Bestwina, dn. 01sierpnia 2014r.

P r o t o k ó ł Nr XLI/2014
z sesji Rady Gminy Bestwina zwołanej w trybie art. 20 ust. 3 ustawy
o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013r, poz. 594 ze zm.) odbytej w dniu
01 sierpnia 2014 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bestwina.
Lista obecności radnych oraz gości stanowi załącznik nr 1, 2 i 3 do nin.
protokołu.
W sesji uczestniczyli – Radni, Wójt Artur Beniowski, Zastępca Wójta Stanisław
Wojtczak, Skarbnik Gminy Anita Kubik, Kierownik Referatu Alicja Grygierzec,
Redaktor gazety ”Region” Paweł Hetnał.
Na ustawową liczbę 15 radnych w sesji uczestniczyło 14 radnych, co stanowi
93%. Nieobecnym usprawiedliwionym był radny Grzegorz Gawęda.
Sesja rozpoczęła się o godz. 15:00.
Protokół obejmuje uchwały Rady Gminy Bestwina od Nr XLI/311/2014 do Nr
XLI/312/2014.
Porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołu z sesji Rady Gminy z dnia 05 czerwca 2014r.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Bestwina na okręgi wyborcze
oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych
w każdym okręgu,
2) sprzedaży nieruchomości.
6. Zamknięcie sesji.
Ad.1
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek powitał wszystkich radnych oraz
gości i otworzył XLI sesję Rady Gminy Bestwina w dniu 01 sierpnia 2014 roku
zwołanej na wniosek Wójta Gminy Artura Beniowskiego w trybie art. 20 ust.3
ustawy o samorządzie gminnym.
Na podstawie posiadanej listy obecności stwierdził, że na ustawowy stan 15
radnych w sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi prawomocność obrad.
Przed rozpoczęciem realizacji sesji, Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek w
imieniu własnym i wszystkich radnych złożył życzenia urodzinowe
Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy Stanisławowi Nyczowi oraz radnemu
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Andrzejowi Wojtyle z okazji narodzin córeczki. Również życzenia złożył Wójt
Gminy Artur Beniowski.
Ad.2
Sekretarzem obrad zgodnie z harmonogramem jednogłośnie wybrany został
radny Jan Stanclik.
Ad.3
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek 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 Zużałek stwierdził, że protokół z sesji Rady Gminy
Bestwina z dnia 05 czerwca 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
14 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Ad.5
Rada Gminy Bestwina w liczbie 14 radnych przystąpiła do rozpatrzenia
projektów uchwał:
1) projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy
Bestwina na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby
radnych wybieranych w każdym okręgu – projekt omówił Wójt Artur
Beniowski informując, że zmiana uchwały Rady Gminy Bestwina nr
XXII/263/2012 w sprawie podziału Gminy Bestwina na okręgi wyborcze
oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym
okręgu, podyktowana jest dostosowaniem opisu granic okręgów wyborczych
do stanu faktycznego, w związku z utworzeniem w Janowicach nowej ulicy
o nazwie Famułkowa. Zmiana nastąpi w opisie granicy okręgu nr 9, poprzez
wprowadzenie w załączniku nr 1 do uchwały następujących zmian:
− w okręgu wyborczym nr 9 po zwrocie Targanicka dodaje się zwrot
Famułkowa.
• Brak dyskusji i uwag.
• Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XLI/311/2014 w sprawie zmiany uchwały
w sprawie podziału Gminy Bestwina na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich
granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu - została
przyjęta 14 głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.
2) projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości – projekt omówił Wójt
Gminy Artur Beniowski informując, że sprzedaż dotyczy nieruchomości
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stanowiącej własność gminy, położonej w Bestwinie o powierzchni 0.0831ha
znajdującej się w rejonie stawów bestwińskich, pomiędzy nieruchomościami
należącymi do Firmy PROMET (Cegielnia). W celu uregulowania sytuacji
prawnej w tym obszarze, proponuje się sprzedać w drodze przetargu tą
nieruchomość, która ma charakter wąwozu.
• Brak dyskusji i uwag.
• Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XLI/312/2014 w sprawie sprzedaży
nieruchomości - została przyjęta 14 głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu.
Ad.6
Przed zamknięciem sesji Przewodniczący Jerzy Zużałek przypomniał
o spotkaniu zwołanym przez Wójta Gminy Bestwina w sprawie PKS-u.
Po wyczerpaniu punktów porządku obrad, Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek
dziękując za udział w obradach, zamknął XLI sesję Rady Gminy Bestwina
w dniu 01 sierpnia 2014 roku, zwołanej w trybie art. 20 ust. 3 ustawy
o samorządzie gminnym.
Sesja rozpoczęła się o godz. 15:00, a zakończyła o godz. 15:18 .
Protokolant:
Insp. Irena Glądys

Sekretarz obrad:
Radny Jan Stanclik
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