Bestwina, dn. 25 kwietnia 2016r.
BR.0002.3.2016
P r o t o k ó ł Nr XVI/2016
z sesji Rady Gminy Bestwina odbytej w dniu 25 kwietnia 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 sesji uczestniczyło 13 radnych.
Protokół obejmuje uchwały Rady Gminy Bestwina od Nr XV/112/2016 do Nr XV/122/2016
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, kierownicy Urzędu
Gminy i jednostek organizacyjnych, Radny Rady Powiatu Bielskiego Jan Stanclik, Sołtys
Sołectwa Kaniów Marek Pękala, Redaktor Naczelny „Magazynu Gminnego” Sławomir
Lewczak, Redaktor Gazety „Region” Paweł Hetnał, Pan Jerzy Zużałek, laureaci nagród za
osiągnięcia sportowe i artystyczno-kulturalne 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 XV/2016 Rady Gminy z dnia 14 marca 2016r.
5. Wręczenie nagród dla zawodników, trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród
za osiągniecia w dziedzinie twórczości artystycznej.
6. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy
Bestwina za 2015 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
2015r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
3) uchwała Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bestwina w sprawie wniosku o udzielenie
absolutorium Wójtowi Gminy Bestwina za 2015 rok wraz z opinią o wykonaniu
budżetu gminy Bestwina za 2015 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
2015 rok,
6) dyskusja nad sprawozdaniami,
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7) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bestwina za 2015r.,
8) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z rachunkiem zysków i strat Centrum
Kultury Sportu i Rekreacji za rok 2015,
9) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz z rachunkiem zysków i strat
Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2015
10) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bestwina z
tytułu wykonania budżetu gminy Bestwina za 2015 rok.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1) przyjęcia do realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bestwina,
2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bestwina w sołectwie
Kaniów przy północno-zachodniej granicy gminy,
3) przyjęcia do realizacji wieloletniego programu polityki zdrowotnej na lata 2016-2018
pn. "Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o
szczepienia przeciwko pneumokokom w Gminie Bestwina"
4) zmiany Uchwały Nr XII/91/2015 Rady Gminy Bestwina z dnia 10 grudnia 2015 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina,
5) zmiany Uchwały Nr XII/92/2015 z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu
Gminy Bestwina na rok 2016,
9. Informacje bieżące.
10. Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich.
11. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania.
12. Zamknięcie sesji.
Ad.1
Przewodniczący Rady Jerzy Stanclik przywitał serdecznie wszystkich radnych Rady Gminy
Bestwina, Wójta Artura Beniowskiego oraz wszystkich obecnych na sali obrad wymienionych
na wstępie. Otworzył XVI 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
Sekretarzem obrad, zgodnie z harmonogramem, jednogłośnie wybrany został radny Grzegorz
Kołodziejczyk.
Ad.3
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
dwóch dodatkowych projektów uchwał:
- w sprawie poparcia działań mających na celu utworzenie niezależnego Śląskiego
Instytutu Onkologii;
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w sprawie zmiany uchwały o poborze podatku od nieruchomości, podatku rolnego i
podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości
wynagrodzenia za inkaso.
Głos zabrał Wójt Gminy Bestwina informując radnych, o przyczynach wprowadzenia
projektów w/w uchwał do porządku obrad.
Jeżeli chodzi o projekt uchwał dotyczący poparcia utworzenia niezależnego Śląskiego
Instytutu Onkologii to sygnalizowane to zostało już na posiedzeniu komisji wspólnej. Projekt
drugiej uchwały dotyczy sytuacji losowej, a mianowicie osoba która zbierała inkaso w
Sołectwie Bestwina rozchorowała się i nie jest w stanie wykonywać tej funkcji.
-

O godz. 1510 na obrady dotarła radna Maria Maroszek.
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 projektów uchwał w sprawie:
- poparcia działań mających na celu utworzenie niezależnego Śląskiego Instytutu
Onkologii
- zmiany uchwały o poborze podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za
inkaso
Wniosek Wójta Gminy Bestwina został przyjęty 14 głosami „za”, tj. „jednogłośnie”.
Kolejno poddał pod głosowanie zmieniony porządek obrad, który w wyniku głosowania
został przyjęty14 głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Porządek obrad po wprowadzonych zmianach:
Porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad Rady Gminy.
4. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XV/2016 Rady Gminy z dnia 14 marca 2016r.
5. Wręczenie nagród dla zawodników, trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród
za osiągniecia w dziedzinie twórczości artystycznej.
6. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy
Bestwina za 2015 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
2015r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
3) uchwała Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bestwina w sprawie wniosku o udzielenie
absolutorium Wójtowi Gminy Bestwina za 2015 rok wraz z opinią o wykonaniu
budżetu gminy Bestwina za 2015 rok,
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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
2015 rok,
6) dyskusja nad sprawozdaniami,
7) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bestwina za 2015r.,
8) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z rachunkiem zysków i strat Centrum
Kultury Sportu i Rekreacji za rok 2015,
9) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz z rachunkiem zysków i strat
Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2015
10) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bestwina z
tytułu wykonania budżetu gminy Bestwina za 2015 rok.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1) przyjęcia do realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bestwina,
2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bestwina w sołectwie
Kaniów przy północno-zachodniej granicy gminy,
3) przyjęcia do realizacji wieloletniego programu polityki zdrowotnej na lata 2016-2018
pn. "Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o
szczepienia przeciwko pneumokokom w Gminie Bestwina"
4) zmiany Uchwały Nr XII/91/2015 Rady Gminy Bestwina z dnia 10 grudnia 2015 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina,
5) zmiany Uchwały Nr XII/92/2015 z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu
Gminy Bestwina na rok 2016,
6) poparcia działań mających na celu utworzenie niezależnego Śląskiego Instytutu
Onkologii
7) zmiany uchwały o poborze podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku
leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości
wynagrodzenia za inkaso
9. Informacje bieżące.
10. Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich.
11. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania.
12. Zamknięcie sesji.
Ad.4
Przewodniczący Jerzy Stanclik stwierdził, że protokół nr XV/2016 z sesji Rady Gminy
Bestwina z dnia 14 marca 2016 roku sporządzony został prawidłowo i znajduje się do wglądu
na sali obrad, na co dzień znajduje się w Biurze Rady Gminy.
Zapytał, czy radni wnoszą uwagi do protokołu.
Do protokołu nie wniesiono uwag i w wyniku głosowania został on przyjęty 14 głosami „za”
tj. jednogłośnie.
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Ad.5
Wręczenie nagród dla zawodników, trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród za
osiągniecia w dziedzinie twórczości artystycznej.
Przewodniczący zwrócił się do Wójta o wręczenie nagród.
Pan Wójt wyraził zadowolenie z możliwości wykonania uchwały dotyczącej przyznania
nagród zarówno w działalności sportowej jaki i działalności kulturalnej. Wręczenie nagród
rozpoczęto od kategorii w której było mniej wniosków, czyli działalność kulturalna. Do
wręczenia nagród poproszono Panią Magdalenę Wodniak-Foksińską, która jest
przewodniczącą komisji opiniującej niniejsze nagrody, a zarazem Przewodniczącą Komisji
Edukacji, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego.
Nagrody sportowe są w formie bonów rzeczowych, a dla grup nagrodzonych za osiągnięcia
kulturalne są to nagrody finansowe.
Nagrody wręczono poszczególnym laureatom:
1. Przedstawiciel Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca w Bestwinie, który otrzymał
nagrodę artystyczną Wójta Gminy Bestwina pierwszego stopnia.
2. Przedstawiciel Sekcji Modelarskiej Samuraj, który otrzymał nagrodę artystyczną Wójta
Gminy Bestwina trzeciego stopnia.
W dziedzinie sportowej nagrody Wójta Gminy Bestwina otrzymali:
1. Nagroda pierwszego stopnia - Pani Magdalena Solich
2. Nagroda drugiego stopnia – Drużyna UKS Set Kaniów w składzie Klaudia Sachmerda,
Sandra Pilarz, Katarzyna Ciupak, Natalia Pacyga, Monika Pacyga
3. Nagroda trzeciego stopnia – Pani Dagmara Chmielniak
Regulamin dopuszcza przyznanie dodatkowych nagród przez Wójta Gminy Bestwina, tak
więc nagrodę trzeciego stopnia otrzymują następujące osoby:
1. Pan Tomasz Polczyk
2. Pani Zuzanna Fluder
3. Pani Sandra Rączka
4. Pani Kamila Wiśniewska
5. Pan Bartłomiej Dawidek
6. Pani Hanna Sojka
7. Pan Rafał Beniowski
8. Pan Jan Adamaszek
9. Pan Bartłomiej Ryba
10. Pani Dominika Sojka
11. Pani Sandra Pilarz
12. Pani Klaudia Sachmerda
13. Pani Monika Pacyga
14. Pani Katarzyna Ciupak
15. Pani Natalia Pacyga
Pan Wójt serdecznie podziękował wszystkim nominowanym i komisji. Zaznaczył również, że
nagrodzone osoby są ambasadorami Gminy Bestwina, gdyż reprezentują ją co najmniej na
szczeblu wojewódzkim.
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Pan Przewodniczący podziękował Wójtowi oraz zarządził krótką przerwę.
O godz. 1520 na obrady dotarł radny Łukasz Furczyk.
Ad.6
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej przedstawił Wójt Gminy Artur Beniowski:
W okresie od ostatniej sesji w dniu 14 marca 2016 roku najważniejsze tematy to:
 kwestie urbanistyczne, zmiana planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie
lotniska w Kaniowie; jeżeli chodzi o wyłożenie planu wstępny termin to wakacje, ale
jeżeli plan będzie niedopracowany zostanie to przesunięte w czasie;
 uczestnictwo w radach sołeckich w Bestwince i Janowicach;
 podpisanie umowy z wykonawcą na wykonanie prac związanych z wymianą sieci
wodociągowej (azbestowe rury) etap I na terenie sołectwa Kaniów;
 wybór strategii lokalnej grupy rybackiej dla naszego obszaru – lokalna grupa zajęła
pierwsze miejsce w województwie, jeżeli chodzi o cele. W czwartym kwartale jest
szansa na pozyskiwanie środków z MGR;
 jeżeli chodzi o lokalną grupę działania również czekamy na podpisanie umowy –
została ona także oceniona bardzo wysoko;
 odbyło się spotkanie z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych Panem Kubisiem w
sprawach bieżących dotyczących dróg i przepustów;
 Starostwo przekazało informację o dofinansowaniu przebudowy mostku na ul.
Kościelnej;
 odbyło się spotkanie pracowników Urzędu z przedstawicielami PG Silesia w sprawie
szkód górniczych;
 został rozstrzygnięty przetarg na wywóz odpadów, który będzie funkcjonował od 1
lipca br.– wygrała firma Operatus.
Ad. 7
Przewodniczący udzielił głosu Wójtowi.
Ad.1) – wystąpienie wójta
Wykonanie budżetu za 2015 rok przedstawia się następująco:
- dochody 34 626 302,00 zł. tj. 97,12% wykonania – dochody te dzielimy na bieżące i
majątkowe,
- wydatki są wykonane w 96,01% - wykonanie takie wynika z oszczędności przetargowych
(kosztorysy opiewają na wyższe kwoty), wpływ na zaplanowane wydatki miały pomniejszone
wpływy ze sprzedaży działek.
Informacje o stanie mienia komunalnego zamieszczone są w wykonaniu budżetu za 2015
roku po sprawozdaniach poszczególnych jednostek.
Wykonanie budżetu za 2015 roku zostało szczegółowo omówione na posiedzeniu Komisji
wspólnej.
ad.2)
Przewodniczący odczytał uchwałę nr 4200/I/62/2016 z dnia 23 marca 2016r. I Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Bestwina sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok.
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Z treści uchwały wynika, że została wydana pozytywna opinia, poparta uzasadnieniem do
uchwały.
Uchwała RIO stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.
ad.3) - Następnie udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Łukaszowi
Furczykowi.
Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki
samorządu terytorialnego, sprawozdanie finansowe, informację o stanie jednostki samorządu
terytorialnego za 2015 rok oraz wnosi do Rady Gminy Bestwina o udzielenie panu Arturowi
Beniowskiemu – Wójtowi Gminy Bestwina absolutorium za 2015 rok.
Wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Bestwina za 2014 rok Komisja
Rewizyjna przyjęła, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie. Kolejno Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej Łukasz Furczyk odczytał opinię Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bestwina o
wykonaniu budżetu gminy Bestwina za 2015 rok, stanowiącej załącznik do powyższej
uchwały, o treści:
„Komisja Rewizyjna Rady Gminy Bestwina na posiedzeniu w dniu 6 kwietnia 2016 roku
rozpatrzyła sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu gminy oraz
informację o stanie mienia komunalnego za 2015 rok, przedłożone przez Wójta Gminy
Bestwina i po wysłuchaniu ustnych wyjaśnień Wójta stwierdziła co następuje:
1. Budżet Gminy uchwalony został w dniu 12 grudnia 2014 roku Uchwałą Nr II/16/2014
Rady Gminy Bestwina i przedstawiał wielkości:
 dochody
33 945 588,94 zł
 wydatki
28 640 419,29 zł
 rozchody
5 305 169,65 zł
2. W okresie sprawozdawczym Rada Gminy podjęła 5 uchwał zmieniających budżet oraz w
ramach stosownych uprawnień wynikających z art.257 ustawy o finansach publicznych,
Wójt Gminy Bestwina wydał 43 zarządzenia, dokonując zmian budżetu do wysokości:
 dochody
34 626 302,00 zł
 wydatki
29 569 113,40 zł
 rozchody
5 057 188,60 zł
3. Realizacja budżetu za 2015 rok przedstawia się następująco:
 dochody budżetu za okres sprawozdawczy zostały wykonane w kwocie 33 630 408,18
zł na plan po wprowadzonych zmianach 34 626 302,00 zł tj. 97,12%
 wydatki budżetu za okres sprawozdawczy zostały wykonane w kwocie 28 390 075,73
zł na plan po wprowadzonych zmianach 29 569 113,40 zł tj. 96,01%
 rozchody budżetu za okres sprawozdawczy zostały wykonane w kwocie 5 057 188 60
zł co stanowi 100% planu po zmianach
Zaplanowano nadwyżkę budżetu w kwocie 5 057 188,60 zł. - przeznaczono na rozchody.
Zadłużenie gminy Bestwina z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31
grudnia 2015 roku wynosiło 11 114 187,00 zł, co stanowi 33,0% wykonanych dochodów
w tym:
- z tytułu kredytów 1 125 000,00 zł
- z tytułu pożyczek 2 689 187,00 zł
- z tytułu emisji obligacji 7 300 000,00zł
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Spłata otrzymanych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2015r. przedstawia się
następująco:
- spłata otrzymanych kredytów wynosi 1 207 200,00 zł
- spłata otrzymanych pożyczek wynosi 521 100,65 zł
4. Wójt Gminy, realizując zadania związane z wykonaniem budżetu, kierował się zasadą
celowości, legalności, racjonalności i oszczędności w gospodarowaniu środkami
publicznymi.
5. Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach, w Uchwale Nr 4200/I/62/2016 z dnia
23 marca 2016 roku, wyraziła pozytywną opinię o przedłożonym przez Wójta Gminy
Bestwina sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok wraz z informacją o stanie
mienia komunalnego.
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 6 do nin. protokołu.
ad.4) Przewodniczący Jerzy Stanclik odczytał Uchwałę Nr 4200/I/79/2016 z dnia 18 kwietnia
2016 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 2015 rok.
Uchwała RIO stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu.
ad.5) Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Stanclik poinformował, że w dniu 18 kwietnia
2016 roku odbyło się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Bestwina, na którym
komisje zajęły się rozpatrzeniem sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 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 2015 rok pozytywnie,
jednogłośnie, tj. 14 głosami ”za”, i wnoszą o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy
Bestwina z tytułu wykonania budżetu gminy Bestwina za 2015 rok.
ad.6) Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Stanclik otworzył dyskusję nad sprawozdaniami.
Brak dyskusji nad sprawozdaniami.
ad.7) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bestwina za 2015r.
Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały. W
wyniku głosowania Uchwała Nr XVI/112/2016 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
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sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy
Bestwina za 2015r. - została przyjęta 15 głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu.
ad.8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z
rachunkiem zysków i strat Centrum Kultury Sportu i Rekreacji za rok 2015
Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały. W
wyniku głosowania Uchwała Nr XVI/113/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz z rachunkiem zysków i strat Centrum Kultury Sportu i Rekreacji za
rok 2015. - została przyjęta 15 głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu.
ad.9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z
rachunkiem zysków i strat Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2015
Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały. W
wyniku głosowania Uchwała Nr XVI/114/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz z rachunkiem zysków i strat Gminnej Biblioteki Publicznej za rok
2015 - została przyjęta 15 głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu.
ad.10) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bestwina z
tytułu wykonania budżetu Gminy Bestwina za 2015 rok
Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały. W
wyniku głosowania Uchwała Nr XVI/115/2016 w sprawie udzielenia absolutorium
Wójtowi Gminy Bestwina z tytułu wykonania budżetu Gminy Bestwina za 2015 rok została przyjęta 15 głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do nin. protokołu.
Wójt Gminy Artur Beniowski podziękował radnym Rady Gminy Bestwina oraz pracownikom
Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych za bardzo dobrą współpracę.
Ad. 8
Przewodniczący Jerzy Stanclik przystąpił przy
projektów uchwał:

obecności 15 radnych do rozpatrzenia

1) w sprawie przyjęcia do realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bestwina,
Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Wójt Gminy Bestwina.
Zgodnie z rozporządzeniem, każda zmiana planu musi zostać przyjęta uchwałą Rady Gminy.
W dwóch tabela wysokość emisji CO2 musiała być napisana w innej formie.
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Przewodniczący Rady Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy,
pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu gospodarki
niskoemisyjnej dla Gminy Bestwina,
Brak dyskusji i uwag.
Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały. W
wyniku głosowania Uchwała Nr XVI/116/2016 w sprawie przyjęcia do realizacji Planu
gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bestwina - została przyjęta 15 głosami „za”, tj.
jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do nin. protokołu.
2) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bestwina w
sołectwie Kaniów przy północno-zachodniej granicy gminy,
Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Pani Alicja Grygierzec.
Została zgłoszona autopoprawka, która dotyczy błędu w legendzie w załączniku nr 1 (mapa).
Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem rozstrzygnięcia o
sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Bestwina w sołectwie Kaniów przy północno-zachodniej granicy
gminy.
W wyniku głosowania rozstrzygniecie zostało przyjęte 15 głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Przewodniczący Rady Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy, w
wyniku głosowania – 14 głosów „za” i 1 głos „wstrzymujący się” pozytywnie zaopiniowały
projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Bestwina w sołectwie Kaniów przy północno-zachodniej granicy gminy,
Brak dyskusji i uwag.
Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały. W
wyniku głosowania Uchwała Nr XVI/117/2016w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Bestwina w sołectwie Kaniów przy północnozachodniej granicy gminy - została przyjęta 14 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym
się”.
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do nin. protokołu.
3) w sprawie przyjęcia do realizacji wieloletniego programu polityki zdrowotnej na lata
2016-2018 pn. "Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu
o szczepienia przeciwko pneumokokom w Gminie Bestwina"
Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Wójt.
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Program prowadzić będzie Ośrodek Zdrowia w Bestwinie oraz Niepubliczny Ośrodek
Zdrowia w Kaniowie. Obejmować będzie dzieci zameldowane na terenie gminy.
W momencie wprowadzenia takiego programu przez rząd gmina automatycznie rezygnuje z
tego programu.
Przewodniczący Rady Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy,
pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji wieloletniego
programu polityki zdrowotnej na lata 2016-2018 pn. "Program profilaktyki zakażeń
pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w Gminie
Bestwina"
Brak dyskusji i uwag.
Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały. W
wyniku głosowania Uchwała Nr XVI/118/2016 w sprawie przyjęcia do realizacji
wieloletniego programu polityki zdrowotnej na lata 2016-2018 pn. "Program
profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko
pneumokokom w Gminie Bestwina" - została przyjęta 15 głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do nin. protokołu.
4) zmiany Uchwały Nr XII/91/2015 Rady Gminy Bestwina z dnia 10 grudnia 2015 roku w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina,
5) zmiany Uchwały Nr XII/92/2015 z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy
Bestwina na rok 2016,
Wyjaśnień do obu projektów uchwał udzielił Wójt.
W sprawie wieloletniej prognozy zmieniają się dwa zapisy:
- wprowadza się zmiany przedsięwzięcia przebudowy drogi Janowickiej – w zapisie łączne
nakłady finansowe to 2 900 tys.zł., okres realizacji 2015-2017. Limit na rok 2016 wynosi 980
tys.zł., może on ulec zmianie w związku z oczekiwaniem wspólnie z powiatem na
rozstrzygnięcie złożonego wniosku na dofinansowanie;
- termoizolacja budynku szkoły w Bestwince – łączne nakłady finansowe wyniosą 5 200
tys.zł., okres realizacji zadania 2015-2017. Limit na rok 2016 wynosi 150 tys.zł. – wniosek
został wybrany do dofinansowania. Podpisanie umowy będzie miało miejsce w okresie
wakacyjnym. Tak więc wykonawcy będą dopiero wybrani w trzecim kwartale br.
Zmiany w uchwale budżetowej dotyczą:
> dochodów:
 najważniejsze to zwiększenie kwoty 67 tys.zł. w dziale – Oświata i wychowanie z
tytułu przekazywanych funduszy na dzieci uczęszczające do przedszkoli;
 zwiększenie o 20 tys.zł. po otrzymaniu ze Starostwa Powiatowego dotacji na
utrzymanie terenów zielonych przy drogach powiatowych;
 zwiększenie o otrzymaną kwotę 46 397 zł. z WFOŚiGW na rewitalizację parku przy
Urzędzie;
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 zmniejszenie o 233 332 zł. z tytułu subwencji oświatowej;
 zmniejszenie o 27 tys. – środki zostały przesunięte w ramach rozdziału;
> wydatków:
 zwiększenie o 20 tys.zł dotyczy utrzymania poboczy (pasów zieleni) przy drogach
powiatowych (dotacja Starostwa Powiatowego);
 zwiększenie o 300 tys.zł. z tytułu inwestycji na zadanie „Budowa parkingu przy ul.
Podzamcze” (zwrot pożyczonych środków);
 zwiększenie o kwotę 100 tys.zł. na zakup nowego samochodu gospodarczego dla
Urzędu;
 zwiększenie o 50 tys.zł związane z programem bezpłatnych szczepień;
Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy, pozytywnie i
jednogłośnie 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.
Brak dyskusji i uwag.
Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały. W
wyniku głosowania Uchwała Nr XVI/119/2016 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 15 głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do nin. protokołu.
Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy pozytywnie i
jednogłośnie 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.
Brak dyskusji i uwag.
Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały.W wyniku
głosowania Uchwała Nr XV/120/2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/92/2015 z dnia
10 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok 2016- została przyjęta
15 głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 16 do nin. protokołu.
6) poparcia działań mających na celu utworzenie niezależnego Śląskiego Instytutu
Onkologii
Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Wójt.
Przyjęcie uchwały jako solidaryzowanie się z innymi gminami.
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Przewodniczący Rady Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy, Komisje
stałe Rady Gminy pozytywnie ustosunkowały się do poparcia działań mających na celu
utworzenie niezależnego Śląskiego Instytutu Onkologii
Brak dyskusji i uwag.
Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały. W
wyniku głosowania Uchwała Nr XVI/121/2016w sprawie poparcia działań mających na
celu utworzenie niezależnego Śląskiego Instytutu Onkologii - została przyjęta 15 głosami
„za”, tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 16 do nin. protokołu.
7) zmiany uchwały o poborze podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za
inkaso
Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Wójt.
Dotychczasowy inkasent jest mocno chory, w związku z tym przed terminem II raty wpłat
Rada Gminy musi przyjąć uchwałę o zmianie inkasenta. Propozycja Wójta to Pani Maria
Maroszek.
Brak dyskusji i uwag.
Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały. W
wyniku głosowania Uchwała Nr XVI/122/2016w sprawie zmiany uchwały o poborze
podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa,
wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso- została
przyjęta 14 głosami „za”, 1 głos „wstrzymujący się”.
Uchwała stanowi załącznik nr 17 do nin. protokołu.
Ad 9. – informacje bieżące
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Stanclik poinformował, że:
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zgodnie z art. 16a ustawy o pomocy społecznej
przedłożył do wglądu ocenę zasobów pomocy społecznej.
Pismo stanowi załącznik nr 18 do nin. protokołu.
Ad 10.
I.
Do Rady Gminy wpłynął protokół zebrania Rady Sołeckiej w Kaniowie.
Wnioski z posiedzenia Rady Sołeckiej w Kaniowie w dniu 08.03.2016 r.
Rada Sołecka wnioskuje o:
- naprawę uszkodzonych nawierzchni drogowych – Mirowska, Parkowa, Jemioły, Torowa;
- utwardzenie dróg gruntowych – Stawowa, Firganka;
- odbudowę oświetlenia na terenie Parku Wiejskiego i Terenów Rekreacyjnych;
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Rada Sołecka zwraca się do Wójta Gminy i Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury,
Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy o zorganizowanie spotkania na terenie
Przedszkola w Kaniowie.
Rada Sołecka zwraca się do Przewodniczącego Rady Gminy i Wójta Gminy o podjęcie
działań w celu zarurowania odcinka rowu biegnącego na terenie UKS Set.
Protokół stanowi załącznik nr 19 do nin. protokołu.
II.

Do Rady Gminy wpłynął protokół zebrania Rady Sołeckiej w Janowicach.

Wnioski z posiedzenia Rady Sołeckiej w Janowicach w dniu 14.04.2016 r.
Rada Sołecka wnioskuje o:
- odwodnienie ul. Łanowej;
- oświetlenie odcinka ul. Janowickiej wzdłuż istniejącego chodnika.
Protokół stanowi załącznik nr 20 do nin. protokołu.
W ramach wniosków i zapytań radnych, głos zabrali:
1- Radny Marcin Pasierbek - prośba o nawiezienie poboczy tzw. mijanki na ul.
Podleskiej, jest kilka miejsc gdzie zrobiły się już wręcz osuwiska. Zapytanie o etap
prac związanych z naprawą mostka – przepustu na ul. Podleskiej w Bestwienie.
2- Radny Łukasz Furczyk – zapytanie o przycinkę drzew oraz wyczyszczenie rowów
przy ul. Dankowickiej w Kaniowie. Przypomnienie prośby mieszkańców w sprawie
budowy chodnika na ul. Dankowickiej, a także remontu ul. Sosnowickiej i remontu
cząstkowego ul. Zgody. Skierował również zapytanie o sytuacje przyjęć dzieci do
przedszkoli na terenie gminy.
3- Radny Marek Szymański – prośba mieszkańca ul. Pisarzowickiej o załatanie dziur.
4- Radny Grzegorz Owczarz – zapytanie o wywóz śmieci w związku ze zmianą
wykonawcy, dotyczy nowego harmonogramu oraz worków.
5- Radny Roman Pacyga – przedstawił sprawę dotyczącą terenu przy hali sportowej w
Kaniowie, chodzi o wywóz gruzu i uporządkowanie tego terenu. Pytanie skierował do
radnego powiatowego o budowę rowu na ul. Ludowej.
6- Radny Stanisław Nycz – zgłoszenie nieświecących lamp na ul. Pszczelarskiej w
Janowicach.
7- Radny Łukasz Furczyk – zapytanie dotyczące obwieszczenia o remoncie brzegów
rzeki Białki.
8- Sołtys Marek Pękala – przedstawił kilka spraw, a mianowicie:
 sprawa wykonania tzw. mijanek na ul. Łabędziej w Kaniowie w rejonie wału
gdzie odbywa się wydobycie żwiru;
 namalowanie pasów na skrzyżowaniu dróg Dankowicka, Łabędzia, Grobel
Borowa, Św. Floriana – jest to niebezpieczne skrzyżowanie i często dochodzi
tam do stłuczek;
 postawienie barierek, odblasków w okolicach posesji Państwa Niemiec na ul.
Łabędziej, posesja jest na łuku drogi i często dochodzi do sytuacji, gdzie
przejeżdżający samochód wjeżdża w ogrodzenie;
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 wyczyszczenie przepustów w okolicach niniejszej posesji;
 namalowanie pasów na parkingu pomiędzy szkołą a kościołem;
 prośba mieszkańców ul. Słonecznej o postawienie lustra przy wyjeździe na ul.
Mirowską;
 wykonanie przystanku na ul. Jawiszowickiej;
9- Radny Marek Szymański – zapytanie mieszkańca dotyczące pomocy gminy w
zakładaniu instalacji fotowoltaicznych.
Pan Wójt odpowiedziała na bieżące zapytania:
 Sprawa związana z wykonaniem mijanek – szczegółowe informacje udzieli zastępca.
Jeżeli chodzi o łatanie dziur, jest to wykonywane po kolei – firma otrzymuje zlecenia w
harmonogramach 10-14 dniowych. Zważywszy na pogodę jest problem z terminowym
łataniem dziur na bieżąco.
 Uprzątnięcie terenu wokół hali sportowej w Kaniowie należy do Pani Dyrektor, ma ona
w swoim budżecie przeznaczone na to środki.
 Sprawa dotycząca nieświecących lamp w Janowicach musi zostać najpierw wyjaśniona.
 Obwieszczenie o regulacji brzegów rzeki Białej dotyczy rejonów poza granicami gminy.
 Przepusty przy Pani Niemiec na ul. Łabędziej i przepust na ul. Podleskiej będzie wybrana
firma na wykonanie tych robót. Jeżeli chodzi o barierki to nie pomoże to w momencie jak
kierowcy przekraczają w tym miejscu prędkość. Postawienie barierek w okresie
zimowym utrudni odśnieżanie i zawęzi jeszcze bardziej już, i tak wąską ul. Łabędzią.
 Jeżeli chodzi o postawienie lustra na wyjeździe z ul. Słonecznej na ul. Mirowską to są
wątpliwości co do zasadności. Jest też problem z rozbijaniej tych luster przez wandali.
 Przystanek na ul. Jawiszowickiej – jest to zapisane w ramach prac bieżących.
 Pan Dyrektor Kubiś poinformował, że są na etapie wyboru firmy, która będzie czyściła
rowy m.in. na ul. Dankowickiej.
 Sprawa dotycząca przedszkoli. Odbyło się spotkanie w Przedszkolu w Kaniowie
dotyczące wyremontowania dodatkowej sali. W spotkaniu uczestniczyli: Pani Dyrektor,
Sołtys Kaniowa, Pan Kierownik ST, Pani Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury,
Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego. Gmina jest na etapie poszukiwania dodatkowych
środków finansowych na rozbudowę bazy przedszkolnej.
 Informacja dotycząca ilości nieprzyjętych dzieci do przedszkoli w poszczególnych
sołectwach:
 Bestwina 4 dzieci
 Bestwinka 18 dzieci
 Janowice 14 dzieci
 Kaniów 23 dzieci
Jest to ogólna liczba dzieci pierwszy raz zgłoszonych do przedszkola i nieprzyjętych.
Dzieci 6-cio letnie, które pozostały w przedszkolach:
 Bestwina 36 dzieci
 Bestwinka 22 dzieci
 Janowice 19 dzieci
 Kaniów 25 dzieci.
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 Decyzja o wyremontowaniu sali i stworzeniu jeszcze jednej grupy będzie podjęta w
najbliższych dniach.
 Sprawa dotycząca dofinansowania instalacji fotowoltaicznej. Na dzień dzisiejszy o
dofinansowanie w banku może starać indywidualnie każdy mieszkaniec. Gmina nie ma z
tym tematem nic wspólnego. Program dofinansowania przez gminę nie ruszył, gdyż nie
wprowadzono przepisów, które byłyby korzystne przy instalowaniu tych instalacji.
 Wójt poinformował, że 5 maja br. o godzinie 1400 odbędzie się spotkanie Komisji
Edukacji, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego, na której będą poruszane
tematy edukacji przedszkolnej i szkolnej.
Przewodniczący przedstawił informacje o koszcie jaki pokrywa państwo na ucznia i
przedszkolaka.
Dopłata do 1 ucznia tzw. subwencja to wartość 5 700 zł. na 1 m-c, a dopłata do
1 przedszkolaka to kwota 1 370 zł. na miesiąc.
Pan Wójt poinformował, że Program 500+ na terenie gminy działa sprawnie. Pierwsze
wypłaty planowane są na bieżący tydzień tj. koniec kwietnia.
Radny Grzegorz Kołodziejczyk zwrócił się o wyznaczenie miejsca na terenie gminy do
składowania nieczystości powstałych w trakcie czyszczenia przydrożnych rowów.
Ad 11.
W związku z wnioskami radnych i mieszkańców Przewodniczący odczytał następujące
pisma:
- Pismo Wójta Gminy skierowane do Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej dnia
18.03.2016r.
W związku z interwencją radnych oraz mieszkańców sołectwa Bestwina – informuję, że ul.
Wincentego Witosa w Bestwinie (w rejonie budynków nr 9 i 11) jest sukcesywnie zalewany
wodą. Według informacji mieszkańców prawdopodobnie woda ta wypływa z pobliskich
stawów.
Proszę o rozwiązanie w/w problemu z uwagi na to, że zalegająca woda na zakręcie drogi
powiatowej stwarza zagrożenie dla pieszych oraz przejeżdżających samochodów.
Pismo stanowi załącznik nr 21 do nin. protokołu.
- Pismo Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej z dnia 06.04.2016r.
Odpowiedź na powyższe pismo.
Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej informuje, że dokonano przeglądu stanu systemu
odwodnienia wskazanego odcinka ulicy Witosa.
Stwierdzono potrzebę renowacji rowu na odcinku od składu opałowego w kierunku posesji nr
9.
Rów ten zostanie wyczyszczony w najbliższym okresie.
Natomiast odwodnienie terenów przyległych do drogi powiatowej ulicy Witosa w Bestwinie
jest poza kompetencją tutejszego Zarządu Dróg.
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Prace związane z udrożnieniem rowów wzdłuż dróg powiatowych będą realizowane dopiero
po wyłonieniu w drodze przetargu wykonawcy i po zabezpieczeniu środków finansowych na
ten cel.
Pismo stanowi załącznik nr 22 do nin. protokołu.
Głos zabrał radny powiatowy Jan Stanclik
 Wyraził swoje wątpliwości co do problemu stworzenia dodatkowej salki dla dzieci w
budynku byłego przedszkola w Janowicach. Zaznaczył, że funkcjonowało tam już
wcześniej przedszkole.
 Remont rowów na ul. Ludowej jest zapisany w planach powiatu – finansowane to będzie
z tzw. powodziówek. Jednak zwrócił uwagę co do tego rowu wpływa.
 W środę radni powiatowi mają wizję lokalną na terenie gminy w sprawach rowów itp.
 Przepust na ul. Krakowskiej za sklepem Roll jest wpisany jako inwestycja do remontu.
Wójt wyjaśnił, że na chwilę obecną może być problem z już istniejącą salką w budynku
przedszkola w Janowicach, ponieważ przeprowadzone kontrole kwestionują miejsce szatni.
Radny Mariusz Pasierbek zgłosił problem nieuporządkowanego terenu po zeszłorocznych
wiatrołomach przy ul. Kościelnej. Teren ten jest w zarządzie powiatu.
Jest już wstępnie ustalone, że mieszkańcy we własnym zakresie uporządkują teren w zamian
za uzyskany materiał.
Ad 12.
Dziękując wszystkim za udział w obradach Przewodniczący Rady zamknął XVI sesję Rady
Gminy Bestwina w dniu 25 kwietnia 2016 roku. Sesja rozpoczęła się o godz.1500 a
zakończyła o godz. 1710.

Protokolant

Sekretarz obrad

Przewodniczący Rady

Joanna Grygierzec

Grzegorz Kołodziejczyk

Jerzy Stanclik
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