
Bestwina, dn. 05 grudnia 2013r. 
 
 

P r o t o k ó ł  Nr XXXV/2013 
 

z  sesji Rady Gminy Bestwina odbytej w dniu 05 grudnia  2013 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 XXXV/261/2013 do                      
Nr XXXV/278/2013. 
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 25 listopada 

2013r. 
5. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej. 
6.Wręczenie medali mieszkańcom gminy „Za zasługi dla obronności kraju” 

nadanych decyzją Ministra Obrony Narodowej. 
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

1) określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad 
korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 
zarządzającym jest Gmina Bestwina, 

2) ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, 
3) udzielenia przez Gminę Bestwina pomocy finansowej Powiatowi 

Bielskiemu w formie dotacji celowej na realizację zadania dotyczącego 
wykonania remontu dróg powiatowych na terenie Gminy Bestwina, 

4) określenia wysokości stawek  podatku od nieruchomości oraz zwolnień 
od tego podatku obowiązujących w Gminie Bestwina w 2014 roku, 

5) obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku 
rolnego na 2014 rok, 

6) trybu i szczegółowych warunków zwolnienia z podatku rolnego, użytków 
rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej, 

7) określenia na 2014 rok stawek podatku od środków transportowych, 
8) określenia wzorów informacji i deklaracji o podmiocie   i przedmiocie 

opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od 
nieruchomości, podatku leśnego, podatku rolnego, 



9) uchylenia Uchwały Nr XII/105/2007 Rady Gminy Bestwina z dnia 10 
listopada 2007 roku w sprawie opłaty od posiadania psów, 

10)  przekazania środków finansowych na dofinansowanie zakupu 
samochodu dla komisariatu komendy miejskiej policji w Bielsku - Białej 
działającego na terenie powiatu bielskiego 

11)  sprzedaży nieruchomości, 
12)  wyrażenia zgody na dalszą dzierżawę nieruchomości stanowiących   

własność Gminy Bestwina, 
13) udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Powiatu 

Bielskiego przeznaczonej na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod 
budowę dróg powiatowych na terenie Gminy Bestwina, 

14) zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań ze 
środków PROW na lata 2007-2013 – zadanie: Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej w Gminie Bestwina – etap II – Bestwina, 

15) zmiany Uchwały Nr XXV/193/2012 Rady Gminy Bestwina z dnia                  
13 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Bestwina na lata 2013-2020, 

16) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bestwina na rok 2013 Nr 
XXV/194/2012 Rady Gminy Bestwina z dnia 13 grudnia 2012 roku. 

8. Rozpatrzenie projektu budżetu gminy na 2014 rok: 
1) odczytanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Bestwina na lata 2014-2023, 
2) odczytanie projektu uchwały budżetowej na rok 2014 wraz                                    

z uzasadnieniem i informacją o sytuacji finansowej gminy, 
3) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach                     

o projekcie uchwały budżetowej, 
4) odczytanie opinii Komisji stałych Rady Gminy Bestwina, 
5) przedstawienie stanowiska Wójta do wniosków zawartych w opiniach 

komisji stałych, 
6) odczytanie propozycji wniosków zgłoszonych przed rozpoczęciem 

sesji przez radnych i nie uwzględnionych w projekcie budżetu, 
7) przedstawienie ewentualnych autopoprawek do projektu uchwały, 
8) dyskusja nad projektem budżetu, 
9) głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Wójta, 
10) głosowanie wniosków komisji stałych Rady Gminy nie 

uwzględnionych przez Wójta w autopoprawce oraz pozostałych 
zgłoszonych wniosków, 

11) głosowanie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Bestwina na lata 2014-2023, 

12) głosowanie uchwały budżetowej na rok 2014 wraz z uzasadnieniem i 
informacją o sytuacji finansowej gminy. 

9. Informacje bieżące. 
10.Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich. 



11.Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 
12. 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, radnych Rady Powiatu Bielskiego: Józefa 
Maziarza oraz Grzegorza Bobonia, Prezesa PK „Kombest” Wacława Waliczka, 
Redaktora Naczelnego „Magazynu Gminnego” Sławomira Lewczaka, 
Redaktora gazety ”Region” Pawła Hetnała, sołtysa sołectwa Kaniów Marka 
Pękalę, mieszkańców gminy Bestwina. Szczególnie  przywitał mieszkańców, 
którym nadano srebrne medale „Za Zasługi dla Obronności Kraju Państwa 
Małgorzatę i Ludwika Zarębskich oraz  Szefa Wydziału Wojskowej Komendy 
Uzupełnień w Bielsku - Białej mjr. Janusza Świerczka i Specjalistę WKU                       
w Bielsku - Białej Panią Agnieszkę Jędrzejko - Głąb.  
Otworzył XXXV sesję Rady Gminy Bestwina w dniu 5 grudnia 2013 roku.  
Na podstawie posiadanej listy obecności stwierdził prawomocność obrad.  
Na ustawowy stan 15 radnych, obecnych było 15radnych, tj. 100%.  
Ad.2 
Sekretarzem obrad, zgodnie z harmonogramem, jednogłośnie wybrany został 
radny Mateusz Grygierzec.  
Ad.3 
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek przedstawił porządek obrad, który 
otrzymali wszyscy radni (zał. nr 4 do nin. protokołu).  
Jednocześnie na wniosek Wójta Gminy Bestwina zgłosił wniosek                      
o wycofanie z punktu siódmego porządku obrad dotyczącego - Rozpatrzenia 
projektów uchwał - projektu uchwały w sprawie przekazania środków 
finansowych na dofinansowanie zakupu samochodu dla komisariatu 
komendy miejskiej policji w Bielsku - Białej działającego na terenie 
powiatu bielskiego oraz o wprowadzenie do tego punktu  dodatkowego 
projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania 
i wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bestwina. 
Zapytał, czy są inne propozycje?  
Wobec braku innych propozycji poddał pod głosowanie wniosek Wójta: 
1) o wycofanie z projektu uchwały w sprawie przekazania środków 

finansowych na dofinansowanie zakupu samochodu dla komisariatu 
komendy miejskiej policji w Bielsku - Białej działającego na terenie 
powiatu               bielskiego,  
Wniosek został przyjęty wynikiem głosów:15 głosów „za”, 0 głosów 
„przeciw”, 0 głosów   wstrzymujących się”. 

2) o wprowadzenie  dodatkowego projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli 
przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu Gospodarki                     
Niskoemisyjnej dla Gminy Bestwina. 



Wniosek został przyjęty wynikiem głosów:15 głosów „za”, 0 głosów 
„przeciw”, 0 głosów   wstrzymujących się”. 
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek zaproponował, aby dodatkowy projekt 
uchwały wprowadzić, jako ostatni w tym punkcie. 
Kolejno poddał pod głosowanie porządek obrad z naniesionymi zmianami:  
W wyniku głosownia porządek obrad został przyjęty 15 głosami „za”,                     
tj. jednogłośnie.  

Porządek obrad po wprowadzonych zmianach: 
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji. 
2.Wybór sekretarza obrad. 
3.Zatwierdzenie porządku obrad. 
4.Zatwierdzenie protokołu z sesji Rady Gminy Bestwina z dnia 25 listopada 

2013r. 
5. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej. 
6.Wręczenie medali mieszkańcom gminy „Za zasługi dla obronności kraju” 

nadanych decyzją Ministra Obrony Narodowej. 
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

1) określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad 
korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 
zarządzającym jest Gmina Bestwina, 

2) ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, 
3) udzielenia przez Gminę Bestwina pomocy finansowej Powiatowi 

Bielskiemu w formie dotacji celowej na realizację zadania dotyczącego 
wykonania remontu dróg powiatowych na terenie Gminy Bestwina, 

4) określenia wysokości stawek  podatku od nieruchomości oraz zwolnień 
od tego podatku obowiązujących w Gminie Bestwina w 2014 roku, 

5) obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku 
rolnego na 2014 rok, 

6) trybu i szczegółowych warunków zwolnienia z podatku rolnego, użytków 
rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej, 

7) określenia na 2014 rok stawek podatku od środków transportowych, 
8) określenia wzorów informacji i deklaracji o podmiocie   i przedmiocie 

opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od 
nieruchomości, podatku leśnego, podatku rolnego, 

9) uchylenia Uchwały Nr XII/105/2007 Rady Gminy Bestwina z dnia 10 
listopada 2007 roku w sprawie opłaty od posiadania psów, 

10)   sprzedaży nieruchomości, 
11)  wyrażenia zgody na dalszą dzierżawę nieruchomości stanowiących   

własność Gminy Bestwina, 
12) udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Powiatu 

Bielskiego przeznaczonej na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod 
budowę dróg powiatowych na terenie Gminy Bestwina, 



13) zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań ze 
środków PROW na lata 2007-2013 – zadanie: Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej w Gminie Bestwina – etap II – Bestwina, 

14) zmiany Uchwały Nr XXV/193/2012 Rady Gminy Bestwina z dnia                  
13 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Bestwina na lata 2013-2020, 

15) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bestwina na rok 2013 Nr 
XXV/194/2012 Rady Gminy Bestwina z dnia 13 grudnia 2012 roku, 

16) wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu 
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bestwina. 

8. Rozpatrzenie projektu budżetu gminy na 2014 rok: 
1) odczytanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Bestwina na lata 2014-2023, 
2) odczytanie projektu uchwały budżetowej na rok 2014 wraz                                    

z uzasadnieniem i informacją o sytuacji finansowej gminy, 
3) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach                     

o projekcie uchwały budżetowej, 
4) odczytanie opinii Komisji stałych Rady Gminy Bestwina, 
5) przedstawienie stanowiska Wójta do wniosków zawartych w opiniach 

komisji stałych, 
6) odczytanie propozycji wniosków zgłoszonych przed rozpoczęciem 

sesji przez radnych i nie uwzględnionych w projekcie budżetu, 
7) przedstawienie ewentualnych autopoprawek do projektu uchwały, 
8) dyskusja nad projektem budżetu, 
9) głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Wójta, 
10) głosowanie wniosków komisji stałych Rady Gminy nie 

uwzględnionych przez Wójta w autopoprawce oraz pozostałych 
zgłoszonych wniosków, 

11) głosowanie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Bestwina na lata 2014-2023, 

12) głosowanie uchwały budżetowej na rok 2014 wraz z uzasadnieniem i 
informacją o sytuacji finansowej gminy. 

9. Informacje bieżące. 
10.Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich. 
11.Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 
12. Zamknięcie sesji. 
Ad.4 
Przewodniczący Jerzy Zużałek stwierdził, że protokół z  sesji Rady Gminy 
Bestwina z dnia 25 listopada 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    
15 głosami „za” tj. jednogłośnie. 
Ad.5  
Wójt Gminy Artur Beniowski złożył sprawozdanie z działalności  
międzysesyjnej w okresie od 26 września 2013 do 5 grudnia 2013 roku.  

� W minionym okresie odbył 46 spotkań z mieszkańcami w ramach 
przyjmowania stron. 

� Uczestniczył w 18 posiedzeniach Lokalnej Grupy Rybackiej i Lokalnej 
Grupy Działania. 

� 6 razy wyjeżdżał do Urzędu Marszałkowskiego i Śląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Katowicach. 

� 22 razy reprezentował Gminę Bestwina na oficjalnych spotkaniach. 
� Pracował nad projektem budżetu gminy na 2014 rok. 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu. 
 
Przewodniczący Jerzy Zużałek powitał przybyłego na obrady 
Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Bielskiego Bogusława Stolarczyka. 
 
Ad.6 
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek udzielił głosu Szefowi Wydziału 
Wojewódzkiej Komendy Uzupełnień w Bielsku – Białej majorowi Januszowi 
Świerczkowi, który w pierwszej kolejności podziękował za udzielenie głosu, a 
następnie w żołnierskich słowach poinformował, że medal „Za Zasługi dla 
Obronności Kraju” otrzymują osoby (rodzice), których co najmniej trzech 
synów  pełniło służbę wojskową. Przypomniał, imiona i jednostki, w których 
służyli synowie Państwa Małgorzaty i Ludwika Zarębskich. I tak Pan Ryszard 
służył w Komendzie Portu Wojennego, Pan Krzysztof służył w Górnośląskiej 
Brygadzie WOPR oraz Pan Tadeusz służył w 57 JW 5704. Korzystając z okazji 
poinformował, że od 2009 roku zasadnicza służba wojskowa jest zawieszona. 
Podał też, by zostać żołnierzem, należy ubiegać się o powołanie do służby 
przygotowawczej (namiastka zasadniczej służby wojskowej, która jest pełniona 
ochotniczo cztery miesiące). Wojskowa Komenda Uzupełnień na jedno miejsce 
ochotników otrzymuje 15-20 miejsc, zaś na ścianie wschodniej na jedno miejsce 
otrzymuje 100 ochotników. 
Kolejno poprosił wszystkich obecnych na sali o powstanie, zaś Pani  Agnieszka 
Jędrzejko – Głąb, Specjalista WKU w Bielsku - Białej odczytała wyciąg                        
z Decyzji Nr 1419 Ministra Obrony Narodowej  z dnia 9 października 2013 roku 
o ustanowieniu medalu „Za Zasługi dla Obronności Kraju” w uznaniu zasług 
położonych w dziedzinie rozwoju i umacniania obronności Rzeczpospolitej 
Polskiej nadając srebrny medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju” dla: 
Zarębskiej Małgorzaty córki Emila oraz Zarębskiego Ludwika syna Franciszka. 
Decyzję podpisał Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak. 



Major Świerczek poprosił odznaczonych o wystąpienie, dokonując przypięcia 
im srebrnych medali oraz wręczył legitymacje, zaś Przewodniczący Rady Jerzy 
Zużałek wspólnie z Wójtem Gminy Arturem Beniowskim złożyli 
uhonorowanym gratulacje i bukiet kwiatów. Wykonano również wspólne 
pamiątkowe zdjęcie.  
 
Korzystając z tej miłej atmosfery, wręczono również bukiet kwiatów i złożono 
życzenia radnemu Andrzejowi Wojtyle z okazji niedawno minionych imienin. 
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 4 grudnia 2013r. przedstawiał Przewodniczący Rady Gminy 
Jerzy Zużałek.  
Przewodniczący Jerzy Zużałek przystąpił do przeprowadzenia procedury 
rozpatrzenia projektów uchwał w sprawie: 
 
1) projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz 

warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których 
właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bestwina, 

• Projekt uchwały omówił Wójt Artur Beniowski informując, że dotyczy to 
przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bestwina. 
Wyjaśnił, że na terenie naszej gminy jest tylko jeden taki przystanek na ulicy 
Łabędziej w Kaniowie. Dodał, że z tego  przystanku komunikacyjnego 
korzystać mogą wyłącznie operatorzy publicznego transportu zbiorowego 
oraz przewoźnicy uprawnieni do prowadzenia działalności gospodarczej w 
zakresie przewozu osób, na podstawie potwierdzenia zgłoszenia przewozu. 
Do projektu uchwały dołączony jest załącznik, który szczegółowo określa 
warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych. 

• Brak głosów w dyskusji. 
• Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy 

pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie określenia przystanków 
komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków 
komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina 
Bestwina. Wynik głosowania: 15 głosów „za”, tj. jednogłośnie. 

Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem 
uchwały. 
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXV/261/2013 w sprawie określenia 
przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z 
przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym 
jest Gmina Bestwina - została przyjęta 15 głosami „za”, tj. jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik nr  6 do nin. protokołu. 
 



2) projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z 
przystanków komunikacyjnych, 

• Projekt uchwały omówił Wójt Artur Beniowski informując, że ten projekt 
uchwały łączy się niejako z  wyżej podjętą uchwałą i mówi on zgodnie z 
ustawą, że właściciel przystanku powinien ustalić stawkę za korzystanie, 
zatrzymywanie się na tym przystanku. Wyjaśnił, że z tego względu, że 
podmiotem świadczącym usługi na tym przystanku jest PKS Bielsko - Biała, 
który jest częściowo dotowany przez naszą gminę, ze swej strony 
zaproponował, aby dla tego podmiotu nie ustalać stawki, wpisując 0,00zł.  

• Brak głosów w dyskusji. 
• Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy 

pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki opłat 
za korzystanie z przystanków komunikacyjnych. Wynik głosowania: 15 
głosów „za”, tj. jednogłośnie. 

Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem 
uchwały. 
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXV/262/2013 w sprawie ustalenia 
stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych - została 
przyjęta 15 głosami „za”, tj. jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu. 
 
3) 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,  

� Projekt uchwały omówił Wójt Artur Beniowski informując, że projekt ten mówi 
o współfinansowaniu kończącego się remontu - przebudowy ulic: Krzywolaków 
i Czechowickiej w Kaniowie. Przypomniał, że inwestycja ta została 
sfinansowana przez Urząd Wojewódzki w ramach tzw. schetynówek w 50%, 
drugie 50% to wkład Powiatu Bielskiego, który w połowie jest dzielony przez 
wkład gminy Bestwina i wynosi 1 364 135,10zł. Dodał też, że w dniu 
dzisiejszym odbył się odbiór tej inwestycji. Przedstawiciel gminy, który 
uczestniczył w odbiorze wniósł do protokołu drobne uwagi i spostrzeżenia. 
Inwestor tego zadania, tj. Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku - Białej pozostał 
na tym, że gmina będzie realizowała wpłaty tego wkładu własnego w momencie, 
kiedy te wszystkie naniesione uwagi zostaną zrealizowane. 

� Brak głosów w dyskusji. 
� 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. Wynik głosowania: 15 głosów „za”, tj. jednogłośnie. 



Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem 
uchwały. 
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXV/263/2013 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  do nin. 8 do nin. protokołu. 
 
4) projekt  uchwały w sprawie określenia wysokości stawek  podatku od 
nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku obowiązujących w Gminie 
Bestwina w 2014 roku, 
• Projekt uchwały omówił Wójt Artur Beniowski informując, że proponuje, 

aby stawki od nieruchomości i wszystkie inne podatki, które mają wpływać 
do budżetu gminy w 2014 roku, podnieść o 2,4%. Wyjaśnił, że wówczas 
stawki te byłyby w środku wysokości stawek, które narzuca samorządom 
Minister Finansów.  

• Brak głosów w dyskusji. 
• Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy 

pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie określenia wysokości 
stawek  podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku 
obowiązujących w Gminie Bestwina w 2014 roku. Wynik głosowania: 14 
głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się”  

Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem 
uchwały. 
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXV/264/2013 w sprawie określenia 
wysokości stawek  podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego 
podatku obowiązujących w Gminie Bestwina w 2014 roku - została przyjęta 
14 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się”. 
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu.  
 
5) projekt  uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia 
wysokości podatku rolnego na 2014 rok, 

� Projekt uchwały omówił Wójt Artur Beniowski informując, że podatek 
rolny jest obliczany na  podstawie kwoty za kwintal żyta i ze swej strony 
proponuje obniżenie tej kwoty do 60,80zł za kwintal, co dałoby opłatę do 
1ha w wysokości 304,00 zł, powyżej 1ha w wysokości 152,00zł. 
Przywołał propozycję Ministra Finansów, która wynosi opłatę do 1ha w 
wysokości 346,40zł, powyżej 1ha w wysokości 173,20zł. Stwierdził 
jednak, że utrzymanie tej górnej stawki dla drobnych rolników, jak i 
hodowców ryb, którzy w większości na naszym terenie prosperują, byłoby 
dla nich bardzo niekorzystne, tym bardziej, że wiele tych gospodarstw 
prosperuje na bilansie zysków i strat wychodzącym blisko zera. 



Przypomniał też, że w roku bieżącym opłata wynosiła  do 1ha w 
wysokości 296,00zł, powyżej 1ha 148,00zł.

• Brak głosów w dyskusji. 
• Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy 

pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny 
skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2014 rok. Wynik 
głosowania: 15 głosów „za”, tj. jednogłośnie. 

Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem 
uchwały. 
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXV/265/2013 w sprawie obniżenia 
średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2014 
rok - została przyjęta 15 głosami „za”, tj. jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu. 
 
6) projekt  uchwały w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia z 
podatku rolnego, użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej, 
• Projekt uchwały omówił Wójt Artur Beniowski informując, że  jest to 

uchwała z gatunku tzw. technicznych. Uchwałę ta należy podjąć, aby 
określić tryb i warunki zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na 
których zaprzestano produkcji rolnej. Podkreślił, że w paragrafie 2 i 
paragrafie 3 projektu uchwały ten tryb i warunki zostały określone. 

• Brak głosów w dyskusji. 
• Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy 

pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie trybu i szczegółowych 
warunków zwolnienia z podatku rolnego, użytków rolnych, na których 
zaprzestano produkcji rolnej. Wynik głosowania: 15 głosów „za”, tj. 
jednogłośnie. 

Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem 
uchwały. 
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXV/266/2013 w sprawie trybu i 
szczegółowych warunków zwolnienia z podatku rolnego, użytków rolnych, 
na których zaprzestano produkcji rolnej - została przyjęta 
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do nin. protokołu. 
 
7) projekt  uchwały w sprawie określenia na 2014 rok stawek podatku od 
środków transportowych, 
• Projekt uchwały omówił Wójt Artur Beniowski informując, że podobnie, jak  

przy podatku od nieruchomości, proponuje aby podatek od środków 
transportowych podnieść o 2,4%. 

• Brak głosów w dyskusji. 
 
• Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy 

pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie określenia na 2014 rok 



stawek podatku od środków transportowych. Wynik głosowania: 15 głosów 
„za”, tj. jednogłośnie. 

Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem 
uchwały. 
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXV/267/2013 w sprawie określenia na 
2014 rok stawek podatku od środków transportowych - została przyjęta 15 
głosami „za”, tj. jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik nr  12 do nin. protokołu. 
 
8) projekt  uchwały w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji o 
podmiocie   i przedmiocie opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru 
podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku rolnego, 
• Projekt uchwały omówił Wójt Artur Beniowski informując, że załączniki 

tego projektu uchwały obrazują i określają, jaki wzór powinny mieć 
poszczególne  deklaracje podatkowe. Zmiany w deklaracjach są niewielkie i 
są dostosowane do wymogów Ministerstwa Finansów. 

• Brak głosów w dyskusji. 
• Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy 

pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie określenia wzorów 
informacji i deklaracji o podmiocie   i przedmiocie opodatkowania 
niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku 
leśnego, podatku rolnego. Wynik głosowania: Wynik głosowania: 15 głosów 
„za”, tj. jednogłośnie. 

Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem 
uchwały. 
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXV/268/2013 w sprawie określenia 
wzorów informacji i deklaracji o podmiocie   i przedmiocie opodatkowania 
niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku 
leśnego, podatku rolnego - została przyjęta 15 głosami „za”, tj. jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik nr 13  do nin. protokołu. 
 
9) projekt  uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XII/105/2007 Rady 
Gminy Bestwina z dnia 10 listopada 2007 roku w sprawie opłaty od posiadania 
psów, 
• Projekt uchwały omówił Wójt Artur Beniowski informując, że  w 2007 roku 

została wprowadzona uchwałą Rady Gminy Bestwina opłata za posiadanie 
psa. Zwolnione z tej opłaty były tylko gospodarstwa rolne, które posiadały 
dwa psy. Realizacja tej uchwały przebiegała jednak bardzo źle, bo 
maksymalnie do budżetu gminy z racji tej uchwały wpłynęło ok. 1500,00zł. 
Ponadto Prokuratura zaczęła badać tego typu uchwały i również w naszej 
gminie podniosła nieprawidłowości jej wprowadzenia, zaskarżając ją do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. Stąd też Wójt 



zaproponował całkowicie zrezygnować z tej opłaty narzucanej na 
mieszkańców. 

• Brak głosów w dyskusji. 
• Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy 

pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr 
XII/105/2007 Rady Gminy Bestwina z dnia 10 listopada 2007 roku w 
sprawie opłaty od posiadania psów. Wynik głosowania: 13 „za”, 0 „przeciw”, 
2 głosy „wstrzymujące się”. 

Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem 
uchwały. 
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXV/269/2013 w sprawie uchylenia 
Uchwały Nr XII/105/2007 Rady Gminy Bestwina z dnia 10 listopada 2007 
roku w sprawie opłaty od posiadania psów - została przyjęta 13 głosami „za”, 
0 głosów „przeciw”, 2 głosy „wstrzymujące się”. 
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do nin. protokołu. 
 
10) projekt  uchwały w sprawie  sprzedaży nieruchomości, 
• Projekt uchwały omówił Wójt Artur Beniowski informując, że projekt tej 

uchwały mówi o wyrażeniu zgody na sprzedaż nieruchomości należącej do 
gminy Bestwina, a nieruchomość ta leży w sołectwie Janowice, tj. od ulicy 
bocznej ulicy Miodowej w kierunku ulicy Pszczelarskiej. Został ten teren 
podzielony i wydzielono z niego pięć  działek o pow. ok. 010ha. Prosił o 
podjęcie tej uchwały, aby można było przystąpić do procedury związanej z 
ogłoszeniem przetargu i sprzedaży tych działek. 

• Brak głosów w dyskusji. 
• Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy 

pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie  sprzedaży 
nieruchomości. Wynik głosowania: 15 głosów „za”, tj. jednogłośnie. 

Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem 
uchwały. 
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXV/270/2013 w sprawie  sprzedaży 
nieruchomości - została przyjęta 15 głosami „za”, tj. jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik nr  15 do nin.  protokołu. 
 
11) projekt  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dalszą dzierżawę 
nieruchomości stanowiących własność Gminy Bestwina, 
• Projekt uchwały omówił Wójt Artur Beniowski informując, że minęły trzy 

lata w czasie , których prywatni właściciele dzierżawili grunty gminne i były 
to w większości grunty do produkcji rolnej. Dzierżawcy ponownie zwrócili 
się z wnioskami do Urzędu Gminy o chęć dzierżawy na kolejne trzy lata.                 
Z uwagi jednak, że w kompetencji wójta nie leży możliwość przedłużenia tej 
dzierżawy, zwrócił się do Rady Gminy o przegłosowanie pozytywne 
kolejnych umów dzierżawnych na okres trzech lat. Zwrócił uwagę, że w 



załączniku do projektu uchwały wymienione są działki i ich  powierzchnie a 
także położenie ich w poszczególnych sołectwach. 

• Brak głosów w dyskusji. 
• Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy 

pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
dalszą dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Bestwina. 
Wynik głosowania: 15 głosów „za”, tj. jednogłośnie. 

Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem 
uchwały. 
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXV/271/2013 w sprawie wyrażenia 
zgody na dalszą dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy 
Bestwina - została przyjęta 15 głosami „za”, tj. jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik nr  16 do nin. protokołu. 
 
12) projekt  uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji 
celowej dla Powiatu Bielskiego przeznaczonej na wypłatę odszkodowań za 
grunty zajęte pod budowę dróg powiatowych na terenie Gminy Bestwina, 
• Projekt uchwały omówił Wójt Artur Beniowski informując, że jest to 

uchwała proceduralna. Wyjaśnił, że jeżeli Powiat współfinansując z gminą 
inwestycje przy drogach powiatowych np. remonty, to nie jest kwestia tylko i 
wyłącznie remontu samej drogi i wchodzenie w pas drogowy, ale również 
odszkodowań za grunty zajęte pod drogę. Stąd muszą być określone warunki 
udzielenia pomocy finansowej oraz zasady rozliczenia środków pomiędzy 
Gminą Bestwina a Powiatem Bielskim odrębną umowa. Pomoc ta na 2013                 
z budżetu gminy zostanie udzielona w kwocie 40 792,00zł. Procedura 
wymaga podjęcia uchwały zarówno ze strony Rady Powiatu, jak i Rady 
Gminy Bestwina, pomimo że w rzeczywistości gmina przekaże te środki dla 
Powiatu, zaś Powiat zwróci je z powrotem naszej gminie.  

• Brak głosów w dyskusji. 
• Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy 

pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej w postaci dotacji celowej dla Powiatu Bielskiego przeznaczonej 
na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod budowę dróg powiatowych na 
terenie Gminy Bestwina. Wynik głosowania: 14 „za”, 0 „przeciw”, 1 głos 
„wstrzymujący się”  

Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem 
uchwały. 
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXV/272/2013 w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Powiatu Bielskiego 
przeznaczonej na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod budowę dróg 
powiatowych na terenie Gminy Bestwina - została przyjęta 15 głosami „za”, 
tj. jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik nr 17 do nin. protokołu. 



 
13) projekt  uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające 
finansowanie działań ze środków PROW na lata 2007-2013 – zadanie: Budowa 
sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina – etap II – Bestwina, 
• Projekt uchwały omówił Wójt Artur Beniowski informując, że gmina 

Bestwina może korzystać z dwóch możliwości  dofinansowania ze środków 
unijnych. Są to: Regionalny Program Operacyjny oraz Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. Obydwa te programy są różnie finansowane. Wyjaśnił, 
że z Regionalnego Programu Operacyjnego – inwestor, czyli gmina, może 
dostawać pieniądze na pokrycie wydatków w formie refinansowania, czy też 
zaliczek. Środki z PROW rozliczane są po wykonaniu inwestycji. Wynika z 
tego, że najpierw gmina musi wyłożyć swoje pieniądze, a dopiero po 
rozliczeniu inwestycji, instytucja zarządzająca i finansująca, jakim jest Urząd 
Marszałkowski, dopiero te pieniądze zwraca. Dodał też, aby jednak 
samorządy nie musiały zaciągać na ten okres, kiedy inwestycja będzie 
wykonywana, kredytów inwestycyjnych lub komercyjnych, został powołany 
Bank Gospodarstwa Krajowego do tych celów i dzięki temu gminy mogą 
refinansować te zadania. Obsługa jest na tyle minimalna, że żaden bank nie 
jest w stanie tej oferty przebić. Przypomniał też, że wszystkie inwestycje, 
które z PROW były na terenie gminy Bestwina wykonywane, były w ten sam 
sposób refinansowane. 

• Brak głosów w dyskusji. 
• Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy 

pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki 
na wyprzedzające finansowanie działań ze środków PROW na lata 2007-
2013 – zadanie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina – 
etap II – Bestwina. Wynik głosowania: 15 głosów „za”, tj. jednogłośnie. 

Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem 
uchwały. 
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXV/273/2013 w sprawie zaciągnięcia 
pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań ze środków PROW na lata 
2007-2013 – zadanie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie 
Bestwina – etap II – Bestwina - została przyjęta 15 głosami „za”, tj. 
jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik nr  18 do nin. protokołu. 
 
14) projekt  uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/193/2012 Rady 
Gminy Bestwina z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Bestwina na lata 2013-2020, 

 
15) 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. 



� Projekt uchwały nr 14) oraz nr 15) omówił Wójt Artur Beniowski 
informując, że przesunięciami zawartymi w projektach uchwał, nie 
wprowadza się żadnych nowych zadań, poza jednym w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej, dotyczący odśnieżania chodników w gminie. 
Został  rozstrzygnięty przetarg, stąd zadanie  to musi zostać wpisane do 
WPF.  
W projekcie uchwały budżetowej zostały jedynie zawarte przesunięcia 
między działami i w tym miejscu zwrócił uwagę, że jest tam ujęta kwota 
w wysokości 3000,00zł, która będzie przekazana na dofinansowanie 
zakupu samochodu dla jednostki Komendy Policji w Czechowicach - 
Dziedzicach. Zaznaczył, że jeżeli Komenda pozyska od samorządów 
terytorialnych kwotę 10 000,00zł, to Komenda Policji może z kolei 
pozyskać z „Centrali” nowy pojazd. Na tą kwotę składają się Czechowice 
- Dziedzice w wysokości 7 000,00zł, jako większa gmina do obsługi przez 
Policję, i gmina Bestwina w wysokości 3 000,00zł. 

• Wobec braku dyskusji do obu projektów uchwał, Przewodniczący Jerzy 
Zużałek poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy pozytywnie 
zaopiniowały obydwa projekty uchwał w sprawie: 

− zmiany Uchwały Nr XXV/193/2012 Rady Gminy Bestwina z dnia 13 
grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Bestwina na lata 2013-2020. Wynik głosowania: 14 „za”, 0 „przeciw”, 1 głos 
„wstrzymujący się”, 

− zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bestwina na rok 2013 Nr 
XXV/194/2012 Rady Gminy Bestwina z dnia 13 grudnia 2012 roku. Wynik 
głosowania: 14 „za”, 0 „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się” . 
 

Kolejno  Przewodniczący przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwał. 
W wyniku głosowania: 
- Uchwała Nr XXXV/274/2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr 
XXV/193/2012 Rady Gminy Bestwina z dnia 13 grudnia 2012 roku w 
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina na lata 2013-
2020 - została przyjęta 15 głosami „za”, tj. jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik nr 19 do nin. Protokołu. 
 
- Uchwała Nr XXXV/275/2013 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 15 głosami „za”, tj. jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik nr  20 do nin. protokołu. 
 
16) projekt  uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania 
i wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bestwina. 
• Projekt uchwały omówił Wójt Artur Beniowski informując, że chcąc składać 

wnioski na przyszły okres programowania 2014 – 2020 w dziedzinie 



termomodernizacyjnej,  w dziedzinie niskiej emisji, to samorządy muszą do 
tych wniosków złożyć plany gospodarki niskoemisyjnej. W naszej gminie, 
plany te będą wykonywane jeszcze w ramach środków z rozdania 2007 – 
2013. Podkreślił, że podjęcie tej uchwały da gminie zielone światło do 
składania wniosków w tym zakresie. 

• W dyskusji głos zabrał radny Mateusz Grygierzec pytając, czy Program 
Niskoemisyjny będzie obligował gminę do obniżenia emisji CO2. 

Odpowiedzi udzielił Wójt Artur Beniowski informując, że między innymi 
też, ale sam „Program”  być może nie, chociaż gminy będą obligowane do 
obniżenia niskiej emisji poprzez wytyczne unijne. Zaznaczył, że była już 
mowa o tym, że pierwsze egzekucje w gminach mają nastąpić w 2015 roku, 
ale na spotkaniu z Wiceministrem Ochrony Środowiska, który gościł                       
w Bielsku – Białej, dowiedział się, że terminy te mają być przesunięte w 
czasie. Wiele też samorządów odsuwa te tematy w przyszłość, co nie 
oznacza, że zarówno kwestie niskiej emisji, kanalizacji, termomodernizacji 
budynków użyteczności publicznej trzeba będzie spełnić, bądź spełnić w 
jakimś procencie.  

• Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy 
pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli 
przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 
dla Gminy Bestwina. 
Wynik głosowania:  15 głosów „za”, tj. jednogłośnie. 

Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem 
uchwały. 
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXV/276/2013 w sprawie wyrażenia 
woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla Gminy Bestwina - została przyjęta 15 głosami „za”, tj. 
jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik nr 21 do nin. protokołu. 

 
8. Rozpatrzenie projektu budżetu gminy na 2014 rok: 

 
1) odczytanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Bestwina na lata 2014-2023, 
2) odczytanie projektu uchwały budżetowej na rok 2014 wraz                                    

z uzasadnieniem i informacją o sytuacji finansowej gminy, 
 
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek udzielił głosu Wójtowi Arturowi 
Beniowskiemu. 
Wójt Artur Beniowski podziękował za udzielenie głosu, a następnie powiedział, 
że chciałby się odnieść do projektu budżetu na 2014 rok  i Wieloletniej 
Prognozy Finansowej, które zgodnie z wymaganymi terminami zostały 
wszystkim radnym przedstawione. 



Zaznaczył, że mniej się będzie skupiał na wydatkach i inwestycjach, bo jak 
stwierdził, każdy radny sam wskazałby konieczne rzeczy, które powinny się w 
tym budżecie znaleźć. Dlatego powiedział, że skupi się na dochodach. 
Podkreślił, że dochody gminy to przede wszystkim wpływy z podatków PIT i 
CIT prognozowane przez Ministra Finansów, wpływy z prognozowanej 
sprzedaży oraz  subwencji oświatowych, a także subwencji przeznaczonej na 
działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Na ten rok prognozą Ministra Finansów powinno spłynąć do naszego budżetu           
9 600 000,00zł, a spłynęło na chwilę obecną około 800-900tyś.zł. mniej.                   
W przyszłym roku 2014 Minister Finansów zaprognozował kwotę 
8 300 000,00zł. Zwrócił uwagę, że zakładając, iż ok. 10% się nie zrealizuje, to 
już widać o jakiej kwocie jest mowa. Do tej kwoty i zakładanej sprzedaży oraz 
subwencji, o których wcześniej mówił, powiedział, że jest złożony budżet. 
Zwrócił uwagę, że wiele zadań, których się w nim nie znalazło, są zadaniami 
koniecznymi i ze swej strony zadeklarował, że w miarę możliwości 
finansowych, a szczególnie po oszczędnościach przetargowych, po pierwszych 
przesunięciach w budżecie na najbliższych sesjach w przyszłym roku, muszą się  
one w budżecie znaleźć. Dodał, że chodzi mu o projekty budynków 
kubaturowych oraz bieżące zadania. Kolejno podkreślił, że problemem złożenia 
budżetu było również to, że wymogiem Ministerstwa Finansów, a co za tym 
idzie wszystkich Regionalnych Izb Obrachunkowych, dotychczas wydatki 
bieżące mogły się bilansować z dochodami bieżącymi. Obecnie każda gmina 
obliczana jest według indywidualnego wskaźnika, gdzie bilans wydatków 
bieżących, nie tyle nie może równać się na zero, ale te dochody muszą być 
wyższe niż bieżące wydatki, żeby gmina mogła niejako udowodnić płynność 
finansową, ale również to, że z tej nadwyżki jest w stanie spłacać wcześniej 
zaciągnięte zobowiązania. Podkreślił, że nasza gmina nie miała na chwilę 
obecną większych problemów, po dokładnym zbilansowaniu tego budżetu przez 
Skarbnika Gminy, z uzyskaniem pozytywnej opinii Regionalnej Izby 
Obrachunkowej.    
Kolejno zwrócił uwagę, że w tym projekcie powrócił do budżetu tzw. 
zadaniowego, co oznacza, że znalazły się w nim konkretne zapisy, jak: 
wymienione zostały drogi do asfaltowania, ulice do oświetlenia, poszczególne 
odcinki rowów, czy też instalacji wodno - kanalizacyjnych do modernizacji lub 
budowy nowych. 
Wyraził nadzieję, że rok przyszły, mimo mało optymistycznych założeń, nie 
będzie się realizował źle i te zadania, o których mówił będą realizowane, tym 
bardziej, że na niektóre już częściowo zostały przyznane pieniądze, jak: na 
termomodernizację Szkoły w Bestwince i budynku  Przedszkola oraz siedziby 
Biblioteki w Bestwinie, na projekt budowy sali gimnastycznej w Janowicach. 
Na zakończenie swojego wystąpienia jeszcze raz zapewnił, że dołoży starań, aby 
te zadania, przy pierwszych możliwościach przesunięć  w  budżecie (styczeń,  
luty), zostały zapisane.  



Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina 
na lata 2014-2023 stanowi załącznik nr 22 do nin. protokołu. 
 
Projekt uchwały budżetowej na rok 2014 wraz  z uzasadnieniem i informacją o 
sytuacji finansowej gminy stanowi załącznik nr 23 do nin. protokołu. 
 
3) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach                     

o projekcie uchwały budżetowej,  
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek odczytał Uchwały I Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, tj: 
− Uchwałę Nr 4100/I/194/2013  I Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Katowicach  z dnia 02 grudnia 2013 roku w sprawie 
opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Bestwina projekcie uchwały 
budżetowej na 2014 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami 
informacyjnymi – została wydana opinia pozytywna. 

Uchwała stanowi załącznik nr 24 do nin. protokołu. 

− Uchwałę Nr 4100/I/195/2013 z dnia 02 grudnia 2013 roku I Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie 
opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Bestwina projekcie uchwały w 
sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bestwina  – została 
wydana opinia pozytywna. 

Uchwała stanowi załącznik nr 25 do nin. protokołu. 

− Uchwałę Nr 4100/I/196/2013  I Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Katowicach  z dnia 02 grudnia 2013 roku w sprawie 
opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie 
uchwały budżetowej Gminy Bestwina na 2014 rok – została wydana 
opinia pozytywna. 

Uchwała stanowi załącznik nr 26 do nin. protokołu. 

4) odczytanie opinii Komisji stałych Rady Gminy Bestwina, 
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek odczytał opinię komisji stałych Rady 
Gminy Bestwina. 
 
 
 
 

Opinia Komisji stałych Rady Gminy Bestwina 
do projektu  uchwały budżetowej gminy Bestwina na 2014 rok oraz 

projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej                              
na lata 2014-2023. 



                 W dniu 04 grudnia 2013 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy 
odbyło się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Bestwina, na 
którym był omawiany projekt uchwały budżetowej na 2014 rok wraz z 
projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 
2014-2023.  
                 W trakcie szerokiej dyskusji, wyjaśnień i odpowiedzi udzielał 
Wójt Gminy Artur Beniowski oraz Skarbnik Gminy Anita Kubik.             
                   Komisje wspólnie wypracowały wnioski dotyczące zamiany 
zadań ujętych w projekcie budżetu na 2014 rok, tj.: 
1) w dziale Transport – wykonanie nakładki asfaltowej ulicy Łanowej - 

zamienić na asfaltowanie ulicy Podlesie, 
2) w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – budowa 

oświetlenia ulicznego: 
−  zamienić budowę oświetlenia ulicy Górskiej na budowę 

oświetlenia ulicy Janowickiej, 
− zamienić budowę oświetlenia ulicy Nad Łękawką na budowę 

oświetlenia na ulicy Kóski. 
Podsumowując, w wyniku przeprowadzonego głosowania, Komisje stałe 
Rady Gminy Bestwina pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały 
budżetowej na 2014 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami 
informacyjnymi wraz z przegłosowanymi wnioskami. Wynik 
głosowania: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głos „wstrzymujących 
się”. 
Opinia została podpisana przez Przewodniczącego Rady Gminy Bestwina. 
Opinia komisji stałych stanowi załącznik nr 27 do nin. protokołu. 

 
Kolejno Przewodniczący Jerzy Zużałek przypomniał, że zgodnie z uchwałą 
Rady Gminy Bestwina nr XLII/301/10 z dnia 15 lipca 2010 roku w sprawie 
trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,  Komisja Budżetu i Finansów 
opiniuje projekt budżetu, po otrzymaniu opinii od komisji stałych.                       
W posiedzeniu tej Komisji uczestniczą przewodniczący poszczególnych 
Komisji. 
Zgodnie z powyższym Komisja Budżetu i Finansów odbyła swoje odrębne 
posiedzenie w celu wypracowania opinii do projektu budżetu na 2014 rok. 
W tym miejscu udzielił głosu Przewodniczącej Komisji Budżetu i Finansów 
Marii Maroszek. 

 
 
 

Opinia Komisji Bud żetu i Finansów  
do projektu  uchwały budżetowej gminy Bestwina na 2014 rok oraz 

projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej                              
na lata 2014-2023. 



              Komisja Budżetu i Finansów Rady Gminy Bestwina na posiedzeniu            
w dniu 02 grudnia 2013 r. oraz w dniu 04 grudnia 2013 roku rozpatrywała 
projekt uchwały budżetowej na 2014 rok oraz projekt uchwały w sprawie 
wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2023 przedłożone przez Wójta 
Gminy Bestwina i stwierdziła,  co następuje: 
            Zgodnie z art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami) Wójt 
Gminy Bestwina w dniu 14 listopada 2013 roku przedłożył Radzie Gminy oraz 
Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały budżetowej na 2014 rok  
oraz projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata  2014-
2023. 
          Projekt uchwały budżetowej został opracowany na podstawie przepisów 
ustawy o finansach publicznych oraz w oparciu o zadania gminy z podziałem na 
zadania własne i zlecone, a także na podstawie wniosków, które wpłynęły do 
Wójta Gminy Bestwina. 
         Przewodniczący Rady Gminy Bestwina w terminie 7 dni od otrzymania 
projektu budżetu przekazał (19 listopada br.) projekt uchwały budżetowej do 
zaopiniowania komisjom stałym Rady Gminy Bestwina. 
         W dniu 03 grudnia 2013 roku wpłynęły Uchwały I Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawach: 
1)  Uchwała Nr 4100/I/194/2013  I Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Katowicach  z dnia 02 grudnia 2013 roku w sprawie opinii 
o przedłożonym przez Wójta Gminy Bestwina projekcie uchwały budżetowej 
na 2014 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi – została 
wydana opinia pozytywna. 

2) Uchwała Nr 4100/I/195/2013 z dnia 02 grudnia 2013 roku I Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie 
opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Bestwina projekcie uchwały w 
sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bestwina  – została 
wydana opinia pozytywna. 

3) Uchwała Nr 4100/I/196/2013  I Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Katowicach  z dnia 02 grudnia 2013 roku w sprawie opinii 
o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały 
budżetowej Gminy Bestwina na 2014 rok – została wydana opinia 
pozytywna. 

 Komisja Budżetu i Finansów po przeprowadzonej wnikliwej analizie 
projektu uchwały budżetowej na 2014 rok oraz projektu uchwały w sprawie 
wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2023, zapoznała się z 
pozytywnymi opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej, a następnie 
wysłuchała opinii  przewodniczących komisji stałych Rady Gminy Bestwina 



do projektu uchwały budżetowej, wypracowanej na wspólnym  posiedzeniu 
komisji stałych w dniu 4 grudnia 2013 roku. 
Z przedstawionej opinii Komisji stałych Rady Gminy Bestwina, wynika, że 
została wydana pozytywna opinia wraz z przegłosowanymi wnioskami 
dotyczącymi zamiany zadań ujętych w projekcie budżetu na 2014 rok, tj.: 
1) w dziale Transport – wykonanie nakładki asfaltowej ulicy Łanowej - 

zamienić na asfaltowanie ulicy Podlesie, 
2) w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – budowa 

oświetlenia ulicznego: 
−  zamienić budowę oświetlenia ulicy Górskiej na budowę 

oświetlenia ulicy Janowickiej, 
− zamienić budowę oświetlenia ulicy Nad Łękawką na budowę 

oświetlenia na ulicy Kóski. 
Komisja Budżetu i Finansów  przyjęła przedstawioną opinię Komisji stałych do 
budżetu na 2014 rok i stwierdziła, że  projekt budżetu zawiera kontynuację 
rozpoczętych zadań oraz nowe zadania i  mimo występujących trudności 
finansowych, budżet został zrównoważony a źródła sfinansowania deficytu 
zostały określone. 
Biorąc powyższe pod uwagę, Komisja Budżetu i Finansów w wyniku 
przeprowadzonego głosowania, pozytywnie opiniuje przedłożony przez 
Wójta Gminy projekt uchwały bud żetowej na 2014 rok wraz z wnioskami 
ujętymi w opinii Komisji stałych Rady Gminy Bestwina. 
Wynik głosowania: 

− 7 głosów „za” (siedmioosobowy skład komisji) 
− 0 głosów „przeciw” 
− 0 głosów „wstrzymujących się” 

Opinia została podpisana przez Przewodniczącą Komisji oraz wszystkich jej 
członków. 
Opinia Komisji Budżetu i Finansów stanowi załącznik nr 28 do nin. protokołu. 
 
5) przedstawienie stanowiska Wójta do wniosków zawartych w opiniach 

komisji stałych, 
Przewodniczący  Rady Jerzy Zużałek poprosił Wójta Artura Beniowskiego o 
przedstawienie swojego stanowiska do wniosków zawartych w opiniach 
komisji stałych. 
Wójt Artur Beniowski poinformował, że przedstawione wnioski zostały 
przedyskutowane na wspólnym posiedzeniu Komisji, w którym uczestniczył 
i zostały one już przez niego uwzględnione, stąd nie wnosi do nich żadnych 
uwag. 
 

6) odczytanie propozycji wniosków zgłoszonych przed rozpoczęciem sesji 
przez radnych i nie uwzględnionych w projekcie budżetu, 
• Brak propozycji wniosków. 



 
7) przedstawienie ewentualnych autopoprawek do projektu uchwały, 

W związku z tym, że Wójt Gminy Bestwina Artur Beniowski w całości 
przychylił się do wniosków ujętych w opinii Komisji stałych Rady Gminy 
Bestwina, popartych przez Komisje Budżetu i Finansów, Przewodniczący 
Rady Jerzy Zużałek poddał pod głosowanie, jako autopoprawkę do projektu 
budżetu, zgłoszone wnioski komisji stałych Rady Gminy, pytając:  
- kto jest za tym, aby do projektu uchwały budżetowej wprowadzić 
następującą autopoprawkę: 
 
1) w dziale Transport – wykonanie nakładki asfaltowej ulicy Łanowej - 

zamienić na asfaltowanie ulicy Podlesie, 
Autopoprawka została przyjęta 15 głosami „za”, tj. jednogłośnie. 
 

2) w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – budowa 
oświetlenia ulicznego: 

− zamienić budowę oświetlenia ulicy Górskiej na budowę oświetlenia 
ulicy Janowickiej, 

Autopoprawka została przyjęta 15 głosami „za”, tj. jednogłośnie. 
 

− zamienić budowę oświetlenia ulicy Nad Łękawką na budowę 
oświetlenia na ulicy Kóski. 

Autopoprawka została przyjęta 15 głosami „za”, tj. jednogłośnie. 
 

8) dyskusja nad projektem budżetu, 
W dyskusji głos zabrali: 
Radny Jerzy Stanclik  zwrócił uwagę na problemy, które nurtują 
mieszkańców naszej gminy. Przede wszystkim odniósł się do problemu 
sporego inwestowania przez naszą gminę od kilku lat w kanalizację, ochronę 
wód, co jest powodem, że nie starcza środków na remonty dróg gminnych. 
Ponadto w ostatnich latach Starostwo Powiatowe w Bielsku - Białej 
prowadzi politykę, że uzależnia remonty dróg powiatowych od 
współfinansowania tych remontów przez gminę, przez którą ta droga 
przebiega. Wynikiem tego jest to,  że spore pieniądze z dochodów własnych 
gminy przeznaczane są na dofinansowanie inwestycji dróg powiatowych 
przebiegających przez gminę Bestwina. Stąd, jak stwierdził, nie starczało 
środków na remonty dróg gminnych. 
Zwrócił jednak uwagę, że w projekcie budżetu na 2014 rok, po kilku latach 
przerwy, pojawiły się pierwsze asfaltowania dróg gminnych. Zwrócił też 
uwagę, że koszty tego asfaltowania będą pokrywane ze środków 
zewnętrznych, dzięki staraniom Wójta i Urzędu Gminy. Stąd też podkreślił, 
tą sprawność pozyskiwania środków zewnętrznych, stwierdzając, że jest to 
bardzo duży plus tego projektu budżetu na 2014 rok. Wyraził nadzieję, że to 



co zostało uzgodnione na szczeblu wojewódzkim, zostanie zrealizowane 
również w następnych latach i stan dróg gminnych ulegnie poprawie. 
Radny Łukasz Furczyk  stwierdził, że przez kilka ostatnich lat były budżety 
trudne i bardziej trudne. Zauważył, że ten budżet wydaje mu się lekko 
optymistyczny, ale również, jak radny Jerzy Stanclik, zwrócił uwagę na 
pozyskiwanie środków na remonty dróg gminnych. Ponadto zwrócił uwagę i 
docenił fakt, że pomimo ciężkiego roku zdołano nie tylko sprawnie 
prowadzić Urząd Gminy, ale zdołano dodatkowo obniżyć  jego 
funkcjonowanie. Obniżono go poprzez podjęcie trudnej decyzji, jaką jest 
rozwiązanie brygady gminnej, nie zatrudniono też dodatkowych 
pracowników, jak w innych gminach, w  związku z wprowadzeniem ustawy 
o gospodarce odpadami, nie zatrudniono również nowego pracownika                        
w miejsce Skarbnika Gminy. Podkreślił, że obyło się to bez straty obsługi dla 
naszych mieszkańców. Odniósł się też do kwestii poruszonej na wspólnym 
posiedzeniu Komisji, a dotyczącej wydatków na utrzymanie obiektów 
gminnych. Równocześnie jednak podkreślił, że cokolwiek zostanie 
wybudowane lub wyremontowane, to wiąże się to z kosztami obsługi, ale też 
podnosi komfort życia mieszkańców gminy. Dla przykładu podał, że nowe 
chodniki trzeba odśnieżać, co kosztuje, ale poprawia bezpieczeństwo 
pieszych, nowe drogi cieszą, lepszy komfort podróżowania, budowa hali 
sportowej w Kaniowie sprawia, że mieszkańcy nie muszą już wyjeżdżać na 
halę sportową do Czechowic – Dziedzic  lub Goczałkowic, itd. Życzył, aby 
udało się ten budżet zrealizować, tak, jak jest zapisany, a nawet wzbogacić 
go w ciągu roku o dodatkowe inwestycje, o których była mowa. Stwierdził, 
że jedyna wątpliwość, która go nurtuje, to sprzedaż działek przy ulicy 
Młyńskiej. Z tego względu, że są to działki przewidziane pod inwestycje, 
niemniej z bardzo kiepskim dojazdem. Stąd też wyraził obawy, co do ich 
sprzedaży. 
Radny Grzegorz Kołodziejczyk  stwierdził, że cele jakie sobie założył, to 
prawie wszystkie znalazły się w tym budżecie, poza wymianą sieci 
wodociągowej przy ulicy Jawiszowickiej. Zgodził się jednak z 
wyjaśnieniami Wójta, że w pierwszej kolejności należy wymienić sieć na 
„Ochmanowcu” ze względu na częstsze awarie. Wyraził zadowolenie, że w 
projekcie budżetu zostało ujęte wykonanie nowych nawierzchni asfaltowych 
na drogach gminnych oraz oświetlenia, o co mieszkańcy pytają i zabiegają. 
Radny Anatol Faruga pogratulował Skarbnikowi Gminy Anicie Kubik, za 
wykonanie jej pierwszego projektu budżetu, który jego zdaniem jest dopięty, 
uzgodniony z Regionalną Izbą Obrachunkową i tak poukładany, przy dużej 
zasłudze Wójta Gminy, że na wspólnym posiedzeniu Komisji stałych, 
uzyskał jednogłośne poparcie. 
Radny Jan Stanclik podniósł problem wybudowania boiska sportowego w 
Janowicach. 
 



9) głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Wójta, 
• Brak propozycji autopoprawek Wójta. 

 
10) głosowanie wniosków komisji stałych Rady Gminy nie 

uwzględnionych przez Wójta w autopoprawce oraz pozostałych 
zgłoszonych wniosków, 
• Brak wniosków komisji stałych Rady Gminy nie uwzględnionych przez 

Wójta w autopoprawce oraz pozostałych zgłoszonych wniosków. 
 

11) głosowanie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Bestwina na lata 2014-2023, 
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina. 
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Uchwała Nr 
XXXV/277/2013 w sprawie   Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Bestwina – została przyjęta 15 głosami „za”, tj. jednogłośnie.  
Uchwała  stanowi załącznik nr 29 do nin. protokołu. 
 

12) głosowanie uchwały budżetowej na rok 2014 wraz z uzasadnieniem                  
i informacj ą o sytuacji finansowej gminy. 
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek poddał pod głosowanie projekt uchwały 
w sprawie budżetu Gminy Bestwina  na rok 2014. 
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Uchwała Nr 
XXXV/278/2013 w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok 2014 - została 
przyjęta 15 głosami „za”, tj. jednogłośnie. 
Uchwała  stanowi załącznik nr 30 do nin. protokołu. 

 
Po przyjęciu uchwał budżetowych na 2014 rok, Przewodniczący Rady  Jerzy 
Zużałek złożył z tej racji gratulacje Wójtowi Arturowi Beniowskiemu oraz 
Skarbnikowi Gminy Anicie Kubik. 
 
Wójt Artur Beniowski dziękując za te gratulacje, jeszcze raz wyraził nadzieję, 
że  nie tylko dzięki jego staraniom  i współpracowników Urzędu Gminy, 
wszystkie te zamierzenia, o których mówił, uda się wprowadzić do budżetu w 
trakcie roku, ale przede wszystkim dzięki  zrozumieniu i dobrej współpracy z 
Radą Gminy Bestwina. 
Ad. 9 
W punkcie informacje bieżące Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek 
odczytał pisma, które wpłynęły do Rady Gminy na jego ręce od: 
 

� Dwa pisma Urzędu Skarbowego w Czechowicach – Dziedzicach – 
dotyczące oświadczeń majątkowych radnych. Pisma stanowią załączniki 
nr  31 i 32 do nin. protokołu.  



� Rady Miasta Mysłowice – dotyczy „autonomi gospodarczej Śląska” z 
prośbą o wyrażenie poparcia przez Radę Gminy Bestwina. 
Radni na sesji nie zajęli stanowiska. Pismo zostanie skierowane do 
zapoznania się przez komisje stałe rady Gminy. Pismo stanowi załącznik 
nr 33  do nin. protokołu.  

� Pana Piotra Grygierca – dotyczy prac odwodnieniowych na ulicy 
Dankowickiej w Kaniowie. Pismo stanowi załącznik nr 34  do nin. 
protokołu.  

� Mieszkańców ulicy Lipowej w Bestwinie – dotyczy przejęcia drogi 
(działka nr 2159/16) tj. Lipowej - bocznej stanowiącej własność 
prywatną. Pismo stanowi załącznik nr  35 do nin. protokołu.  

� Pani Alicji Szwed – dotyczy uregulowania stanu własności działki w 
Kaniowie zajętej w części pod drogę gminną, tj. ul. Jemioły (5 arów). 
Pismo stanowi załącznik nr 36 do nin. protokołu wraz z odpowiedzią 
Wójta Gminy. 

� Pani Alicji Szwed – dotyczy odtworzenia granic nieruchomości drogowej 
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy 
(działka nr 1036). Pismo stanowi załącznik nr  37 do nin. protokołu wraz 
z odpowiedzią Wójta Gminy. 

� Prokuratury Rejonowej w Pszczynie – Skarga do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Gliwicach na Uchwałę Nr XII/105/2007 Rady 
Gminy Bestwina z dnia 12 listopada 2007 roku w sprawie opłaty od 
posiadania psów. 
Pismo stanowi załącznik nr  38 do nin. protokołu.  

 
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek nawiązał do organizowanej w przyszłym 
roku olimpiady dla przedszkolaków z terenu  Gminy Bestwina, o której w 
szczegółach mówił na ostatniej sesji Rady Gminy, a następnie zgodnie z 
zapowiedzią poprosił obecnych na sali o włącznie się w tą imprezę i w miarę 
możliwości o wsparcie finansowe. 
 
O godzinie 16:45 salę obrad opuściła radna Wioleta Kałuska.  
 
Również w informacjach bieżących głos zabrali: 
 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bielskiego Bogusław Stolarczyk  gratulując 
Wójtowi i Skarbnikowi Gminy zrównoważonego budżetu i wyraził także 
nadzieję, że wskaźniki po pierwszym półroczu 2014 roku będą wyższe. 
Podziękował też Wójtowi i Radzie Gminy za dobrą współpracę pomiędzy 
Powiatem a pomiędzy naszą gminą, bo udało się bardzo dużo wykonać. 
Poinformował też, że planuje się kolejno przebudowę ulicy Krakowskiej prawie 
w całości. Jedna część będzie z tzw. „powodziówki”, druga z tzw. schetynówek.  
Dodał, że zadanie to w województwie jest na piątej pozycji, co raczej w 100% 
zapewnia, że uda się je zrealizować w przyszłym roku. 



 
Radny powiatowy Józef Maziarz poinformował, że w sprawie wyczyszczenia 
odcinka rowu przy ulicy Dankowickiej w Kaniowie, od przejazdu PKP do 
Łękawki, złożył wniosek do Starosty Bielskiego, który poinformował go, że w 
pierwszej kolejności zachodzi potrzeba przycinki krzewów i drzew rosnących w 
rowie, o co zostało dokonane wystąpienie do Wójta Gminy Bestwina w tej 
sprawie i z czego Urząd Gminy już się wywiązał. Z uwagi na brak środków, 
Zarząd Dróg Powiatowych wykopanie rowu zaplanował na rok  2014. 
Złożył również wniosek o sprawdzenie okresu gwarancyjnego na 
wyremontowaną ulicę Witosa. Dowiedział się, że termin ten upływa z dniem                
4 listopada 2014 roku. Kolejny przegląd w ramach tej gwarancji został 
zaplanowany na wiosnę 2014 roku i wówczas też zostanie ustalony zakres prac 
naprawczych. 
Kolejno poinformował, że w dniu dzisiejszym został dokonany odbiór ulicy 
Krzywolaków i ulicy Czechowickiej. Do wykończenia pozostały prace 
kosmetyczne. W tym miejscu podziękował Radzie i Wójtowi Gminy Bestwina, 
za to, że zgodzili się część tej inwestycji sfinansować, zaś pracownikom Urzędu 
Gminy za zaangażowanie w pozyskanie środków. 
 
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek zwrócił się do Kierownika Referatu Służb 
Technicznych Mariusza Szlosarczyka o przybliżenie tego dzisiejszego odbioru 
ulic oraz przybliżenie uwag mieszkańca Kaniowa Pana W., do którego posesji 
wjazd nie jest w ogóle ruszony. 
 
Kierownik Referat ST Mariusz Szlosarczyk  wyjaśnił, że Państwo W. zwrócili 
się do Zarządu Dróg Powiatowych z pismem żądającym wybudowania nowego 
ogrodzenia  w terminie 14 dni lub wypłaty 25 tys. zł. za szkody, jakie ponieśli. 
Aktualnie Starosta wraz ze swoimi radcami prawnymi zajmuje się tą sprawą i do 
czasu, kiedy ta sprawa będzie wyjaśniona, nie będzie tam wykonany odcinek 
chodnika wzdłuż tej posesji, bo jego posadowienie uzależnione jest od sposobu 
wykonania zjazdu do posesji Państwa W. 
Wracając do odbioru ulic: Krzywolaków i Czechowickiej wyjaśnił, że sam 
zakres inwestycji w większości został zrealizowany. Pojawiło się natomiast 
szereg robót dodatkowych, czy też zamiennych, np. przepusty przy posesjach. 
Na ulicy Czechowickciej, zaś trwa montaż barier i przebudowy zjazdów do 
posesji od nr 10 – 12, jak również wykonawca zobowiązał się do poprawienia 
zjazdu przed mostem. Na wykonanie tych prac, wykonawca potrzebuje dwa 
tygodnie. 
 
 
Ad. 10 
W ramach wniosków i zapytań radnych oraz rad sołeckich, Przewodniczący 
Rady Gminy Jerzy Zużałek, za zgodą radnych, odczytał tylko częściowo 



wnioski z Zebrań Wiejskich z uwagi na to, że wszystkie były umieszczone na 
stronach internetowych. 
Wnioski te dotyczyły:  
 Wnioski Zebrania Wiejskiego w Bestwinie z dnia 30 września 2013 roku . 

1. Wrócić do koncepcji rond na ul. Krakowskiej. 
2. Stworzyć dodatkowe miejsca parkingowe przy ul.  Podzamcze obok 

boiska sportowego. 
3. Odnowić i rozbudować plac zabaw na terenach rekreacyjnych. 
4. Wprowadzić opłatę za faktycznie oddane śmieci (istnieje brak 

zróżnicowania wysokości opłat). 
5. Wykonać remont drogi od. ul. Krakowskiej do dworu i do mostku na 

Pasieczance. Położyć asfalt. 
6. Wybudować chodnik przy ul. Krakowskiej w granicach, dokonać remontu 

ul. Krakowskiej w granicach. 
7. Naprawić rów przy ul. Dolnej - zbyt mały przepust niszczy pobocze 

drogi. 
8. Odwodnić ul. Zaułek i ul. Gospodarską. Teren dodatkowo zalewają wody 

z nowego osiedla przy ul. Widokowej.  
9. Odbudować przepust wzdłuż ul. Witosa na skrzyżowaniu z ul. 

Gospodarską. 
10. Nasilić informację o szkodliwości palenia śmieci i nadzorowania 

przepisów przy udziale dzielnicowego. 
11. Zlikwidować muldy i zapadliska na ul. Leśnej. 
12. Uruchomić drugi kort tenisowy w Kaniowie. 
13. Wybudować ekrany dźwiękochłonne wokół strażnicy. 
14. Zmienić sposób naprawy nawierzchni na ul. Polnej. 
15. Utrzymać w należytym stanie technicznym chodnik przy ul. Krakowskiej 

na Magówkę. 
16.  Zwiększyć nadzór Policji na ul. Krakowskiej w granicach. 
17. Wykonać progi spowalniające na ul. Granicznej. 
18. Wybudować zadaszenie nad gminnym punktem odbioru odpadów. 
19. Budować ścieżki rowerowe. 
20. Uporządkować odwodnienie ul. Cyprysowej i wykonać remont kapitalny. 
21. Wykonać remont cząstkowy ul. Cyprysowej.  
22. Przedłużyć linię energetyczną wzdłuż ul. Cyprysowej. 
23. Wykonać chodnik na ul. Krakowskiej od Tartaku do Białki. 
24. Uporządkować „Wróblówkę”. 
25. Naprawić osuwisko pomiędzy ul. Bialską a ul. Chabrową. 
26. Ograniczyć transport ciężki na ul. Buczyna. 
27. Wyciąć drzew na ul. Buczyna. 
28. Uwzględnić konieczność remontu ul. Janowickiej i budowy chodnika w 

Bestwinie. 



29. Uporządkować ruch samochodowy w rejonie piekarni i przystanku 
autobusowego. 

30.  Nadzorować przez Policję ruch drogowy na ul. Krakowskiej i ul. Witosa. 
31. Wzmocnić kontrolę Policji - wyjazd z ul. Godynia na ul. Witosa. 

Przestrzegać zakazu postoju przy sklepie "Wiesław".  
32. Zarezerwować środki finansowe w budżecie na 2014r. na wykonanie 

nawierzchni asfaltowej na ul. Witosa bocznej do państwa Harężów.  
 
Wnioski Zebrania Wiejskiego w Bestwince z dnia 13 października 2013 roku . 
1. Przyjąć sprawozdanie wójta gminy z zadań wykonanych w 2013 roku i plan 

prac na rok 2014.  
2. Zaplanować modernizację i docieplenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w 

Bestwince, a w przyszłości także budynku Ochotniczej Straży Pożarnej. 
3. Zlecić czyszczenie studzienek na ul. Witosa.  
4. Przedłużyć chodnik wzdłuż ul. Olchowej wzdłuż ul. Witosa w stronę ul. 

Adamaszka.  
5. Zarurować rów przy ul. Dworkowej od ul. Sportowej do ul. św. Floriana i 

zaasfaltować w celu poszerzenia ulicy. 
 
Wnioski Zebrania Wiejskiego w Janowicach z dnia 20 października 2013 roku. 

1. Naprawa dziur na ul. Janowickiej. 
2. Wystąpienie z prośbą do ks. Proboszcza o rozważenie budowy kaplicy 

cmentarnej. 
3. Odnowa rowów przydrożnych od p. Dziergas do p. Kubika na ul. 

Pszczelarskiej pod p. Tetla. 
4. Odśnieżanie z rana chodników przy ul. Janowickiej (przed pracą). 
5. Remont ul. Borowej. 
6. Remont sieci wodociągowej przy tej samej ulicy. 
7. Prośba o wywóz popiołów dwa razy w miesiącu. 
8. Prośba o przepłukiwanie sieci wodociągowej. 
9. Poprawa koryt betonowych przy ul. Szkolnej. 
10. Budowa nowej sali gimnastycznej. 
11. Remont dalszej części ul. Janowickiej. 
12. Budowa parkingu przy szkole w Janowicach. 
13. Budowa chodnika przy ul. Janowickiej od posesji p. Wróbla do Niklówki. 
14. Remont ul. Górskiej (ok. 200 m.). 
15. Regulacja czasookresu oświetlenia ulicznego. 
16. Remont rowów przy ul. Szkolnej. 
17. Odwodnienie skrzyżowania ul. Brzozowej i Szkolnej. 
18. Naprawa dojazdów przy ul. Szkolnej (do posesji po remoncie tej ulicy). 
19. Położenie nakładki asfaltowej na ul. Pisarzowickiej. 
20. Remont ul. Targanickiej i Łanowej z udrożnieniem rowów. 
21. Remont cząstkowy ul. Miodowej. 



22. Remont ul. Podlesie. 
23. Remont chodnika od ul. Pszczelarskiej do Piekarni.  

 
Wnioski Zebrania Wiejskiego w Kaniowie z dnia 27 października 2013 roku . 

1. Wymienić starą sieć wodociągową. 
2. Wykonać projekt sieci kanalizacyjnej dla części sołectwa dotychczas 

nieskanalizowanej.  
3. Zaasfaltować drogi gminne wymagające naprawy według wskazań Rady 

Sołeckiej. 
4. Wykonać chodnik wzdłuż ulicy Witosa na odcinku od p. Antosa do 

sklepu EURO. 
5. Wyremontować ulicę Dankowicką na odcinku od skrzyżowania z ulicą 

Łabędzią  do Łękawki oraz ulicę Jawiszowicką od skrzyżowania z ulicą 
Łabędzią do mostu. 

6. Remont chodnika wzdłuż cmentarza. 
7. Remont przepustu od ulicy Grobel Borowa w kierunku ulicy Parkowej. 
8. Utwardzenie przystanków autobusowych przy ulicy Łabędziej koło 

sklepu i w Kaniówku oraz przy stacji kolejowej. 
9. Remont ulicy Jawiszowickiej. 
10. Remont ulicy Młyńskiej. 
11. Remont ulicy Ludowej. 
12. Obciąć gałęzie utrudniające przejazd przy ulicy Modrej. 
13. Naprawić pobocza ulicy Myśliwskiej uszkodzone podczas zwiększonych 

przejazdów w czasie robót na ulicach Krzywolaków i Czechowickiej.  
 
Wnioski Rady Sołeckiej w Kaniowie (Prot. z 17. 09. 2013 ). 
Wyjaśnienie powodu niemożliwości realizacji wniosków z Zebrań Wiejskich i 
posiedzeń Rady Sołeckiej, bądź ustosunkowaniu się do poszczególnych 
wniosków i określeniu terminu możliwego do ich realizacji. Zajęcie takiego 
stanowiska przez Urząd Gminy, Rada Sołecka przyjmie, jako nie lekceważenie 
społeczeństwa Kaniów zaangażowanego w dobro, bezpieczeństwo i rozwój 
naszej wsi. 
Wnioski Rady Sołeckiej w Janowicach (Prot. z 09.10. 2013 ). 
1. Zaasfaltować dziury na ulicach powiatowych  i gminnych. 
2. Wystąpić do mieszkańców ulicy Kubika lub właścicieli działek przy tej ulicy 

o wycięcie drzew owocowych i ni tylko lub obcięcie koron tych drzew, aby 
nie tarasowały przejazdu samochodów po ulicy powiatowej, ponieważ 
zarastają one pas drogowy. 

3. Odwodnić i asfaltować ulicę Łanową – wykonać przepust pod ta ulicą do 
ulicy Pielgrzymów. 

4. Wykonać rów odwadniający na wysokości ulicy Miodowej 5. 
 
Ustne wnioski i zapytania złożyli: 



Radny Stanisław Nycz :zapytał radnych powiatowych o dalszy ciąg remontu 
ulicy Janowickiej. 
Odpowiedzi udzielił Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bogusław Stolarczyk 
informując, że w budżecie powiatu na 2014 rok ta droga nie została ujęta. Być 
może uda się ją zrobić, jak tylko znajdą się pieniądze, ale nie jest obiecana. 
Wójt Gminy Artur Beniowski z kolei odpowiedział, że Starosta Bielski 
wyjaśniał, iż problem tej drogi tkwi w nieuregulowanych sprawach w okolicach 
Piekarni w Bestwinie. 
Radny Jerzy Stanclik  zgłosił dwie uwagi, które kwestionują mieszkańcy, a 
dotyczące: wielkości i celowości drewnianych miejsc wypoczynkowych 
budowanych przy Ośrodku Zdrowia w Bestwinie oraz zbyt stromego podjazdu z 
ulicy Szkolnej na parking przy tym Ośrodku. 
Prosił władze gminy, aby rozmawiać z ludźmi i tłumaczyć, że środki na 
modernizację całego obejścia przy Ośrodku Zdrowia są pozyskane z zewnątrz i 
muszą być wykorzystane zgodnie z projektem, który również uwzględnia 
wspomniane, modne miejsca wypoczynkowe. W sprawie stromego podjazdu 
proponował rozważyć, czy w okresie zimy całkiem nie zamknąć tego podjazdu 
lub też pozostawić go tylko jako wjazd, czy też odpowiednio uszorstnić, aby nie 
było tam nieszczęśliwych wypadków. 
Odpowiedzi udzielił Wójt Artur Beniowski informując, że elementy małej 
architektury być może wyglądają nowatorsko, ale też powiedział, aby nie 
zapominać, że ten realizowany na chwilę obecną projekt jest częścią całej 
koncepcji zagospodarowania terenu, nie tylko wokół Ośrodka Zdrowia, ale 
terenu pomiędzy Ośrodkiem Zdrowia a Urzędem Gminy oraz terenu przy 
Urzędzie Gminy. Wyraził też nadzieje, że kiedyś znajdą się środki, aby 
dokończyć realizację tego zadania i wówczas nawiązanie całości zmieni wygląd 
i sens, który na chwilę obecną dla niektórych osób jest wizualnie zachwiany. 
W sprawie, zaś stromego podjazdu wyjaśnił, że w najbliższych dniach pewne 
rozwiązanie zostanie zastosowane, być może tylko tymczasowo na okres zimy, 
ale w taki sposób, aby nie było nieszczęścia w tym miejscu. 
Radny Łukasz Furczyk  zwrócił się do radnych powiatowych, przypominając, że 
ulica Dankowicka nie kończy się na skrzyżowaniu z ulicą Łabędzią, ale ma ona 
swój dalszy bieg w kierunku torów, Bestwinki i Dankowic. Zwrócił uwagę, że 
właśnie tam jest ona w bardzo złym stanie i wypadałoby po wielu latach stan tej 
drogi poprawić. 
Zaapelował też do Urzędu Gminy w sprawie naprawy ulicy Zgody, która uległa 
zniszczeniu podczas jednej z inwestycji. 
Radna Maria Maroszek zapytała o podopiecznego GOPS -u pana Leona P. i czy 
na okres zimy trafi on do Domu Pomocy Społecznej. 
Zgłosiła też uwagi mieszkańców, którzy skarżą się, że z chwilą postawienia 
masztu telefonii komórkowej na terenie GS-u , przestały działać telewizory            
i telefony. 



Odpowiedzi udzielił Wójt Artur Beniowski informując, że sprawa 
podopiecznego jest w toku i jest duże prawdopodobieństwo, że uda się go 
umieścić w Domu Pomocy Społecznej.  
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bogusław Stolarczyk udzielił odpowiedzi 
w sprawie masztu informując, że na chwilę obecną jest on nieczynny i jest to 
maszt telefonii komórkowej „pleya”. Parametry tego masztu nie wywołują 
zakłóceń, na które skarżą się mieszkańcy. 
Radny Anatol Faruga w imieniu dzieci i mieszkańców „Podlesia” i ulicy 
Podzamcze podziękował Wójtowi za ścieżkę i prosił, o zamontowanie poręczy, 
które zostały zdemontowane z dotychczasowej ścieżki.  
Radny Jan Stanclik podzielił się informacją z rozmów z panem Starostą.                       
Z rozmowy tej wynika, że Pan Starosta wyraża chęć  w 2014 roku dokończyć 
ulicę Janowicką, przy czym zapytał, czy Wójt Gminy Bestwina znajdzie środki 
na dofinansowanie tej inwestycji. Dodał tylko, że jest jeszcze problem 
dogadania się z GS-em, który postawił warunki mające zabezpieczyć ich 
budynek poprzez postawienie filarów. 
Zapytał też, co zostało ustalone z osuwiskiem na terenach rekreacyjnych w 
Janowicach podczas komisji popowodziowej. 
Odpowiedzi udzielił Wójt Artur Beniowski informując, że nie ma jednoznacznej 
odpowiedzi w tej sprawie, wie natomiast, że nie można sypać bezpośrednio 
ziemi. Na chwilę obecną nie zna technologii, którą to będzie wykonane. 
Radny Grzegorz Gawęda prosił o remont ulic: Magi, Braci Dudów i Olchowej. 
Prosił, aby na przyszłość pomyśleć  o dokończeniu ulicy św. Floriana oraz 
wystąpić do PKP o remont przejazdu kolejowego na tej ulicy. 
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek prosił o remont dróg: 
Dankowickiej, o której była mowa, Jawiszowickiej, Ludowej.  Prosił też o 
obcięcie gałęzi na ulicy Malinowej przed jej planowanym remontem.  
Odpowiedzi udzielił radny powiatowy Józef Maziarz  informując, że istniała 
szansa na remont odcinków na ulicy Dankowickiej i Jawiszowickiej przy okazji 
przebudowy ulic: Krzywolaków i Czechowickiej. Ze względu jednak na spór 
powstały z Państwem W., o których była mowa, Starostwo będzie musiało 
ponieść dodatkowe koszty z tą sporną sprawą związane i w związku z tym 
odstąpi prawdopodobnie z remontu tych odcinków dróg. 
Ad. 11 
Przewodniczący Jerzy Zużałek stwierdził, że odpowiedzi na wnioski były 
udzielane na bieżąco, stąd zamknął punkt 11. 
Ad. 12 
Przed zamknięciem sesji o głos poprosił Wójt Artur Beniowski informując, że 
sesja świąteczna planowana jest na dzień 30 grudnia 2013 roku o godzinie 11:00 
w Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Bestwinie. Na sesji tej między innymi 
przewidywany jest benefis dr n. med. Franciszka Magi z okazji 90 urodzin, 60 
lat pracy w Bestwinie i 65 lat w zawodzie lekarza. 
 



Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad, Przewodniczący Rady 
Jerzy Zużałek dziękując za udział w obradach, za dyskusję, zamknął XXXV 
sesję Rady Gminy Bestwina w dniu 05 grudnia 2013 roku. 
 
Sesja rozpoczęła się o godz. 15:00 a zakończyła o godz. 17:20. 
 
Protokolant:                  Sekretarz obrad:   
Insp. Irena Glądys      Radny Mateusz Grygierzec  
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