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       Bestwina, dn. 25 września 2014 r. 
 

P r o t o k ó ł  Nr XLII/2014 
 

z  sesji Rady Gminy Bestwina odbytej w dniu 25 września 2014 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.  
 
W sesji uczestniczyli – Radni, Wójt Artur Beniowski, Zastępca Wójta  
Stanisław Wojtczak, Skarbnik Gminy Anita Kubik, Wiceprzewodniczący 
Sejmiku Wojewódzkiego Andrzej Kamiński, kierownicy urzędu gminy i 
jednostek organizacyjnych, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bogusław 
Stolarczyk, radni powiatowi: Józef Maziarz oraz Grzegorz  Boboń, Prezes PK 
„Kombest” Wacław Waliczek, Redaktor Naczelny „Magazynu Gminnego” 
Sławomir Lewczak, Redaktor gazety ”Region” Paweł Hetnał oraz Pan Stanisław 
Kłoda zaproszony do odznaczenia, Panie nauczycielki, które otrzymały tytuł 
nauczyciela mianowanego: Pani Lilla Czernek, Pani Dorota Borgieł, Pani Kinga 
Firganek, Pani Ewelina Furczyk.  
 
Protokół obejmuje uchwały Rady Gminy Bestwina od Nr XLII/313/2014 do Nr 
XLII/323/2014. 
Sesja rozpoczęła się o godz. 15:00. 
 
Porządek obrad: 
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji. 
2. Wybór sekretarza obrad. 
3. Zatwierdzenie porządku obrad. 
4. Zatwierdzenie protokołu z sesji Rady Gminy Bestwina z dnia 01 sierpnia 

2014 r. 
5. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.  
6. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 

2014 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy 
finansowej. 

7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 
1) zmiany Uchwały Nr XXXV/277/2013 Rady Gminy Bestwina z dnia                

05 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Bestwina, 
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2) zmiany Uchwały Nr XXXV/278/2013z dnia 05 grudnia 2013 roku w 
sprawie budżetu gminy Bestwina na 2014 rok, 

3) wezwania do usunięcia naruszenia prawa, 
4) zaopiniowania propozycji planu Aglomeracji Bestwina, 
5) wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gmina Bestwina porozumienia 

międzygminnego z Gminą Bielsko-Biała powierzenia przez Gminę 
Bestwina Gminie Bielsko-Biała realizację niektórych zadań z zakresu 
gospodarki odpadami komunalnymi, 

6) postanowienia o odbieraniu odpadów od właścicieli nieruchomości, na 
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, 

7) w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości                      
i porządku na terenie gminy Bestwina, 

8) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 
zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

9) ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności, 

10)  wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o 
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej, 

11)  zmiany uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu 
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

8. Informacje bieżące. 
9. Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich. 
10. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 
11.  Zamknięcie sesji. 
Ad.1 
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek powitał wszystkich radnych oraz 
gości i otworzył XLII sesję Rady Gminy Bestwina w dniu 25 września 2014 
roku.   
Na podstawie posiadanej listy obecności stwierdził, że na ustawowy stan 15 
radnych w sesji uczestniczy 15 radnych, tj. 100%, co stanowi o prawomocności 
obrad.                  
Przewodniczący Jerzy Zużałek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Sejmiku 
Województwa Śląskiego panu Andrzejowi Kamińskiemu, który stwierdził, że na 
wniosek Wójta Gminy Bestwina Artura Beniowskiego ma zaszczyt wyróżnić w 
imieniu Samorządu Śląskiego i wręczyć honorową srebrną odznakę Za Zasługi 
dla Województwa Śląskiego pana Stanisława Kłodę. Podkreślił, że wyróżnienie 
to jest wyrazem uznania i podziękowania za zasługi i osiągnięcia w pracy 
zawodowej i społecznej. Pracy, która przyczyniła się do społecznego i 
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kulturalnego rozwoju swojej rodzinnej miejscowości Kaniowa w gminie 
Bestwina, a tym samym województwa śląskiego.  
Przed wręczeniem odznaczenia odczytał uzasadnienie, które przyjęła Kapituła 
rozpatrując wniosek złożony przez pana Wójta: 
„Pan Stanisław Kłoda mieszkaniec Kaniowa jest absolwentem Wojskowej 
Akademii Technicznej. Pracował w jednostce wojskowej, a później w 
Ministerstwie Obrony Narodowej, awansowany do stopnia podpułkownika. 
Mimo swoich licznych obowiązków zawodowych bardzo chętnie brał udział w 
czynach społecznych w swojej rodzinnej miejscowości. W latach 1963 – 1964 
pracował  społecznie przy budowie wodociągów w Bestwinie. Stał na czele 
Społecznego Komitetu Budowy Przedszkola Publicznego w Kaniowie, które 
zostało otwarte w 1988 roku. 
Pan Stanisław był również jednym z kilku założycieli Stowarzyszenia na Rzecz 
Rozwoju Wsi Kaniów. W tym okresie wybudowano między innymi: teren 
sportowo-rekreacyjny. 
W latach 1994 – 1998 był radnym gminy Bestwina, a w 1998 roku  został 
wybrany do Rady Powiatu. Był również delegatem do Sejmiku Województwa 
Śląskiego. 
Jako emeryt, już obecnie, w dalszym ciągu jest zaangażowany w proces 
samorządowy oraz dla polepszenia życia mieszkańców Kaniowa i gminy 
Bestwina.” 
Wiceprzewodniczący Sejmiku Samorządowego Andrzej Kamiński zwracając się 
do pana Stanisława Kłody, podziękował za tak wieloraką i pozytywną pracę dla 
naszego regionu i życzył na kolejne lata zdrowia a także wszelkiej osobistej 
pomyślności. Wyraził też swoją refleksje, że osobie, z którą współpracował,  ma 
zaszczyt wręczyć odznaczenie, tj. srebrną honorową odznaką Za Zasługi dla 
Województwa Śląskiego. Poprosił wnioskodawcę pana Wójta Artura 
Beniowskiego o towarzyszenie mu w tym akcie, a  wszystkich poprosił o 
powstanie. Po wręczeniu odznaczenia, Wiceprzewodniczący Sejmiku Pan 
Andrzej Kamiński oraz Wójt Artur Beniowski wręczając odznaczenie złożyli  
panu Stanisławowi Kłodzie gratulacje. Pan Wójt Artur Beniowski ponadto 
życzył, aby ta odznaka nie była odznaką przejścia na emeryturę, byśmy mogli 
nadal korzystać z wiedzy i doświadczenia, zaś Przewodniczący Rady Gminy 
Jerzy Zużałek w imieniu własnym i całej Rady Gminy składając gratulacje 
życzył panu Stanisławowi dużo zdrowia, aby w dalszym ciągu mógł realizować 
swą społecznikowską pasję. Wszyscy obecni obdarzyli pana Stanisława Kłodę 
oklaskami. 
Również w tym punkcie, kolejnym miłym akcentem było wręczenie przez 
Wójta Gminy Bestwina Artura Beniowskiego aktów nadania stopnia awansu 
nauczyciela mianowanego czterem paniom nauczycielkom. Podkreślił, że jest to 
najwyższy awans na szczeblu gminnym. W związku z tym złożył wszystkim 
paniom serdeczne gratulacje i życzenia, a następnie wręczył akty nadania 
stopnia awansu zawodu nauczyciela mianowanego: 
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− Pani Lilli Czernek           - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bestwinie 
− Pani Dorocie Borgieł      - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bestwince 
− Pani Kindze Firganek     - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kaniowie 
− Pani Ewelinie Furczyk    - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kaniowie 
Gratulacje i życzenia dalszych sukcesów złożył również Przewodniczący Jerzy 
Zużałek w imieniu swoim i całej Rady Gminy. 
Ad.2 
Sekretarzem obrad, zgodnie z harmonogramem, jednogłośnie wybrany został 
radny Jerzy Stanclik.  
Ad.3 
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek przedstawił porządek obrad, który 
otrzymali wszyscy radni (zał. nr 4 do nin. protokołu).  
Zapytał radnych, czy są inne propozycje?  
Wobec braku innych propozycji, porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 
Ad.4 
Przewodniczący Jerzy Zużałek stwierdził, że protokół z  sesji Rady Gminy 
Bestwina z dnia 01 sierpnia 2014 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    
15 głosami „za” tj. jednogłośnie. 
Ad.5 
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej oraz informacje z pracy bieżącej 
przedstawił Wójt Gminy Artur Beniowski: 
− trwa remont ulicy Krakowskiej współfinansowany ze środków tzw. 

schetynówek, gdzie gmina Bestwina, wespół ze Starostwem Powiatowym, 
partycypuje kosztami po 25%. Termin realizacji tej inwestycji jest 
niezagrożony. Były natomiast uwagi do porządku na placu budowy oraz 
organizacji ciągu tego zadania na odcinku 1,5km. Szczególnie  
niedostatecznie ocenić należy organizację ruchu dla pieszych, 

− trwa inwestycja związana z kanalizacją północnej części Bestwiny. Prace 
przebiegają zgodnie z harmonogramem. Trwają prace przy uzbrajaniu 
elektrycznym ostatniej przepompowni i rozpoczną się przyłączenia 
poszczególnych posesji, 

− w okresie wakacyjnym trwały remonty w placówkach oświatowych. Dwie 
większe inwestycje zostały wykonane na obiektach przedszkolnych, tj. 
zaadaptowana sala w Kaniowie na potrzeby przyjęcia nowej grupy, 
wyremontowana sala ćwiczeń w przedszkolu w Janowicach 100 oraz 
modernizacje istniejących placów zabaw. Inwestycją odrębną od tych 
wszystkich jest powstanie trzech nowoczesnych placów zabaw przy 
obiektach szkolno-przedszkolnych: w Bestwinie, Bestwince i Janowicach, w 
ramach programu „Radosna Szkoła”, 
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− w dniu 1 września br. odbyło się 50-lecie  Szkoły w Janowicach. Z tej okazji 
został ufundowany sztandar, którego dotychczas szkoła nie miała, 

− został zakończony remont ulicy Braci Dudów w Bestwince ze środków tzw. 
„powodziówek”, 

− na etapie zakończenia są prace związane z budową trzech odcinków 
chodników i przekładki jednego z nich., tj. odcinek chodnika wzdłuż ul. 
Witosa łączący sołectwo Bestwinka i Bestwina, odcinek chodnika w 
Bestwinie od ulicy  Pod Magówką w kierunku „Magówka”, przekładka 
chodnika wzdłuż Gminnego Ośrodka Zdrowia w Bestwinie oraz inwestycja, 
która jest w realizacji, tj. budowa łącznika chodnika na ulicy Kościelnej w 
Bestwinie, 

− przygotowane są oświetlenia, te zapisane w budżecie. Obecnie dokłada się 
starań, aby Energetyka trochę przyspieszyła możliwość wejścia na słupy. 
Wybrany jest wykonawca ulic: ulicy Kóski, Pastwiskowej, Janowickiej oraz 
wybranych w budżecie punktów świetlnych, 

− wraz ze swoim zastępcą brał udział w uroczystościach gminnych, które w 
okresie wakacyjnym się odbywały, 

− w Lokalnej Grupie Rybackiej i Lokalnej Grupie Działania w ramach  funkcji, 
które tam pełni,  bywał na podpisywaniu umów, a także na rozmowach i 
negocjacjach w zakresie przyszłego okresu programowania w Urzędzie 
Marszałkowskim, 

− wpłynęło pismo do Urzędu Gminy od Związku Nauczycielstwa Polskiego 
Oddział w Bestwinie dotyczące zaplanowania środków finansowych na 
podwyżki i waloryzacje dla pracowników niepedagogicznych zatrudnionych 
w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę. W tej 
sprawie odbyło się  spotkanie, zaś kolejne przewidziane na najbliższy 
czwartek, da pewne rezultaty i wypracowane stanowiska w tym zakresie, 

− do 19 września br. był czas do składania ankiet dotyczących niskiej emisji. Z 
uwagi jednak, że tych ankiet wpłynęło bardzo niewiele, został przesunięty 
okres ich składania do końca roku. Na podstawie tych ankiet gmina będzie 
mogła opracować program niskiej emisji i w latach przyszłych wystartować 
do kolejnego etapu wymiany źródeł ciepła na terenie gminy. 

Ad.6 
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek udzielił głosu Wójtowi Gminy Arturowi 
Beniowskiemu, aby omówił informację o przebiegu wykonania budżetu gminy 
za I półrocze 2014 roku oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej 
prognozy finansowej. 
Wójt Artur Beniowski poinformował, że temat ten szczegółowo omawiał na 
wspólnym posiedzeniu Komisji stałych Rady Gminy w dniu 22 września br. 
więc, jak powiedział, dziś przypomni tylko ważniejsze szczegóły. I tak: 
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Dochody budżetu gminy za okres sprawozdawczy zostały wykonane w kwocie 
15 551 766,60zł na plan po wprowadzonych zmianach 30 570 847,93zł, 
tj.50,87% 
Wydatki budżetu gminy Bestwina za pierwsze półrocze 2014 roku zostały 
zrealizowane w kwocie 16 974 938,23zł na plan po wprowadzonych zmianach 
36 736 287,73zł, co stanowi 46,21% .  
Podkreślił, że wynik realizacji budżetu za I półrocze jest bardzo dobry, w 
porównaniu z innymi latami. Zaznaczył, że wynik ten wynika przede wszystkim 
z dobrej współpracy z Radą Gminy i współpracownikami Urzędu Gminy. 
Zwracając się do Rady Gminy prosił, aby zgłaszać ewentualne pytania, 
wątpliwości, na które udzieli odpowiedzi wspólnie ze Skarbnikiem Gminy. 
 
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek odczytał Uchwałę Nr 4100/I/120/2014 z 
dnia 27 sierpnia 2014 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta 
Gminy Bestwina informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze 
półrocze 2014 roku. Paragraf 1 tej uchwały brzmi: „Wydaje się pozytywną 
opinię o przedłożonej przez Wójta Gminy Bestwina informacji o przebiegu 
wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2014 roku”. Opinia została poparta 
szerokim uzasadnieniem. 
Uchwała RIO stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu. 
 
Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy na 
wspólnym posiedzeniu, pozytywnie zaopiniowały informację o przebiegu 
wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku oraz informację o 
kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. Wynik głosowania: 14 
głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący”. 
 
Przewodniczący Jerzy Zużałek otworzył dyskusję, w której głos zabrał radny 
Łukasz Furczyk, pytając panią Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej na co 
będzie wykorzystana dotacja wysokości 61tys.zł. z programu „Biblioteka+”. 
Odpowiedzi udzieliła Dyrektor GBP pani Teresa Lewczak informując, że 
dotacja ta została przeznaczona na filię biblioteki w Janowicach (sprzęt 
komputerowy, meble, malowanie). 
 
Wobec braku dalszych głosów dyskusji Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek 
poddał pod głosowanie przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu 
gminy za I półrocze 2014 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej 
prognozy finansowej. 
W wyniku głosowania informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I 
półrocze 2014 roku oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy 
finansowej została przyjęta 15 głosami „za”, tj. jednogłośnie.  
Informacja stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu. 
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Ad.7 
Rada Gminy w liczbie 15 radnych przystąpiła do rozpatrzenia projektów 
uchwał.  
Opinie do projektów uchwał, wypracowane na wspólnym posiedzeniu komisji 
stałych w dniu 22 września 2014 roku, przedstawiał Przewodniczący Rady 
Gminy Jerzy Zużałek.  
Przewodniczący Jerzy Zużałek przystąpił do przeprowadzenia procedury 
rozpatrzenia projektów uchwał: 
1) projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/277/2013 Rady 

Gminy Bestwina z dnia 05 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Bestwina, 

• Projekt uchwały omówił Wójt Artur Beniowski informując, że zmiana 
uchwały polega na dodaniu zapisu o upoważnieniu Wójta do zaciągania 
zobowiązań do kwoty 2 500 000, 00zł. z tytułu umów, których realizacja w 
roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia 
ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają 
poza rok budżetowy. 

• Brak dyskusji i uwag. 
• Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy 

pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 
XXXV/277/2013 Rady Gminy Bestwina z dnia 05 grudnia 2013 roku w 
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina. Wynik 
głosowania: 14 głosów „za”, tj. jednogłośnie (14 obecnych). 

Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem 
uchwały. 
W wyniku głosowania Uchwała Nr XLII/313/2014 w sprawie zmiany 
Uchwały Nr XXXV/277/2013 Rady Gminy Bestwina z dnia 05 grudnia 2013 
roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina - 
została przyjęta 15 głosami „za”, tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 
7 do nin. protokołu. 
 
2) projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/278/2013z dnia 05 

grudnia 2013 roku w sprawie budżetu gminy Bestwina na 2014 rok, 
• Projekt uchwały omówił Wójt Artur Beniowski informując, że zmiana 

uchwały polega na zwiększeniu i zmniejszeniu planu wydatków 
budżetowych gminy na 2014 rok, co zostało szczegółowo opisane w 
uzasadnieniu do projektu uchwały. Budżet po wprowadzonych zmianach 
wynosi: 
po stronie dochodów kwotę 30 640 602,08zł 
po stronie wydatków kwotę 36 806 041,88zł 

• Brak dyskusji i uwag. 
• Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy 

pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 
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XXXV/278/2013z dnia 05 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu gminy 
Bestwina na 2014 rok. 

Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem 
uchwały. 
W wyniku głosowania Uchwała Nr XLII/314/2014 w sprawie zmiany 
Uchwały Nr XXXV/278/2013z dnia 05 grudnia 2013 roku w sprawie 
budżetu gminy Bestwina na 2014 rok - została przyjęta 15 głosami „za”, tj. 
jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu. 
 
3) projekt uchwały w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa, 
• Projekt uchwały omówił Wójt Artur Beniowski informując, że w 2005 roku 

został uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina i 
w planie tym widniał zapis dla sołectwa Bestwina, że § 14 ust. 1 pkt 6 – 
zakaz lokalizacji nowych budynków, nie związanych z gospodarką leśną w 
odległości nie mniejszej niż 30 m od ściany lasu.  
W między czasie państwo E.K-K. oraz A.K. (u.o.o.d.o.) nabyli działkę, na 
której chcieli wybudować dom. W związku jednak z takim zapisem w planie 
zagospodarowania przestrzennego, jest to niemożliwe.  W tej sprawie odbyło 
się kilka spotkań, były też pisma kierowane do Urzędu Gminy. Ostatecznie 
wpłynęło pismo, w którym w/w wzywają Radę Gminy do usunięcia 
naruszenia prawa.  
Zgodnie z opinią prawną służb Urzędu Gminy, prawo to nie zostało 
naruszone, dlatego, że zainteresowani kupując działkę, wiedzieli czy też 
mieli obowiązek się dowiedzieć, jaki jest plan zagospodarowania 
przestrzennego dla tej działki. 
W związku z powyższym, projekt uchwały nie uwzględnia wniesionego 
wezwania do naruszenia prawa, gdyż zgodnie z obwiązującymi przepisami, 
to prawo nie zostało naruszone.  
Podkreślił, że przy kolejnej zmianie studium i planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy będą starania, aby zapisy o odległościach od lasu 
minimalizować. Tym bardziej, że przepisy te nie dotyczą tylko sołectwa 
Bestwiny, lecz całej gminy. Zaznaczył przy tym, że  pewne zapisy są 
sztywne, narzucone przez ustawodawcę i tych odległości minimalizować do 
zera lub 1 m od ściany lasu, nie będzie można.  

• Brak dyskusji i uwag. 
• Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy 

pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie wezwania do usunięcia 
naruszenia prawa  

Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem 
uchwały. 
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W wyniku głosowania Uchwała Nr XLII/315/2014 w sprawie wezwania do 
usunięcia naruszenia prawa - została przyjęta 15 głosami „za”, tj. 
jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu. 

 
4) projekt uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji planu Aglomeracji 

Bestwina, 
• Projekt uchwały omówił Wójt Artur Beniowski informując, że w 2006 roku 

rozporządzeniem Wojewody Śląskiego gmina Bestwina stała się aglomeracją 
obejmującą 11 tys. tzw. relewów, czyli równoważnego wskaźnika 
mieszkańców na 1km2, jeżeli chodzi o sieć kanalizacyjną. W tym okresie 
Marszałek wystąpił do samorządów województwa śląskiego o regulację w 
tym zakresie przestrzeni aglomeracyjnych. Z tego względu, że za  
zaglomerowaną gminę uznać można tą, na której jest dany obszar 
skanalizowany. W przypadku naszej gminy takim obszarem, prawie w 
całości jest sołectwo Bestwinka, trwająca inwestycja kanalizacji w Bestwinie 
oraz część sołectwa Kaniów. Zaznaczył, że tylko te obszary będą 
wykazywane, jako skanalizowane aglomeracje gminy Bestwina. Otworzy to 
gminie możliwość starania się o środki zewnętrzne przy współpracy z Aquą 
Bielsko-Biała i w przyszłości skierować  ścieki z nieskanalizowanej 
Bestwiny i sołectwa Janowice do oczyszczalni ścieków w Komorowicach. 

• Brak dyskusji i uwag. 
• Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy 

pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zaopiniowania 
propozycji planu Aglomeracji Bestwina  

Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem 
uchwały. 
W wyniku głosowania Uchwała Nr XLII/316/2014 w sprawie zaopiniowania 
propozycji planu Aglomeracji Bestwina - została przyjęta 15 głosami „za”, tj. 
jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu. 
 

5) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gmina 
Bestwina porozumienia międzygminnego z Gminą Bielsko-Biała 
powierzenia przez Gminę Bestwina Gminie Bielsko-Biała realizacji 
niektórych zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, 

• Projekt uchwały i wstępnie kolejne projekty uchwał, tzw. „śmieciowe” 
omówił Wójt Artur Beniowski informując, że projekt tej uchwały pozwala na 
podpisanie porozumienia z Prezydentem Bielsko- Biała i Zakładem 
Gospodarki Odpadami w sprawie odpadów komunalnych z terenu gminy 
Bestwina. Kolejne projekty uchwał są uchwałami regulującymi stan 
faktyczny. Przypomniał, że ok.1,5 roku wstecz, jak wchodziła w życie 
ustawa dotycząca zbierania śmieci z terenu gmin w całym kraju, to wówczas 
toczyły się polemiki pomiędzy naszą gminą, a gminą Bielsko-Biała z tego 
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względu, że projekt porozumienia zakładał, że może ono być podpisane tylko 
i wyłącznie z tymi gminami, które obejmą systemem powierzchnie i posesje 
zamieszkałe i niezamieszkałe. Gmina Bestwina nie chciała się zgodzić, aby 
już na początku funkcjonowania systemu obejmować powierzchnie 
niezamieszkałe, bo wprowadziłoby to w samorządzie spore zamieszanie. 
Okres 1,5 roku funkcjonowania systemu dał możliwość przygotowania się do 
kolejnej fazy i objęcia systemem od 1 stycznia 2015 roku również posesji 
niezamieszkałych. Taka uchwała otworzyłaby furtkę do podpisania 
porozumienia z Prezydentem Bielsko-Biała, który jest organem 
reprezentującym wysypisko śmieci ZGO Bielsko-Biała. Podkreślił, że na 
etapie rozmów, analiz i spostrzeżeń, stwierdzić należy, że system, który 
funkcjonuje w naszej gminie dotychczas, jest systemem dobrym,  dobrze 
opracowanym. Podał też, że złożonych jest prawie 100% deklaracji, zaś 
wpłaty mieszkańców kształtują się na poziomie wpłat podatku od 
nieruchomości, tj. prawie 90%. Dodał, że w tej kwestii jest uruchomiony 
proces egzekucyjny i brakujące środki będą ściągane.  

• Brak dyskusji i uwag. 
• Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy 

pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie przez Wójta Gmina Bestwina porozumienia międzygminnego z 
Gminą Bielsko-Biała powierzenia przez Gminę Bestwina Gminie Bielsko-
Biała realizacji niektórych zadań z zakresu gospodarki odpadami 
komunalnymi. 

Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem 
uchwały. 
W wyniku głosowania Uchwała Nr XLII/317/2014 w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie przez Wójta Gmina Bestwina porozumienia 
międzygminnego z Gminą Bielsko-Biała powierzenia przez Gminę Bestwina 
Gminie Bielsko-Biała realizacji niektórych zadań z zakresu gospodarki 
odpadami komunalnymi - została przyjęta 15 głosami „za”, tj. jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do nin. protokołu. 

 
6) projekt uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów od 

właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a 
powstają odpady komunalne, 

• Projekt uchwały omówił Wójt Artur Beniowski informując, że 
nieruchomości niezamieszkałe to są głównie nieruchomości związane z 
prowadzoną działalnością gospodarczą, nieruchomości użytku publicznego 
oraz przystanki autobusowe, gdzie są zlokalizowane kosze na śmieci. 

• Brak dyskusji i uwag. 
• Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy 

pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie postanowienia o 
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odbieraniu odpadów od właścicieli nieruchomości, na których nie 
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 

 Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem 
uchwały. 
W wyniku głosowania Uchwała Nr XLII/318/2014 w sprawie postanowienia 
o odbieraniu odpadów od właścicieli nieruchomości, na których nie 
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - została przyjęta 15 
głosami „za”, tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 12 do nin. 
protokołu. 

 
7) projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bestwina, 
• Projekt uchwały omówił Wójt Artur Beniowski informując, że projekt ten 

dotyczy zmian do regulaminu, który był przyjmowany dla nieruchomości  
zamieszkałych. Obecnie muszą być wprowadzone zmiany dotyczące również 
nieruchomości niezamieszkałych. 

• Brak dyskusji i uwag. 
• Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy 

pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w 
sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 
Bestwina  

Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem 
uchwały. 
W wyniku głosowania Uchwała Nr XLII/319/2014 w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
gminy Bestwina - została przyjęta 15 głosami „za”, tj. jednogłośnie. Uchwała 
stanowi załącznik nr 13 do nin. protokołu. 
 

8) projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną 
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

• Projekt uchwały omówił Wójt Artur Beniowski informując, że projekt ten 
obejmuje wszystkie nieruchomości, zarówno zamieszkałe, jak i 
niezamieszkałe.  

 

Podkreślił, że z  najistotniejszych zmian, które ten projekt wnosi, to zmiana 
częstotliwości odbierania popiołu zgodnie z wnioskami i prośbami 
mieszkańców. Mieszkańcy wnioskowali, aby popiół był odbierany od 
właścicieli w okresie grzewczym dwa razy w miesiącu, a w okresie poza 
grzewczym raz w miesiącu. Przypomniał, że dotychczas popiół był 
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odbierany w okresie grzewczym raz w miesiącu, a poza tym okresem nie był 
odbierany wcale. 
Dodał, że zmiany w tym projekcie dotyczą również świadczenia usług w  
zakresie odbierania odpadów wielkogabarytowych. Poinformował, że 
dotychczasowa objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych już nie 
będzie miała miejsca na terenie gminy.  Mieszkańcy będą musieli tego typu 
odpady zawozić do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w 
Kaniowie we własnym zakresie. Zostało to podyktowane tym, że przez 1,5 
roku (trzy zbiórki) w większości wyczerpały się już wszystkie zgromadzone 
w posesjach odpady wielkogabarytowe, a także jest to związane z finansami.   
Podkreślił, że chcąc zwiększyć częstotliwość wywozu popiołu i utrzymać 
stawkę za odbiór i zagospodarowanie odpadów na dotychczasowym 
poziomie, to musi być coś za coś. Podał też, że PSZOK od nowego roku 
będzie czynny nie dwa razy w tygodniu, lecz co najmniej cztery dni w 
tygodniu. 

• Brak dyskusji i uwag. 
• Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy 

pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie szczegółowego 
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, wynikiem głosów 14 „za”, 0 „przeciw”, 1 głos 
„wstrzymujący”. 

Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem 
uchwały. 
W wyniku głosowania Uchwała Nr XLII/320/2014 w sprawie szczegółowego 
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi - została przyjęta 15 głosami „za”, tj. jednogłośnie. Uchwała 
stanowi załącznik nr 14  do nin. protokołu. 
 

9) projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz stawek opłaty za pojemnik o określonej 
pojemności, 

• Projekt uchwały omówił Wójt Artur Beniowski informując, że projekt 
określa stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
opłaty za pojemnik dla nieruchomości niezamieszkałych i koszy ulicznych. 

• Brak dyskusji i uwag. 
• Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy 

pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty 
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za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłaty za pojemnik 
o określonej pojemności. 

 Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem 
uchwały. 
W wyniku głosowania Uchwała Nr XLII/321/2014 w sprawie ustalenia 
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek 
opłaty za pojemnik o określonej pojemności - została przyjęta 15 głosami 
„za”, tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 15 do nin. protokołu. 
 

10) projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu 
składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 

• Projekt uchwały omówił Wójt Artur Beniowski informując, że skoro zmienia 
się zakres nieruchomości,  na których są produkowane odpady komunalne i 
które będą odbierane z tych nieruchomości, to automatycznie musi się 
zmienić wzór deklaracji i ten wzór jest przedstawiony, jako załącznik do 
omawianego projektu uchwały. 
Również projekt tej uchwały mówi o możliwości składania tej deklaracji 
drogą elektroniczną. Zaznaczył, że wówczas taka deklaracja musi być 
podpisana również podpisem elektronicznym. 

• W dyskusji głos zabrał radny Łukasz Furczyk, pytając czy dotychczasowe 
deklaracje pozostają w mocy, czy wszyscy będą musieli składać deklaracje 
według nowego wzoru. 
Odpowiedzi udzieliła Kierownik Referatu Alicja Grygierzec, informując, że  
muszą złożyć deklaracje ci, którzy posiadają nieruchomości niezamieszkałe, 
oraz jeżeli ktoś prowadząc działalność na obiektach komunalnych miał 
podpisaną umowę z innym wykonawcą, nie związanym przetargiem z gminą. 
Będzie musiał rozwiązać umowę i wnieść nową deklarację. 

• Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy 
pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o 
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej. 

Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem 
uchwały. 
W wyniku głosowania Uchwała Nr XLII/322/2014 w sprawie wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków 
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komunikacji elektronicznej- została przyjęta 15 głosami „za”, tj. jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik nr 16 do nin. protokołu. 
 
11)  projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia terminu, 

częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

• Projekt uchwały omówił Wójt Artur Beniowski informując, że zmiana 
określa miesięczne uiszczanie opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, tzn. uwzględnia 
również nieruchomości niezamieszkałe. Wpłat należy dokonywać co 
miesiąc, bez wezwania do ostatniego dnia miesiąca, którego opłata dotyczy. 
Poinformował również, że tak, jak do tej pory, uiszczać te opłaty można za 
cały kwartał, pół roku, czy cały rok, z góry. 

• Brak dyskusji i uwag. 
• Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy 

pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w 
sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi Przewodniczący Jerzy Zużałek 
przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XLII/323/2014 w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - została przyjęta 15 
głosami „za”, tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 17 do nin. 
protokołu. 
Ad.8 
W punkcie informacje bieżące Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek 
przedstawił pismo Bielskiego Parku Technologicznego Lotnictwa, 
Przedsiębiorczości i Innowacji Sp. z o. o  oraz Aero Login Sp. z o. o. dotyczące 
wniosku o podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości 
lotniskowych zgodnych ze stawkami obowiązującymi na rok 2012. Pismo 
stanowi załącznik nr 18 do nin. protokołu. 
Przewodniczący przypomniał, że pismo to było również przytaczane na 
wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Gminy Bestwina, gdzie już toczyła 
się wstępna dyskusja. Z uwagi jednak, że stawkom podatkowym  na 2015 rok 
będzie poświęcona odrębna sesja, postanowiono ten wniosek przesunąć na tą 
właśnie sesję i poddać go pod dyskusję oraz ostateczną decyzję Rady Gminy. 
 
Radna Maria Maroszek poinformowała, że w dniu 5 października 2014 roku                
o godz. 10:45 w Sali OSP w Bestwinie odbędzie się zebranie wiejskie, na które 
zaprosiła wszystkich obecnych. 
Radny Jan Stanclik również zaprosił na zebranie wiejskie w Janowicach, które 
odbędzie się w dniu 19 października 2014 roku o godz. 10:00 w sali OSP. 
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Radny Łukasz Furczy zaprosił wszystkich chętnych w najbliższą sobotę do 
Parku Techniki Lotniczej w Kaniowie na „Rolkowisko” organizowane przez 
Stowarzyszenie z Sercem na Dłoni w godz. od 11:00 do 14:00. 
Ad.9 
W ramach wniosków i zapytań radnych oraz rad sołeckich Przewodniczący 
Rady Gminy Jerzy Zużałek w pierwszej kolejności odczytał wnioski z   
posiedzeń Rad Sołeckich: 

Wnioski Rady Sołeckiej w Kaniowie z dnia 24.06.2014r. ( załącznik nr 19  do 
nin. protokołu). 
1. Wniosek o solidne dopilnowanie wykonania ustaleń i wniosków zapisanych 

w notatce służbowej przeglądu gwarancyjnego inwestycji „Przebudowy 
ciągu dróg powiatowych ulicy Krzywolaków i ulicy Czechowickiej w 
Kaniowie. 

2. Ponowienie wniosku do Starostwa Powiatowego odnośnie wykonania 
poziomych spowalniaczy ruchu na jezdni na ulicy Batalionów Chłopskich, na 
odcinku od skrzyżowania z ulicą Grobel Borowa i ulicą Kóski do 
skrzyżowania z ulicą Mirowską. 

3. Wniosek o wykaszanie poboczy dróg gminnych i powiatowych oraz 
wyegzekwowanie na właścicielach zarośniętych działek do ich wykoszenia. 

 
Wnioski przedstawione na spotkaniu w dniu 13.08.2014 r. zwołanym  
inicjatywy Sołtysa w Kaniowie, połączonego z wizją w terenie, a dotyczące 
stanu dróg powiatowych i rowów do nich przyległych na terenie Kaniowa 
(załącznik nr 20 do nin. protokołu) 
1. Odwodnienie ulicy Dankowickiej od Witosa do Łękawki (po stronie 

Bestwinki) ze szczególnym uwzglęa.dnieniem zrewidowania przepustów do 
posesji i zmobilizowania właścicieli na ich poprawienie zgodnie z 
zaleceniami. 

2. Wykonanie nowego przepustu na ulicy Św. Floriana (tzw. Mostku). 
3. Dokonanie gruntowego czyszczenia rowów przydrożnych. 
4. Wykonanie napraw związanych z asfaltowaniem ubytków nawierzchni 

drogowej. 
5. Wykonanie  nakładki asfaltowej na ulicy Jawiszowickiej (od Łękawki do 

ulicy Łabędziej). 
6. Wykonanie remontu ulicy Ludowej i ulicy Młyńskiej (bardzo zły stan 

nawierzchni i poboczy). 
7. Poprawienie odpływu wody z jezdni na ulicy Batalionów Chłopskich (brak 

odpływu do studzienki). 
8. Wykonanie podwyższonego przejścia wraz z zamontowaniem barierki 

ochronnej w rejonie Szkoły Podstawowej, zgodnie z wcześniejszymi 
ustaleniami z wizji w Kaniowie. 

9. Wykonanie ronda na skrzyżowaniu ulic: Batalionów Chłopskich, Witosa, 
Dankowickiej i Krzywolaków. 
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10. Przeanalizowanie wykonania przepustu pod ulicą Batalionów Chłopskich w 
rejonie Przychodni Lekarskiej Pani Maroszek. 

11. Dokonanie odnowienia oznakowania poziomego i pionowego ulic. 
12. Poprawienie odpływu wód gruntowych z chodników w rejonach wjazdów do 

posesji na ulicy Krzywolaków (na interwencję mieszkańców). 
13. Dokonanie wyczyszczenia pozostałej części rowu na ulicy Krzywolaków od 

skrzyżowania z ulicą Furczyka w kierunku ulicy Czechowickiej. 
Po dokonanej wizji w terenie ustalono: 
− w związku z brakiem funduszy na 2014 rok wszystkie gruntowe prace będą 

wykonywane w późniejszym czasie (planowany nowy budżet na 2015 rok i 
decyzji Pana Starosty). 

− nowy przepust na ulicy Św. Floriana musi być wykonany jak najszybciej. 
− nowa nakładka asfaltowa na ulicy Jawiszowickiej powinna być wykonana w 

tym roku (akceptacja Pana Starosty w 2012 roku). 
 
Wnioski Rady Sołeckiej w Janowicach z dnia 11 sierpnia 2014r. (załącznik nr 
21 do nin. protokołu). 
1. Wniosek do Urzędu Gminy o wykupienie gruntu wzdłuż ulicy Famułkowej 

na wykonanie rowu odwadniającego tą ulicę z obu stron. 
2. Wykonać rów odwadniający na ulicy Łanowej wraz z przekopem pod ulicą 

Łanową do rowu przy ulicy Pielgrzymów. 
3. Wniosek, aby zaczęto realizować wnioski z poprzednich zebrań. 
 
Wnioski Rady Sołeckiej w Bestwinie z dnia 24 września 2014 r. (załącznik nr 
22 do nin. protokołu. 
1. Naprawa ulicy Okrężnej. 
2. Położenie dywaniku asfaltowego na ulicy Okrężnej od ulicy Granicznej oraz 

od ulicy Pszczelarskiej do posesji p. R. (u o.o.d.o.). 
3. Przyciąć gałęzie na ulicy Okrężnej i Pszczelarskiej. 
4. Wyczyścić rów przydrożny przy ulicy Kwiatowej. 
5. Zwiększyć przekrój rur odprowadzających wodę z ulicy Ludowej do potoku 

Łękawka. 
6. Wymienić przepust o małej średnicy przy posesji p. P.E. (u.o.o.d.o) na ulicy 

Janowickiej. 
7. Wyczyścić rów przydrożny na ulicy Prusa od ulicy Konopnickiej do ulicy 

Szkolnej. 
8. Wykopać rów przydrożny lub położyć korytka przy ulicy Sokołów, aby 

woda deszczowa nie zalewała posesji państwa S. (u.o.o.d.o.). 
9. Rozpatrzyć możliwość wyprostowania ulicy Krakowskiej, aby zwiększyć 

bezpieczeństwo wjazdu w ulice Buczyna. 
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Ustne wnioski złożyli: 
Radna Wioleta Kałuska 
− przypomniała wniosek z zebrania wiejskiego w Bestwince o wykonanie kilku 

metrów chodnika łączącego ulicę Olchową z ulicą Witosa, 
− wnioskowała o załatanie dziur na ulicy Magi i ustawienia dwóch punktów 
świetlnych na ulicy Ślosarczyka w rejonie tzw. jazu.  

Radny Andrzej Wojtyła 
− ponowił wniosek o remont mostku na skrócie pomiędzy ulicą Kościelną a 

ulicą Krakowską, 
− po raz kolejny prosił o odtworzenie rowu odwadniającego w okolicach 

pani O. (u.o.o.d.o.). Przypomniał, że była propozycja, aby prace te 
wykonać przy pracach związanych z kanalizacją, 

− do radnych powiatowych zgłosił, że jeden z przyczółków mostu na ulicy 
Kościelnej został naruszony przy kolejnych podtopieniach i w chwili 
obecnej chodnik na moście z jednej strony jest zagrodzony. Powiedział, 
że jest to pilna praca do wykonania i prosił radnych powiatowych o 
zwiększenie swoich zabiegów do Zarządu Dróg Powiatowych. 

Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Nycz  
− prosił o załatanie dziur w jezdni na ulicach: Targanickiej, Pszczelarskiej i 

Podleskiej oraz  zgłosił osunięcia przy mostku na ulicy Miodowej nad 
Potokiem Pasieckim. 

Radny Łukasz Furczyk 
− w imieniu mieszkańców ulicy Dankowickiej zgłosił wniosek o solidne 

odwodnienie tej ulicy i w związku z tym zaproponował, aby wspólnie ze 
Starostwem „dograć” to przedsięwzięcie i ująć projekt chociaż w 
przyszłorocznym budżecie. Stwierdził, że również można by zaplanować 
budowę chodnika na jednym z rowów, z uwagi na zwiększony ruch, 

− zgłosił, aby przed sezonem zimowym oczyścić studzienki kanalizacyjne 
na moście na rzece Białej, które pozarastały trawą. 

Radny Grzegorz Kołodziejczyk 
− prosił o ponaglenie Energetyki o zainstalowanie lampy na skrzyżowaniu 

ulic Czechowickiej i Ludowej. Prosił też o wymianę dwóch żarówek w 
lampach ulicznych: jedną na skrzyżowaniu ulic: Czechowickiej i 
Dworskiej, a drugą na przystanku autobusowym Kaniów-Piekło, 

− w imieniu mieszkańców prosił o zasypanie dziur na ulicy Torowej, tj. od 
skrzyżowania ulic: Torowej i Sosnowickiej w stronę sklepu EURO. 

Radny Jerzy Stanclik 
− zwrócił się do Wiceprzewodniczącego Powiatu Bogdana Stolarczyka 

informując, że w dniu 31 lipca 2014 roku podczas nawałnic na ulicy 
Witosa (zakręt za magazynami GS-u) pojawiła się fala wody 30-40cm. 
Wyniknęło to z pewnych prac budowlanych podjętych przez nowego 
właściciela stawów w tym rejonie. Na interwencję Wójta Gminy, na 
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miejscu pojawiło się szefostwo ZDP oraz przedstawiciele gminy. Z relacji 
jednak wie, że powiat uznał, iż sprawa ich nie dotyczy, bo stwierdzili, że 
sprawa jest do rozwiązania w ramach gminy. 
 Radny Jerzy Stanclik nie podzielił zdania w tej kwestii, stwierdzając, że 
sprawa ta należy do służb powiatowych. Prosił więc o wsparcie 
urzędników gminnych w rozmowach z urzędnikami Starostwa 
Powiatowego w rozwiązaniu tego problemu. Tym bardziej, że sytuacja ta 
powodowała ogromne zagrożenie na drodze. 

Radny Benedykt Kohut 
− wnioskował o dokończenie chodnika między płotami szkolnymi i państwa 

F.(u.o.o.d.o.) łączący ulicę Szkolną z ulicą Krakowską, 
− w imieniu jednego z mieszkańców ulicy Konopnickiej zgłosił chwasty 

rosnące w rejonie tej ulicy. 
Radny Mateusz Grygierzec  
− prosił o naprawę popowodziową w rejonie wjazdu do posesji państwa 

T.(u.o.o.d.o.) na ulicy Podzamcze i zapytał też, ile napraw 
popowodziowych zostało już wykonanych. 

Radny Jan Stanclik 
− prosił o kompleksową wizję na ulicy Pszczelarskiej (rowy, przepusty) w 

stronę Potoku Pasieckiego. Zwrócił uwagę, że potok ten jest zamulony, 
oberwany i wymaga on remontu koryta. 

− zgłosił wyrwę przy mostku na ulicy Miodowej. 
Radny Edward Jonkisz 
− zgłosił konieczność wykoszenia strefy ujęcia wody pitnej przy ulicy 

Malinowej. 
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek 
− zaznaczył, że wnioski jego również dotyczą odwodnienia. Zwrócił przy 

tym uwagę, że nawałnice znów pokazały, że rejony Młyńskie, rejon 
Grobli Borowej, zostały zalane, a woda wlewała się do mieszkań. W 
imieniu  mieszkańca prosił o odtworzenie rowu, który biegnie od ulicy 
Czechowickiej (w rejonie krzyża)w stronę Młynówki. Również w imieniu 
mieszkańców Młyńskiego prosił o udrożnienie wszystkich rowów i 
przepustów, które ich zdaniem są za małe, zarówno pod ulicą Młyńską, 
jak i pod torami. Przypomniał też, że mieszkańcy Centrum Kaniowa, 
ulicy Grobli Borowej od ulicy Słonecznej już kiedyś prosili o dodatkowy 
przepust i nie zostało to wykonane. Prosił więc, aby ująć to zadanie do 
wykonania w przyszłości, 

− przypomniał, że podczas obecności firmy Fotowoltaiki padła propozycja z 
jego strony o rozpatrzeniu, czy też wykonania analizy budowy farmy. 
Zapytał więc, czy są jakieś wyliczenia pod kątem opłacalności budowy 
takiej farmy. 
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− z uwagi na fakt, że tymczasowo „Orlik” jest wyłączony z uwagi na 
powstałe na nim usterki,  prosił, aby doprowadzić go w miarę możliwości, 
jak najszybciej go do stanu używalności. Przypomniał, że w okresie 
jesiennym nie tylko młodzież korzystała z tego obiektu, ale również kluby 
sportowe. 

Radny Łukasz Furczyk 
− zapytał Wójta Gminy, jakie środki zostały zastosowane wobec osoby, 

która przy kanale Ulgi w czasie nawałnicy groziła strażakom 
niebezpiecznym narzędziem. 
Wójt odpowiedział, że sprawę prowadzi Policja, która została wezwana 
na miejsce zdarzenia. 

Sołtys sołectwa Kaniów Marek Pękala 
− zgłosił przecieki na „Domu Gromadzkim” w miejscu gdzie znajduje się 

biblioteka, 
− wnioskował o obcinkę drzewostanu przy drogach, 
− ponowił wniosek o nadsypanie ziemią obwałowania kanału Ulgi, aby 

woda nie przelewała się podczas nawałnic i nie podtapiała mieszkańców, 
− zapytał, jak na chwilę obecną wygląda stan faktyczny ulicy Żwirowej, 
− zaprosił Wójta, Przewodniczącego Rady, radnych oraz komitety 

wyborcze na zebranie wiejskie w Kaniowie, które odbędzie się 28 
września 2014 roku o godz. 10:15 w sali OSP.  

 
Radny Jerzy Stanclik 
− zgłosił nieścisłości dotyczące położenia gminy Bestwina na stronie 

internetowej www.gminabestwina.info. prowadzonej przez 
Przewodniczącego pana Jerzego Zużałka. Prosił o przyglądnięcie się tej 
sprawie i naniesienie poprawek. 
Przewodniczący Jerzy Zużałek przyznał, że zapomniał, o tych 
poprawkach, które wcześniej osobiście zgłaszał mu radny Jerzy Stanclik. 

Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek 
− podzielił się radością, że juniorki i seniorki zdobyły złote medale podczas 

Mistrzostw Polski w kajak-polo, zaś juniorzy i seniorzy zdobyli medale 
srebrne. Poinformował też, że ośmiu członków UKS „SET” Kaniów wraz 
z trenerami obecnie jest na Mistrzostwach Świata we Francji. Wyraził też 
żal, że w gminie Bestwina i w gminach sąsiednich jest takie małe 
zainteresowanie tą dyscypliną sportu. Widać to szczególnie podczas 
zawodów. 

Radny Jan Stanclik 
− podziękował Wójtowi za sztandar ufundowany do szkoły w Janowicach z 

okazji 50-lecia istnienia szkoły. Również podziękował za plac zabaw. 
− skierował też swoje uwagi pod adresem radnego Łukasza Furczyka, jako 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, który zapytał Dyrektor GBP 
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panią Teresę Lewczak na co zostały przeznaczone środki w kwocie 
61tys.zł. 

Ad. 10 
Przewodniczący odczytał  pisemne odpowiedzi skierowane do: 
Rady Sołeckiej w Kaniowie  
− Pismo Wójta Gminy Bestwina wraz z pismem Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Śląskiego, dotyczące złego stanu technicznego wałów rzeki 
Wisły w rejonie ul. Rybackiej w Kaniowie. Pismo stanowi załącznik nr 23  
do nin. protokołu. 

− Odpowiedź Wójta Gminy Bestwina na wniosek Rady Sołeckiej w Kaniowie 
z dnia  13 maja br. informująca, że w okresie wakacyjnym zostaną wykonane 
prace mające na celu uruchomienie dodatkowej sali  dydaktycznej w starej 
części przedszkola w Kaniowie. Pismo stanowi załącznik nr 24 do nin. 
protokołu. 

− Odpowiedź Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej na pismo Rady 
Sołeckiej w sprawie zgłaszanych wniosków mających na celu poprawę 
bezpieczeństwa na drogach powiatowych w Kaniowie.  
Zarząd Dróg w piśmie informuje, że: 

� w rejonie szkoły oznakowanie pionowe na wysięgniku „przejście dla 
pieszych” zostało naprawione, 

� w maju br. zlecono prace związane z odtworzeniem oznakowania 
poziomego i wymianą oznakowania pionowego z centrum Kaniowa, 

� w marcu br. została wyczyszczona kratka ściekowa w rejonie ulicy 
Żwirowej przy skrzyżowaniu z ulicą Witosa, 

� w ramach remontu cząstkowego dokonano naprawy ubytków na ulicy 
Jawiszowickiej. 

� nie otrzymał wniosku w sprawie wykonania ronda na skrzyżowaniu 
ulic: Batalionów Chłopskich – Witosa – Krzywolaków – Dankowicka, 

� w dniu 30.05.2014r. odbył się przegląd gwarancyjny inwestycji 
„Przebudowa ciągu dróg powiatowych ulic: Krzywolaków i 
Czechowickiej w Kaniowie. Odpowiedź na złożone podczas przeglądu 
wnioski, zostaną przedstawione odrębnym pismem.  

Pismo ZDP stanowi załącznik nr 25 do nin. protokołu. 
 

− Odpowiedź Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej na wniosek 
dotyczący budowy ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych w Kaniowie 
oraz wykonania progu spowalniającego płytowego z wyznaczonym 
przejściem dla pieszych w rejonie szkoły.  
Zarząd Dróg Powiatowych w piśmie, m.inn., informuje, że skrzyżowanie 
ulic: Witosa i Batalionów Chłopskich z ulicami: Dankowicką i Krzywolaków 
w Kaniowie wytypowane zostało do zastosowania innowacyjnego 
rozwiązania oznakowania skrzyżowań, które uzyskało pozytywne opinie 
Biura Prewencji i Ruchu Drogowego KGP i Departamentu Transportu 
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Drogowego Min. Infrastruktury i Rozwoju. Innowacyjność polega na 
wyróżnieniu taśmą odblaskową, odpowiedniego koloru, konstrukcji 
wsporczych znaków A-7 „ustąp pierwszeństwa”, B-20 „Stop” oraz D-6 
„przejście dla pieszych”, co zlecono do wykonania w terminie do 5 września 
br. Odnosząc się do wniosku w sprawie budowy ronda informuje, że na 
chwilę obecną nie planuje zlecania dodatkowych projektów technicznych. 
W sprawie wykonania progu zwalniającego z przejściem dla pieszych w 
rejonie szkoły informuje, że na drogach powiatowych nie stosuje progów 
zwalniających. Cała treść pisma stanowi załącznik nr 26 do nin. protokołu. 
 

Rady Sołeckiej w Janowicach 
− Odpowiedź Wójta Gminy Bestwina na wnioski Rady Sołeckiej w 

Janowicach z dnia  30 maja 2014r.: 
� odcinek rowu przydrożnego przy ulicy Granicznej  jest możliwy do 

odbudowy po wykonaniu nowych zjazdów do posesji oraz nowego 
przepustu pod drogą gminną. Przepusty do posesji prywatnych 
powinny zostać sfinansowane przez właścicieli posesji zgodnie z  
ustawą o drogach publicznych, 

� zostało skierowane pismo do ZDP w Bielsku-Białej w sprawie wlotu 
do przepustu pod ulicą Janowicką oraz wykonania rowu przy dwóch 
posesjach, 

� gałęzie na poboczach ulicy Miodowej zostaną wycięte w najbliższym 
czasie, 

� w miesiącu czerwcu br. na ulicy Łanowej został przeprowadzony 
remont cząstkowy drogi, zaś przepust na skrzyżowaniu z ulicą 
Pielgrzymów został zlecony firmie wykonawczej, 

� skarpa wzdłuż chodnika dla pieszych na ulicy Janowickiej została 
wykonana przez wykonawcę, zgodnie z zawarta umową z gminą 
Bestwina. Dodatkowe prace należy umieścić w planie budżetu, 

� na terenie całej gminy zostały uregulowane czasowe oświetlenia 
uliczne, 

� prace związane z naprawa wyrwy w chodniku dla pieszych zostały 
przekazane firmie zajmującej się remontami cząstkowymi dróg 
gminnych, 

� naprawa drogi ulicy Podlesie została zlecona odpowiedniej firmie 
zajmującej się remontami dróg gminnych.  

Pismo stanowi załącznik nr 27 do nin. protokołu. 
 

Wójta Gminy Bestwina i Rady Sołeckiej w Janowicach 
− Odpowiedź Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej na wniosek Wójta 

Gminy Bestwina w sprawie wykonania wlotu do przepustu pod ulicą 
Janowicką od posesji nr 127 w kierunku kościoła oraz wykonania odcinka  
rowu wzdłuż ulicy Janowickiej. 
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Zarząd Dróg Powiatowych informuje w piśmie, że  naprawa wlotu przepustu 
jest objęta gwarancją wykonawcy robót w zakresie przebudowy drogi 
powiatowej Bestwina – Janowice – Hałcnów, ulica Janowicka w gminie 
Bestwina, wykonanych w 2013 roku. W wyniku oględzin ustalono, że 
naprawa wlotu będzie wykonana do 28.09.2014 r. 
Ponadto Zarząd Dróg Powiatowych informuje, że omawiano rów prostopadły 
do drogi przy posesji 68. Rów wyczyszczono na długości zamontowanych 
korytek betonowych, natomiast poza pasem drogowym nie ma możliwości 
wykonania odtworzenia rowu. Cała treść pisma stanowi załącznik nr 28 do 
nin. protokołu. 

 
Wójta Gminy Bestwina Artura Beniowskiego oraz radnego Andrzeja Wojtyły 
− Odpowiedź Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej na pismo                           

w sprawie złego stanu technicznego mostu na ulicy Kościelnej w Bestwinie. 
Zarząd Dróg Powiatowych informuje w piśmie, że prowadzona jest 
systematyczna kontrola tego obiektu z uwagi na jego podmycie, które 
wystąpiło po obfitych opadach deszczu w 2010 roku. Również w tym roku 
został ujęty w szkodach powodziowych. W roku bieżącym zlecone zostało 
opracowanie dokumentacji projektowej na jego przebudowę, a w następnym 
planowana jest jego realizacja, po uzyskaniu dodatkowych środków 
finansowych na to zadanie. 

 
Odpowiedzi na niektóre wnioski i zapytania zgłoszone podczas sesji udzielił 
Wójt Artur Beniowski: 
− łatanie dziur, wycinka „zakrzaczeń” – wnioski zostaną przekazane do służb 

technicznych, 
− nawałnice w dniu 31 lipca br. i dwa tygodnie temu – gdyby nie te zjawiska 

nawałnic, na które brak wpływu, o wiele więcej zostałoby wykonanych prac 
bieżących. Nawiązał do ulicy Dolnej w Bestwinie, która  po nawałnicy w 
dniu 31 lipca br. została wyczyszczona, zostały odmulone przepusty i to nie 
za małą kwotę. Stwierdził przy tym, że  stan tej drogi po nawałnicy dwa 
tygodnie temu, był identyczny. Rowy zostały zrównane z drogą, woda z pól 
naniosła takie ilości błota z wodą, że kamień, którym była utwardzona droga, 
został wmieciony w rowy. Zaznaczył, że takich przykładów można by 
mnożyć kilkanaście. Usuwanie takich szkód odbywa się według 
harmonogramu, tzn. w pierwszej kolejności udrażnia się przejazd ulicami i 
udrażnia przepusty tam, gdzie jest najwięcej posesji.  Odpowiadając radnemu 
Mateuszowi Grygiercowi odpowiedział, że na bieżąco są czyszczone rowy i 
przepusty oraz naprawiane są drogi gruntowe, aby dało się nimi przejechać. 
Tam gdzie są drogi prywatne, dowożony jest kamień i mieszkańcy rozrzucają 
go we własnym zakresie. Wójt podkreślił, że mówi o tym dlatego, aby 
naświetlić sytuację, jaka jest, a po drugie, aby zwrócić uwagę ile jest 
bieżących uwag radnych, mieszkańców, rad sołeckich i ile można by zrobić 
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za te środki, które przeznacza się na usuwanie szkód popowodziowych, a 
także na zapobieganie tym szkodom. 

− odcinek chodnika łączący ulicę Olchową z ulicą Witosa – rozpozna temat 
przy udziale Skarbnika Gminy oraz służb technicznych i oceni na ile gminę 
w tym roku stać, aby to zadanie wykonać, 

− mosty na ulicy Kościelnej – jest wykonana dokumentacja techniczna. 
Aktualnie Starostwo oczekuje na pozwolenie na przebudowę tych dwóch 
obiektów mostowych. W roku bieżącym fizycznie jest to już niemożliwe do 
wykonania. 

− rów, który zgłaszał radny Andrzej Wojtyła – jest to również sprawa powiatu, 
niemniej próbowano ten rów wykonać, ale z uwagi na ciągłe deszcze i 
podmokły teren, nie udało się tego wykonać mechanicznie (sprzęt się 
„utopił”), 

− mostek niedaleko czworaków – jest wykonany kosztorys na remont tego 
mostku i opiewa on na ok. 23tys.zł. Jest też przygotowana dokumentacja i na 
wiosnę w ramach bieżącego utrzymania będzie ten mostek remontowany, 

− staw przy ulicy Witosa – nowy właściciel na grobli wybudował drogę, po 
której leci rwąca woda niosąc na ulicę Witosa nie tylko błoto z pól, ale i 
kamienie, które tworzą na drodze  niebezpieczeństwo. Starostwo zwróciło się 
do właściciela o pozwolenie wodno-prawne, ale tego pozwolenia brak. 
Aktualnie właściciel stawu jest na etapie uzyskiwania pozwolenia wodno-
prawnego, które określi na jaką wysokość i na jakich zasadach może piętrzyć  
wodę na tym stawie. Ponadto Zarząd Dróg Powiatowych zwołuje wizję w 
tym miejscu z właścicielem stawu i przedstawicielami Urzędu Gminy. 

− przepusty na ulicy Pszczelarskiej – Wójt stwierdził, że na ulicy 
Pszczelarskiej przydałyby się przepusty  przy każdej, bądź co drugiej posesji, 
ze względu na takie, a nie inne ukształtowanie, w jakim jest ona położona. 
Dodał, że w latach ubiegłych zostało trochę wykonanych przepustów i w 
miarę możliwości są czyszczone rowy, ale prace te są nieco „syzyfowe” 
dopóki nie zostanie uregulowany potok. Wyraził nadzieję, że Śląski Zarząd 
Melioracji i Urządzeń Wodnych dokona tej regulacji do końca 2015 roku tak, 
jak to zapewniał.  

− „Orlik” – odbyła się wizja z jego udziałem i pani dyrektor szkoły. 
Kanalizacja deszczowa przebiegająca pod „Orlikiem” pod wpływem 
nadmiaru wody uległa rozszczelnieniu i stworzyła się wyrwa pod 
ogrodzeniem aż do boiska, a z drugiej strony została podmyta lampa. Napraw 
będzie dokonywała firma „Kombest”. 

− Fotowoltaiki – odbyło się spotkanie, lecz do tej pory nie ma programu 
uruchomionego przez rząd, który pomagałby jednostkom samorządu 
terytorialnego, bądź też spółkom należącym do samorządu lub organizacjom 
działającym w ramach jednostek samorządu terytorialnego. 
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− ulica Żwirowa w Kaniowie – sytuacja od kilku miesięcy się nie zmieniła. 
Właściciel firmy „Kruszywa-Sprzęt” od jakiegoś czasu nie kontaktuje się z 
gminą. Rzekomo całą nieruchomość wraz z drogą wystawili na sprzedaż.  

Radny Jerzy Stanclik 
− nawiązał do przepustów i mostków  wnioskowanych w rejonie Potoku 

Pasieckiego, aby usprawnić przepływ wody. Zaznaczył przy tym, że jest to 
pewien paradoks, bo wówczas woda będzie szybciej spływała, a w Bestwinie 
w rejonie piekarni jest most, który ma ograniczoną przepustowość i już kilka 
razy zdarzyło się, że woda nie mieszcząc się pod mostem zalewała okoliczne 
tereny, a także budynek mieszkalny. W związku z powyższym prosił pana 
Wójta, aby w ramach remontu ulicy Krakowskiej spróbować wykonać tzw. 
„protezę”, tzn. dodatkowy przepust pod ulicą Krakowską o odpowiednim 
przekroju i wyprowadzenie wody między parkingiem Rolla, a 
zabudowaniami, które są  w stronę „pasieczanki”. Jego zdaniem byłaby to 
pewna forma ratunku.  

Sołtys sołectwa Kaniowa Marek Pękala 
− nawiązał do pisma, które odczytał Przewodniczący Rady od Śląskiego 

Zarządu Melioracji w sprawie wałów i zwrócił uwagę na termin realizacji 
zadania do 2023 roku. 

− również nie zgodził się z pismem ZDP w Bielsku-Białej, że nie przewidują 
progów spowalniających na ulicach powiatowych. Zaznaczył, że Radzie 
Sołeckiej nie chodziło o progi, lecz o przejście podwyższone, co jest różnicą. 
Za taki rozwiązaniem opowiedział się też Starosta, podczas jego rozmowy z 
nim. Jednak ZDP nie wyraża zgody. 

− stwierdził, że od 2010 roku nie wspomina się na temat remontu zniszczeń, 
jakie powstały na wale rzeki Białej. Wizja się odbyła w 2010 roku i na tym 
sprawa się zakończyła. 

Ad.11 
Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad, Przewodniczący Rady 
Jerzy Zużałek dziękując za udział w obradach, za dyskusję, zamknął XLII sesję 
Rady Gminy Bestwina w dniu 25 września 2014 roku. 
 
Sesja rozpoczęła się o godz. 15:00 a zakończyła o godz. 17:01. 
 
Protokolant:                  Sekretarz obrad:   
Insp. Irena Glądys      Radny Jerzy Stanclik  

 
 


