Bestwina, dn. 30 grudnia 2013r.

P r o t o k ó ł Nr XXXVI/2013

z sesji Rady Gminy Bestwina odbytej w dniu 30 grudnia 2013 roku w sali
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie ul. Krakowska 123.
Lista obecności radnych oraz gości stanowi załącznik nr 1, 2 i 3 do nin.
protokołu.
Na ustawową liczbę 15 radnych w sesji uczestniczyło 14 radnych, co stanowi
93%. Nieobecnym usprawiedliwionym był radny Grzegorz Kołodziejczyk.
Protokół obejmuje uchwały Rady Gminy Bestwina od Nr XXXVI/279/2013 do
Nr XXXVI/284/2013.
Sesja rozpoczęła się o godz. 11:00.
Porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1)

2)

3)

Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
Wybór sekretarza obrad.
Zatwierdzenie projektu porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
Wręczenie statuetek uczestnikom Mistrzostw Europy w Kajak Polo.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli oraz
z działalności Komisji w 2013r.
Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
zmiany Uchwały Nr XXXV/264/2013 Rady Gminy Bestwina z dnia
5 grudnia 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku obowiązujących w Gminie
Bestwina w 2014 roku,
zmiany Uchwały Nr XXXV/277/2013 Rady Gminy Bestwina z dnia
5 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Bestwina,
ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2013 roku,
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4) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bestwina na rok 2013
Nr XXV/194/2012 Rady Gminy Bestwina z dnia 13 grudnia 2012 roku,
5) zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Gminie Bestwina na 2014 rok,
6) zniesienia statusu pomnika przyrody.
8. Jubileusz Doktora Nauk Medycznych Franciszka Magi.
9. Informacje bieżące.
10. Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich.
11. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania.
12. Zamknięcie sesji.
Ad.1
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek przywitał Jubilata doktora nauk
medycznych Franciszka Magę, wszystkich Radnych, Wójta Gminy Pana Artura
Beniowskiego, Zastępcę Wójta Pana Stanisława Wojtczaka, Skarbnika Gminy –
Panią Anitę Kubik, kierowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych,
Starostę Bielskiego Pana Andrzeja Płonkę, Wiceprzewodniczącego Rady
Powiatu Bielskiego Pana Bogusława Stolarczyka, radnych powiatowych: Pana
Józefa Maziarza i Pana Grzegorza Bobonia, Kierownika SP ZOZ w Bestwinie –
Panią Bożenę Kaźmierczak, Panie Dyrektor Zespołów Szkolno-Przedszkolnych
z terenu gminy, Prezesa PK „Kombest” Pana Wacława Waliczka, Panów
Prezesów Ochotniczych Straży Pożarnych , Panie Prezes Kół Gospodyń
Wiejskich, Prezesa Koła Pszczelarzy, Prezesa Towarzystwa Miłośników Ziemi
Bestwińskie, Prezesa Koła Łowieckiego Bażant, Prezesów Kół Emerytów i
Rencistów, Prezes UKS SET Kaniów, uczestników Mistrzostw Europy w Kajak
Polo, redaktora naczelnego „MG” Pana Sławomira Lewczaka, Komendanta
Komisariatu Policji w Czechowicach-Dziedzicach Zbigniewa Gacek oraz
wszystkich mieszkańców.
Otworzył XXXVI sesję Rady Gminy Bestwina w dniu 30 grudnia 2013 roku.
Na podstawie posiadanej listy obecności stwierdził prawomocność obrad.
Na ustawowy stan 15 radnych, obecnych było 14 radnych. Nieobecnym
usprawiedliwionym był radny Grzegorz Kołodziejczyk.
Ad.2
Sekretarzem obrad, zgodnie z harmonogramem, jednogłośnie wybrany został
radny Edward Jonkisz.
Ad.3
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek przedstawił porządek obrad, który
otrzymali wszyscy radni (zawiadomienie o sesji stanowi załącznik nr 4 do nin.
protokołu). Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
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Ad.4
Przewodniczący Jerzy Zużałek stwierdził, że protokół z sesji Rady Gminy
Bestwina z dnia 5 grudnia 2013 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
Przewodniczący Rady złożył serdeczne gratulacje zawodnikom reprezentującym
klub UKS SET Kaniów, którzy uczestniczyli w tak poważnej imprezie - jaką
były Mistrzostwa Europy. Uczestnikami Mistrzostw Europy byli Klaudia
Sachmerda, Natalia Pacyga, Katarzyna Ciupak, Sandrza Pilarz, Arkadiusz
Pilarz, a także Paweł Michalec i Łukasz Pilarz. . Przewodniczący Rady
przypomniał o osiągnięciach dziewczyn na Mistrzostwach Polski Juniorów
gdzie zdobyły złoty medal, na Mistrzostwach Polski Seniorów - brązowy medal,
na Mistrzostwach Europy brązowy medal. Jerzy Zużałek wspomniał o
Czechowicach-Dziedzicach, gdzie władze miasta doceniają osiągnięcia wybitnie
uzdolnionych zawodników poprzez ufundowane stypendia, mając nadzieję że w
naszej gminie zostanie coś takiego wprowadzone.
Głos zabrał również Wójt Artur Beniowski – dziękując zawodnikom i trenerom.
Pamiątkowe statuetki zostały wręczone zawodniczkom w dowód uznania za
zdobycie brązowego medalu na Mistrzostwach Europy w Kajak Polo oraz godne
reprezentowanie Polski, województwa, powiatu i gminy Bestwina w zawodach
sportowych. Nagrodzeni zostali również – Arkadiusz Pilarz – brązowy medalista
Mistrzostw Europy, Paweł Michalec i Łukasz Pilarz – zawodnicy biorący udział
w Mistrzostwach Europy, jak również trener kadry Polski kobiet Dariusz Pilarz
w dowód uznania za zdobycie brązowego medalu na Mistrzostwach Europy.
Po wręczeniu pamiątkowych statuetek głos zabrał trener Dariusz Pilarz, który
również podziękował i pogratulował uczestnikom Mistrzostw Europy.
W miedzy czasie na sale obrał dotarł Wiceprzewodniczący Sejmiku
Województwa Śląskiego – Pan Andrzej Kamiński – którego serdecznie powitał
Przewodniczący Rady.
Ad.6
Głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Pan Łukasz Furczyk.
Poinformował on, że w ostatnim czasie Komisja przeprowadziła dwie kontrole –
pierwsza kontrola odbyła się 27 listopada br. w referacie Służb Technicznych i
dotyczyła przeglądu inwestycji realizowanych przez Gminę Bestwina w roku
2013, szczególnie radni przyjrzeli się inwestycji dotyczącej zagospodarowania
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terenu wokół Ośrodka Zdrowia oraz inwestycji dotyczącej rozbudowy stacji
uzdatniania wody na zbiornikach w Kaniowie. Z tej kontroli były dwa wnioski:
- dalszy rozwój terenów rekreacyjnych wokół przedszkola w Bestwinie, zgodnie
z koncepcją zagospodarowania, która jest przygotowywana przez firmę Multi
Projekt Studio,
- budowy na terenach rekreacyjnych wszystkich sołectw otwartych siłowni.
Protokół z posiedzenia Komisji stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Druga kontrola, która odbyła się 18 grudnia br., dotyczyła działalności świetlic
środowiskowych i realizacji uchwał Rady Gminy w 2013r. W wyniku kontroli
stwierdzono, że wszystkie działania są prowadzone prawidłowo.
Następnie Przewodniczący Komisji podsumował działalność komisji w 2013
roku. Komisja zebrała się na 6 posiedzeniach. Frekwencja była bardzo wysoka,
gdyż odnotowano tylko jedną usprawiedliwioną nieobecność. Komisja w
bieżącym roku kontrolowała m.in. CKSiR, Gminną Bibliotekę Publiczną,
Referat Służb Technicznych pod kątem inwestycji, świetlice środowiskowe, a
także analizowała wykonanie budżetu za 2012 oraz wnioskowała o absolutorium
dla Wójta. W tym miejscu Przewodniczący Komisji podziękował Wójtowi,
kierownikom i pracownikom urzędu za przygotowane materiały i udział w
posiedzeniach.
Protokół z posiedzenia Komisji stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej zostało przyjęte 14 głosami „za” – czyli
jednogłośnie.
Ad 7.
Rada Gminy w liczbie 14 radnych przystąpiła do rozpatrzenia projektów
uchwał.
Wszystkie projekty uchwał były szczegółowo omawiane na wspólnym
posiedzeniu komisji w dniu 30 grudnia 2013 roku, tuż przed sesją.
Opinie do projektów uchwał, wypracowane na tym wspólnym posiedzeniu
komisji, przedstawiał Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek.
Projekty uchwał dotyczyły:
1) zmiany Uchwały Nr XXXV/264/2013 Rady Gminy Bestwina z dnia
5 grudnia 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku obowiązujących w Gminie
Bestwina w 2014 roku,
Projekt uchwały omówił Wójt Gminy Bestwina – projekt został szczegółowo
omówiony na komisji tuż przed sesją. Przyjmując Uchwałę dotyczącą stawek
podatku przy budynkach OSP czy obiektach jednostek OSP był taki zapis, że
zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki lub ich części, grunty oraz
budowle – wykorzystywane na działalność statutową polegającą na świadczeniu
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usług w zakresie ochrony i bezpieczeństwa gminy. Regionalna Izba
Obrachunkowa zwróciła uwagę na zapis, gdyż stwierdziła, że zwolnieniem tym
Wójt Gminy Bestwina wkracza w zwolnienia przedmiotowo-podmiotowe. Zapis
o działalności statutowej został zmieniony na: wykorzystywane na działalność
polegającą na świadczeniu usług w zakresie ochrony i bezpieczeństwa gminy,
zwolnienie to nie dotyczy nieruchomości lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej”.
Brak głosów w dyskusji.
Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że projekt uchwały w sprawie
zmiany Uchwały Nr XXXV/264/2013 Rady Gminy Bestwina z dnia
5 grudnia 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku obowiązujących w Gminie
Bestwina w 2014 roku uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię komisji stałych
Rady Gminy.
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
W wyniku głosowania:
Uchwała Nr XXXVI/279/2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/264/2013
Rady Gminy Bestwina z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
obowiązujących w Gminie Bestwina w roku 2014. została przyjęta 14 głosami
„za”, tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu.
2) zmiany Uchwały Nr XXXV/277/2013 Rady Gminy Bestwina z dnia
5 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Bestwina,
3) ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2013 roku,
4) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bestwina na rok 2013
Nr XXV/194/2012 Rady Gminy Bestwina z dnia 13 grudnia 2012 roku,
Pan Wójt poprosił o omówienie projektów uchwał 2), 3), 4) Skarbnik Gminy
Anitę Kubik.
Głos zabrała Skarbnik Gminy:
− Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Bestwina - zmienia się § 3 ust. 2, który
otrzymuje brzmienie: „Upoważnić Wójta Gminy Bestwina do zaciągania
zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku bieżącym i w latach
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−

−

następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z
których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty
400 000,00zł – został wprowadzony limit kwotowy, który wcześniej nie był
określony.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają
z upływem 2013 roku - dotyczy wydatków związanych z programem
COMENIUS „Uczenie się przez całe życie”. Wydatki te będą realizowane do
30.06.2014r. na kwotę 23 346,67zł.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bestwina
na rok 2013 Nr XXV/194/2012 Rady Gminy Bestwina z dnia 13 grudnia
2012 roku - dokonuje się zmian w załączniku nr 2 – tj. w planie dochodów i
wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek
budżetowych w 2013, który otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do
niniejszej Uchwały. Rachunek ten w całości nie uległ zmianie, jedynie
zostały dokonane przeniesienia pomiędzy poszczególnymi jednostkami.

Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że projekty uchwał w sprawie:
• zmiany Uchwały Nr XXXV/277/2013 Rady Gminy Bestwina z dnia
5 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Bestwina,
• ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2013 roku,
• zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bestwina na rok 2013
Nr XXV/194/2012 Rady Gminy Bestwina z dnia 13 grudnia 2012 roku,
uzyskały jednogłośnie pozytywną opinię komisji stałych Rady Gminy.
Brak głosów w dyskusji.
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwał.
W wyniku głosowania:
Uchwała Nr XXXVI/280/2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/277/2013
Rady Gminy Bestwina z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Bestwina została przyjęta 14 głosami „za”, tj.
jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu.
Uchwała Nr XXXVI/281/2013 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie
wygasają z upływem 2013 roku została przyjęta 14 głosami „za”, tj.
jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu.
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Uchwała Nr XXXVI/282/2013 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy
Bestwina na rok 2013 Nr XXV/194/2012 Rady Gminy Bestwina z dnia 13
grudnia 2012 roku została przyjęta 14 głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu.
5) zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Gminie Bestwina na 2014 rok,
Projekt uchwały omówił Wójt Gminy Bestwina. Traci moc Uchwała Rady
Gminy Nr XXV/185/2012 z dnia 13 grudnia 2012 roku w spawie zatwierdzenia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Gminie Bestwina - do końca bieżącego roku musi zostać podjęta uchwała
zatwierdzającą program w podobnym kształcie, która będzie obowiązywała w
roku 2014. Na wspólnym posiedzeniu komisji Pełnomocnik Wójta ds.
profilaktyki i uzależnień szczegółowo odpowiedziała na wszystkie pytania
związane z projektem uchwały.
Brak głosów w dyskusji.
Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że projekt uchwały w sprawie
zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Gminie Bestwina na 2014 rok uzyskał jednogłośnie
pozytywną opinię komisji stałych Rady Gminy.
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
W wyniku głosowania:
Uchwała Nr XXXVI/283/2014 w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Bestwina na
2014 rok została przyjęta 14 głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do nin. protokołu.
6) zniesienia statusu pomnika przyrody
Projekt uchwały omówił Wójt Gminy Bestwina, dotyczy drzewa – dębu, który
rośnie przy posesji Pana Jana Grygierczyka, na granicy Bestwiny i Bestwinki
przy ul. Św. Floriana. Drzewo to miało statut pomnika przyrody, w obecnej
chwili drzewo ma zły stan. Opinie o stanie drzewa wydała firma
dendrologiczna.

7

Brak głosów w dyskusji.
Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że projekt uchwały w sprawie
zniesienia statusu pomnika przyrody uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię
komisji stałych Rady Gminy.
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
W wyniku głosowania:
Uchwała Nr XXXVI/284/2014 w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
została przyjęta 14 głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do nin. protokołu.
Ad. 8
Znaczną część sesji poświęcono obchodom Jubileuszu Doktora Franciszka
Magi. Wspomnienia z jego drogi życiowej przedstawił gwarą Sławomir
Ślósarczyk ilustrując je za pomocą prezentacji multimedialnej, a Regionalny
Zespół Pieśni i Tańca „Bestwina” przeplatał tradycyjnymi pieśniami
i przyśpiewkami. Zostało odśpiewane Sto lat po czym, życzenia wpierw złożył
Wójt Gminy Bestwina Artur Beniowski i Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek –
Szanownemu Jubilatowi doktorowi nauk medycznych Franciszkowi Maga
z okazji 90 urodzin z życzeniami wszystkiego co budzi uśmiech na twarzy,
radości z każdego nadchodzącego dnia, pogody ducha, spełnienia tego co
piękne i upragnione, życzliwości ze strony najbliższych osób, dużo zdrowia i
wszelkiej pomyślności w kolejnych latach życia. Dziękujemy za bezgraniczne
oddanie się służbie lokalnemu społeczeństwu, za rzetelną pracę na rzecz dobra
Naszej Małej Ojczyzny oraz za aktywność we wszystkich sferach życia
społecznego. Następnie życzenia złożył Starosta Bielski Andrzej Płonka,
Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Andrzej Kamiński,
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bielskiego Bogusław Stolarczyk,
Komendant Komisariatu Policji w Czechowicach – Dziedzicach Zbigniew
Gacek i reprezentanci gminnych szkół, klubów i stowarzyszeń – m.in.
ochotniczej straży pożarnej, myśliwych, pszczelarzy, kół gospodyń wiejskich,
Polskiego Stronnictwa Ludowego, emerytów i rencistów.
Kolejno dr nauk medycznych Franciszek Maga podziękował wszystkim
obecnym za udział w obchodach, a na końcu dodał: Cieszę się, że jesteście tutaj
wszyscy - władze, organizacje, instytucje, osoby prywatne, moi przyjaciele
- czuję się bardzo wzruszony! Ale sami wiecie, że kocham swoją pracę, tak więc
gdy skończymy świętować - wracam z powrotem do gabinetu!
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Przewodniczący Rady w imieniu swoim, wszystkich radnych i obecnych gości
podziękował Regionalnemu Zespołowi za oprawę artystyczną jubileuszu doktor
nauk Medycznych Franciszka Magi, oraz za wspólne kolędowanie, a radnemu
Andrzejowi Wojtyle za przygotowanie i wykonanie prezentacji multimedialnej.
Następnie Przewodniczący Rady nawiązał do napisanej książki przez
dr Franciszka Mage, podkreślając i dziękując za spełnione czyny, zrealizowane
pasje i osiągnięcia dostojnego jubilata w ciągu jego długoletniego życia.
Doktor Maga podziękował wydawcy książki – Panu Dariuszowi Czernek
i dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Teresie Lewczak za pomoc w redakcji
publikacji.
Szczegółowy opis obchodów Jubileuszu dr nauk medycznych Franciszka Magi
stanowi załącznik nr 13 do nin. protokołu.
Salę obrad opuścił Starosta Bielski Pan Andrzej Płonka.
Ad. 9
W informacjach bieżących Przewodniczący Rady Gminy odczytał pismo,
o którym Wójt Gminy wspominał na wspólnym posiedzeniu Komisji, które
skierował do Urzędu Gminy i Rady Gminy Bielski Park Technologiczny
Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji. Pismo dotyczyło warunków
opodatkowania podatkiem od nieruchomości działalności lotniczej w Bestwinie.
Pismo stanowi załącznik nr 14 do nin. protokołu.
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek odczytał odpowiedź Starosty Bielskiego na
interpelację złożoną przez radnego powiatowego Józefa Maziarza. Pismo
dotyczyło remontów cząstkowych dróg.
Pismo stanowi załącznik nr 15 do nin. protokołu.
Przewodniczący Rady podziękował za udział w przeprowadzonej na poprzedniej
sesji zbiórce pieniędzy na organizację Olimpiady Przedszkolaków – udało się
zebrać 990zł.
Wójt Artur Beniowski podziękował radnym, organizacjom, stowarzyszeniom,
klubom, działającym na terenie gminy za owocną współpracę. Złożył
najserdeczniejsze życzenia: dobrego Nowego Roku 2014. Być może będzie to
trudny rok, ale patrzymy w przyszłość z optymizmem. Przyjęliśmy nowy budżet,
zatem będziemy realizować zaplanowane zadania. Czekają nas wybory
samorządowe, więc niechaj kampania wyborcza przebiegnie w sposób
merytoryczny i przejrzysty, każdy kandydat niech zaprezentuje się od jak
najlepszej strony.
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Kolejno życzenia złożyli zaproszeni goście:
- Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Andrzej Kamiński
- Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Bielsku-Białej Bogusław Stolarczyk
- Prezes Gminnego Zarządu OSP w Bestwinie Herbert Szeliga
- Prezes UKS SET Kaniów Halina Błaszkiewicz
Następnie Przewodniczący Rady podziękował wszystkim radnym, Wójtowi
Gminy, Zastępcy Wójta, Skarbnikowi Gminy, pracownikom, organizacjom i
stowarzyszeniom za bardzo dobrą współpracę.
Ad. 10
Brak dyskusji (Punkt ten został zrealizowany na wspólnej Komisji tuż przed
sesją Rady Gminy).
Ad. 11
Brak dyskusji.
Ad. 12
Przewodniczący Jerzy Zużałek przed zamknięciem tego punktu odczytał
życzenia świąteczno-noworoczne, które wpłynęły na jego ręce od:
- Wicestarosty Grzegorza Szetyńskiego,
- Prezydenta Miasta Bielsko-Biała Jacka Krywulta,
- Posłanki do Parlamentu Europejskiego Małgorzaty Handzlik,
- Posła na Sejm RP Sławomira Kowalskiego,
- Senatora RP Rafała Muchackiego,
- Starosty Bielskiego Andrzeja Płonki i Przewodniczącego Rady Powiatu
w Bielsku-Białej Romana Migdała,
- Naczelnika Urzędu Skarbowego w Czechowicach-Dziedzicach Roberta Hyli,
- Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach Stanisława
Kowalika i Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry Arkadiusza Czecha,
- Prezesa OSP Kaniów Grzegorza Owczarza,
- Sołtysa Kaniowa Marka Pękali,
- Prezesa i pracowników Kombestu
- Pracowników SP ZOZ w Bestwinie,
- Polskiego Stronnictwa Ludowego – koła w Bestwinie,
- Pracowników i Uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bestwinie,
- Pracowników i Uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kaniowie,
- Jana Grygierczyka i Gabrieli Grygierczyk-Wróbel,
- Pracowników i Uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bestwince,
- Pracowników i Uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowicach.
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Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad, Przewodniczący Jerzy
Zużałek dziękując za udział w obchodach Jubileuszu dr nauk medycznych
Franiszka Magi, w obradach, za dyskusję, zamknął XXXVI sesję Rady
Gminy Bestwina w dniu 30 grudnia 2013 roku.

Sesja rozpoczęła się o godz. 11:00, a zakończyła o godz. 13:08.
Po zakończeniu sesji obecni na sali przełamali się symbolicznym opłatkiem.

Protokolant:
Barbara Małysz-Zbijowska

Sekretarz obrad:
Radny Edward Jonkisz
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