Bestwina, dn. 10 grudnia 2015r.
P r o t o k ó ł Nr XII/2015
z sesji Rady Gminy Bestwina odbytej w dniu 10 grudnia 2015 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 14 radnych. Na obrady
spóźnili się: radny Łukasz Greń i radny Łukasz Furczyk.
Protokół obejmuje uchwały Rady Gminy Bestwina od Nr IX/87/2015 do
Nr IX/92/2015.
Sesja rozpoczęła się o godz. 15:00.
W sesji uczestniczyli: Radni, Wójt Gminy Bestwina Artur Beniowski, Zastępca
Wójta Marcin Kanik, Skarbnik Gminy Anita Kubik, kierownicy Urzędu Gminy
i jednostek organizacyjnych, radny Powiatu Bielskiego Jan Stanclik, Sołtys
sołectwa Bestwina Teresa Paruch-Ryś, Sołtys sołectwa Kaniów Marek Pękala,
Maryla Taranowska, nauczycielka która uzyskała tytuł zawodowy nauczyciela
mianowanego, Redaktor Naczelny „Magazynu Gminnego” Sławomir Lewczak,
redaktora „Gazety Region” Paweł Hetnał.
Porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad Rady Gminy.
4. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XI/2015 Rady Gminy z dnia 30 listopada
2015r.
5. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1) trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej
Rady Działalności Pożytku Publicznego w Bestwinie,
2) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Bestwina na lata 20162020,
3) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy
Bestwina na lata 2016-2020,
4) zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Gminie Bestwina na 2016 rok.
7. Rozpatrzenie projektu budżetu gminy na 2016 rok:
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1. odczytanie projektu uchwały w sprawie budżetu gminy na 2016 rok wraz
z uzasadnieniem,
2. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o
projekcie uchwały budżetowej,
3. odczytanie opinii Komisji stałych Rady Gminy Bestwina,
4. przedstawienie stanowiska Wójta do wniosków zawartych w opiniach
komisji stałych,
5. odczytanie propozycji wniosków zgłoszonych przed rozpoczęciem sesji
przez radnych i nie uwzględnionych w projekcie budżetu,
6. przedstawienie ewentualnych autopoprawek do projektu uchwały,
7. dyskusja nad projektem budżetu,
8. głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Wójta,
9. głosowanie wniosków komisji stałych Rady Gminy nie uwzględnionych
przez Wójta w autopoprawce oraz pozostałych zgłoszonych wniosków,
10.głosowanie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Bestwina,
11.głosowanie uchwały w sprawie budżetu gminy na 2016 rok.
8. Informacje bieżące.
9. Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich.
10. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania.
11. 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 XII sesję VII kadencji Rady
Gminy. Na podstawie listy obecności radnych stwierdził prawomocność sesji,
gdyż w sesji uczestniczyło 12 radnych na 15 radnych ustawowego składu Rady
Gminy. Na obrady spóźnili się: radny Łukasz Greń i radny Łukasz Furczyk.
Przed przystąpieniem do części roboczej sesji, Przewodniczący Jerzy Stanclik
poprosił Pana Wójta Artura Beniowskiego o wręczenie aktu mianowania Maryli
Taranowskiej. Wójt Gminy pogratulował uzyskania stopnia awansu
zawodowego nauczyciela mianowanego. Życzył dalszego rozwoju, współpracy
na poziomie szkoły i gminy, a także wszystkiego dobrego w życiu zawodowym
jak i osobistym.
Ad.2
Sekretarzem obrad, zgodnie z harmonogramem, jednogłośnie wybrana została
Radna Magdalena Wodniak-Foksińska.
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Ad.3
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Stanclik przedstawił porządek obrad, który
otrzymali wszyscy radni (zał. Nr 4 do nin. protokołu). Do porządku obrad nie
wniesiono uwag i został on przyjęty 12 głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Po głosowaniu na salę obrad wszedł radny Łukasz Greń.
Ad.4
Przewodniczący Jerzy Stanclik stwierdził, że protokół z sesji Rady Gminy
Bestwina Nr XI/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku sporządzony został
prawidłowo i znajduje się do wglądu na sali obrad, na co dzień znajduje się do
wglądu w Biurze Rady Gminy.
Zapytał, czy radni wnoszą uwagi do protokołu.
Do protokołu nie wniesiono uwag i w wyniku głosowania został on przyjęty 13
głosami „za” tj. jednogłośnie.
Ad. 5
Wójt Gminy Artur Beniowski złożył sprawozdanie z działalności
międzysesyjnej za okres od 30 listopada 2015 roku do 10 grudnia 2015 roku:
- prace nad projektem budżetu, wspólne posiedzenia komisji, spotkania z
przedstawicielami jednostek organizacyjnych, dyrektorami szkół,
- spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim w sprawie planu zagospodarowania dla
województwa śląskiego. Nasze zapisy muszą ściśle korelować z zapisami w ich
planie. Nie zawsze nasze potrzeby są postrzegane. Branie udziału w
konferencjach daje nam możliwość wniesienia uwag, a także zapoznania się, w
którym kierunku Zarząd Województwa w tym zakresie działa.
- Jubileusze małżeńskie 50 – 60-lecie pożycia,
- podtrzymano stawkę z schroniskiem zwierząt w Bielsku-Białej za odbiór
martwych, bezdomnych zwierząt,
- 28 grudnia o godz. 15:00 sesja świąteczna,
- 18 grudnia posiedzenie Rady Społecznej przy SP ZO.O. w Bestwinie –
posumowanie roku i plany na przyszłość.
Ad. 6
Rada Gminy w liczbie 13 radnych przystąpiła do rozpatrzenia projektów
uchwał.
Opinie do projektów uchwał, wypracowane na wspólnym posiedzeniu komisji
stałych w dniu 7 grudnia 2015r. przedstawiał Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Stanclik.
Przewodniczący Jerzy Stanclik przystąpił do przeprowadzenia procedury
podjęcia uchwał w sprawie:
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1) trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania
Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Bestwinie
 Projekt uchwały omówił Wójt Artur Beniowski. Zostały wprowadzone
drobne poprawki literowo stylistyczne do projektu uchwały, które były
zgłoszone na komisji wspólnej. Musi być powołana Komisja do
rozpatrywania wniosków:
- Wójtów Gminy – 2 przedstawicieli,
- Rada Gminy – 2 przedstawicieli
- Organizacje, które działają na terenie naszej gminy – 5 przedstawicieli.
 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady
Gminy pozytywnie jednogłośnie zaopiniowały projekt uchwały w
sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania
Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Bestwinie.
 Brak głosów w dyskusji.
 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XII/87/2015 w sprawie trybu
powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej
Rady Działalności Pożytku Publicznego w Bestwinie – została przyjęta
13 głosami „za” przy 0 głosach „przeciw” i głosie „wstrzymującym”.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.
2) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy
Bestwina na lata 2016-2020,
Projekt uchwały omówił Wójt Artur Beniowski. Projekt ten został szeroko
omówiony na posiedzeniu Komisji. Program uchwalany na lata 20162020. Głos zabrała Pełnomocnik Wójta ds. profilaktyki i uzależnień
Bożena Jaromin informując, że konieczność opracowania i przyjęcia
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie wynika z art. 6 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca
2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jednolity Dz. U. z
2015r. poz. 1390).
Niniejsza ustawa określa zadania gminy w zakresie przeciwdziałania
przemocy domowej oraz zasady postępowania wobec osób dotkniętych
przemocą w rodzinie i osób ją stosujących. Zgodnie z art. 6 ust. 2
przytoczonej wyżej ustawy, na gminie ciąży obowiązek tworzenia
gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz
zmniejszania jej negatywnych następstw, między innymi poprzez
tworzenie i realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w
rodzinie. Podstawę programu stanowi podejście interdyscyplinarne.
Program określa zadania zaplanowanych działań (w oparciu o diagnozę
problemu i jego lokalnych uwarunkowań), których celem będzie
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zmniejszenie skali zjawiska przemocy oraz stworzenie jednolitego i
profesjonalnego systemu pomocy dla osób zagrożonych lub uwikłanych w
zjawisko przemocy domowej, angażuje wiele instytucji i organizacji do
odpowiedzialności za ich realizację.
Wobec powyższego przyjęcie uchwały jest zasadne.
 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady
Gminy pozytywnie jednogłośnie zaopiniowały projekt uchwały w
sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Bestwina
na lata 2016-2020,
 Brak głosów w dyskusji.
 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XII/88/2015 w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Bestwina na lata
2016-2020 została przyjęta 13 głosami „za” przy 0 głosach „przeciw” i
głosie „wstrzymującym”. Uchwała stanowi załącznik nr 6 do nin.
protokołu.
3) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla
Gminy Bestwina na lata 2016-2020
Projekt uchwały omówiła Pełnomocnik Wójta ds. profilaktyki i
uzależnień Bożena Jaromin. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 lipca
2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii, do zadań własnych gminy należy
prowadzenie działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii w
oparciu o Gminny Program Przeciwdziałaniu Narkomanii.
Projekt Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy
Bestwina na lata 2016-2020 jest kontynuacją działań rozpoczętych w
minionych latach. Został on opracowany zgodnie z obligatoryjnymi
zadaniami oraz potrzebami występującymi na terenie gminy Bestwina, co
pozwala na zajęcie się problematyką narkomanii w sposób zorganizowany
i kompleksowy. Celem programu jest zintegrowane rozwiązywanie
problemów związanych z narkomanią na terenie gminy Bestwina oraz
działalność informacyjna i edukacyjna w zakresie profilaktyki
narkotykowej. Również ten program został opracowany na podstawie
diagnozy, która była prowadzona w 2014 roku.
 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady
Gminy pozytywnie jednogłośnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie
uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy
Bestwina na lata 2016-2020.
 Brak głosów w dyskusji.
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 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XII/89/2015 w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy
Bestwina na lata 2016-2020 została przyjęta 13 głosami „za”, tj.
jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu.
4) zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Gminie Bestwina na 2016 rok
 Projekt uchwały omówiła Pełnomocnik Wójta ds. profilaktyki i
uzależnień Bożena Jaromin. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi stanowi, że program musi być
opracowywany co rocznie.
Przy opracowywaniu powyższego programu posłużono się diagnozą
problemu oraz uwzględniono zasoby, jakimi dysponuje Gmina z
przeznaczeniem na realizację zadań. Opracowany zatem został zgodnie z
obligatoryjnymi zadaniami oraz potrzebami występującymi na terenie
gminy Bestwina, co pozwala na zajęcie się problematyką w sposób
zorganizowany i kompleksowy.
Celem programu jest zintegrowane rozwiązywanie problemów
związanych z przeciwdziałaniem uzależnieniom na terenie gminy
Bestwina oraz działalność informacyjna i edukacyjna w zakresie
profilaktyki uzależnień.
W związku z powyższym podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych dla Gminy Bestwina na 2016 rok jest zasadne.
 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady
Gminy pozytywnie jednogłośnie zaopiniowały projekt uchwały w
sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Gminie Bestwina na 2016 rok
 Brak głosów w dyskusji.
 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XII/90/2015 w sprawie
zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Gminie Bestwina na 2016 rok została
przyjęta 13 głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu.
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Ad 7. Rozpatrzenie projektu budżetu gminy na 2015 rok:
1) odczytanie projektu uchwały w sprawie budżetu gminy na 2016 rok
wraz z uzasadnieniem,
 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Stanclik przypomniał, że wszyscy radni
otrzymali w dniu 16 listopada br. projekt uchwały w sprawie budżetu gminy
na 2016 rok i był on szczegółowo omawiany na wspólnych posiedzeniach
Komisji stałych Rady Gminy Bestwina w dniach 23 listopada 2015 roku i 7
grudnia 2015roku. Poprosił Wójta Gminy o przybliżenie tego projektu.
Budżet Gminy Bestwina na 2016 rok skonstruowano w oparciu o informacje
Ministerstwa Finansów, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach,
Krajowego Biura Wyborczego i innych informacji o dochodach i wydatkach
Gminy Bestwina oraz o aktualnie obowiązujący stan prawny.
Dochody – ogólna kwota planowanych na rok 2016 – 34 753 327,75 zł:
- dochody majątkowe - 3 543 750,00 zł co stanowi 10,20% dochodów
budżetowych gminy.
- dochody bieżące 31 209 577,75 zł co stanowi 89,80% dochodów
budżetowych gminy.
Wydatki – ogólna kwota planowanych na rok 2016 – 35 707 777,75 zł
- wydatki majątkowe 7 303 992,00 zł co stanowi 20,45% wydatków
budżetowych ogółem.
- wydatki bieżące 28 403 785,75 zł co stanowi 79,55% wydatków
budżetowych ogółem.
Ustala się planowany deficyt budżetu gminy na rok 2016 stanowiący różnicę
między dochodami a wydatkami budżetu w kwocie 954 450,00 zł., który
zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek na
sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z
budżetu Unii Europejskiej.
Rozchody - Łączna kwota przypadających do spłaty w 2016 roku rat z tytułu
zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 1 840 292,00 zł.,
Na kwotę tą składają się:
- spłata rat pożyczek z WFOśiGW - 715 292,00
- spłata rat kredytów - 1 125 000,00
Projekty uchwały budżetowej oraz wieloletniej prognozy finansowej
stanowią załączniki nr 9 i 10 do protokołu.
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2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach
o projekcie uchwały budżetowej,
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Stanclik odczytał Uchwały I Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, tj:
1) Uchwałę Nr 4200/I/151/2015 z dnia 23 listopada 2015 roku I Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Bestwina projekcie uchwały
budżetowej na 2016 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami
informacyjnymi – została wydana opinia pozytywna.
2) Uchwałę Nr 4200/I/152/2015 z dnia 23 listopada 2015 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 – została
wydana opinia pozytywna.
3) Uchwałę Nr 4200/I/153/2015 z dnia 23 listopada 2015 roku I Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie
opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie
uchwały budżetowej Gminy Bestwina na 2016 rok – została wydana
opinia pozytywna.
Uchwały stanowią załączniki nr 11, 12, 13 do nin. protokołu.
3) odczytanie opinii Komisji stałych Rady Gminy Bestwina,
Przewodniczący Rady Jerzy Stanclik odczytał opinię Komisji stałych Rady
Gminy:
„W dniu 7 grudnia odbyło się wspólne posiedzenie Komisji stałych Rady
Gminy Bestwina, na którym między innymi rozpatrywany były projekt
uchwały w sprawie budżetu gminy na 2016 rok oraz projekt uchwały w
sprawie wieloletnie prognozy finansowej.
Po dość długiej i merytorycznej dyskusji, Komisje wspólnie wypracowały i
przegłosowały następujące opinie:
a) Komisje stałe Rady Gminy Bestwina pozytywnie zaopiniowały projekt
uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina.
Wynik głosowania: 15 głosów „za”, tj. jednogłośnie.
b) Komisje stałe Rady Gminy pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w
sprawie budżetu gminy na 2016 rok. Wynik głosowania: 15 głosów „za”,
tj. jednogłośnie.
Kolejno Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że zgodnie z uchwałą
Rady Gminy Bestwina nr XLII/301/10 z dnia 15 lipca 2010 roku w sprawie
trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Komisja Budżetu i Finansów
opiniuje projekt budżetu, po otrzymaniu opinii od komisji stałych.
W związku z powyższym Komisja Budżetu i Finansów odbyła swoje
odrębne posiedzenie przy udziale przewodniczących poszczególnych
Komisji stałych w celu wypracowania opinii do projektu budżetu na 2015
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rok. W tym miejscu udzielił głosu Przewodniczącej Komisji Budżetu i
Finansów Marii Maroszek, która odczytała opinię:
„Opinia Komisji Budżetu i Finansów do projektu uchwały budżetowej gminy
Bestwina na 2016 rok wraz z wieloletnią prognozą finansową.
Komisja Budżetu i Finansów Rady Gminy Bestwina na posiedzeniu
w dniu 7 grudnia 2015 r. rozpatrywała projekt uchwały budżetowej na 2016 rok
wraz z projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
przedłożony przez Wójta Gminy Bestwina.
Komisja stwierdziła, że zgodnie z art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami)
Wójt Gminy Bestwina w dniu 10 listopada 2015 roku złożył na ręce
Przewodniczącego Rady Gminy Bestwina oraz Regionalnej Izbie
Obrachunkowej projekt uchwały budżetowej na 2016 rok wraz projektem
uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
Projekt uchwały budżetowej został opracowany na podstawie przepisów
ustawy o finansach publicznych oraz w oparciu o zadania gminy z podziałem na
zadania własne i zlecone, a także na podstawie wniosków, które wpłynęły do
Wójta Gminy Bestwina.
Przewodniczący Rady Gminy Bestwina w terminie 7 dni od otrzymania
projektu budżetu przekazał (16 listopada br.) projekt uchwały budżetowej do
zaopiniowania komisjom stałym Rady Gminy Bestwina.
Projekt przedstawia się następująco:
 Dochody w wysokości
34 753 327,75 zł,
 Wydatki w wysokości
35 707 777,75 zł
W budżecie tworzy się rezerwy:
1. ogólną w wysokości 80 000,00 zł
2. celowe w wysokości 230 000,00 zł.,
- rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 70 000,00 zł
- rezerwę na wydatki w oświacie w wysokości 160 000,00 zł
Ustala się kwotę planowanego deficytu stanowiącego różnicę między
dochodami a wydatkami budżetu w wysokości 954 450,00zł. Deficyt zostanie
sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek na sfinansowanie
zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej.
Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w
wysokości 2 454 450,00 zł:
- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości
1 500 000,00 zł
- na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 954 450,00 zł
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Komisja Budżetu i Finansów zapoznała się z uchwałami I Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, które
wpłynęły do Urzędu Gminy w dniu 26 listopada 2015 roku w sprawach:
4) Uchwała Nr 4200/I/151/2015 z dnia 23 listopada 2015 roku I Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Bestwina projekcie uchwały budżetowej
na 2016 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi – została
wydana opinia pozytywna.
5) Uchwała Nr 4200/I/152/2015 z dnia 23 listopada 2015 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 – została
wydana opinia pozytywna.
6) Uchwała Nr 4200/I/153/2015 z dnia 23 listopada 2015 roku I Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie
opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie
uchwały budżetowej Gminy Bestwina na 2016 rok – została wydana opinia
pozytywna.
Komisja Budżetu i Finansów po przeprowadzonej wnikliwej analizie projektu
uchwały budżetowej na 2016 rok , projektu uchwały w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej oraz zapoznaniu się z pozytywnymi opiniami Regionalnej
Izby Obrachunkowej i pozytywnymi opiniami komisji stałych Rady Gminy
Bestwina wypracowanymi na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 23
listopada
2015 roku stwierdziła, że mimo występujących trudności
finansowych, budżet został zrównoważony.
Biorąc powyższe pod uwagę, Komisja Budżetu i Finansów w wyniku
przeprowadzonego głosowania, pozytywnie opiniuje przedłożony przez
Wójta Gminy projekt uchwały budżetowej na 2016 rok”.
Opinia Komisji Budżetu i Finansów do projektu uchwały budżetowej gminy
Bestwina na 2016 rok wraz z wieloletnią prognozą finansową stanowi załącznik
nr 14 do protokołu.
4) przedstawienie stanowiska Wójta do wniosków zawartych w opiniach
komisji stałych,
Brak wniosków.
5) odczytanie propozycji wniosków zgłoszonych przed rozpoczęciem sesji
przez radnych i nie uwzględnionych w projekcie budżetu,
Brak wniosków.
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6) przedstawienie ewentualnych autopoprawek do projektu uchwały.
W związku z tym, że do radnych wpłynęła autopoprawka do projektu
budżetu na 2016 rok od Wójta Gminy Bestwina, Przewodniczący Rady
Gminy Jerzy Stanclik poprosił Pana Wójta o przedstawienie tej
autopoprawki.
Wójt Artur Beniowski wyjaśnił, że na wspólnym posiedzeniu komisji radni
otrzymali projekt autopoprawki do projektu budżetu. Na posiedzeniu w dniu
7 grudnia br. wpłynęły dodatkowe dwa wnioski:
- wniosek o przeniesienie wydatków między działami miedzy 600 a 010
(zamiast wymiany wiaty przystankowej przebudowa przepustu).
90% zapisów w autopoprawce jest wniesionych w związku z opinią RIO do
projektu uchwały. Sprostowane zostały zapisy.
Autopoprawką do projektu budżetu na 2016 rok wprowadza się następujące
zmiany w projekcie uchwały budżetowej na rok 2016:
- załączniki Nr 2 i Nr 3 zostały dostosowane w zakresie szczegółowości
klasyfikacji budżetowej
- wprowadzono załącznik Nr 11 pn. Zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu
terytorialnego
- do § 3 i § 5 projektu Uchwały w sprawie budżetu Gminy Bestwina
wprowadza się pkt 3 wyodrębniający dochody z tytułu dotacji celowej
otrzymanej z powiatu oraz wydatki na zadania bieżące realizowane na
postawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
- zaplanowano dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z
realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami – Załącznik Nr 1 Dochody budżetu gminy na rok 2016
ulega zmianie
- w Rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie dodaje się paragraf 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami kwota 7,50 zł
- w Rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno – prawnych
oraz podatków i opłat lokalnych paragraf 0310 – Wpływy z podatku od
nieruchomości zmniejsza się o kwowę 6 257,50 zł
- w Rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne,
- w Rozdziale 85228 –Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
- poprawiony został nagłówek załącznika nr 9 – Zestawienie kwot dotacji
udzielanych z budżetu gminy
- Wprowadzono podział na dotacje dla jednostek sektora finansów
publicznych oraz dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
- dostosowano § 18 uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2016 do zasad
techniki prawodawczej
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Zmiany w projekcie do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Bestwina
- w objaśnieniach do WPF Gminy Bestwina na lata 2016-2023 szerzej
opisano zaplanowane dochody ze sprzedaży mienia komunalnego
- w załączniku do WPF – wykaz przedsięwzięć w pkt 1.1.2.1 zmianie uległ
okres realizacji zadania na lata 2015- 2017 oraz limit wydatków na rok 2016,
który po zmianie wyniesie 980 000,00 zł, korekta spowodowała zmianę w
załączniku nr 1 w pkt. 11.3; 11.3.2; 11.4 oraz 11.5
- dostosowano § 4 i § 6 do zasad techniki prawodawczej
Autopoprawka stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
7) dyskusja nad projektem budżetu,
Wójt Gminy Bestwina Artur Beniowski zaznaczył, że najważniejsze zadania
związane z utrzymaniem infrastruktury oraz inwestycjami zostały w uchwale
ujęte. Gmina liczy na pozyskanie środków zewnętrznych z różnych
programów. Będą one potrzebne, gdyż w czwartym kwartale powinna
rozpocząć się termomodernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w
Bestwince, jedno z największych przedsięwzięć ostatnich lat. Nie należy
zapominać o wymianie sieci wodociągowej w sołectwie Kaniów, remoncie
ulicy Podzamcze wraz z budową parkingu, projekcie kanalizacji sanitarnej kontynuacji gospodarki wodno - ściekowej w południowej części gminy,
dokończeniu modernizacji ulicy Janowickiej itp. Co warto podkreślić, w
ramach wydatków bieżących, w dziale 600 (m.in. remonty dróg, czyszczenie
rowów) na 2016 rok jest zapisana znacznie większa kwota niż w roku
mijającym.
Radny Marcin Pasierbek zapytał czy jego wniosek w sprawie remontu,
przebudowy przepustu został wpisany do projektu budżetu.
Wyjaśnień udzielił Wójt Gminy informując, że w ramach bieżących zadań
został wpisany w budżet. Tak jak proponowali radni na pierwszym
wspólnym posiedzeniu komisji dotyczącej budżetu kwota na remont,
modernizację chodniczka pomiędzy ul. Krakowską a ul. Kościelną została
przeniesiona na przebudowę przepustu na ul. Podleskiej.
Przewodniczący Rady Jerzy Stanclik wyraził nadzieje, że dwie inwestycje
które były wpisane do projektu budżetu na ten rok:
- budowa parkingu przy pawilonach w centrum,
- remont chodnika w Bestwince nie daleko strażnicy,
będą zrealizowane w przyszłym roku. Mieskzańcy mieli obiecant te
inwestycje, które były przekładane w ciągu roku, a ostatecznie zostały
przeniesione na rok następny. Przewodniczący Rady powiedział, że wie że
gmina stara się o środki zewnętrzne, ale można rozpocząć prace
przygotowawcze.
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8) głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Wójta,
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Stanclik poddał pod głosowanie
wprowadzenie do projektu uchwały budżetowej autopoprawki
przedstawionej przez Wójta Gminy.
W wyniku głosowania autopoprawka została przyjęta 13 głosami „za”, tj.
jednogłośnie.
9) głosowanie wniosków komisji stałych Rady Gminy nie uwzględnionych
przez Wójta w autopoprawce oraz pozostałych zgłoszonych wniosków
Brak wniosków Komisji.
10) głosowanie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Bestwina
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Stanclik przystąpił do przeprowadzenia
procedury głosowania nad projektem uchwały w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Bestwina.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XII/91/2015 Rady Gminy Bestwina
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina – została
przyjęta 13 głosami „za”, tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 16
do protokołu.
11)

głosowanie uchwały w sprawie budżetu gminy na 2015 rok.
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Stanclik przystąpił do przeprowadzenia
procedury głosowania nad projektem uchwały w sprawie budżetu gminy na
2015 rok.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XII/92/2014 Rady Gminy Bestwina
w sprawie budżetu gminy na 2016 rok – została przyjęta 13 głosami „za”,
tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
Przewodniczący Rady Jerzy Stanclik pogratulował Wójtowi Gminy
Arturowi Beniowskiemu i życzył realizacji budżetu.
Wójt Gminy podziękował za zaufanie. Powiedział, że staramy się aby
każda złotówka była przemyślanie wydana. Zaznaczył, że część dochodów
się nie realizuje i dlatego muszą trzymać reżim. Podsumował mówiąc, że ma
nadzieje że w końcu pieniądze zewnętrzne ruszą i samorządy będą mogli z
tej puli skorzystać.
Na sale obrad wszedł radny Łukasz Furczyk.

Ad. 8
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Stanclik poinformował, że otrzymał pismo z
Starostwa Powiatowego w sprawie interpelacji radnego powiatowego Jana
Stanclika.
Poprosił radnego o przedstawienie pism.
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Radny powiatowy Jan Stanclik życzył 100% realizacji budżetu.
Wójt Gminy również życzył realizacji budżetu powiatu, a także wyraził nadzieje
że będą się w nim znajdować inwestycje na terenie gminy Bestwina.
Radny Jan Stanclik powiedział, że Grzegorz Gawęda jest na Komisji
Bezpieczeństwa w powiecie i niestety nie dojedzie.
W nawiązaniu do poprzedniej sesji radny złożył 4 interpelacje do Starostwa
Powiatowego:
- dziury na przepuście na ul. Krakowskiej - przegląd kontrolny czy przepust nie
został zawalony na całej długości,
- Bestwinka wyczyszczenie studzienek
- zamontowanie barierek na ul. Dankowickiej
- ul. Witosa wyczyścić rów
Pisma stanowią załączniki nr 18 i 19 do nin. protokołu.
Ad. 9
W ramach wniosków i zapytań radnych oraz rad sołeckich Przewodniczący
Rady Gminy Jerzy Stanclik w pierwszej kolejności odczytał wniosek z
posiedzenia Rady Sołeckiej w Kaniowie z dnia 9 listopada 2015r. w którym
skierowane zostały wnioski do Urzędu, aby zrealizować wnioski z poprzednich
zebrań.
Protokół stanowi załącznik nr 20 do Nin. protokołu.
W ramach wniosków i zapytań radnych głos zabrali:
Radny Stanisław Nycz zapytał czy gmina poczyniła starania w sprawie
pozyskania funduszy zewnętrznych na budowę sali gimnastycznej w
Janowicach.
Wójt Gminy Artur Beniowski odpowiedział, że Gmina nie czyniła starań gdyż
nie ma programów, z których można się ubiegać o środki zewnętrzne na ten cel.
Radny Łukasz Furczyk poprosił Wójta Gminy, aby w czasie spotkań
opłatkowych przypominać opcji rządzącej, że nie wszystkie plany, które chcą
zrealizować muszą być szczęśliwe dla samorządów. Są oczywiście pozytywne
aspekty zapowiadanych zmian, jak choćby zwiększenie kwoty wolnej od
podatku, bo to na pewno pomoże biedniejszym ludziom, ale w dłuższej
perspektywie może to uszczuplić dochody samorządu. Proszę też przypominać,
iż planowane zmiany w oświacie też mogą wpłynąć bardzo mocno na
organizację jak i finanse gmin. Już powinno się myśleć jak zrekompensować
gminom koszty poniesione z tego tytułu. Także w programie 500zł na dziecko
jest zapisane, iż projektem ma zajmować się w naszym przypadku Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej. Ta jednostka już teraz jest mocno obciążona
różnorakimi zadaniami, a wprowadzenie programu 500+ w zakres nowych
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obowiązków będzie wiązało się z potrzebą stworzenia nowego etatu, którego
koszt obciąży oczywiście gminę. Poprosił, aby o tym przypominać.
Wójt powiedział że cyklicznie odbywają się spotkania z wójtami i burmistrzami
na którym zostaną przekazane uwagi. Zaznaczył, że z budżetem gminy jest tak
samo jak z budżetem państwowym. To jest jeden worek pieniędzy i jak jednym
się daje, to drugim się zabiera. Państwo ma jednak większe mechanizmy,
większe możliwości jak choćby uszczelnieniem podatku VAT, itd. Wójt Gminy
ma nadzieję, że ludzie zasiadający w ministerstwach są lub byli związani z
samorządami i myślenie z góry na dół będzie funkcjonowało.
Sołtys Marek Pękala poinformował, że odbyła się wizja lokalna na ul.
Jawiszowickiej w sprawie przystanku autobusowego. Jest zezwolenie na
postawienie przystanku, ale pod warunkiem zarurowania rowu i utwardzenia
miejsca. Poprosił o zrealizowanie tego. Przystanek z ul. Łabędziej zostanie
przeniesiony.
Sołtys poruszył temat PKP i poprosił o działania i wystosowanie odpowiednich
pism do Urzędu Marszałkowskiego.
Przewodniczący Rady Jerzy Stanclik powiedział, że w ostatnim czasie wycięto
dęba na ul. Witosa. Część korony wchodziła na drogę, co stanowiło pewne
niebezpieczeństwo. Od dłuższego czasu dwie osoby sąsiadujące z tym drzewem
czyniło starania o wycięcie drzewa. Ludzie z którymi w ostatnim czasie miałem
kontakt mają pretensje, że coś takiego zostało zrobione bez szerszej konsultacji
społecznej. Dąb nie do końca spełniał warunki formalne pomnika przyrody, ale
był to piękny okaz drzewa. Utrudniał trochę właścicielowi posesji wyjazd na
drogę. Powiedział, że mieszkańcy mówią do niego, że „jak tak zaczniecie tak
wycinać wszystkie przydrożne drzewa, to za chwilę w ogóle nie będzie drzew w
okolicy”.
Wójt Gminy Artur Beniowski poinformował, że na oględzinach go nie było,
gdyż drzewo stało przy drodze powiatowej. Decyzję zezwalającą na wycinkę
drzewa wydał Urząd Gminy, gdyż powiat sam sobie takiej nie może. Zgodnie z
opinią ekspertów drzewo było zdrowe u dołu zdrowe a im wyżej tym bardziej
było wypróchniałe. Dziwiono się, że podczas wichury 8 lipca to drzewo nie
poleciało. Wójt powiedział, że z tego co on się orientuje to nie właściciel posesji
przy której drzewo stało, a mieszkańcy z drugiej strony interweniowali w tej
sprawie.
Przewodniczący Rady Jerzy Stanclik powiedział, że urząd stara się w powiecie o
zezwolenie na wycinkę Akacji przy ul. Witosa, która ogranicza widoczność.
Zaznaczył, że zostanie to zrealizowane dopiero w przyszłym roku.
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Radny powiatowy Jan Stanclik powiedział, że sprawdzi w powiedzie, ale nie jest
to tak łatwo zwalić drzewo bez ekspertyzy.
Wójt Gminy Artur Beniowski zaznaczył, że niezależnie czy drzewo jest przy
drogach gminnych czy powiatowych, jeżeli stoi w pasie drogowym to zanim
organ stanowiący wyda decyzję, musi otrzymać decyzję pozytywną bądź
negatywną od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
Radny Łukasz Furczyk zwrócił uwagę, że podczas remontu dróg wycina się stare
zadrzewienie. Poprosił o drobne nasadzenie wzdłuż chodników gminnych.
Ad. 10
Przewodniczący odczytał pisemne odpowiedź Wójta Gminy na wnioski z
zebrania Rady Sołeckiej w Bestwince:
- wykonanie rowu przy ul. Rzecznej zostało zaplanowane w budżecie na rok
2016,
- czyszczenie studzienek na ul. Dworkowej zostało zgłoszone do Zarządu Dróg
Powiatowych w Bielsku-Białej,
- w miesiącu grudniu odbędzie się jeszcze remont cząstkowy gminnych dróg
asfaltowych.
Pismo stanowi załącznik nr 21 do nin. protokołu.
W związku z wnioskiem radnego Mariusza Solicha z poprzedniej sesji
dotyczącego odpadów na tzw. Wróblówce Przewodniczący Rady odczytał
pismo skierowane do właściciela terenu:
„Powołując się na wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na
terenie nieruchomości stanowiącej własność lub też będącej w zarządzie
zawarte w Regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie
zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Bestwina Nr XXV/189/2012 z dnia 14
grudnia 2012r., zmienionej Uchwałą Rady Gminy Bestwina z dnia 25 września
2014r., Nr XLII/319/2014 ( t. j. Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dn.30.10.2015r.,
poz.5375) , oraz przywołując przepisy art.26 ustawy o odpadach z dnia 14
grudnia 2012r. (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 21 z późn. zm.) w związku z
wnioskiem Radnego Gminy Bestwina złożonym na posiedzeniu sesyjnym w
dniu 30 listopada 2015r., wzywam do usunięcia w trybie pilnym odpadów
zgromadzonych na działce Nr 1574 obręb Bestwina przy tzw. ”Wróblówce” w
Bestwinie.
Proszę o powiadomienie tut. urzędu o sposobie załatwienia sprawy.
W załączeniu przesyłam
zdjęcia obrazujące zaśmiecony teren wzdłuż
wymienionego ciągu działki”.
Pismo stanowi załącznik nr 22 do nin. protokołu.
16

Przewodniczący Rady odczytał również pismo Wójta Gminy Bestwina
skierowane do Zarządu Dróg Powiatowych:
„Stosownie do wniosku Rady Sołeckiej w Bestwince przedłożonego na sesji
Rady Gminy Bestwina w dniu 30 listopada br. - proszę o rozważenie
możliwości wykonania barierek ochronnych na ul. Dankowickiej w Bestwince
wzdłuż rowu przydrożnego (prawa strona drogi za torami kolejowymi).
Kolejnym wnioskiem przedstawionym na wspomnianej sesji było udrożnienie
rowu odwadniającego ul. Wincentego Witosa w Bestwinie (naprzeciw stawu
p. Handzlika).
Jednocześnie informuję, że sprawa dotycząca udrożnienia rowu była do Państwa
wielokrotnie zgłaszana (m.in. 04 sierpnia 2014 r.)”.
Pismo stanowi załącznik nr 23 do nin. protokołu.
Wójt Gminy Artur Beniowski powiedział, że przystąpiliśmy do montażu
monitoringu na terenie gminy. Są już kamery na słupie w centrum Bestwiny.
Część kamer będzie mobilnymi, które będziemy mogli przenosić. W pierwszej
kolejności będą ustawione w miejscach, z których najwięcej zbieramy śmieci
czy też pojawiających się cykliczne dewastacje.
Radny Grzegorz Owczarz poprosił Wójta o rozpowszechnienie informacji, że
gmina jest monitorowana.
Wójt Gminy Artur Beniowski poinformował radnych, że w momencie jak za
funkcjonuje monitoring, na wjeździe do gminy pojawi się tabliczka informacją,
że gmina jest monitorowana.
Ad. 11
Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad, Przewodniczący Rady
Jerzy Stanclik dziękując za udział w obradach, za dyskusję, zamknął XII sesję
Rady Gminy Bestwina w dniu 10 grudnia 2015 roku. Sesja rozpoczęła się o
godz. 15:00, a zakończyła o godz. 16:44.

Protokolant:
B. Małysz-Zbijowska

Sekretarz obrad:
M. Wodniak-Foksińska

Przewodniczący Rady
Jerzy Stanclik
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