Bestwina, dn. 5 czerwiec 2014r.
P r o t o k ó ł Nr XL/2014
z sesji Rady Gminy Bestwina odbytej w dniu 5 czerwca 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.
Protokół obejmuje uchwały Rady Gminy Bestwina od Nr XL/303/2014 do Nr
XL/310/2014.
Sesja rozpoczęła się o godz. 15:00.
Porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad Rady Gminy.
4. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XXXIX/2014 Rady Gminy z dnia 10 kwietnia
2014r.
5. Wręczenie nagród za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.
6. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli.
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Bestwina za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia
komunalnego:
1) wystąpienie Wójta Gminy Bestwina,
2) odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach
w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Bestwina
sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013r. wraz z informacją o stanie
mienia komunalnego,
3) uchwała Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bestwina w sprawie
wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Bestwina za 2013
rok wraz z opinią o wykonaniu budżetu gminy Bestwina za 2013 rok,
4) odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach
w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Bestwina,
5) opinia komisji stałych Rady Gminy Bestwina w sprawie wykonania
budżetu gminy za 2013 rok,
6) dyskusja nad sprawozdaniami,
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7) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Bestwina za 2013r.,
8) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
Bestwina z tytułu wykonania budżetu gminy Bestwina za 2013 rok.
9. 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,
2) zmiany Uchwały Nr XXXV/278/2013z dnia 05 grudnia 2013 roku w
sprawie budżetu gminy Bestwina na 2014 rok,
3) zmiany Uchwały nr XXXVIII/290/2014 Rady gminy Bestwina z dnia 13
marca 2014r. w sprawie sprzedaży nieruchomości,
4) sprzedaży nieruchomości.
10. Informacje bieżące.
11. Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich.
12. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania.
13. Zamknięcie sesji.
Ad.1
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek przywitał wszystkich radnych Rady
Gminy Bestwina, Wójta Gminy Artura Beniowskiego, Zastępcę Wójta
Stanisława Wojtczaka, Skarbnika Gminy Anitę Kubik, kierowników urzędu
gminy i jednostek organizacyjnych, Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu
Bogusława Stolarczyka, radnego powiatowego Grzegorza Bobonia, Redaktora
Naczelnego „Magazynu Gminnego” Sławomira Lewczaka, Redaktora gazety
”Region” Pawła Hetnała, mieszkańców, a w szczególności Przewodniczący
Rady przywitał sportowców, którym zostaną wręczone nagrody za wysokie
wyniki we współzawodnictwie sportowym, prezes klubu sportowego SET
Kaniów Halinę Błaszkiewicz, rodziców sportowców, którzy nie mogli
uczestniczyć w posiedzeniu, a także najlepszych uczniów gimnazjów, którym
nagrody jak co roku ufundował radny powiatowy Grzegorz Boboń.
Otworzył XL sesję Rady Gminy Bestwina w dniu 5 czerwca 2014 roku.
Na podstawie posiadanej listy obecności stwierdził prawomocność obrad.
Na ustawowy stan 15 radnych, obecnych było 15 radnych.
Ad.2
Sekretarzem obrad, zgodnie z harmonogramem, jednogłośnie wybrany został
Wiceprzewodniczącego Rady Stanisław Nycz.
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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, zgłosił wniosek Wójta Gminy Artura
Beniowskiego o wprowadzenie do porządku obrad dwóch projektów uchwał w
sprawie:
− udzielenia przez Gminę Bestwina pomocy finansowej Powiatowi
Bielskiemu w formie dotacji celowej na realizację zadania dotyczącego
wykonania remontu dróg powiatowych na terenie Gminy Bestwina
− wyrażenia opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu w Bielsku-Białej w
sprawie: podziału powiatu bielskiego na okręgi wyborcze oraz ustalenie ich
granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w
wyborach do Rady Powiatu Bielskiego.
Głos zabrał Wójt Gminy Bestwina informując radnych, że projekt
w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu w formie dotacji celowej
na realizację zadania dotyczącego wykonania remontu dróg powiatowych na
terenie Gminy Bestwina dotyczy ul. Krakowskiej i był omówiony na wspólnej
komisji w dniu 3 czerwca b.r.
Natomiast projekt drugi w sprawie wyrażenia opinii do projektu Uchwały Rady
Powiatu w Bielsku-Białej w sprawie: podziału powiatu bielskiego na okręgi
wyborcze oraz ustalenie ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w
każdym okręgu w wyborach do Rady Powiatu Bielskiego – dotyczy
dodatkowego mandatu w okręgu gminy Bestwina i gminy Wilamowice – 5
radnych powiatowych.

Następnie poddał pod głosowanie wniosek Wójta o wprowadzenie dodatkowych
projektów uchwał w sprawie:
− udzielenia przez Gminę Bestwina pomocy finansowej Powiatowi
Bielskiemu w formie dotacji celowej na realizację zadania dotyczącego
wykonania remontu dróg powiatowych na terenie Gminy Bestwina
Wniosek został przyjęty wynikiem głosów: 15 głosów „za”, 0 głosów
„przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się”.
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− wyrażenia opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu w Bielsku-Białej w
sprawie: podziału powiatu bielskiego na okręgi wyborcze oraz ustalenie ich
granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w
wyborach do Rady Powiatu Bielskiego.
Wniosek został przyjęty wynikiem głosów: 15 głosów „za”, 0 głosów
„przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się”.
Kolejno poddał pod głosowanie porządek obrad rozszerzony o dwa dodatkowe
projekty uchwał:
Porządek obrad został przyjęty wynikiem głosów: 15 głosów „za”, 0 głosów
„przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się”.
Wobec braku innych propozycji, porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Ad.4
Przewodniczący Jerzy Zużałek stwierdził, że protokół z sesji Rady Gminy
Bestwina z dnia 10 kwietnia 2014 roku sporządzony został prawidłowo
i znajduje się na sali obrad, a 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
Na podstawie uchwały nr XXX/229/2013 Rady Gminy Bestwina z dnia 25
kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania nagród i
wyróżnień dla zawodników, trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla
innych osób wyróżniających się osiągnięciami w dziedzinie działalności
sportowej i po zapoznaniu się z opinią właściwej komisji rozpatrującej wnioski
przyznano nagrody dla sportowców.
Uchwała nr XXX/229/2013 oraz zarządzenie nr 50/2014 stanowią załącznik nr
5 i 6 do nin. protokołu.
Wójt Gminy Bestwina podziękował komisji za określenie i wybranie osób.
Nagrody w dziedzinie kultury fizycznej i sportu za wysokie osiągnięcia
sportowe na arenie międzynarodowej, ogólnopolskiej oraz dobre
reprezentowanie i promocje Gminy Bestwina zostały wręczone dla Klaudii
Sachmerda, Natalii Pacyga, Kamili Bujnickiej, Bartłomieja Ryba oraz dla
Drużyny Juniorów Młodszych Uczniowskiego Klubu Sportowego „SET”
Kaniów.
Przewodniczący Rady Gminy Bestwina Jerzy Zużałek w imieniu swoim,
wszystkich radnych oraz mieszkańców złożył serdeczne gratulacje
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i podziękował za trud, za wspaniałe wyniki. Życzył osiągnięcia jak najlepszych
wyników i obrony tytułów które już mają.
Głos zabrał radny powiatowy Grzegorz Boboń, który wręczył nagrody dla
najlepszych uczniów kończących gimnazjum – Kacper Siwiec (gimnazjum w
Bestwinie) i Szymon Czopek (gimnazjum w Bestwince).
Przewodniczący Rady pogratulował uczniom, nauczycielom i dyrektorkom
szkół i życzył samych sukcesów w szkole średniej.
Pani prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego SET Kaniów Halina
Błaszkiewicz podziękowała Wójtowi Gminy Bestwina i Radzie Gminy za
docenienie pracy i zawodników.
Ad.6
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej przedstawił Wójt Gminy Artur
Beniowski:
− działalność od ostatniej sesji do dnia dzisiejszego skupiała się przede
wszystkim na budowie chodników wzdłuż ulic powiatowych,
− rozpoczęły się prace związane z remontem, przebudową ul. Braci Dudów w
ramach środków przeciwpowodziowych,
− zgodnie z harmonogramem odbywają się prace budowy kanalizacji sanitarnej
− poinformował, że w dniu 7 czerwca zostaje otwarty przetarg na budowę
trzech placów zabaw przy obiektach oświatowych,
− projektowana jest ul. Akacjowa w części nieutwardzonej,
− projektowany jest parking przy pawilonach handlowych na ul. Podzamcze,
− poinformował o planowanej przebudowie ul. Krakowskiej, a w szczególności
o powstaniu ronda na skrzyżowaniu ul. Krakowskiej i ul. Witosa, został
rozpisany przetarg oraz wyłoniony wykonawca i jeżeli zostanie podjęta
uchwała dniu dzisiejszym, to jutro zostanie podpisana umowa z Starostą
Bielskim na realizacje zadania,
− sprawa ul. Żwirowa – obszar niedaleko ujęcia wody pitnej, teren po
Wodzisławskim Przedsiębiorstwie. Obecny właściciel Kruszywa Sprzęt ma
koncesje do 2016 roku. Przedsiębiorstwo to chce sprzedać drogę dojazdową.
Wójt zapewnił, że mieszkańcy którzy zamieszkują ten teren nie są zagrożeni
komunikacyjnie. Gmina zarządza drogą od lat 70-tych, droga jest wpisana
uchwała Rady Gminy do katalogu dróg publicznych, jest utrzymywana,
odśnieżana, więc jeżeli przyszłaby konieczność to Gmina przejmie tą drogę
na podstawie zasiedzenia.
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Ad.7
Głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Pan Łukasz Furczyk.
Poinformował on, że w okresie międzysesyjnym komisja spotkała się dwa razy.
Pierwsza kontrola dotyczyła działalności Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Bestwinie, a druga była związana z rozpatrzeniem sprawozdania z
wykonania budżetu gminy za 2013r.
W dniu16 kwietnia 2014 roku Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę
działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Na pięcioosobowy skład Komisji Rewizyjnej w przeprowadzeniu kontroli udział
wzięło pięciu członków Komisji, tj. 100%.
W trakcie prowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna zajęła się tematami
związanymi z opieką nad osobami, które są niesamodzielne, niepełnosprawne
oraz opieki nad małymi dziećmi. Komisja przegłosowała wniosek o objęciu
szczególną opieką osób niewydolnych i niesamodzielnych oraz zwracanie
szczególnej uwagi na dzieci z rodzin z problemami wychowawczymi.
Przewodniczący Komisji zwrócił się z prośbą w imieniu Pani kierownik Beaty
Szypki o wymianę części instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku GOPS.
Protokół z posiedzenia Komisji stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Kontrola związana z rozpatrzeniem sprawozdania z wykonania budżetu gminy
za 2013r. szczegółowo zostanie przedstawiona w pkt. 8.3.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej zostało przyjęte 15 głosami „za” – czyli
jednogłośnie.
Ad.8
1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu gminy Bestwina za 2012 rok:
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek udzielił głosu Wójtowi Arturowi
Beniowskiemu.
Przypomniał, że wykonane dochody i wydatki przedstawione w
szczegółowości określonej w uchwale budżetowej wynoszą:
- dochody - 97,2 % planu,
- wydatki - 94,7% planu.
Wójt powiedział, że jego zdaniem wykonanie budżetu jest w pełni
zadowalające. Zaznaczył przy tym, że jest to zasługa wielu ludzi, a przede
wszystkim państwa radnych, którzy na każdej sesji dokonywali
stosownych przesunięć budżetowych zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej. Podziękował przy tej okazji radnym Rady Gminy Bestwina
za zrozumienie, zgodę i współpracę.
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Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
gminy za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu.
2. Przewodniczący Rady Gminy Bestwina Jerzy Zużałek odczytał uchwałę
Nr 4100/I/53/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 roku I Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Bestwina sprawozdaniu z wykonania
budżetu za 2013r.
Z treści uchwały wynika, że została wydana pozytywna opinia, poparta
uzasadnieniem do uchwały.
Uchwała RIO stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu.
3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Łukasz Furczyk odczytał Uchwałę
Nr 1/201 Komisji Rewizyjnej z dnia 7 maja 2014 roku w sprawie
wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Bestwina za 2013
rok.
Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie w wykonania
budżetu jednostki samorządu terytorialnego „sprawozdanie finansowe”,
informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za 2013
rok oraz wnosi do Rady Gminy Bestwina o udzielenie panu Arturowi
Beniowskiemu – Wójtowi Gminy Bestwina absolutorium za 2013 rok.
Wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Bestwina za 2013
rok Komisja Rewizyjna przyjęła, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie.
Kolejno Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Łukasz Furczyk odczytał
opinię Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bestwina o wykonaniu budżetu
gminy Bestwina za 2013 rok, stanowiącej załącznik do powyższej
uchwały, o treści:
„Komisja Rewizyjna Rady Gminy Bestwina na posiedzeniu w dniu 7
maja 2013 roku rozpatrzyła sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z
wykonania budżetu gminy oraz informację o stanie mienia komunalnego
za 2013 rok, przedłożone przez Wójta Gminy Bestwina i po wysłuchaniu
ustnych wyjaśnień Wójta stwierdziła co następuje:
1.
Budżet Gminy uchwalony został w dniu 13 grudnia 2012 roku
Uchwałą Nr XXV/194/2012 Rady Gminy Bestwina i przedstawiał
wielkości:
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−

dochody

31 470 872,80zł

−

wydatki

29 998 123,29 zł

−

przychody

1 500 000,00zł

w tym:
1 500 000,00zł przychody z tytułu zaciągniętych krajowych kredytów na
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów
długoterminowych
−

rozchody

2 972 749,51zł

w tym:
1 636 250,00zł – spłaty otrzymanych krajowych kredytów,
1 334 499,51zł – spłaty otrzymanych pożyczek
2.
W okresie sprawozdawczym Rada Gminy podjęła siedem uchwał
zmieniających budżet w ramach stosownych uprawnień wynikających z
art.257 ustawy o finansach publicznych, Wójt Gminy Bestwina wydał 44
zarządzenia, dokonując zmian budżetu do wysokości:
−

dochody

28 393 699,10zł

−

wydatki

30 340 949,59zł

−

przychody

6 120 000,00zł

w tym:
4 300 000,00zł – przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych
1 820 000,00zł – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na
rynku krajowym
−

rozchody

4 172 749,51zł

w tym:
2 838 250,00 - spłaty otrzymanych krajowych kredytów
1 334 499,51zł - spłaty otrzymanych pożyczek
3.

Realizacja budżetu za 2013 rok przedstawia się następująco:

−
dochody zostały zrealizowane w wysokości 27 596 603,18zł na
plan po wprowadzonych zmianach 28 393 699,10zł, tj. 97,19%
z czego:
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- dochody bieżące zrealizowane w kwocie 26 411 057,07zł, co stanowi
97,69% planu po zmianach
- dochody majątkowe zrealizowane w kwocie 1 185 545,11zł, co stanowi
87,34% planu po zmianach
−
wydatki zostały zrealizowane w wysokości 28 740 684,86zł na plan
po wprowadzonych zmianach 30 340 949,59zł, co stanowi 94,73%
z czego:
- wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 25 065 009,54zł, tj. 95,55%
planu po zmianach
- wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 3 675 675,32zł, tj. 89,49%
planu po zmianach
−
przychody zrealizowano w wysokości 5 841 758,86zł, co stanowi
95,45% planu po zmianach
−
rozchody zrealizowano w wysokości 4 172 749,51 zł, co stanowi
100% planu po zmianach
Wykonanie zamknęło się deficytem w kwocie 1 144 081,68zł na
planowany deficyt w wysokości 1 947 250,49zł .
Zadłużenie gminy Bestwina z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosiło 10 816 495,20zł
w tym:
- z tytułu kredytów 3 471 150,00zł
- z tytułu pożyczek 3 045 345,20zł
- z tytułu emisji obligacji 4 300 000,00zł
Spłata otrzymanych kredytów i pożyczek przedstawia się następująco
−
ogółem na spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek na
plan po zmianach 4 172 749,51zł wykonano 4 172 749,51zł, co stanowi
100%
z czego:
- spłata otrzymanych kredytów wynosi 2 838 250,00zł
- spłata otrzymanych pożyczek wynosi 1 334 499,51zł
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4.
Wójt Gminy, realizując zadania związane z wykonaniem budżetu,
kierował się zasadą celowości, legalności, racjonalności i oszczędności
w gospodarowaniu środkami publicznymi.
5.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach, w Uchwale Nr
4100/I/53/2014 z dnia 3 kwietnia 2013 roku., wyraziła pozytywną opinię
o przedłożonym przez Wójta Gminy Bestwina sprawozdaniu z wykonania
budżetu za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
Zdaniem Komisji Rewizyjnej wyrażonym w przyjętej uchwale, uzyskane
wyjaśnienia,
przeprowadzona analiza otrzymanych sprawozdań i
informacji dają podstawę do wyrażenia pozytywnej opinii o realizacji
budżetu Gminy za 2013 rok.
Uchwała Komisji Rewizyjnej wraz z opinią stanowi załącznik nr 10 do
nin. protokołu.
4. Przewodniczący Jerzy Zużałek odczytał Uchwałę Nr 4100/I/82/2014 z
dnia 12 maja 2013 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bestwina.
Z treści uchwały wynika, że wydana została pozytywna opinia o wniosku
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bestwina w sprawie udzielenia
absolutorium Wójtowi Gminy Bestwina za 2013 rok.
Uchwała RIO stanowi załącznik nr 11 do nin. protokołu.
5. Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek poinformował, że w dniu
3 czerwca 2014 roku odbyło się wspólne posiedzenie komisji stałych
Rady Gminy Bestwina, na którym komisje zajęły się rozpatrzeniem
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok oraz
wypracowaniem opinii.
Komisje stałe Rady Gminy Bestwina po zapoznaniu się z całością
materiałów dotyczących wykonania budżetu gminy oraz po wysłuchaniu
wyjaśnień Wójta Gminy Bestwina, zaopiniowały wykonanie budżetu
gminy za 2013 rok pozytywnie, jednogłośnie, tj. 15 głosami ”za”, i
wnoszą o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Bestwina z tytułu
wykonania budżetu gminy Bestwina za 2013 rok.
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6. Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek otworzył dyskusję nad
sprawozdaniami.

Radny Anatol Faruga:
Złożył gratulacje Wójtowi takiego wykonania budżetu i jego realizacji,
podziękowania dla Zastępcy Wójta Gminy Bestwina, Skarbnika Gminy,
kierownikom, dyrektorom jednostek organizacyjnych oraz pracownikom
urzędu.

Radny Łukasz Furczyk:
Komisja Rewizyjna w protokole podkreślała dobrą reorganizacje urzędu i
politykę kadrową Pana Wójta i świetną współpracę z kierownikami
referatu. Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę na trzy aspekty:
1) bardzo dobre wprowadzenie ustawy o gospodarce odpadami
komunalnymi, bez zatrudniania dodatkowych pracowników („ustawa
jest dobrze realizowana, a mieszkańcy nie mają większych uwag co do
pracy firmy odbierającej śmieci”).
2) Komisja zwróciła uwagę na korzystny zapis umowy z kancelarią
prawną, która nas obsługuje w celu odzyskania 500 000 zł z Urzędu
Marszałkowskiego za budowę kanalizacji sanitarnej w Bestwince.
3) Przewodniczący powiedział, że otrzymał od Pani Skarbnik i Wójta
Gminy informację, że zadłużenie gminy jest zadłużeniem
bezpiecznym i nie grozi gminie zastój finansowy. Dzięki emisji
obligacji udało się zredukować zadłużenie, a część kwoty z emisji
obligacji została przekazana na kolejne inwestycje.
Przewodniczący Komisji podziękował Panu Wójtowi Gminy, Pani
Skarbnik i pracownikom. Na samym końcu przypomniał natomiast
jeszcze, że 50% budżetu zajmuje oświata.

Brak dalszych głosów w dyskusji.
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7. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bestwina za
2013r.
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XL/309/2014 w sprawie
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bestwina za 2013rok –
została przyjęta 15 głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do nin. protokołu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
Bestwina z tytułu wykonania budżetu gminy Bestwina za 2013 rok.

Brak głosów w dyskusji.
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XL/310/201 w sprawie udzielenia
absolutorium Wójtowi Gminy Bestwina z tytułu wykonania budżetu
gminy Bestwina za 2013 rok – została przyjęta 15 głosami „za”, tj.
jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do nin. protokołu.
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek złożył gratulacje Wójtowi Arturowi
Beniowskiemu oraz Zastępcy Wójta Stanisławowi Wojtczakowi, Skarbnik
Gminie Anicie Kubik. Podziękował wszystkim pracownikom. Życzył
Panu Wójtowi reelekcji.
Wójt Artur Beniowski jeszcze raz podziękował radnym Rady Gminy
Bestwina oraz współpracownikom. Wspomniał „że poprzeczka jest
postawiona dość wysoko i mobilizuje to do tego, aby ten poziom
utrzymywać, a nawet dążyć aby był jeszcze wyższy”.
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Ad.9
Rada Gminy w liczbie 15 radnych przystąpiła do rozpatrzenia projektów
uchwał.
Opinie do projektów uchwał, wypracowane na wspólnym posiedzeniu komisji
stałych w dniu 03 czerwca 2014 roku, przedstawiał Przewodniczący Rady
Gminy Jerzy Zużałek.
Przewodniczący Jerzy Zużałek przystąpił do przeprowadzenia procedury
rozpatrzenia 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
• Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy Anita Kubik – zmiana tej
uchwały była podyktowana dwoma rzeczami:
- wydatkami na programy, projekty i zadania związane z programami
realizowanymi z udziałem środków zagranicznych – jest to Program
Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego, zmienił się
łączny nakład finansowy i limit finansowania na lata 2014-2015,
- zmniejszyła się kwota długu o kwotę 220120,35 zł wynikająca z umorzenia
części pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach.
• 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,
•

Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XL/303/2014 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 14 do nin. protokołu.
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2) zmiany Uchwały Nr XXXV/278/2013 z dnia 05 grudnia 2013 roku w

sprawie budżetu gminy Bestwina na 2014 rok
• Skarbnik Gminy Anita Kubik poinformowała, że uchwała jest
szczegółowo opisana w uzasadnieniu do uchwały. Uzasadnienie to każdy
radny otrzymał w materiałach.
• Brak dyskusji i uwag.
• Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że Komisje stałe Rady
Gminy pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
• Przewodniczący Jerzy
przyjęciem uchwały.

Zużałek

przeprowadził

głosowanie

nad

W wyniku głosowania Uchwała Nr XL/304/2014 w sprawie zmiany
Uchwały Nr XXXV/278/2013 z dnia 05 grudnia 2013 roku w sprawie
budżetu gminy Bestwina na 2014 rok - została przyjęta 15 głosami
„za”, tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do nin. protokołu.
3) zmiany Uchwały nr XXXVIII/290/2014 Rady gminy Bestwina z dnia 13

marca 2014r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
• Projekt uchwały omówił Wójt Artur Beniowski informując, że 13 marca
została podjęta uchwała o sprzedaży nieruchomości. Po podjęciu takiej
uchwały można dopiero przystępować do prac geodezyjnych (chodzi o
tereny przy ul. Gawlików), okazało się , że cześć działki wchodzi pod
drogę, przeprowadzono rozgraniczenie i wydzielono działkę pod drogę.
W kolejnej uchwale to już uporządkowany teren, który podlegać będzie
procedurze sprzedaży w formie przetargu.
• Brak dyskusji i uwag.
• Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że Komisje stałe Rady
Gminy pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmiany
Uchwały nr XXXVIII/290/2014 Rady gminy Bestwina z dnia 13 marca
2014r. w sprawie sprzedaży nieruchomości.
• Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
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W wyniku głosowania Uchwała Nr XL/305/2014 w sprawie zmiany
Uchwały nr XXXVIII/290/2014 Rady gminy Bestwina z dnia 13
marca 2014r. w sprawie sprzedaży nieruchomości - została przyjęta 15
głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 16 do nin. protokołu.
4) sprzedaży nieruchomości

• Projekt uchwały omówił Wójt Artur Beniowski informując, jak wyżej.
• Brak dyskusji i uwag.
• Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że Komisje stałe Rady
Gminy pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie sprzedaży
nieruchomości.
• Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XL/306/2014 w sprawie sprzedaży
nieruchomości - została przyjęta 15 głosami „za”, tj. jednogłośnie.

• Uchwała stanowi załącznik nr 17 do nin. protokołu.
udzielenia przez Gminę Bestwina pomocy finansowej Powiatowi
Bielskiemu w formie dotacji celowej na realizację zadania dotyczącego
wykonania remontu dróg powiatowych na terenie Gminy Bestwina

5)

• Projekt uchwały omówił Wójt Artur Beniowski.
Dofinansowanie dotyczy przebudowy ul. Krakowskiej w ramach tzw.
szchetynówek. Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej jest po
przetargu i zgodnie z ustaleniami obowiązującymi w całym powiecie – do
zadań powiatowych - gminy dokładają 50% z środków własnych. Nie
było tych funduszy zapisanych w budżecie na ten rok, dlatego w
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rozmowie z Panem Starostą ustalono. że płatność nastąpi w styczniu 2015
roku.
• Brak dyskusji i uwag.
• Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że Komisje stałe Rady
Gminy pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie udzielenia
przez Gminę Bestwina pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu
w formie dotacji celowej na realizację zadania dotyczącego wykonania
remontu dróg powiatowych na terenie Gminy Bestwina
• Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XL/307/2014 w sprawie udzielenia
przez Gminę Bestwina pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu
w formie dotacji celowej na realizację zadania dotyczącego wykonania
remontu dróg powiatowych na terenie Gminy Bestwina - została przyjęta
15 głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 18 do nin. protokołu.
6) wyrażenia opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu w Bielsku-Białej w

sprawie: podziału powiatu bielskiego na okręgi wyborcze oraz ustalenie ich
granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w
wyborach do Rady Powiatu Bielskiego.
• Projekt uchwały omówił Wójt Artur Beniowski.
Temat ten również został poruszony na wspólnym posiedzeniu komisji.
Zwiększyła się norma przedstawicielska, czyli liczba mieszkańców w
naszym okręgu (okręg Wilamowice-Bestwina) w związku z czym do
Rady Powiatu z naszego okręgu wejdzie 5 przedstawicieli. Podejmując tą
uchwała Rada Gminy wyraża opinię do uchwały Rady Powiatu
Bielskiego, który będzie podejmował tą uchwałę jako organ właściwy do
wyborów do Rady Powiatu.
Przewodniczący Jerzy Zużałek oczytał
poszczególnych okręgach powiatu bielskiego.

liczbę

mandatów

w

Projekt Uchwały Rady Powiatu wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik
nr 19 do nin. protokołu

• Brak dyskusji i uwag.
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• Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XL/308/2014 w sprawie wyrażenia
opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu w Bielsku-Białej w
sprawie: podziału powiatu bielskiego na okręgi wyborcze oraz
ustalenie ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w
każdym okręgu w wyborach do Rady Powiatu Bielskiego - została
przyjęta 15 głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 20 do nin. protokołu.
Ad. 10
W punkcie informacje bieżące Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek
odczytał pisma, które wpłynęły do Rady Gminy na jego ręce od:
− Prokuratury Rejonowej w Pszczynie – skarga do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Gliwicach na Uchwałę XIX/141/2004 Rady Gminy
Bestwina z dnia 28 października 2004r. w sprawie ustalenia wysokości
opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Gmina
Bestwina w części dotyczącej rozstrzygnięć określonych w § 3 i § 6
uchwały.
Głos zabrał Stanisław Wojtczak – uchwała ta jest dalej w obrocie
prawnym, prokuratura zastrzega tylko § 3 i § 6. Paragrafy te dotyczą
nowelizacji przepisów naliczania opłaty za zajęcie pasa drogowego.
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego stanowi załącznik nr
21 do nin. protokołu.
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− Wójt Gminy Bestwina przekazał do wiadomości pismo, które skierował
do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w sprawie
naprawy wałów na rzece Wiśle w rejonie ul. Rybackiej.
Pismo Wójta Gminy Bestwina stanowi załącznik nr 22 do nin. protokołu.
− Wójt Gminy Bestwina przekazał do wiadomości Radzie Sołeckiej w
Bestwince i Radzie Gminy pismo, które otrzymał z Śląskiego Zarządu
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach dotyczące „Regulacji
koryta cieku Łękawka od ujścia do mostu w miejscowości Bestwinka
Bestwińska w rejonie działki nr 1088/1, gm. Bestwina, Wilamowice,
Miedźna, pow. bielski, woj. Śląskie”.
Pismo wraz z załącznikami stanowi załącznik nr 23 do nin. protokołu.
− Wójt Gminy Bestwina przekazał do wiadomości Radzie Gminy Bestwina
pismo, które wystosował do Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej
w sprawie przeglądu i naprawy mostu położonego przy drodze
powiatowej ul. Kościelna w Bestwinie.
Pismo stanowi załącznik nr 24 do nin. protokołu.
− Mieszkańców Kaniowa dotyczące utworzenia dodatkowych miejsc w
Przedszkolu publicznym w Kaniowie w roku szkolnym 2014/2015.
Pisma stanowią załączniki od nr 25 do 32 do nin. protokołu.
Przewodniczący od razu odczytał odpowiedź Wójta Gminy Bestwina na
powyższe pisma.
Pismo Wójta Gminy Bestwina stanowi załącznik nr 33 do nin. protokołu.
− Pracownicy Administracji i Obsługi w Gminie Bestwina zwrócili się z
prośbą o podwyższenie pensji pracowników.
Pismo stanowi załącznik nr 34 do nin. protokołu.
− Pisma w sprawie drogi na ul. Żwirowej.
Pisma stanowią załączniki nr 35-39 do nin. protokołu.
− Posła na Sejm RP Sławomira Kowalskiego z okazji Dnia Samorządu
Terytorialnego.
− Pismo stanowi załącznik nr 40 do nin. protokołu.
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− Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w nawiązaniu do pytań
zadanych na sesji Rady Gminy Bestwina w dn.10 kwietnia 2014
w sprawie struktur klas I (pod kątem ilości uczniów 6 i 7 letnich), a także
w sprawie zatrudnienia kadry pedagogicznej.
Pismo stanowi załącznik nr 41 do nin. protokołu.
− Mieszkańca Dankowic – w sprawie działki położonej w Bestwince i
wartości podatku, przeznaczenia działki. Przewodniczący Rady Gminy
poprosił o pomoc w rozwiązaniu problemu kierownika referatu GB i
Radce prawnego.
Pismo stanowi załącznik nr 42 do nin. protokołu.
− Rada Gminy Kobiór przesłała uchwałę nr XXXI/236/14 w sprawie
poparcia działań mających na celu zahamowanie wypływu środków
finansowych wypracowanych w regionie do budżetu centralnego oraz
zwiększenia dochodów jednostek samorządu terytorialnego.
Pismo stanowi załącznik nr 43 do nin. protokołu.
W ramach punktu spraw bieżących głos zabrał dyrektor GZOSiP Arkadiusz Maj,
który przedstawił wyniki przesłane przez Okręgową Komisje Egzaminacyjną w
Jaworznie o wynikach z sprawdzianu po szóstej klasie. Nasze szkoły w rankingu
uzyskały średnią ponad krajową, a gmina nasza była najlepszą w naszym
powiecie.
Pismo stanowi załącznik nr 44 do nin. protokołu.
Ad.11
W ramach wniosków i zapytań radnych oraz rad sołeckich Przewodniczący
Rady Gminy Jerzy Zużałek w pierwszej kolejności odczytał wnioski z
posiedzeń Rad Sołeckich:

Rada Sołecka w Janowicach - Protokół z dnia 30.05.2014 stanowi załącznik nr
45 do protokołu).
Wnioski:
1. Wykonać rów wzdłuż ulicy Granicznej, od posesji p. Stopków do
p. Markiel oraz udrożnić przepust przy posesji p. Stopka.
2. Zwrócić się do Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej o
wykonanie wlotu do przepustu pod ulicą Janowicką w stronę kościoła od
p. Janeczko obok strażnicy OSP oraz wykonać rów odprowadzający
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3.
4.
5.
6.

7.
8.

wodę z ulicy Janowickiej pomiędzy posesjami p. Józefa Góry i p.
Aleksego Gola. W obecnej chwili rów nie ma odprowadzenia do rzeki
Łękawka i zalewa pola p. Góry i p. Gola (wykonać to w ramach
reklamacji).
Prosimy o wycięcie gałęzi na poboczach przy ulicy Miodowej.
Wykonać naprawę ulicy Łanowej oraz odwodnienie tej ulicy.
Oskarpować pobocze wzdłuż ulicy Janowickiej na długości chodnika
wykonanego w 2013 roku.
Zwrócić się do Zakładu Energetyki, aby oświetlenia wzdłuż ulicy
Janowickiej nie świeciły się w ciągu dnia i dostosować czas oświetlenia
do pory dnia.
Prosimy o naprawienie dziury w chodniku przy szkole w Janowicach od
ulicy Janowickiej.
Prosimy o załatwienie kamienia na ulicę Podlesie na odcinku wzdłuż
lasu, jak i przy stawie p. Chmielniaka. Prosimy również o obcięcie
pobocza od strony rzeki Łękawka - przy dużych opadach tworzą się
rozlewiska na drodze, woda nie spływa do rzeki.

Rada Sołecka w Kaniowie - Protokół z dnia 13.05.2014 stanowi załącznik nr 46
do protokołu).
Wnioski:
1.
Wniosek o niezwłoczne poczynienie starań, i podjęcie rozwiązań
prawnych, w celu przejęcia przez gminy, działek wchodzących w gabaryty ul.
Żwirowej
2.
Wniosek o podjęcie w jak najszybszym terminie działań związanych z
przyłączeniem pomieszczeń na pierwszym piętrze budynku przedszkolnego, w
użytkowanie przedszkola
Ustne wnioski złożyli:
Radny Łukasz Furczyk :
− zwrócił sie z prośbą o wyczyszczenie rowu za boiskiem sportowym w
Kaniowie (jeden z ostatnich rowów, który nie został wyczyszczony),
− przypomniał, o wniosku z Zebrania Wiejskiego w Kaniowie o
wyasfaltowanie parkingu przy klubie LKS „Przełom” Kaniów (na miejscu
zasypanego zbiornika przeciwpożarowego),
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− zwrócił uwagę, na bardzo ładne koszenie traw przy drogach powiatowych,
wykonuje to Gmina Bestwina na zlecenie powiatu bielskiego, a
jednocześnie zwrócił się z prośbą o wycięcie na ul. Dankowickiej
samosiejek,
− zapytał pana Wójta - jakie to prace dzieją się za kładką na Białce, gdzie
przechodzi się na stronę czechowicką z ul. Modrej. Cała praca, która była
wykonana przez Radę Sołecką i radnych, została zniszczona. Zapytał co
to są za prace i czy jest szansa na odremontowanie ścieżki,
− zapytał o możliwość odmalowania budynku Klubu na Ośrodku Sportów
Wodnych w Kaniowie,
− podziękował za poprawę oznakowania poziomego na ul. Krzywolaków
na skrzyżowaniach w Piekle i Kominkowicach. Wspomniał, że kierowcy
jeżdżą ostrożniej, zatrzymują się na skrzyżowaniach. W ramach tego
punktu poprosił o wymianę wyblakłego znaku stop na ul. Krzywolaków.
Pochwalił, wykonanie odwodnienia na ul. Krzywolaków, ale zwrócił
uwagę na ul. Czechowicką – odwodnienie jest wykonane porządku, ale
górna nawierzchnia asfaltu była kładziona etapami, przez co już widać, że
droga się już rozchodzi,
− ponowił wniosek Komisji rewizyjnej, która wnioskowała o otwarcie
siłowni zewnętrznych we wszystkich sołectwach (w Kaniowie na
Ośrodku sportów i w Bestwinie przy orliku mają być utworzone).
Powiedział, że koszt 5 siłowni zewnętrznych to około 89 000 zł, co nie
jest już bardzo dużym kosztem. Zwrócił się o zabezpieczenie środków w
przyszłym budżecie. Podkreślił, że niema takich siłowni w Bestwince i
Janowicach, a jego marzeniem jest również, aby taka siłownia powstała
na terenach rekreacyjnych w Kaniowie.
Radna Wioleta Kałuska:
− zwróciła się z prośbą o postawienie dwóch punktów świetlnych przy
ul. Ślosarczyka w Bestwince w rejonie skrzyżowania z ul. Św. Floriana,
są już tam słupy – trzeba by tylko powiesić lampy, co nie jest dużym
kosztem, a mieszkańcy już od kilku lat zwracają się z prośbą o to.

Radny Andrzej Wojtyła zwrócił uwagę na :
− rów odwadniający ul. Kościelną przy osuwisku, który zalewa już od kilku
lat posesję Pani Ochman, na ostatniej sesji uzyskał informację, ze może
uda się to zrobić w związku z pracami przy kanalizacji, niestety prace te
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zostały już wykonane, a ten rów nadal nie i w związku z tym, zapytał jaka
jest szansa aby obecna kadencja rozwiązała ten problem,
− zapytał kierownika referatu Służb Technicznych, czy został już wykonany
kosztorys inwestorski na naprawę kładki ,położonej w Bestwinie
pomiędzy ulicą Krakowską a ul. Kościelną,
− kolejna sprawą jest zgłaszany już wcześniej problem podmytego mostu na
ul. Kościelnej, zapytał czy będzie wizja lokalna w terenie.
Radny Anatol Faruga:
− zapytał pana Wójta, na jakim etapie jest rozpatrywana prośba Pana
Francuza w sprawie możliwości kupna starego składowiska
elektrociepłowni.
Radny Edward Jonkisz:
− w imieniu mieszkańców Kaniowa podziękował Wójtowi Gminy Bestwina
za wykonanie remontu ul. Czechowickiej oraz ul. Krzywolaków.
Radny Stanisław Nycz:
− zapytał o mostek na ul. Miodowej.
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek:
− na wspólnym posiedzeniu komisji, była firma, która zajmuje się
fotowoltaniką. Przewodniczący Rady poinformował, że w dwóch
zachodniopomorskich miejscowościach powstanie największy w regionie
zespół elektrowni słonecznych. Energia wyprodukowana w dwóch
farmach słonecznych zasili ujęcie wody pitnej nad jeziorem Miedwie,
które dostarcza wodę mieszkańcom Szczecina. Zaproponował, aby
pomyśleć o wybudowaniu takiej farmy słonecznej pod kątem
pozyskiwania czy tez produkcji energii do zasilania stacji uzdatniania
wody, jak i oczyszczalni ścieków na działce, której gmina nie może
sprzedać. Zwrócił się z prośbą o przeliczenie, jaka ilość energii jest
zużywana do utrzymania powyższych obiektów i wykonanie kosztorysu
opłacalności takiego przedsięwzięcia. Zapytał również, czy byłaby
możliwość poszerzenia drogi dojazdowej do tej działki, którą Gmina ma
problem sprzedać. Na działce na pewno powstałyby zakłady, które
zatrudniłyby ludzi. Być może koszt poszerzenia drogi nie byłby większy
niż zysk uzyskany ze sprzedaży, wartość tej działki to około 1,5 mln zł, a
doszły by jeszcze dochody z tytuły podatków. Poprosił o przeliczenie
kosztów, takiego poszerzenia drogi. Wspomniał, że PG Silesia ma
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problem z zagospodarowaniem kamienia. Można byłoby chociaż jego
część wykorzystać do utwardzenia i poszerzenia drogi.
− wspomniał o wypadku, który miał miejsce na Kominkowicach i poprosił o
przyspieszenie prac nad projektowaniem i budową ronda, jest to chyba
najbardziej niebezpieczne skrzyżowanie w gminie, co chwilę przytrafiają
się tam wypadki,
− poprosił o wykoszenie ul. Gawlików.
Sołtys sołectwa Kaniów Marek Pękala:
− zwrócił się z prośbą o wykoszenie terenów działek gminnych m.in przy
Grobel Borowej,
− utwardzenia drogi ul. Gawlików w rejonie drogi technologicznej,
− zwrócił się z prośbą o odkomarzanie, gdyż w ostatnim czasie komarów
jest strasznie dużo,
− wspomniał o Kruszywie Sprzęt, o ul. Żwirowej i o możliwości zamiany
działek na działki wodne w celu ochronienia i powiększenia ujęcia
pitnego,
− zwrócił się z prośbą o wystąpienie do Zarządu Dróg powiatowych o
wyczyszczenie rowu przy ul. Dankowickiej od strony Bestwinki. Była
wizja z terenie i ZDP zadeklarowało się, że wyczyści ten rów, a kolej się
zobowiązała że wyczyści przepust pod torami. Zwrócił się również z
prośbą o przypomnienie o naprawie przepustu pod ul. Św. Floriana,
− zwrócił się również z prośbą o wybudowanie ronda, dotyczy to tego
samego miejsca, o którym wspomniał Przewodniczący Rady Gminy, o
zaznaczenia przejścia dla pieszych koło szkoły, przejścia na ul.
Krzywolaków.
− Zapytał Pana Wójta, czy urząd wystąpił do Kolei Państwowych o
możliwość wykonania tzw. kanału ulgi po stronie Kaniowa w kierunku
rzeki Łękawka.
Radny Stanisław Nycz:
−
Zwrócił się z prośbą o wykonanie rowu na ul. Miodowej od Pana
Niemczyka do Pani Famułkowej – około 100m, oraz poniżej od Pana
Brańki do Pani Rezik – około 50m.
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Ad.12
Przewodniczący Jerzy Zużałek odczytał:
−
Odpowiedź Wójta Gminy Bestwina na wnioski z posiedzenia Rady
Sołeckiej w Bestwinie z dnia 27 marca – pismo to stanowi załącznik nr 47
do nin. protokołu,
−
Odpowiedź Wójta Gminy Bestwina na wnioski z posiedzenia Rady
Sołeckiej w Kaniowie z dnia 11 marca – pismo to stanowi załącznik nr 48
do nin. protokołu,
−
Odpowiedź Wójta Gminy Bestwina na wnioski z posiedzenia Rady
Sołeckiej w Janowicach z dnia 31 marca – pismo to stanowi załącznik nr
49 do nin. protokołu.
Odpowiedzi na niektóre wnioski i zapytania zgłoszone na obecnej sesji udzielił
Wójt Artur Beniowski:
Radnemu Łukaszowi Furczyk:
− rów za boiskiem w Kaniowie, jest rowem w administracji Gminnej Spółki
Wodnej i Melioracyjnej w Bestwinie na tak zwanych szkodach
górniczych, natomiast urząd zleci kosztorys jaka to jest kwota i wtedy
podejmiemy decyzję czy w ramach bieżących środków będziemy w stanie
go wykonać,
− asfaltowanie przed boiskiem –jest to dość duży zakres, natomiast jeżeli
byłyby jakieś oszczędności w ramach remontów cząstkowych, być może
zostanie to wykonane,
− wycinka samosiejek – jedynie w tych miejscach gdzie jest zagrożenie
widoczności, i tam gdzie wychodzą na jezdnię - na terenie całej gminy,
− Pan Wójt powiedział, że rozezna co się dzieje nad Białka po stronie
Czechowickiej, do gminy nie dotarły żadne informacje, ze cokolwiek się
tam wykonuje,
− siłownie zewnętrzne w Bestwince i Janowicach jeżeli przyszło roczny
budżet na to pozwoli
Radnej Wiolecie Kałuska:
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− oświetlenia uliczne są wpisane w tegoroczny budżet. Ulicy Ślosarczyka
nie ma. Po przetargu, który już jest praktycznie sfinalizowany (brakuje
tylko uzgodnień z energetyki) a były by jakieś oszczędności w ramach
danych sołectw to te punkty świetlne zostaną zamontowane pod
warunkiem, że dokumentacja będzie w porządku.
Radnemu Andrzejowi Wojtyła:
− ul. Kościelna i mostki, których w rejonie jest kilka. Z informacji, które
Pan Wójt uzyskał od dyrektora Zarządu Dróg Publicznych, jest tworzony
projekt i kosztorys modernizacji tego mostu. Most taki czy przyczółek
przy ul. Hallera został w ostatnich dniach wyremontowany.
W ramach pracowników zatrudnionych w urzędzie, rozpoczęty został
remont mostka przy ul. Krakowskiej, na wysokości nowo powstającego
domu weselnego,
− w sprawie rowu przy ul. Kościelnej w kierunku Pani Ochman – został
odtworzony, na tyle na ile była możliwość. Wykonawca wyczyści go,
jeżeli tylko warunki pogodowe na to pozwolą.
Radnemu Stanisławowi Nycz:
− dziury w drogach ul. Miodowej i Pszczelarksiej, zostały już zlecone
wykonawcy do zrobienia. Problemem na ul. Miodowej są również mostki
i przyczółki, które również będą musiały zostać zrobione, bo stwarza to
niebezpieczeństwo,
− rowu przy ul. Miodowej – w ramach możliwości finansowych referatu i
zapisów w ramach zadań bieżących, jeżeli pozostaną oszczędności rowy
te zostaną odtworzone.
Radnemu Anatolowi Faruga:
− w sprawie wykupienia terenów po byłej elektrociepłowni, w dniu 6
czerwca Pan Wójt jest umówiony na spotkanie z przedstawicielem
elektrociepłowni, dlatego że oni od 2006 roku mają monitoring na tym
terenie i mogą się wypowiedzieć czy cokolwiek na tym terenie może
powstać.
Przewodniczącemu Rady Jerzemu Zużałek:
− temat fotowoltaniki przy ujęciu wody, oczyszczalni ścieków i
wodociągów – jest tematem do rozważenia i przeliczenia,
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− rondo na Kominkowicach – będziemy wnioskować do Zarządu Dróg
Powiatowych o jego wybudowanie.
Sołtysowi sołectwa Kaniów Marekowi Pękala:
− ulice zostaną zgłoszone wykonawcy do wykoszenia
−

odkomarzanie jest realizowane od wiosny, jest podpisana umowa.

Sołtys Marek Pękala zapytał Pana Wójta czy byłaby możliwość nadsypania
wału przy kanale ulgi przy ul. Młyńskiej w miejscu w którym jest zaniżony. Do
usypania tego, można by wykorzystać ziemię z wykopów z kanalizacji.
Jeżeli byłaby możliwość sołtys zwrócił się z prośbą o poszerzenie ul. Łabędziej
na odcinku na wale.
Pan Wójt udzielił odpowiedzi, że jeżeli chodzi o wał na kanale ulgi to słuszna
uwaga, gdyż im on będzie wyższy tym więcej wody przyjmie. Natomiast
nadsypywanie dróg ziemią niema sensu, gdyż przy pierwszych deszczach
wszystko spłynie.
Radny Jan Stanclik:
−
wspomniał, że mieszkaniec gminy Bestwina zwrócił mu uwagę, że
planowane było rondo koło Panienki. Z ul. Bialskiej na ul. Krakowską w
stronę Czechowic, przy przeciętnym ruchu niema szans włączyć się do
ruchu. Wyraził opinie, że nie wszystkie ronda spełniają swoje zadania, np.
w Czechowicach nowo powstałe ronda są zbyt małe i zastanawia się czy
jest w ogóle na tyle miejsca, aby wybudować bezpieczne rondo na tym
skrzyżowaniu,
−
zwrócił uwagę, że jego zdaniem najniebezpieczniejszym miejscem
w gminie Bestwina jest wyjazd z ul. Godynia (prowadzącej od Kościoła w
Bestwinie) na ul. Witosa ze skrętem w lewo. Mimo że jest znak
pozwalający na parkowanie tam jedynie samochodów dostawczych, znak
ten nie jest przestrzegany. Jest lustro, ale niestety nie spełnia on również
czasem swojego zadania, gdyż jest zaparowane, albo świeci słońce.
Zwrócił się z prośbą, że jeżeli będą prowadzone rozmowy na temat
remontu, przebudowy ul. Witosa podjąć również rozmowy na temat tego
bezpieczeństwa tego skrzyżowania,
−
przypomniał również o rondzie przy piekarni. Ma nadzieje, że ten
problem zostanie rozwiązany przy remoncie ul. Janowickiej.
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Ad.13
Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad, Przewodniczący Rady
Jerzy Zużałek dziękując za udział w obradach, za dyskusję, zamknął XL sesję
Rady Gminy Bestwina w dniu 5 czerwca 2014 roku.
Sesja rozpoczęła się o godz. 15:00 a zakończyła o godz. 17:03.

Protokolant:
Barbara Małysz-Zbijowska
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Sekretarz obrad:
Radny Stanisław Nycz

