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej
obsługi administracyjnej, księgowo-finansowej i organizacyjnej dla jednostek
organizacyjnych gminy Bestwina


Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XX/153/2016 w sprawie zmiany Uchwały Rady
Gminy Bestwina XVIII/133/2016 z 30 czerwca 2016 roku w sprawie organizacji
wspólnej obsługi administracyjnej, księgowo-finansowej i organizacyjnej dla
jednostek organizacyjnych gminy Bestwina została przyjęta 13 głosami „za”, tj.
jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do nin. protokołu.

10) uchylenia uchwał Rady Gminy Bestwina w sprawie zaliczenia dróg do kategorii
dróg publicznych na terenie sołectwa Bestwina, Bestwinka, Janowice, Kaniów
Wyjaśnień do projektu udzielił Wójt Gminy.
Najwyższa Izba Kontroli w zaleceniach pokontrolnych wskazała, że uchwała dotycząca
dróg, która została podjęta kilkanaście lat temu powinna być już zweryfikowana
i wskazała aby podjąć nową uchwałę. Uchwała została podjęta w ostatnim czasie
natomiast nadzór prawny Wojewody dopatrzył się dwóch uchybień i zalecono nam aby
całość uchwały została uchylona. Obecnie prawnicy pracują na tym, czy będzie potrzeba
uchwalać nowe uchwały, czy Najwyższa Izba Kontroli zostanie usatysfakcjonowana tym,
że podjęliśmy już jakieś kroki.


Brak dyskusji i uwag.

 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy, 13 głosami
„za” pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwał Rady Gminy
Bestwina w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg publicznych na terenie sołectwa
Bestwina, Bestwinka, Janowice, Kaniów
 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XX/154/2016 w sprawie uchylenia uchwał Rady
Gminy Bestwina w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg publicznych na terenie
sołectwa Bestwina, Bestwinka, Janowice, Kaniów została przyjęta 13 głosami „za”, tj.
jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do nin. protokołu.
11) zmiany uchwały w sprawie nabycia nieruchomości i ustanowienia służebności
gruntowej
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Wyjaśnień do projektu udzielił Wójt Gminy.
Zmiany dotyczą uchwały, która została podjęta na potrzeby nabycia gruntów pod
przepompownię oraz dojazd do przepompowni. W początkowym etapie były to dwie
działki. W międzyczasie pojawiła się możliwość zmiany tak, że nabycie nieruchomości
dotyczyć będzie jednej działki. Jest to dużo korzystniejsze dla gminy.


Brak dyskusji i uwag.

 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy, 13 głosami
„za” pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie
nabycia nieruchomości i ustanowienia służebności gruntowej


Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XX/155/2016 w sprawie zmiany uchwały
w sprawie nabycia nieruchomości i ustanowienia służebności gruntowej została
przyjęta 13 głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do nin. protokołu.

12) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu
bezdomności zwierząt na terenie gminy Bestwina
Wyjaśnień do projektu udzielił Wójt Gminy.
Projekt uchwały poszerzony jest w paragrafie 8 o informację dotyczącą wskazania
czasowego miejsca dla zwierząt gospodarskich.


Brak dyskusji i uwag.

 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy, 13 głosami
„za” pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy
Bestwina


Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XX/156/2016 w sprawie przyjęcia programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na
terenie gminy Bestwina została przyjęta 13 głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 16 do nin. protokołu.

Ad 8. Informacje bieżące
1- Wójt zwrócił się do radnych o przeanalizowanie otrzymanego przez nich projektu statutu
Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego w celu podjęcia w najbliższej przyszłości
decyzji o przystąpieniu do związku.
2- Przewodniczący Jerzy Stanclik odczytał uchwałę Rady Miejskiej Mikołowa w sprawie
sprzeciwu wobec likwidacji Kopalni Węgla Kamiennego „Krupiński” w Suszcu
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Przewodniczący zwrócił się do radnych o przegłosowanie czy radni przychylają się do
w/w uchwały.
W wyniku głosowania 9 radny „za”, 2 radnych „przeciw” i 2 radnych „wstrzymujących
się” większością głosów radni przychylili się do poparcia sprzeciwu wobec likwidacji
Kopalni Węgla Kamiennego „Krupiński” w Suszcu.
Pismo stanowi załącznik nr 17 do nin. protokołu
3- Przewodniczący odczytał pismo Pana Mariusza Szlosarczyka w sprawie ujęcia w planie
budżetowym na 2017 rok środków finansowych na uregulowanie stanu własności drogi
tj. ul. Rzecznej w Bestwince.
Wójt poinformował, że ze względu na krótki czas od moment wpłynięcia pisma nie ma
możliwości udzielenia konkretnych odpowiedzi.
Pismo stanowi załącznik nr 18 do nin. protokołu
Ad 9. Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich.
Przewodniczący przedstawił wnioski z zebrań wiejskich i rad sołeckich.
I.
Do Rady Gminy wpłynął protokół z Zebrania Wiejskiego w Bestwinie.
Wnioski z zebrania wiejskiego w Bestwinie z dnia 9.10.2016 r.:
- Rozważenie możliwości odbioru śmieci małymi samochodami;
- Oczyszczenie przepustów i rowów przy ul. Podleskiej;
- Wyasfaltowanie parkingu przy strażnicy w Bestwinie;
- Wykonanie drogi jednokierunkowej na ul. Młyńskiej bocznej lub rozważyć możliwość
wykupienia gruntów w celu uzyskania mijanek;
- Ustawienie znaków ostrzegawczych przed ul. Młyńską na ul. Witosa;
- Zrobienie przeglądu chodnika na ul. Bialskiej;
- Zwrócenie się do Powiatowego Zarządu Dróg o uzupełnienie pobocza przy ul.
Krakowskiej między stawami;
- Wykonanie bieżni wraz z infrastrukturą wokół boiska w Bestwinie;
Protokół stanowi załącznik nr 19 do nin. Protokołu.

II.

Do Rady Gminy wpłynął protokół z Zebrania Wiejskiego w Bestwince oraz pisma od
Rady Sołeckiej w Bestwince.

Wnioski z zebrania wiejskiego w Bestwince z dnia 30.09.2016
- Wycięcie wszystkich drzew na ul. Dworkowej;
- Dalsze asfaltowanie ul. Magi do ul. Starowiejskiej;
- Poczynić starania o pozyskanie funduszy zewnętrznych na odwodnienie (drenowanie)
terenów w sołectwie Bestwinka;
Protokół stanowi załącznik nr 20 do nin. Protokołu.

Wnioski z zebrania Rady Sołeckiej z dnia 26.10.2016r.
- Założyć lampę nad kładką przez Łękawkę łączącą ul. Rzeczną i ul. Wiśniową;
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- Wymienić tablicę ogłoszeń przy remizie.
Protokół stanowi załącznik nr 21 do nin. Protokołu.
Propozycje do budżetu na 2017 rok w Sołectwie Bestwinka:
- Remont ul. Rzecznej z odwodnieniem;
- Remont ul. Podpolec;
- Remont przystanku autobusowego na ul. Witosa (naprzeciw sklepu Pana Gawędy).
Protokół stanowi załącznik nr 22 do nin. Protokołu.
III.

Do Rady Gminy wpłynął protokół z Zebrania Wiejskiego w Janowicach.

Wnioski z zebrania wiejskiego w Janowicach z dnia 16.10.2016r.
- Utwardzenie przystanku na Niklówce;
- Remont ul. Miodowej – bocznej;
- Budowa oświetlenia ul. Janowickiej od ul. Pszczelarskiej w kierunku centrum;
- Wzmożone kontrole prędkości;
- Remont ul. Podlesie;
- Udrożnienie studzienek przy ul. Janowickiej;
- Zbudowanie, powiększenie parkingu przy szkole;
- Wyremontowanie chodników od kościoła do szkoły;
- Remont ul. Borowej;
- Wycinka gałęzi przy ul. Podlesie;
- Rozbudowa terenów rekreacyjnych;
- Wykonanie przeglądów przepustów pod ul. Pszczelarską
- Budowa placu zabaw na terenach rekreacyjnych.
Protokół stanowi załącznik nr 23 do nin. Protokołu.
IV.

Do Rady Gminy wpłynął Protokół Zebrania Rady Sołeckiej w Kaniowie.

Wnioski z zebrania Rady Sołeckiej z dnia 25.10.2016r.
- Wykonać remont chodnika na ul. Kóski obok cmentarza i Parafii;
- Dokonać poszerzenia przepustu na ul. Myśliwskiej obok Stawu pana Sowy.
Protokół stanowi załącznik nr 24 do nin. Protokołu.
Obrady opuściła o godz. 1600 radna Magdalena Foksińska-Wodniak
W ramach wniosków i zapytań radnych głos zabrali:
Radny Stanisław Nycz zwrócił się z pytaniem do Wójta jakie był cel rozebrania chodnika od
figury św. Jana do kościoła.
Pan Wójt wyjaśnił, że stan chodnika nie był w bardzo złym stanie, ale warunkiem wykonania
nakładki asfaltowej przez starostwo na całej ul. Kościelnej było odnowienie krawężników a
jednocześnie chodnika wzdłuż całej drogi.
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Przewodniczący Jerzy Stanclik podziękował radnym powiatowym za inwestycje mostowe
wykonane na terenie gminy Bestwina. Wyraził obawę czy w związku z tym, że poniżej mostu
pobierana jest woda na magazyny rybne inwestycja zostanie zakończona zanim zacznie się
okres połowu karpia.
Pan Zastępca Wójta wyjaśnił, że po konsultacji z kierownikiem robót firma powinna zdążyć z
robotami ziemnymi, ale wiele zależy od warunków pogodowych. Jednakże do 25 listopada
muszą oddać inwestycje. Kierownik robót a równocześnie właściciel firmy rozmawiał w tej
sprawie z gospodarzami i zdaje sobie sprawę z problemu.
Radny Jerzy Borutka – zwrócił się z pytaniem o krzyż w Janowicach, czy są jakieś nowe
informacje.
Pan Wójt – poinformował, że w sprawę jest mocno zaangażowany radny powiatowy z
sołectwa Janowice Pan Jan Stanclik. Dzięki jego zabiegom pani konserwator zabytków
wykonała kosztorys wyceny naprawy tego krzyża. Opiewa on na kwotę 27 tys. zł. Ja jak i pan
Stanclik rozmawialiśmy z Panem Starostą i mamy spotkać się w przyszłym tygodniu w trójkę
i doprecyzować szczegóły. Krzyż stoi na terenie Skarbu Państwa którego administratorem jest
Starostwo Powiatowe. Starosta zadeklarował dołożenie połowy kwoty przeznaczonej na
naprawę, druga połowa jest wpisana do budżetu gminy na następny rok. Ksiądz zorganizował
zbiórkę i pieniądze mogłyby zostać przeznaczone na wykonanie ogrodzenie wokół krzyża
gdyż nie ma tego w projekcie remontu.
Pan radny powiatowy Jan Stanclik – przedstawił stanowisko dotyczące wniosków jakie padły
na zebraniu wiejskim w Bestwinie.
- Pobocze miedzy stawami – remont ul. Krakowskiej na odcinku miedzy stawami
przeprowadzony został w 2014 roku i podlega gwarancji. Zarząd Dróg przeprowadzi
oględziny niniejszego odcinka drogi wspólnie z wykonawcą. Jeżeli stwierdzone zostanie,
że zły stan wynika ze złego wykonania przez wykonawcę, zostanie on zobligowany do
naprawy.
- Na ul. Bialskiej na wysokości posesji nr 70, 74 jest duże pękniecie asfaltu w miejscu
łączenia – będzie to naprawione.
- Suche drzewa na ul. Krakowskiej – zostaną przeprowadzone oględziny i prawdopodobnie
skierowane zostanie do gminy o usuniecie tych drzew.
- Sprawa dotycząca ul. Janowickiej, na której gromadzi się woda w widocznych ubytkach
asfaltu - starostwo zadeklarowało doraźne naprawienie.
Pan Sołtys sołectwa Kaniów Marek Pękala – przedstawił kilka bieżących spraw:
- prośba o wycięcie chaszczy wzdłuż chodnika przy ul. Żwirowej;
- prośba o powołanie komisji aby przeglądnąć drogi i pobocza i zwrócić uwagę na sadzenie
przez prywatnych właścicieli drzewek, krzewów w poboczach dróg;
- zamontowanie tabliczek z numerami posesji, które znajdują się w odnogach ulicy
Młyńskiej, brak tabliczek stwarza niedogodności związane ze znalezieniem
poszczególnych posesji;
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-

-

mieszkańcy ul. Rybackiej zwracają się z prośbą do radnych powiatowych o interwencję w
sprawie bardzo złego stanu drogi, która po części jest pokryta dziurawym asfaltem, a po
części płytami betonowymi;
prośba o wyczyszczenie studzienek.

Pan Wójt – Jeżeli chodzi o tabliczki to prośba o podanie do referatu ST numery posesje o
które chodzi i zostaną one uzupełnione. Studzienki w większości przypadków są przy drodze
powiatowej więc prośba o zgłoszenie o które studzienki chodzi – będą one wyczyszczone po
interwencji gminy. Jeżeli chodzi o ul. Rybacką, zostanie informacja przekazana do starostwa,
a chodnik na ul. Żwirowej trzeba najpierw sprawdzić na czyim terenie się znajduje, jeżeli na
gminny to w okresie zimowym te największe zakrzaczenia zostaną usunięte.
Radna Maria Maroszek – apel do radnych powiatowych o przegląd drzew na ul. Bialskiej - są
zgłoszenia od mieszkańców o suchych konarach. Drugą sprawą są kamienie stawiane przez
mieszkańców przy drodze np. przy ul. Godynia, Podleskiej, Lipowej. Jak sprawdzić do kogo
należy teren zielony przy danej posesji. Prośba o naprawę na ul. Młyńskiej studzienki, która
jest oberwana.
Pan Wójt – stawiane kamienie przez właścicieli posesji znajdują się na prywatnym terenie.
Radny Roman Pacyga – prośba o dopisanie do czyszczenia studzienek mostu na Białce gdyż
jest on dość mocno zanieczyszczony.
Pan Marek Szymański – zwrócił się z zapytaniem o obiady w szkole, dotyczy to problemu z
zapłaceniem obiadów za miesiąc z wykluczeniem konkretnych dni w których dziecko nie
będzie ich jadło.
Pan Wójt – odpowiedź zostanie udzielona indywidualnie po skonsultowaniu się z dyrektorem
placówki.
Ad. 10. 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 11.
Dziękując wszystkim za udział w obradach, za dyskusję Przewodniczący Rady zamknął XX
sesję Rady Gminy Bestwina w dniu 10 listopada 2016 roku. Sesja rozpoczęła się o godz.1500,
a zakończyła o godz. 1630.

Protokolant
Joanna Grygierzec

Sekretarz obrad
Roman Pacyga

Przewodniczący Rady
Jerzy Stanclik
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