Bestwina, dn. 30 listopada 2015r.
BR.0002.8.2015

P r o t o k ó ł Nr XI/2015
z sesji Rady Gminy Bestwina odbytej w dniu 30 listopada 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.
Protokół obejmuje uchwały Rady Gminy Bestwina od Nr IX/80/2015 do
Nr IX/86/2015.
Sesja rozpoczęła się o godz. 15:00.
W sesji uczestniczyli: Honorowy Obywatel Gminy Bestwina - doktor nauk
medycznych Franciszek Maga, 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 Bestwinka Teresa Paruch-Ryś, Sołtys sołectwa Kaniów
Marek Pękala, Redaktor Naczelny „Magazynu Gminnego” Sławomir Lewczak,
redaktora „Gazety Region” Paweł Hetnał, Prezes Oddziału ZNP w Bestwinie
mgr Ilona Wójtowicz.
Porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad Rady Gminy.
4. Przyjęcie protokołu z sesji Nr X/2015 Rady Gminy z dnia 26 października
2015r.
5. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1) zmiany Uchwały Nr II/15/2014 Rady Gminy Bestwina z dnia 12 grudnia
2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina,
2) zmiany Uchwały Nr II/16/2014 z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie
budżetu Gminy Bestwina na rok 2015,
3) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od
tego podatku obowiązujących w Gminie Bestwina w 2016 roku,
4) określenia na 2016 rok stawek podatku od środków transportowych,
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5) określenia wzorów informacji i deklaracji o podmiocie i przedmiocie
opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od
nieruchomości, podatku leśnego, podatku rolnego,
6) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w
Kaniowie,
7) przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu
Gminy Bestwina.
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 dr Franciszka Magę –
Honorowego Obywatela Gminy Bestwina, wszystkich radnych Rady Gminy
Bestwina, Wójta Artura Beniowskiego oraz wszystkich obecnych na sali obrad
wymienionych na wstępie. Otworzył XI sesję VII kadencji Rady Gminy. Na
podstawie listy obecności radnych stwierdził prawomocność sesji, gdyż w sesji
uczestniczyło 13 radnych na 15 radnych ustawowego składu Rady Gminy.
Wójt Gminy przed rozpoczęciem części roboczej sesji wręczył dr Franciszkowi
Madze nagrodę za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,
upowszechniania i ochrony kultury jako podziękowanie za napisanie oraz
wydanie książki „Bestwina i moja droga – fascynacje i wspomnienia”
prezentującej bogaty życiorys autora na tle historii Polski oraz rodzinnej wsi
Bestwiny. Publikacji przyczyniającej się do promocji naszej gminy, będącej
ważnym dokumentem historycznym prezentującym dzieje naszej małej
ojczyzny.
Wójt gminy podziękował również Teresie Lewczak – Dyrektor Gminnej
Biblioteki Publicznej za zgłoszenie dr Franciszka Magi do tej nagrody.
Wójt Gminy złożył również najserdeczniejsze życzenia z okazji urodzin dr
Franciszka Magi.
Przewodniczący Rady Jerzy Stanclik w imieniu swoim oraz radnych złożył
równiej życzenia długich lat życia, dalszej służby dla lokalnej społeczności.
Dyrektor Teresa Lewczak osoba, która nominowała doktora do nagrody Wójta
złożyła również najserdeczniejsze gratulacje i życzyła dużo zdrowia, dziękując
za trud jaki doktor włożył w napisanie książki.
Honorowy Obywatel gminy Bestwina, doktor nauk medycznych Franciszek
Maga powiedział, że Trudno w to uwierzyć, ale w samorządach przepracowałem
44 lata! Najwięcej oczywiście w Bestwinie, ale również w Czechowicach Dziedzicach czy też jako radny powiatowy.
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Doktor wspominał doniosłe momenty historyczne jak również sytuacje
zabawne, dzielił się swoimi przeżyciami i zdradził kulisy powstawania swojej
książki. Powiedział, że dyrektor Gminnej Biblioteki Teresa Lewczak przekonała
go do napisana książki, argumentując, że to doktora obowiązek.
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Stanclik zauważył, iż pan doktor może być
nazwany arcymistrzem w załatwianiu spraw trudnych. Umiejętność zjednywania
sobie ludzi była bardzo cenna w pracy społecznej, kiedy Franciszek Maga
angażował się w dzieło budowy ośrodka zdrowia, poczty, przedszkola,
gazyfikację wsi, walkę o niezależność gminy Bestwina od Czechowic - Dziedzic
albo też o oddalenie widma rozbudowy rafinerii kosztem terenów na Podkępiu.
Doktor złożył podziękowania na ręce dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
Teresy Lewczak za pomoc okazaną w tworzeniu publikacji.
Na sale obrad wszedł radny Łukasz Furczyk.
Ad.2
Sekretarzem obrad, zgodnie z harmonogramem, jednogłośnie wybrany został
Radny Mariusz Solich.
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 14 głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Ad.4
Przewodniczący Jerzy Stanclik stwierdził, że protokół z sesji Rady Gminy
Bestwina Nr X/2015 z dnia 26 października 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 14
głosami „za” tj. jednogłośnie.
Ad. 5
Wójt Gminy Artur Beniowski złożył sprawozdanie z działalności
międzysesyjnej za okres od 26 października 2015 roku do 30 listopada 2015
roku:
- trwają prace nad Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy (wyjazdy w teren),
- odbyła się inauguracja roku sportowego w powiecie,
- spotkania w Katowicach w związku z Lokalną Grupą Działania i Lokalną
Grupą Rybacką – opracowywane są strategie w celu pozyskania funduszy,
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- spotkania z przedstawicielami klubów sportowych, ochotniczych straży
pożarnych, organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami w sprawie
przyszłorocznego budżetu,
- nominowanie do Nagrody Londzina Krystynę Handzlik – Prezeską KGW
w Janowicach, uroczystość odbyła się w Teatrze Bielskim w listopadzie,
- święto pszczelarzy,
- święto 11 Listopada (msza święta, przemarsz, złożenie kwiatów pod
pomnikiem)
- wydarzenia sportowe - turniej OSP, memoriał Anny Krystian, memoriał
Andrzeja Cichowskiego.
- spotkania z radnym powiatowym Janem Stanclikiem w sprawie bieżącej
działalności powiatu na terenie gminy, a także tematy związane z
przyszłorocznym budżetem.
Ad. 6
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli przedstawił
przewodniczący Komisji Łukasz Furczyk.
Komisja spotkała się na posiedzeniu w dniu 25 listopada 2015r. Kontrola objęła
działalność Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli. Omówiono
planowaną termomodernizację budynku szkoły w Bestwince. Kosztorys
inwestorski szacuje ją na 5 600 000 zł. Celem jest zmniejszenie kosztów
utrzymania budynku. W zakres inwestycji wejdą:
- wymiana dachu i jego ocieplenie wełną 20 cm
- wymiana kotłowni gazowej
- ocieplenie zewnętrzne styropianem 14cm
- wymiana okien i drzwi zewnętrznych
- wymiana instalacji grzewczych i wody użytkowej.
Budynek musi być dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych i do norm
przeciwpożarowych. Zostanie zlikwidowana część okien wewnętrznych.
Wyremontowane i na nowo wyposażone zostaną szatnie. Parkiety zostaną
wycyklinowane i polakierowane. Przeszklone fasady zostaną wymienione na
nowe o lepszym współczynniku przenikalności cieplnej.
Po zakończeniu prac budynek będzie posiadał klasę energetyczną A.
Ogrzewanie będzie podzielone na 3 strefy: szkolną, przedszkolną i sportową. W
części sportowej zostanie zamontowana wentylacja mechaniczna.
Dyrektor Arkadiusz Maj na komisji omówił koszt utrzymania szkół, a także
powiedział, że na bieżąco ograniczane są np. koszty wywozu śmieci, zaś w 2016
roku kończą się umowy z operatorem telekomunikacyjnym i będą negocjowane
nowe warunki. Szkoły mają darmowy dostęp do internetu, gdyż lokalni
operatorzy nie pobierają opłat w zamian za umieszczenie nadajników na
dachach budynków.
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Dyrektor
Arkadiusz
Maj
przedstawił
zatrudnienia
pracowników
administracyjnych w szkołach. Powiedział, że obecnie zatrudnionych jest 79
osób co daje 76,54 etatu.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Łukasz Furczyk poinformował, że na
spotkaniu został poruszony temat niezgodnej z ustawą sytuacji dotyczącej
wliczania wysługi lat jako składowej płacy minimalnej. Wójt Artur Beniowski
odpowiedział, że został zmodyfikowany regulamin wynagradzania. Dodał, że
sytuację można naprawić od razu ale koszty takiej operacji są wysokie (ok.
100 000 zł/m-c, Czynione są starania, aby sytuacja płacowa została
uregulowana w okresie 2-3 kolejnych lat.
Na posiedzeniu komisji zostały również omówione zasady działania Centrum
Usług Wspólnych, który wprowadza ustawa obowiązująca od 01.01.2016r.,
która pozwala zcentralizować księgowość gminy i jednostek organizacyjnych,
które będą podlegać Skarbnikowi Gminy.
Protokół z kontroli stanowią załączniki nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad. 7
Rada Gminy w liczbie 14 radnych przystąpiła do rozpatrzenia projektów
uchwał.
Opinie do projektów uchwał, wypracowane na wspólnym posiedzeniu komisji
stałych w dniu 26 listopada 2015r. przedstawiał Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Stanclik.
Przewodniczący Jerzy Stanclik przystąpił do przeprowadzenia procedury
podjęcia uchwał w sprawie:
1) zmiany Uchwały Nr II/15/2014 Rady Gminy Bestwina z dnia 12
grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Bestwina
2) zmiany Uchwały Nr II/16/2014 z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie
budżetu Gminy Bestwina na rok 2015
 Projekt uchwały omówił Wójt Artur Beniowski.
W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się przedsięwzięcie pn.:
1. Przebudowa drogi powiatowej S4471 Bestwina - Janowice -Hałcnów ul.
Janowicka w Janowicach i Bestwinie wraz z budową chodnika dla
pieszych - okres realizacji zadania to lata 2015 - 2017 Łączne nakłady
finansowe to kwota 1 500 000,00 zł na rok 2015 przewiduje się
przeznaczyć kwotę 20 000,00 zł na opracowanie programu funkcjonalno
użytkowego pod budowę drogi i chodnika
Zadanie w 64% może zostać dofinansowane środkami z naboru do PROW
na lata 2014-2020
2. Odbudowa drogi gminnej ul. Podzamcze wraz z poboczami i
odwodnieniem - okres realizacji zadania to lata 2015 - 2016 Łączne
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nakłady finansowe to kwota 812 700,00 zł na rok 2015 kwotę w wysokości
12 700,00 zł przeznaczy się na operat geodezyjny.
Inwestycja w 80% zostanie dofinansowana dotacją z Ministerstwa
Administracji i Cyfryzacji przeznaczoną na usuwanie skutków klęsk
żywiołowych
3. Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja - okres realizacji zadania 20152017 Łączne nakłady finansowe to kwota 275 588,00 zł. Na rok 2015
przeznaczonych jest 11 040,00 zł
zmniejszenia w planie wydatków budżetu gminy na rok 2015
Dział 600 – Transport i łączność :
zmniejszenie o kwotę 50 000,00 zł z tytułu wydatków związanych z
realizacją statutowych zadań
zmniejszenie o kwotę 82 700,00 zł z tytułu inwestycji i zakupów
inwestycyjnych - 12 700,00 zł przeniesiono do rozdziału 60078 na zadanie
pn. "Odbudowa drogi gminnej ul. Podzamcze wraz z poboczami i
odwodnieniem" na wykonanie operatu geodezyjnego
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa zmniejszenie o kwotę 15 000,00
zł z tytułu inwestycji i zakupów inwestycyjnych - kwotę przeniesiono do
rozdziału 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne na zakup agregatu
prądotwórczego
Dział 801 – Oświata i wychowanie zmniejszenie o kwotę 1 500,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych
Stołówki szkolne i przedszkolne – zmniejszenie o kwotę 42,00 zł - z tytułu
wynagrodzeń i składek od nich naliczanych
Dział 852 - Pomoc społeczna - zmniejszenie o kwotę 600,00 zł - z tytułu
wydatków związanych z realizacją statutowych zadań środki przeniesione
do rozdziału 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi
zwiększenia w planie wydatków budżetu gminy na rok 2015
Dział 600 – Transport i łączność - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
zwiększenie o kwotę 12 700,00 z tytułu inwestycji i zakupów
inwestycyjnych na zadanie pn. "Odbudowa drogi gminnej ul. Podzamcze
wraz z poboczami i odwodnieniem" na wykonanie operatu geodezyjnego.
Zadanie zostało uwzględnione w załączniku Wykaz przedsięwzięć do WPF
na lata 2015-2016
Dział 801 – Oświata i wychowanie
zwiększenie o kwotę 17 000,00 zł z tytułu wynagrodzeń i składek od nich
naliczanych
zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł z tytułu wydatków związanych z
realizacją statutowych zadań - koszt dopłaty do Gminy Bielsko-Biała za
dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli na terenie Bielska
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zwiększenie o kwotę 51 000,00 zł z tytułu wynagrodzeń i składek od nich
naliczanych.
Dział 851 - Ochrona zdrowia
zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł z tytułu inwestycji i zakupów
inwestycyjnych - zakup agregatu prądotwórczego,
zwiększenie o kwotę 600,00 zł z tytułu wydatków związanych z realizacją
statutowych zadań - Wspieranie rodziny
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
zwiększenie o kwotę 3 542,00 zł z tytułu wynagrodzeń i składek od nich
naliczanych
 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady
Gminy pozytywnie jednogłośnie zaopiniowały projekt uchwały w
sprawie zmiany Uchwały Nr II/15/2014 Rady Gminy Bestwina z dnia 12
grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Bestwina.
 Brak głosów w dyskusji.
 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XI/80/2015 w sprawie zmiany
Uchwały Nr II/15/2014 Rady Gminy Bestwina z dnia 12 grudnia 2014
roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina –
została przyjęta 14 głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi
załącznik nr 6 do nin. protokołu.
 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady
Gminy pozytywnie jednogłośnie zaopiniowały projekt uchwały w
sprawie zmiany Uchwały Nr II/16/2014 z dnia 12 grudnia 2014 roku w
sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok 2015.
 Brak głosów w dyskusji.
 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XI/81/2015 w sprawie zmiany
Uchwały Nr II/16/2014 z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie
budżetu Gminy Bestwina na rok 2015 została przyjęta 14 głosami „za”
tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu.
3) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz
zwolnień od tego podatku obowiązujących w Gminie Bestwina
w 2016 roku,
 Projekt uchwały omówił Wójt Artur Beniowski. Podatek od
nieruchomości pobiera się na podstawie ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych. Zgodnie z jej treścią Rada Gminy w drodze Uchwały, określa
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stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie gminy, z tym
że stawki te nie mogą być wyższe od stawek maksymalnych określonych
przez ustawodawcę.
W przedkładanym projekcie uchwały stawki pozostawiono na
niezmienionym poziomie oprócz stawki podatku od budynków lub ich
części związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu
przepisów o działalności leczniczej , zajętych przez podmioty udzielające
tych świadczeń, którą obniżono z 4,70 zł. do 4,65 zł. Wynika to z faktu
przekroczenia w tym przedmiocie opodatkowania maksymalnej stawki.
W roku 2016 proponuje się uchwalenie odrębnej stawki podatku 0,1% od
budowli służących do zbiorowego odprowadzania i oczyszczania
ścieków. Preferencyjna stawka
podatku od nieruchomości, ma
zastosowanie do przedsiębiorcy, prowadzącego działalność w zakresie
zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków. Specyfikacja tej
działalności sprawia, że jest ona prowadzona na terenie Gminy Bestwina
wyłącznie przez jeden podmiot o nazwie Przedsiębiorstwo Komunalne
KOMBEST Sp. z o.o.
 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady
Gminy pozytywnie jednogłośnie zaopiniowały projekt uchwały w
sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz
zwolnień od tego podatku obowiązujących w Gminie Bestwina w 2016
roku,
 Brak głosów w dyskusji.
 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XI/82/2015 w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego
podatku obowiązujących w Gminie Bestwina w 2016 roku została
przyjęta 14 głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu.
4) określenia na 2016 rok stawek podatku od środków
transportowych
 Projekt uchwały omówił Wójt Artur Beniowski. Wysokość podatku od
środków transportowych od dwóch lat nie jest zmieniana i w tym roku
również nie planujemy podnosić tej stawki. Na teren naszej gminy
przenoszą się firmy transportowe czy też samochody potrzebne do
prowadzenia działalności gospodarczej rejestrują na terenie naszej gminy
co przekłada się potem na wpływ środków z podatku od środków
transportowych, a także wpływy z podatku od nieruchomości,
zatrudnianiem naszych mieszkańców.
 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady
Gminy pozytywnie jednogłośnie zaopiniowały projekt uchwały w
8

sprawie określenia na 2016 rok stawek podatku od środków
transportowych.
 Brak głosów w dyskusji.
 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XI/83/2015 w sprawie określenia na
2016 rok stawek podatku od środków transportowych została przyjęta
14 głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 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
 Projekt uchwały omówił Wójt Artur Beniowski. Obowiązujące deklaracje
obowiązywały przez dwa lata. Ministerstwo narzuciło nowe, lekko
skorygowane wzory deklaracji. Wójt powiedział, że jest to uchwała typu
technicznego i poprosił o jej podjęcie.
 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady
Gminy 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.
 Brak głosów w dyskusji.
 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XI/84/2015 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 14
głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu.
6) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych
położonych w Kaniowie
 Projekt uchwały omówił Wójt Artur Beniowski. Około 3 hektary
położone w Kaniowie w okolicy ul. Rybackiej i ul. Gawlików. Działki
nieużytkowane przez gminę, a przynoszące koszty związane w
wykaszaniem i utrzymywaniem terenu. Mieszkaniec gminy zwrócił się z
prośbą o wydzierżawienie tego terenu na 5 lat. Na podstawie podjętej
uchwały, będzie możliwość podpisania umowy dzierżawy.
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 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady
Gminy pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w Kaniowie.
 Brak głosów w dyskusji.
 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XI/85/2015 w sprawie wyrażenia
zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w
Kaniowie została przyjęta 14 głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do nin. protokołu.
7) przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z
terenu Gminy Bestwina
 Projekt uchwały omówił Wójt Artur Beniowski. Projekt tego programu
został szczegółowo omówiony na posiedzeniu komisji. Opracowanie
nawiązuje do „Programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 20092032”. Rok 2032 ma być data graniczną dla naszego kraju, gdzie
teoretycznie nie powinno być na posesjach, obiektach infrastruktury
(wodociągi) azbestu. Na opracowanie programu można było uzyskać
środki zewnętrzne. W programie zawarty jest szczegółowy wykaz
budynków zawierających azbest. Gmina co roku przekazywała część
środków w budżetu na usuwania azbestu z terenu gminy. Naszym
obowiązkiem jest zmobilizowanie mieszkańców do usunięcia w tym
okresie azbestu z ich posesji. Wójt ma nadzieje, że problem w naszej
gminie zostanie rozwiązany przed rokiem 2032.
 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady
Gminy pozytywnie jednogłośnie zaopiniowały projekt uchwały w
sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z
terenu Gminy Bestwina.
 Brak głosów w dyskusji.
 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XI/86/2015 w sprawie przyjęcia
Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Bestwina została przyjęta 14 głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do nin. protokołu.
Ad. 8
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Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Stanclik poinformował, że otrzymał pismo
dotyczące połączeń kolejowych na odcinku Oświęcim – Brzeszcze –
Czechowice-Dziedzice.
Wójt Gminy Artur Beniowski powiedział, że ostatnio w mediach pojawiły się
informacje na temat połączeń kolejowych pomiędzy województwami śląskim i
małopolskim. Marszałek Województwa Małopolskiego zadeklarował, że jeżeli
województwo śląskie będzie dopłacało to pociągi będą jeździły na określonych
trasach. Jeżeli nie będzie dopłaty to kursy będą zawieszane. Nie znamy
stanowiska Urzędu marszałkowskiego województwa śląskiego. Urząd Gminy
wystosował pismo do Marszałka Województwa Śląskiego, które zostało
przekazane do wiadomości Marszałkowi Województwa Małopolskiego. Na
naszym terenie dotyczy to przede wszystkim funkcjonowania linii kolejowej
Oświęcim – Czechowice-Dziedzice. 31:31
Korespondencja w tej sprawie stanowi załączniki nr 13 do nr 15 do nin.
protokołu.
Wójt Gminy poinformował, że problem dotyczy dwóch gmin w województwie
śląskim – Bestwiny i Czechowic-Dziedzic.
Radny Łukasz Furczyk zaznaczył, że smutne jest to ze łatwiej jest dojechać do
Wiednia i Pragi niż do Krakowa. Kiedyś podroż do Krakowa trwała 2 godziny,
obecnie 3,5 z przesiadką w Oświęcimiu.
Ad. 9
W ramach wniosków i zapytań radnych oraz rad sołeckich Przewodniczący
Rady Gminy Jerzy Stanclik w pierwszej kolejności odczytał wnioski z
posiedzeń Rad Sołeckich:
Wnioski z zebrania Rady Sołeckiej w Bestwince w dniu 29.10.2015r
1) wykonać rów odwadniający ul. Rzeczną obok P. Jonkisz/Faruga przed
remontem ul. Rzecznej.
2) wyczyścić studzienki kanalizacyjne na ul. Dworkowej –droga powiatowa
– interwencja P. Ślósarczyka
3) prosimy o interwencję w zakładzie energetycznym w sprawie przycięcia
drzew zasłaniających lampy na ul. Sportowej.
4) załatać dziury na ul. Krótkiej.
Pismo stanowi załącznik nr 16 do nin. protokołu.
Rada Sołecka w Bestwince wnioskuje o wpisanie do budżetu na 2016 rok
następujących wniosków:
1) zakup parceli pod budowę parkingu przy szkole w Bestwince.
2) remont ul. Magi (od kościoła do skrzyżowania z ul. Braci Dudów) remont
ul. Rzecznej.
3) wykonać nakładkę asfaltową na ul. Ładnej, Sportowej część II w stronę
boiska sportowego, ul. Podpolec.
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Pismo stanowi załącznik nr 17 do nin. protokołu.
Rada Sołecka w Bestwinie na swym posiedzeniu zgłosiła inwestycje do
wykonania w sołectwie Bestwina w ramach posiadanych środków finansowych:
1. remont ul. Prusa,
2. przebudowa przepustu na ul. Podleskiej przy posesji Państwa T.,
3. odwodnienie i zaasfaltowanie ulicy bocznej Witosa do Państwa H.,
4. wyremontowanie kładki wraz z chodnikiem łączącym ul. Krakowską z
ul. Kościelną,
5. wymienienie nakładki asfaltowej w ciągu chodnika na ul. Witosa od
posesji Państwa Z. do przystanku autobusowego.
Pismo stanowi załącznik nr 18 do nin. protokołu.
W ramach wniosków i zapytań radnych głos zabrali:
Radny Łukasz Furczyk – podziękował radnemu powiatowemu Janowi
Stanclikowi za aktywność i pomoc w załatwianiu spraw w powiecie. Na każdą
sprawę, którą radny zgłosi jest pisemna odpowiedź. Problemy drobne, ale
uciążliwe dla mieszkańców na bieżąco są rozwiązywane.
Radny Mariusz Solich –poprosił o napisanie pisma do p. Gabrysia w sprawie
usunięcia śmieci z tzw. Wróblówki, ewentualnie dać zezwolenie na wycinkę
drzew.
Zgłosił problem przepustu na ul. Krakowskiej, który załamał się do połowy
jezdni i powstała wyrwa w drodze.
Radny Krzysztof Wróbel zapytał jak się zakończy temat rajdu samochodowego.
Przewodniczący Rady Jerzy Stanclik powiedział, że rajd został odwołany.
Radny Stanisław Nycz – zapytał czy mieszkaniec może postawić kamienie na
poboczu drogi gminnej wzdłuż wjazdu na posesję.
Przewodniczący Rady Jerzy Stanclik zwrócił się do radnego powiatowego Jana
Stanclika o przypomnienie sprawy rowu na ul. Witosa. Sprawa prosta, gdyż rów
powinien wyczyścić człowiek, którego działanie doprowadziło do wyrównania
tego rowu. Urzędnicy w powiecie nie są w stanie tego przeprowadzić. Asfalt,
który tam się znajduje jest spękany i prawdopodobnie nie przetrzyma zimy i
powstanie wyrwa lub obsunięcie korpusu drogi.
Radny powiatowy Jan Stanclik złożył interpelację w tej sprawie do Zarządu
Dróg Powiatowych.
Na komisji powiatu poruszyłem temat rowu na ul. Kościelnej. Zostanie
przeprowadzona wizja w terenie. Podmiotami, które puszczają wodę na tę łąkę
jest Urząd Gminy, Spółka Wodna i Starostwo Powiatowe. Wartość robót wynosi
5 400zł. Ostatnio czyszczone to było w 1999 roku. Wg radnego Starostwo
podejmie temat i będzie uczestniczyło w kosztach naprawy.
Do remontu były przeznaczone dwa mosty na ul. Kościelnej, żaden nie został
wyremontowany w tym roku. Ulica Kościelna powinna być naprawiona z
funduszy powodziowych.
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W sprawie ulicy Szkolnej również złożył interpelację do Zarządu Dróg
Powiatowych.
Przewodniczący Rady Jerzy Stanclik podziękował radnemu Janowi Stanclikowi
za aktywną działalność i dbanie o interesy naszych mieszkańców.
Radna Maria Maroszek spytała czy teren przy ul. Kościelnej jest Starostwa,
gdyż jest tam strasznie dużo powalonych drzew.
Radny Marcin Pasierbek zapytał czy przyszła odpowiedź z Bielska-Białej w
sprawie ul. Groszkowej. Dziury w tej ulicy będą za chwile takie, że osobowy
samochód nie będzie w stanie przejechać. Droga jest mocno nachylona w stronę
rowu, w momencie jak spadnie śnieg, będzie ślisko dojdzie do nieszczęśliwego
zdarzenia.
Radny Łukasz Greń odczytał wniosek mieszkańca p. Czauderny z Bestwinki w
sprawie zamontowania barierek ochronnych na ul. Dankowickiej.
Wniosek stanowi załącznik nr 19 do nin. protokołu.
Radny Stanisław Nycz zapytał czy w tym roku będą łatane dziury.
Wójt Gminy powiedział, że te które najbardziej zagrażają bezpieczeństwu
zostaną naprawione.
Sołtys Teresa Paruch-Ryś odczytała wniosek mieszkańców p. Czauderny
i p. Kóski z Bestwinki w sprawie podjęcia mediacji przez Przewodniczącego
Rady pomiędzy Urzędem Gminy a Zarządem Spółki Wodno Melioracyjnej
odnośnie współpracy przy utrzymaniu urządzeń wodnych.
Wniosek stanowi załącznik nr 20 do nin. protokołu.
Przewodniczący Rady Jerzy Stanclik powiedział, że jeżeli będzie potrzeba to
zostanie zorganizowane spotkanie.
Radny Mariusz Solich – przedstawił wniosek mieszkanki ul. Maków dotyczący
naprawy tej ulicy. Podczas remontu ul. Krakowskiej był prowadzony objazd tą
drogą.
Ad. 10
Przewodniczący odczytał pisemne odpowiedzi skierowane do Rad Sołeckich:
W odpowiedzi na pismo Rady Sołeckiej w Bestwinie w sprawie oświetlenia
ulicznego – informuję że wskazane w piśmie awarie zostały przekazane
odpowiednim służbom celem naprawy. Pragnę również dodać, że na bieżąco
zgłaszane są wszelkiego typu uszkodzenia oraz problemy z oświetleniem.
Pismo stanowi załącznik nr 21 do nin. protokołu.
Wójt Gminy informuje, że wnioski złożone przez Radę Sołecką w Bestwince,
zostaną uwzględnione podczas tworzenia planu budżetu na rok 2016, a
następnie przedstawione Radzie Gminy Bestwina, która uchwala gminny
budżet.
Pismo stanowi załącznik nr 22 do nin. protokołu.
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W odpowiedzi na wniosek Rady Sołeckiej w Bestwince dotyczący
ustawienia znaków – informuję, że znaki „Ustąp pierwszeństwa przejazdu”
zostały ustawione na ul. Braci Dudów. Natomiast postawienie takiego znaku na
ul. Rzecznej zostanie zrealizowane po zakończeniu już rozpoczętych prac.
Pismo stanowi załącznik nr 23 do nin. protokołu.
Wójt Gminy Artur Beniowski udzielił odpowiedzi na wnioski:
- zobligowanie właściciela terenu tzw. Wróblówka – wystąpimy z pismem, ale
należy zauważyć, że jest to teren prywatny. Gmina poczyniła już starania i
postawiliśmy betonowe bariery, które uniemożliwiają swobodny wjazd. Wójt
powiedział, że ma wrażenie, że tych śmieci jest obecnie mniej. Jedna osoba
została złapana podczas podrzucania śmieci. Sprawa została przekazana na
policję. Sprawcą okazał się mieszkaniec Kęt.
- przepust na ul. Krakowskiej – rozmawiałem z dyr. Kubisiem na ten temat.
W momencie remontu drogi była przeprowadzona wizja i stwierdzono, że
przepust nie będzie robiony. Przepust jest pod drogą powiatową, a każde
urządzenie pod drogą należy do jej administratora – Zarządu Dróg
Powiatowych.
- Rajd Bestwiński –oficjalne pismo Automobilu Śląskiego, że Policja nie wydała
pozytywnej opinii, gdyż nie zostały uzupełnione dokumenty i rajd został
odwołany.
- ustawienie kamieni przy drodze gminnej – jest pas drogowy, w którym nie
wolno ograniczać swobodnego i bezpiecznego ruchu pojazdów.
- nie otrzymaliśmy jednoznacznej odpowiedzi od Miejskiego Zarządu Dróg w
sprawie ul. Groszkowej.
- łatanie dziur – będzie, ale tylko tych co najbardziej zagrażają bezpieczeństwu.
Przewodniczący Rady poprosił, aby zwrócić uwagę na jakość wykonywanych
prac naprawczych.
Ad. 11
Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad, Przewodniczący Rady
Jerzy Stanclik dziękując za udział w obradach, za dyskusję, zamknął IX sesję
Rady Gminy Bestwina w dniu 30 listopada 2015 roku. Sesja rozpoczęła się o
godz. 15:00, a zakończyła o godz. 16:45.

Protokolant:
B. Małysz-Zbijowska

Sekretarz obrad:
Mariusz Solich
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