Bestwina, dn. 26 października 2015r.
BR.0002.7.2015

P r o t o k ó ł Nr X/2015
z sesji Rady Gminy Bestwina odbytej w dniu 26 października 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 15 radnych.
Protokół obejmuje uchwały Rady Gminy Bestwina od Nr VIII/76/2015 do
Nr VII/79/2015.
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, radni Rady Powiatu Bielskiego: radny Jan
Stanclik, radny Grzegorz Gawęda, sołtysa sołectwa Bestwina Teresa ParuchRyś, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bestwinie Agata Rak,
dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kaniowie Krystyna Bryksa,,
nauczycielki: Magdalena Piekarska, Izabela Krzysztowska, Monika Krężelok,
uczniowie ZSP w Bestwinie, 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 IX/2015 Rady Gminy z dnia 28 września
2015r.
5. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1) przyjęcia do realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy
Bestwina
2) przejęcia do realizacji od Powiatu Bielskiego zadania w zakresie
przebudowy drogi powiatowej S4471 Bestwina-Janowice-Hałcnów
ul. Janowicka w Janowicach i Bestwinie
3) wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach i Sądu
Rejonowego
w Pszczynie na kadencję 2016-2019
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4) ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXV/189/2012 Rady
Gminy Bestwina z dnia13 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bestwina
8. Informacje bieżące.
9. Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich.
10.Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania.
11.Zamknięcie sesji.
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 X 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. Spóźniony radny Łukasz Furczyk, radny Krzysztof Wróbel i radny
Marek Szymański
Przed przystąpieniem do części roboczej sesji, Przewodniczący Jerzy Stanclik
poprosił Pana Wójta Artura Beniowskiego o wręczenie nagród, z okazji Święta
Edukacji Narodowej, wyróżniającym się w pracy nauczycielom.
Nagrody Wójta otrzymali:
Magdalena Piekarska - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bestwinie - za
wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej, a w szczególności za
doprowadzenie uczniów do wysokich pozycji w Wojewódzkim Konkursie
Przedmiotowym z Języka Polskiego, uzyskanie wyróżnienia w ogólnopolskim
Konkursie Literacko-Plastycznym, zajęcie I miejsca w ogólnopolskim konkursie
organizowanym przez Światowy Związek Żołnierzy AK, a także uzyskanie
wyróżnienia w ogólnopolskim Konkursie Historycznym ALBUS. Dzięki
zaangażowaniu Pani Magdaleny Piekarskiej Szkoła Podstawowa w Bestwinie
uzyskała tytuł Szkoły Odkrywców Talentu, przyznawanego przez Ministerstwo
Edukacji Narodowej.
Izabela Krzysztowska - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bestwince - za
wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej, a w szczególności za
wzorowe pełnienienie funkcji wicedyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego,
efektywne prowadzenie nadzoru pedagogicznego, skuteczne przygotowywanie
uczniów do konkursów matematycznych, prowadzenie dodatkowych zajęć dla
uczniów zdolnych i dla uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi,
a także za zaangażowanie w realizację projektu w ramach programu
ERASMUS+.
Monika Krężelok - Zespół Szkolno-Przedszkolnyw Janowicach - za wybitne
osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej, a w szczególności za bardzo
dobre wywiązywanie się z obowiązków dydaktyczno-wychowawczych, duży
wkład w podnoszenie organizacji pracy szkoły, coroczną organizację
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Janowickiego Rajdu Rowerowego i rajdów górskich dla uczniów, społeczne
prowadzenie kółka tanecznego, gimnastyki korekcyjnej oraz zajęć sportowych
w okresie ferii zimowych i letnich.
Krystyna Bryksa - dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kaniowie - za
doskonałą organizację pracy kierowaną placówką, systematyczne wzbogacanie
bazy dydaktycznej, a także wzorową realizację budżetu placówki oraz tworzenie
odpowiednich warunków nauki i pracy dla uczniów i nauczycieli.
Agata Rak - dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bestwinie – za
doskonałą organizację pracy kierowaną placówką, systematyczne wzbogacanie
bazy dydaktycznej, wdrażanie nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych i
pedagogicznych, a także wzorową realizację budżetu placówki oraz tworzenie
odpowiednich warunków nauki i pracy dla uczniów i nauczycieli.
Następnie Wójt Gminy Bestwina wręczył Certyfikat Wiarygodnej Szkoły za rok
szkolny 2014/2015 dla Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Bestwinie. Szkoła spełniła warunki zawarte w
Regulaminie Programu i jest w stanie zabezpieczyć właściwy poziom
edukacyjny, wychowawczy i bezpieczeństwo swoim uczniom. Certyfikat
odebrała dyrektor ZSP w Bestwinie Agata Rak wraz z reprezentacją uczniów.
Ad.2
Sekretarzem obrad, zgodnie z harmonogramem, jednogłośnie wybrany został
radny Marcin Pasierbek.
Na salę obrad wszedł Radny Łukasz Furczyk.
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 13 głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Na salę obrad wszedł Radny Krzysztof Wróbel.
Ad.4
Przewodniczący Jerzy Stanclik stwierdził, że protokół z sesji Rady Gminy
Bestwina Nr IX/2015 z dnia 28 września 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 w okresie od 28 września 2015r. do 26 października 2015r.
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- składanie wniosków do budżetu przed jednostki organizacyjne, do 15 listopada
projekt budżetu musi zostać przekazany do Regionalnej Izby Obrachunkowej,
- jako przedstawiciel LGD Ziemia Bielska Wójt uczestniczył w konferencji w
Koszęcinie poświeconej kolejnemu okresowi programowania,
- odbyły się spotkania, w których brał udział Wójt:
 Konwent Wójtów i Burmistrzów dotyczący PKS-u,
 zawody powiatowe OSP w Porąbce,
 Zebranie wiejskie w Janowicach
 Zebranie wiejskie w Kaniowie
 Inauguracja roku szkolnego w Akademii Techniczno – Humanistycznej
w Bielsku-Białej
 Zmiana planu zagospodarowania i zmiana studium uwarunkowań Gminy
Bestwina – spotkania z firmami urbanistycznymi,
 Szkolenie organizowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową dla
Wójtów i Skarbników województwa śląskiego
 Kongres małych i średnich przedsiębiorstw (udział zastępcy Wójta Gminy
Bestwina Marcina Kanika),
 Zebranie wyjazdowe Zarządu Gminnego OSP,
 Forum Sołtysów w Katowicach i w Szczyrku,
 Otwarcie komisariatu policji w Czechowicach-Dziedzicach,
 Ćwiczenia gminne OSP,
 Agencja Komunalna w Brzeszczach (spotkanie wraz z wiceburmistrzem
gminy Wilamowice)
 otwarcie rozbudowanej oczyszczalni w Pisarzowicach
 25-lecie Domu Samopomocy Centrum (udział zastępcy Wójta Gminy
Bestwina Marcina Kanika),
 Aqua Bielsko-Biała – rozbudowa kanalizacji.
Wójt poinformował, że zbiórka materiałów elektrycznych i elektronicznych
odbędzie się 9.11.2015r. (poniedziałek). Firma zewnętrzna, będzie zbierała
nieodpłatnie sprzęt wystawiony przed nieruchomościami.
Ad. 6
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli przedstawił
przewodniczący Komisji Łukasz Furczyk.
Komisja spotkała się na posiedzeniu w dniu 21 października 2015r. w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej.
Od 1 października bieżącego roku zmianie ulega kryterium dochodowe, wg
którego ustala się prawo do otrzymania świadczeń rodzinnych oraz innego
rodzaju świadczeń socjalnych. Wzrost wyniesie prawie 100 zł. Spowoduje to na
pewno wzrost liczby osób uprawnionych do otrzymania świadczeń. Będzie też
miało wpływ np. na ilość dzieci objętych dożywianiem w szkołach.
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Od 1 stycznia 2016 roku wejdzie w życie zasiłek rodzicielski dla
osób niezatrudnionych. Będzie on wypłacany przez 12 miesięcy w kwocie
1000 zł/m-c. Finansowany będzie z budżetu państwa.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej planuje gminną zbiórkę żywności w
dniach 4,5,6 grudnia. Zebranie organizacyjne odbędzie się w listopadzie.
Od października bieżącego roku rusza program partnerski skierowany do osób
długotrwale bezrobotnych.
Największym problemem GOPS jest brak odpowiedniego magazynu do
przetrzymywania żywności. Ośrodek współpracuje z Polskim Komitetem
Pomocy Społecznej i otrzymuje na miesiąc 2-3 tony żywność, która
przekazywana jest dla najbardziej potrzebujących mieszkańców. OSP w
Bestwinie, w którym do tej pory GOPS dzierżawił magazyn za 400 zł
wymówiło umowę. Obecnie żywność jest składowana tymczasowo w siedzibie
GOPS, ale trzeba znaleźć miejsce na magazyn żywności, które będzie spełniało
odpowiednie normy narzucone przez Sanepid.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Łukasz Furczyk zapytał Wójta gdzie może
być taki magazyn.
Radny Grzegorz Owczarz powiedział, że zapytano go dlaczego została
wymówiona umowa przez OSP, niestety nie zna powodów rozwiązania najmu.
Radna Magdalena Wodniak-Foksińska zapytała dlaczego OSP wymówiła
umowę najmu.
Wójt Artur Beniowski odpowiedział, że to Gmina wymówiła umowę, gdyż
koszt wynajmu wzrastał. W związku z zadanym pytaniem przez radnego
Łukasza Furczyka powiedział, że kilka propozycji miejsc, gdzie może
znajdować się magazyn. Najprawdopodobniej będzie się on znajdował w
budynku Urzędu 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 22 października 2015r. przedstawiał Przewodniczący Rady
Gminy Jerzy Stanclik.
Przewodniczący Jerzy Stanclik przystąpił do przeprowadzenia procedury
podjęcia uchwał w sprawie:
1) przyjęcia do realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy
Bestwina
 Projekt uchwały omówił Wójt Artur Beniowski informując radnych, że
Urząd Marszałkowski dał wymóg aby w tytule uchwały, która została
podjęta 15 czerwca br. był zwrot „w sprawie przyjęcia do realizacji”.
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 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady
Gminy pozytywnie jednogłośnie zaopiniowały projekt uchwały w
sprawie przyjęcia do realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla
Gminy Bestwina
 Brak głosów w dyskusji.
 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr X/76/2015 w sprawie przyjęcia do
realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bestwina –
została przyjęta
14 głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi
załącznik nr 6 do nin. protokołu.
2) przejęcia do realizacji od Powiatu Bielskiego zadania w zakresie
przebudowy drogi powiatowej S4471 Bestwina-Janowice-Hałcnów
ul. Janowicka w Janowicach i Bestwinie
Na sale obrad wszedł radny Marek Szymański.
 Projekt uchwały omówił Wójt Artur Beniowski. Uchwała bardzo
szczegółowo została omówiona na wspólnym posiedzeniu Komisji.
Ruszył nabór w Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dotyczący
przebudowy dróg gminnych. Ulica Janowicka jest droga powiatową, w
momencie jak Gmina stanie się beneficjentem będzie miała możliwość
większego dofinansowania. Na bazie uchwał zostanie podpisane
porozumienie. Będzie można się starać o dofinansowanie zadania w tzw.
partnerstwie, które przy ocenie wniosków daje większa punktację.
Remont ma obejmować odcinek nie wykonany tj. od ul. Pszczelarskiej do
wysokości zabudowań GS w Bestwinie (koło piekarni).
 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady
Gminy pozytywnie jednogłośnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie
przejęcia do realizacji od Powiatu Bielskiego zadania w zakresie
przebudowy drogi powiatowej S4471 Bestwina-Janowice-Hałcnów
ul. Janowicka w Janowicach i Bestwinie
 Brak głosów w dyskusji.
 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
 W wyniku głosowania Uchwała Nr VIII/77/2015 w sprawie przejęcia
do realizacji od Powiatu Bielskiego zadania w zakresie przebudowy
drogi powiatowej S4471 Bestwina-Janowice-Hałcnówul. Janowicka
w Janowicach i Bestwinie została przyjęta 15 głosami „za”
tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu.
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3) wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach i Sądu
Rejonowego w Pszczynie na kadencję 2016-2019
 Przed podjęciem uchwały Przewodniczący Rady Jerzy Stanclik poprosił
radnego Stanisława Nycza - Przewodniczącego Zespołu opiniującego
zgłoszonych kandydatów na ławników o odczytanie opinii.
Z przedstawionej opinii wynika, że wszyscy kandydaci na ławników
posiadali pełną dokumentację wymaganą ustawowo i Zespół
jednogłośnie wydał pozytywną opinię o kandydatach. Kandydaci na
ławników zgodnie z ich propozycją zostali też przez Zespół
zakwalifikowani do poszczególnych Sądów tj.: do Sądu Okręgowego w
Katowicach oraz do Sądu Rejonowego w Pszczynie. Zespół stwierdził
także, że na wymaganą liczbę kandydatów tj.: 5 ławników do Sądu
Okręgowego w Katowicach – zgłoszonych zostało 4, zaś do Sądu
Rejonowego w Pszczynie na wymaganą liczbę 2 ławników –
zgłoszonych zostało 3 kandydatów.
Opinia Zespołu stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu.
 Przewodniczący Rady Jerzy Stanclik odczytał Regulamin wyboru
ławników w głosowaniu tajnym, który został przyjęty 15 głosami „za” tj.
jednogłośnie, a następnie poprosił o zgłoszenie trzech kandydatów do
komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów. W skład komisji
skrutacyjnej zgłosili się radni: Maria Maroszek, Barbara Pacholska oraz
Grzegorz Owczarz, który został wybrany przewodniczącym tej komisji.
Skład Komisji Skrutacyjnej został przyjęty jednogłośnie. Komisja
przystąpiła do przeprowadzenia wyborów rozdając opieczętowane karty
do głosowania z naniesionymi nazwiskami kandydatów na ławników. Po
zebraniu głosów do urny, została ogłoszona krótka przerwa podczas,
której komisja skrutacyjna dokonała przeliczenia głosów i sporządziła
protokóły głosowania. Po przerwie Przewodnicząca komisji radny
Grzegorz Owczarz odczytał protokół z przeprowadzonego głosowania i
wyniki wyborów. Regulamin wyboru, protokóły komisji skrutacyjnej wraz
z kartami z głosowania stanowi załącznik nr 9 do nr 13 do nin. protokołu.
 Na podstawie protokołu komisji skrutacyjnej Przewodniczący Rady
Gminy Jerzy Stanclik poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie wyboru
ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach i Sądu Rejonowego w
Pszczynie na kadencję 2016-2019
W wyniku głosowania Uchwała Nr X/78/2015 w sprawie wyboru
ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach i Sądu Rejonowego w
Pszczynie na kadencję 2016-2019 została przyjęta 15 głosami „za”, tj.
jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do nin. protokołu.
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4) ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXV/189/2012 Rady Gminy
Bestwina z dnia13 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy Bestwina
 Projekt uchwały omówił Wójt Artur Beniowski. W 2012 został przyjęty
regulamin w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Bestwina. Projekt uchwały obejmuje tekst jednolity uchwały z
wcześniejszymi wprowadzonymi zmianami. Na postawie tego regulaminu
zostanie przygotowana specyfikacja do przetargu, który będzie ogłaszany
w przyszłym roku. Poprosił o powołanie zespołu, który przekaże uwagi i
sugestie Państwa i mieszkańców w zakresie odbioru odpadów.
 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady
Gminy pozytywnie jednogłośnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXV/189/2012 Rady Gminy
Bestwina z dnia13 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy Bestwina
 Brak głosów w dyskusji.
 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr X/79/2015 w sprawie ogłoszenia
jednolitego tekstu uchwały Nr XXV/189/2012 Rady Gminy Bestwina z
dnia13 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie gminy Bestwina została przyjęta 15 głosami „za”,
tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do nin. protokołu.
Ad. 8
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Stanclik odczytał informację dotyczącą
oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych Rady Gminy Bestwina za
2014 rok oraz na dzień rozpoczęcia kadencji. Przedmiotowe oświadczenia
zostały złożone w terminie ustawowym. W wyniku analizy oświadczeń
majątkowych przez Urząd Skarbowy w Czechowicach-Dziedzicach stwierdzono
nieprawidłowości. Każdy z radnych otrzymał informację o stwierdzonych
drobnych brakach natury formalnej w złożonym przez niego oświadczeniu
majątkowym. Braki zostały natychmiast uzupełnione przez zainteresowanych.
Informacja stanowi załącznik nr 16 do nin. protokołu.
Przewodniczący odczytał również informację dotyczącą oświadczeń
majątkowych złożonych Wojewodzie Śląskiemu przez Przewodniczącego Rady
Gminy Bestwina i Wójta Gminy Bestwina za 2014 rok oraz na dzień
rozpoczęcia kadencji.
Z informacji Wojewody Śląskiego wynika, że przedmiotowe oświadczenia
zostały złożone w terminie ustawowym, zaś w wyniku analizy oświadczenia
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Wójta Gminy stwierdzono braki natury formalnej, które zostały w trybie
roboczym uzupełnione przez zainteresowanego.
Informacja stanowi załącznik nr 17 do nin. protokołu.
Ad. 9
W ramach wniosków i zapytań radnych oraz rad sołeckich.
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Stanclik w pierwszej kolejności odczytał
wnioski zawarte w protokołach z Zebrań Wiejskich:
Wnioski z Zebrania Wiejskiego w Bestwinie:
1. Podczas budowy chodników na terenie gminy uwzględnić budowę drogi
dla rowerów – wykonać to w miarę możliwości, czynić starania.
2. Połączyć ul. Akacjową i ul. Groszkową chodnikiem.
3. Wykonać remont kapitalny ul. Lipowej i dokonać rozgraniczenia ul.
Lipowej.
4. Wykonać oczyszczenie rowu przy ul. Bialskiej.
5. Wykonać – jak najszybciej – oświetlenie ul. Podzamcze, ul. Studziennik
i ul. Ofiar Wojny.
6. Wystąpić o zmianę ustawienia znaków ograniczenia prędkości na
ul. Bialskiej, ul. Krakowskiej i ul. Witosa.
7. Uporządkowanie gminy w kwestii wywieszanie reklam w miejscach do
tego nie przyjętych zwyczajowo.
8. Zaplanować modernizację przepustu koło Państwa T.
9. Postawić znaki informacyjne o instytucjach działających w gminie przy
wjeździe do Bestwiny (na rondzie).
10. Sprawdzić inwestycję prowadzoną przy ul. Lipowej 2.
11. Wyciąć drzewa przy ul. Buczyny.
Protokół z Zebrania Wiejskiego stanowi załącznik nr 18 do nin. protokołu.
Wnioski z Zebrania Wiejskiego w Bestwince:
1. Przygotowanie
projektu
prac
związanych
z
wykupem
zagospodarowaniem działki pod parking przy szkole w Bestwince.
2. Wpisać w ewidencję Spółki Wodno-Melioracyjnej nowo wykonanego
rowu melioracyjnego przy uI. Św. Floriana.
3. Wykonać przejście dla pieszych w okolicach skrzyżowania ul.
Dworkowej i Św. Floriana (obok remizy OSP).
4. Wykonanie napraw w korycie Młynówki oraz umocnienie jej brzegów.
5. Ponaglenie Pszczyńskiego Oddziału Śląskiego Zarządu Melioracji o
wykonanie umocnień brzegów Łękawki i dalszą jej regulację.
6. Generalny remont ul. Olchowej wraz z budową chodnika.
7. Wyjaśnić sprawę składowania odpadów na terenie Kółka Rolniczego
w Bestwince.
8. Postawić latarnię na skrzyżowaniu ul. Zagrodniej i Krótkiej.
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9. Wykonać nakładkę asfaltową na ul. Ładnej, ul. Sportowej część druga
w stronę boiska sportowego, remont ul. Rzecznej, ul. Magi
i ul. Podpolec.
10. Udrożnić rów na ulicy Braci Dudów.
11. Dokonać remont przejazdu kolejowego na ul. Dankowickiej.
Protokół z Zebrania Wiejskiego stanowi załącznik nr 19 do nin. protokołu.
Wnioski z Zebrania Wiejskiego w Janowicach:
1. Wykonać kanalizację przy ul. Kubika. Umieścić tabliczki informacyjne
na ul. Kubika oraz przesunąć tabliczki z ul. Podleskiej.
2. Wybudować salę gimnastyczną w Szkole Podstawowej.
3. Wyremontować ul. Kubika
4. Wykonać kanalizację przy ul. Janowickiej i wybudować chodnik do
Niklówki.
5. Wyremontować ul. Miodową boczną, wykonać oświetlenia, rozwiązać
problem brudnej wody
6. Wyremontować ul. Borową, zamontować oświetlenie ul. Janowickiej
7. Wyremontować chodnik od H. Ł. do szkoły.
8. Wykonać nową nawierzchnię asfaltową na ul. Pszczelarskiej,
wyczyścić rzekę wzdłuż ul. Pszczelarskiej
9. Zakupić nowy samochód dla OSP Janowice
10. Zakupić duży namiot dla Janowic (na imprezy plenerowe) dla Gminy.
Protokół z Zebrania Wiejskiego stanowi załącznik nr 20 do nin. protokołu.
Wnioski z Zebrania Wiejskiego w Kaniowie:
1. Poszerzyć mostek na ul. Myśliwskiej.
2. Założyć punkt świetlny na ul. Łabędziej w okolicach posesji p. M.
3. Poprawić nakładkę asfaltową przy kapliczce na ul. Mirowskiej.
4. Wykonać remont ul. Sosnowickiej.
5. Wykonać poszerzenie ul. Łabędziej, oznakowanie na skrzyżowaniu
z ul. Dankowicką oraz dokonać pomiaru natężenia ruchu drogowego na
Łabędziej.
6. Poprawić linie na parkingu przy szkole.
7. Doprowadzić do wyczyszczenia koryta rzeki Białej.
8. Spowodować więcej kontroli ruchu na ul. Jawiszowickiej.
9. Kontynuować wymianę sieci wodociągowej oraz budowę kanalizacji.
10. Ufundować sztandar dla szkoły.
11. Przejąć kładkę na rzece Białej od Zakładu Zagospodarowania Mienia.
12. Przewidzieć środki na pomoc w organizacji Pucharu Europy w Kajak
Polo.
13. Wykonać chodniki przy ul. Witosa i Dankowickiej.
14. Kontynuować starania o poprawę komunikacji autobusowej.
15. Kontynuować organizację Olimpiady Przedszkolaków.
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16. Egzekwować od animatorów ich obowiązki, tj, organizację i
prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych dla mieszkańców
gminy.
17. Wyregulować czujniki zmierzchowe oświetlenia ulicznego.
Protokół z Zebrania Wiejskiego stanowi załącznik nr 21 do nin. protokołu.
Przewodniczący Rady odczytał również pisma od Rad Sołeckich:
Rada Sołecka w Kaniowie w protokole z Zebrania Rady Sołeckiej z dn.
22 września 2015r. (data wpływu 8.10.2015r.) przedstawiła następujące wnioski
do Urzędu:
1. Ponowienie wniosku o wymianę sieci wodociągowej.
2. Wystąpienie do Przedsiębiorstwa górniczego „Silesia” o możliwość
przejęcia kładki na rz. Białej.
3. Usprawnienie komunikacji autobusowej na terenie Sołectwa.
Protokół z Zebrania Rady Sołeckiej stanowi załącznik nr 22 do nin. protokołu.
Rada Sołectwa w Bestwince pismem z dnia 21.09.2015 (data wpływu
1październik 2015r.) prosi o ustawienie znaków drogowych na następujących
skrzyżowaniach:
1. Ustąp pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu ul. Braci Dudów
i ul. Magi (za kościołem)
2. Ustąp pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu ul. Braci Dudów
i ul. Magi (wyjazd od strony Firmy Dewro)
3. Ustąp pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu ul. Rzecznej
i Św. Sebastiana
Pismo Rady Sołeckiej stanowi załącznik nr 23 do nin. protokołu.
Sołtys i Rada Sołecka w Bestwinie zwraca się z prośbą o interwencję w sprawie
oświetlenia:
- naprawy uszkodzonej lampy na ul. Krakowskiej przy posesji nr 96
- naprawy i obcięcia gałęzi na ul. Kościelnej naprzeciw figury Św. Jana
- założenie wymontowanej lampy po przejściu huraganu na ul. Kościelnej przy
posesji nr 28.
Pismo Rady Sołeckiej stanowi załącznik nr 24 do nin. protokołu.
Propozycje Rady Sołeckiej w Kaniowie do ujęcia w budżecie Gminy Bestwina
na rok 2016:
1) Wymiana starej sieci wodociągowej (azbestowej) PILNE
2) Remont ulicy Jemioły – asfalt
3) Asfaltowanie ul. Mirowskiej
4) Oświetlenie ulic Jawiszowicka, Nad Łękawką, Łabędzia
5) Wykonanie chodnika ul. Witosa (od Pana A. do skrzyżowania sklep
Euro)
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Pismo Rady Sołeckiej stanowi załącznik nr 25 do nin. protokołu.
Propozycje Rady Sołeckiej w Janowicach do ujęcia w budżecie Gminy
Bestwina na rok 2016:
1) Remont chodnika przy ulicy Janowickiej – od cmentarza do szkoły
2) Remont ul. Pszczelarskiej
3) Dokończenie remontu ul. Borowej
4) Punkt świetlny przy ul. Miodowej – bocznej
5) Chodnik przy ul. Janowickiej w stronę Leśniczówki.
Pismo Rady Sołeckiej stanowi załącznik nr 26 do nin. protokołu.
W ramach wniosków i zapytań radnych głos zabrali:
Radny Marcin Pasierbek ponowił wniosek o naprawę ul. Groszkowej.
Radny Łukasz Furczyk zapytał kierownik Alicję Grygierzec czy ustawa
krajobrazowa, którą podpisał Prezydent będzie miała jakieś konsekwencje dla
naszej gminy.
Kierownik Alicja Grygierzec odpowiedziała, że jest możliwość podjęcia
uchwały.
Radny Krzysztof Wróbel poprosił o załatanie dwóch dziur na ul. Krótkiej w
Bestwince
Radny Grzegorz Owczarz poruszył temat ograniczenia prędkości do 40km/na
godz. na drogach powiatowych, a brak ograniczenia na drogach gminnych.
Zapytał kto ustawia znaki i ustala gdzie mają się znajdować.
Przewodniczący Rady Jerzy Stanclik złożył wniosek, aby w Urzędzie Gminy
opracować procedurę obchodzenia ważnych wydarzeń m. in wybory, 11
listopada, 3 maja, Wszystkich Świętach itp.
Służby Techniczne gminy w dniu wydarzenia muszą sprawdzić czystość w
gminie, gdyż jest to jeden z elementów promocji gminy.
Radna Magdalena Wodniak-Foksińska powiedziała, że martwi ją kolejny sygnał,
że OSP w Bestwinie nie współpracuje z społecznością. Straż była budowana
społecznie, są dofinansowywane samochody strażackie.
Radny Mariusz Solich ponowił wniosek o wysypanie pobocza na ul. Kwiatowej.
Radny Marcin Pasierbek poruszył również temat ul. Kwiatowej, wąska droga,
pobocza zniszczone.
Wójt Gminy Artur Beniowski udzielił odpowiedzi na wnioski radnych:
- remonty cząstkowe – największe dziury, które zagrażają bezpieczeństwu będą
tylko łatane, gdyż środki finansowe się kończą,
- ul. Groszkowa – Urząd ponowi wniosek do Miejskiego Zarządu Dróg w
Bielsku-Białej, gdyż w ostatnich czasach remont cząstkowy przeprowadzała
Gmina Bestwina.
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- ustawa krajobrazowa – Wójt powiedział, że ma nadzieje, że nie wiele urzędów
podejmie ten temat, gdyż żmudne egzekwowanie jest tej ustawy. Wiąże się to z
zatrudnieniem dodatkowych osób do Urzędu, które będą sprawdzać parametry
szyldów, ogłoszeń, reklam itp.
- znaki drogowe przy drogach powiatowych – Urząd występuje z wnioskami o
usunięcie znaku 40 z drogi. Wójt poprosił radnych powiatowych o poparcie jego
działań. Tylko administrator drogi może usunąć te znaki.
- w sprawie wniosku dotyczącego świąt państwowych, wyborów, Świąt Bożego
Narodzenia. Wójt powiedział, że kosze są co tydzień czyszczone, problem
zawsze się pojawia w takie ważniejsze dni dla gminy.
- są prowadzone rozmowy z energetyką na temat podłączenia kamer w centrum
Bestwiny, a także foto pułapek (mobilnych kamer).
- współpraca z OSP - są dwa budynki, które należą do gminy. Żywność
przechowywana jest tylko przez dwa dni w ciągu miesiąca. Rozważamy
możliwość magazynowania w UG lub w garażu gminnym. Współpraca zależy
od ludzi.
Przewodniczący Rady Jerzy Stanclik poruszył temat lokalu wyborczego w
Bestwinie (strażnica OSP) – zbyt stroma klatka schodowa. Przewodniczący
powiedział, że jeżeli jest problem z lokalem to proponuje, aby przychylić się do
propozycji jednego z mieszkańców i przenieść lokal do salek katechetycznych
Radny Łukasz Furczyk –powiedział, że wg niego jest zbyt mało informacji o
możliwości głosowania przez pełnomocników. Ma nadzieje że przy następnych
wyborach będzie to bardziej rozpowszechnione.
Ad. 10
Przewodniczący odczytał
Sołeckich:

pisemne odpowiedzi Wójta skierowane do Rad

W odpowiedzi na wnioski z zebrania Rady Sołeckiej w Kaniowie –
informuję, że:
- temat wymiany sieci wodociągowej był poruszany już niejednokrotnie, jest to
sprawa priorytetowa w bieżącej kadencji,
- otoczenie Ośrodka Zdrowia zostało uporządkowane,
- kwestie oznakowania dróg i wykowanie ewentualnych przejść dla pieszych są
zgłaszane na bieżąco do ZDP
Pismo stanowi załącznik nr 27 do nin. protokołu.
W odpowiedzi na wnioski z zebrania Rady Sołeckiej w Janowicach –
informuję, że:
- w roku bieżącym wypełniono już limit umowy dotyczącej remontów dróg
gruntowych. Jednakże poczynimy starania, aby na przełomie października i
listopada poprawić stan niektórych dróg gruntowych,
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- przesłano stosowne pismo do inwestora o konieczności uporządkowania terenu
po zakończeniu budowy masztu,
- w sprawie przycięcia gałęzi przy ul. Targanickiej zostało skierowane pismo do
Nadleśnictwa.
Pismo stanowi załącznik nr 28 do nin. protokołu.
Wójt Gminy informuje, że wnioski złożone przez Radę Sołecką w
Janowicach, zostaną uwzględnione podczas tworzenia planu budżetu na rok
2016, a następnie przedstawione Radzie Gminy Bestwina, która uchwala
gminny budżet.
Pismo stanowi załącznik nr 29 do nin. protokołu.
Wójt Gminy informuje, że wnioski złożone przez Radę Sołecką w Kaniowie,
zostaną uwzględnione podczas tworzenia planu budżetu na rok 2016, a
następnie przedstawione Radzie Gminy Bestwina, która uchwala gminny
budżet.
Pismo stanowi załącznik nr 30 do nin. protokołu.
Ad. 11 Zamknięcie sesji.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Jerzy Stanclik dziękując za
udział i dyskusję zamknął X sesję Rady Gminy Bestwina w dniu 26
października 2015r.
Sesja rozpoczęła się o godz. 15-tej, a zakończyła o godz. 17-tej.
Protokolant:
B. Małysz-Zbijowska

Sekretarz obrad:
Radny Marcin Pasierbek
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