
Bestwina, dn. 7 marca  2013r. 
 
 

P r o t o k ó ł  Nr XXVIII/2013 
 

z  sesji Rady Gminy Bestwina odbytej w dniu 7 marca 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, co stanowi 
100%. Na sesję spóźnił się radny Łukasz Furczyk, który wcześniej 
usprawiedliwił swoje spóźnienie. 
Protokół obejmuje uchwały Rady Gminy Bestwina od Nr XXVIII/211/2013 do                      
Nr XXVIII/217/2013. 
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                               

7 lutego 2013 r. 
5. Informacja Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym. 
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w 2012 r. 
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

1) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na 
dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. : Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej w Gminie Bestwina – etap II Bestwina, 

2) 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, 

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

4) funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2014, 
5) przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Bestwina na lata 2013-

2016,  
6) określenia zasad i trybu przyznawania nagród sportowych i wyróżnień za 

osiągnięcia w działalności sportowej, 
7) określenie zasad i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie 

twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w Gminie 
Bestwina, 



8) nadania nazwy ulicy w sołectwie Janowice, 
8. Informacje bieżące. 
9. Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich. 
10.  Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 
11.  Zamknięcie sesji. 
Ad.1 
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek przywitał wszystkich radnych Rady 
Gminy Bestwina, Wójta Gminy  Artura Beniowskiego, Zastępcę Wójta  
Stanisława Wojtczaka, Zastępcę Głównego Księgowego Bożenę Żoczek, 
kierowników urzędu gminy i jednostek organizacyjnych, radnych powiatowych: 
Józefa Maziarza i Grzegorza Bobonia, prezesa PK „Kombest” Wacława 
Waliczka, sołtysa sołectwa Kaniów Marka Pękalę, Redaktora Naczelnego 
„Magazynu Gminnego” Sławomira Lewczaka, redaktora gazety ”Region” Pawła 
Hetnała, mieszkańców gminy. Szczególnie, zaś  przywitał zaproszonych gości -  
panie nauczycielki, które otrzymały awans nauczyciela dyplomowanego: Panią 
Magdalenę Rogulską, Panią Agnieszkę Czylok oraz Panią Mariolę Ferfecką 

 
Otworzył XXVIII sesję Rady Gminy Bestwina w dniu 7 marca 2013 roku.  
Na podstawie posiadanej listy obecności stwierdził prawomocność obrad.  
Na ustawowy stan 15 radnych, obecnych było 14radnych.  
Ad.2 
Sekretarzem obrad, zgodnie z harmonogramem, wybrany został radny Jerzy 
Stanclik. Wynik głosowania 13 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 głos 
„wstrzymujący”. 
Ad.3 
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek przedstawił porządek obrad, który 
otrzymali wszyscy radni (zał. nr 4 do nin. protokołu)  i jednocześnie na wniosek 
Wójta Gminy wniósł o wycofanie z porządku obrad projektów uchwał w 
sprawie: 

− określenia zasad i trybu przyznawania nagród sportowych i wyróżnień za 
osiągnięcia w działalności sportowej, 

− określenie zasad i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie 
twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w Gminie 
Bestwina, 
Z kolei na wniosek Komisji stałych Rady Gminy Bestwina wniósł                        
o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy 
w sołectwie Janowice. 
 
Również na wniosek Wójta zgłosił do porządku obrad dodatkowe dwa projekty 
uchwał w sprawie: 
− przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Bestwina,  
 



− odstąpienia od wykonania przez Gminę Bestwina prawa pierwokupu 
nieruchomości.  

Następnie zapytał, czy są inne propozycje. 
Wobec braku innych propozycji i uwag Przewodniczący Jerzy Zużałek w 
pierwszej kolejności poddał pod głosowanie wnioski o wycofanie z porządku 
obrad projektów uchwał w sprawie: 
− określenia zasad i trybu przyznawania nagród sportowych i wyróżnień za 

osiągnięcia w działalności sportowej, 
− określenie zasad i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie 

twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w Gminie 
Bestwina, 

− nadania nazwy ulicy w sołectwie Janowice. 
Wniosek Wójta oraz  Komisji stałych Rady Gminy Bestwina o wycofanie 
projektów trzech uchwał, został przyjęty 14 głosami „za”, tj. jednogłośnie. 
 
Kolejno poddał pod głosowanie wniosek Wójta o wprowadzenie do porządku 
obrad projektów uchwał w sprawie:  
− przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Bestwina,  
− odstąpienia od wykonania przez Gminę Bestwina prawa pierwokupu 

nieruchomości.  
Wniosek Wójta został przyjęty 14 głosami „za”, tj. jednogłośnie. 
Również jednogłośnie, tj. 14 głosami „za” został przyjęty porządek obrad po 
przegłosowanych zmianach. 
Porządek obrad po 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                               

7 lutego 2013 r. 
5. Informacja Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym. 
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w 2012 r. 
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

1) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na 
dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. : Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej w Gminie Bestwina – etap II Bestwina, 

2) 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, 

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

4) funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2014, 



5) przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Bestwina na lata 2013-
2016,  

6) przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bestwina,  

7) odstąpienia od wykonania przez Gminę Bestwina prawa pierwokupu 
nieruchomości.  

8. Informacje bieżące. 
9. Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich. 
10.  Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 
11.  Zamknięcie sesji. 
Ad.4 
Przewodniczący Jerzy Zużałek stwierdził, że protokół z  sesji Rady Gminy 
Bestwina z dnia 7 lutego 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 
Przed złożeniem sprawozdania z działalności międzysesyjnej Przewodniczący 
Rady Jerzy Zużałek udzielił głosu Wójtowi Arturowi Beniowskiemu, który 
poinformował, że na dzisiejszej sesji gościmy panie nauczycielki, które w 
ubiegłym miesiącu otrzymały awans na nauczyciela dyplomowanego. Awans 
otrzymały: Pani Magdalena Rogulska i Pani Agnieszka Czylok z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Kaniowie oraz Pani Mariola Ferfecka z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Janowicach. Wójt Artur Beniowski wspólnie z 
Przewodniczącym Jerzym Zużałkiem złożyli paniom nauczycielkom życzenia i 
gratulacje z otrzymanego awansu, wręczając pamiątkowe etui z życzeniami 
poprzedzone mottem Stefana Żeromskiego „ Nauka jest jak niezmierne morze. 
Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony”. 
Po tym miłym akcencie powrócono do części roboczej sesji.  
 
Wójt Artur Beniowski złożył Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej w 
okresie od 7 lutego 2013 roku do 7 marca 2013 roku. Sprawozdanie stanowi 
załącznik nr 5 do nin. protokołu. 
− W omawianym okresie reprezentował Urząd Gminy na 9 spotkaniach ze 

stowarzyszeniami i organizacjami naszej gminy. 
− Uczestniczył w pięciu spotkaniach na szczeblu powiatu i województwa – 

konwenty wójtów, Urząd Marszałkowski. 
− W ramach pełnienia funkcji w LGR i LGD uczestniczył w zebraniach 

zarządów siedem razy. 
− W ramach „przyjmowania stron” przyjął osiemnastu mieszkańców. 
  



Na salę obrad wszedł radny Łukasz Furczyk. Stan radnych obecnych na 
Sali wynosi 15. 
Ad.6 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Łukasz Furczyk złożył sprawozdanie z 
działalności Komisji w roku 2012. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do nin. 
protokołu. 
W roku 2012 Komisja Rewizyjna obradowała podczas 6 posiedzeń:  
− 18 stycznia wypracowała plan pracy Komisji 
− 25 kwietnia przeprowadziła kontrolę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
− 15 maja wypracowała opinię  dotyczącą wykonania budżetu gminy za rok 

2011 
− 26 września rozpatrywała skargę p. Eugeniusza Koski 
− 24 października przeprowadziła kontrolę Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i 

Przedszkoli 
− 29 listopada przeprowadziła kontrolę brygady remontowo budowlanej w 

Referacie Służb Technicznych 
Podczas wszystkich ww. posiedzeń frekwencja członków Komisji wynosiła 
100%. 
Wypracowane wnioski oraz opinie Komisji zostały przedstawione Radzie 
Gminy. 
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 marca 2013r. przedstawiał Przewodniczący Rady Gminy Jerzy 
Zużałek. Wyjaśnień do projektów uchwał udzielali: Wójt Gminy Artur 
Beniowski oraz Zastępca Wójta Stanisław Wojtczak.  
Projekty  uchwały dotyczyły:  
− zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie 
zadania inwestycyjnego pn. : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie 
Bestwina – etap II Bestwina, 
Wójt Artur Beniowski wyjaśnił, że projekt uchwały dotyczy pożyczki na 
zadanie związane z kanalizacją etap II Bestwina. W poprzedni piątek została 
podpisana umowa na realizację tego zadania w Urzędzie Marszałkowskim. 
Obecnie do przetargu aktualizowany jest projekt wykonany w 2005 i w 2006 
roku. Środki z WFOŚiGW pomogą sfinansować wkład własny gminy. Na 
rok 2013 planowane jest 600 000,00zł, na rok 2014 planuje się 
6 400 000,00zł. Spłatę pożyczki ustala się na rok 2015-2026. Wójt wyraził 
nadzieję, że kwoty te ulegną obniżeniu po przetargu, bo sytuacja na rynku 
jest korzystna, jeżeli chodzi o zamawiających. 



• Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy 
pozytywnie, jednogłośnie  zaopiniowały projekt uchwały  w sprawie 
zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie 
zadania inwestycyjnego pn. : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie 
Bestwina – etap II Bestwina 

• Brak głosów w dyskusji. 
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem 
uchwały. 
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXVIII/211/2013 w sprawie zaciągnięcia 
pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie 
zadania inwestycyjnego pn. : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie 
Bestwina – etap II Bestwina – została przyjęta 15 głosami „za”, tj. 
jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu. 

 
− 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, 
 

− zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bestwina na rok 2013 Nr 
XXV/194/2012 Rady Gminy Bestwina z dnia 13 grudnia 2012 roku, 
Wójt Artur Beniowski omówił dwa projekty uchwał budżetowych nr 2) i 3) 
informując, że: 
Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2013 o kwotę 1 948,00 zł 
1. Dochody bieżące o kwotę 1 948,00 zł w dziale: 

     Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z 
ich poborem o kwotę 1 948,00  zł 
a) Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku 

od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz 
podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych o kwotę 1 948,00 zł 
- z tytułu zwiększenia planu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 
podatków i opłat o kwotę 1 948,00 zł. 

Zmniejsza się dochody budżetu gminy na rok 2013 o kwotę 600 000,00 zł  
1. Dochody majątkowe o kwotę 600 000,00 zł 

 Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 600 000,00 zł 
a) Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę              

600 000,00 zł 
- z tytułu zmniejszenia wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 
oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę                        
600 000,00zł. 

Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2013 o kwotę 1 948,00 zł 



1. Wydatki bieżące o kwotę 1 948,00 zł w dziale: 
 Dział 758 - Różne rozliczenia o kwotę 1 948,00 zł 
a) Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe o kwotę 1 948,00 zł 
- z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 1 
948,00 zł. 

Dokonuje się przeniesienia wydatków między działami: 
1. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 30 000,00 zł w dziale: 
 Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę                            

30 000,00 zł 
a) w Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  

- z tego: dotacje na zadania bieżące o kwotę 30 000,00 zł 
2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 30 000,00 zł w dziale: 
Dział 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 30 000,00 zł 
a) Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 30 000,00 zł 
- z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę                 
30 000,00 zł. 

Budżet po wprowadzonych zmianach wynosi: 
1. po stronie dochodów kwotę 30 873 308,96 zł 
2. po stronie wydatków kwotę 30 000 559,45 zł 
Wójt Artur Beniowski wyjaśnił, że wszystkie zmiany ujęte w projekcie 
dotyczącym zmian w budżecie gminy, ma odzwierciedlenie w WPF na lata 
2013-2020. 
• Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że Komisje stałe Rady 

Gminy pozytywnie, jednogłośnie  zaopiniowały projekty uchwał 
budżetowych.   

• W dyskusji głos zabrał Radny Anatol Faruga wyrażając nadzieję, że 
kwota 30 000,00zł zabrana z Centrum Kultury Sportu i Rekreacji, wróci z 
powrotem do tego działu w ciągu roku. 
Wójt Artur Beniowski również wyraził taką nadzieję i dodał, że zmiana ta 
została dokonana w porozumieniu z dyrektorem CKSiR. 

Wobec braku innych głosów w dyskusji Przewodniczący Jerzy Zużałek 
przeprowadził głosowanie nad przyjęciem 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, 

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

W wyniku głosowania: 
 Uchwała Nr XXVIII/212/2013 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 8 do nin. protokołu. 



Uchwała Nr XXVIII/213/2013 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 9 do nin. protokołu. 

 
− funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2014, 

Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Wójt Artur Beniowski informując, 
że zgodnie z ustawą, przygotowane zostały dwa projekty uchwał o funduszu 
sołeckim. W jednym z nich jest zgoda na wyodrębnienie funduszu sołeckiego 
w budżecie gminy na 2014 rok, zaś w drugim brak zgody na wyodrębnienie 
tego funduszu. Podkreślił, że ze swej strony podtrzymuje swoje słowa i 
argumentacje przedstawione na wspólnym posiedzeniu Komisji i wnosi do 
Rady Gminy, aby tego funduszu sołeckiego nie wyodrębniać. Swoją 
wypowiedź uzasadnił tym, że kwota, wyliczona według algorytmu 
przeliczeniowego na cztery sołectwa, który musiałaby być z budżetu gminy 
na ten fundusz przeznaczona, to kwota około 100 000,00zł. Zwrócił uwagę, 
że w sytuacji gminy, gdzie potrzeba dużo środków na tzw. wkład własny, to 
jest to kwota znacząca. Przybliżył procedurę wykonywania zadań z funduszu 
sołeckiego i stwierdził, że i tak te zadania są wykonywane na sołectwach w 
ramach możliwości finansowych i niejednokrotnie kwota na te zadania 
przekracza  kwotę, która otrzymałoby sołectwo w ramach tego funduszu.  

• Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy 
pozytywnie  zaopiniowały projekt uchwały  w sprawie funduszu sołeckiego 
na rok budżetowy 2014, w którym nie wyraża się zgody na wyodrębnienie 
funduszu sołeckiego na 2014 rok. Wynik głosowania 14 głosów „za”, 1 głos 
„przeciw” , 0 głosów „wstrzymujących się”.  

•  Brak głosów w dyskusji. 
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem 
uchwały. 
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXVIII/214/2013 w sprawie funduszu 
sołeckiego na rok budżetowy 2014 – została przyjęta 14 głosami „za”, przy 1 
głosie „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. Uchwała stanowi załącznik 
nr 10 do nin. protokołu. 

 
− przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Bestwina na lata 2013-

2016,  
Wójt Artur Beniowski poinformował, że projekt tej uchwały był 
szczegółowo omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji przez Kierownika 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bestwinie, dlatego też odstąpił od 
omawiania, a jedynie zaproponował, aby zadawać ewentualne pytania, na 
które udzieli odpowiedzi. 

• Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy 
pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowały projekt uchwały  w sprawie 



przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Bestwina na lata 2013-
2016  

• Brak głosów w dyskusji. 
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem 
uchwały. 
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXVIII/215/2013 w sprawie przyj ęcia 
Programu Wspierania Rodziny w Gminie Bestwina na lata 2013-2016 – 
została przyjęta 15 głosami „za”, tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 
11 do nin. protokołu. 

 
− przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Bestwina,  
Wójt Artur Beniowski wyjaśnił, że ten projekt uchwały nie był omawiany na 
wspólnym posiedzeniu Komisji z uwagi na brak wszystkich danych 
potrzebnych do tego projektu uchwały. Nie było też wiadomo, czy w ogóle 
zdąży się na tą sesję. W tzw. między czasie materiały zostały dostarczone ze 
Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Bielsku-Białej, z którym gmina 
Bestwina ma podpisane porozumienie i stąd wniosek o rozpatrzenie tego 
projektu u chwały na obecnej sesji. 
Wójt zaznaczył, że jest to uchwała techniczna, podejmowana co roku. 
Projekt tej uchwały różni się od uchwały z biegłego roku tym, że 
Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt z gminy Bestwina będzie Schronisko 
w Bielsku-Białej, a nie w Cieszynie, zaś firmą obsługującą będzie firma 
świadcząca usługi poprzez Schronisko w Bielsku-Białej. Zmienił się również 
zapis dotyczący placu, gdzie można było przynosić bezdomne zwierzęta. 
Poprzednio  taki plac był u państwa Kubików, a obecnie u państwa 
Maroszków na ul. Witosa. Pozostałe zapisy tego programu są takie same, jak 
w roku ubiegłym. 

• W dyskusji głos zabrał radny Jan Stanclik, który zwrócił się z propozycją 
ponowienia apelu do właścicieli psów, aby trzymali swoje psy w  ogrodzie 
lub kojcu. A nie wałęsały się stwarzając zagrożenie. 
Wójt Artur Beniowski zapewnił, że zostaną ponowione takie apele na 
tablicach ogłoszeń, a także w Magazynie Gminnym. 

Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem 
uchwały. 
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXVIII/216/2013 w sprawie przyjęcia 
programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie gminy Bestwina – została przyjęta 15 
głosami „za”, tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 12 do nin. 
protokołu. 

 
− odstąpienia od wykonania przez Gminę Bestwina prawa pierwokupu 

nieruchomości.  



Wójt Artur Beniowski wyjaśnił, że jest to projekt uchwały, który powstał na 
bazie darowizny terenów gminnych na rzecz Starostwa Powiatowego w 
obrębie Parku Techniki Lotniczej w Kaniowie, gdzie zaprojektowana jest 
obwodnica oraz tereny, które przeznaczone są pod budowę hal 
produkcyjnych. Nieruchomość dotyczy powierzchni 0,3908ha. 

• Brak głosów w dyskusji. 
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem 
uchwały. 
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXVIII/217/2013 w sprawie odstąpienia 
od wykonania przez Gminę Bestwina prawa pierwokupu nieruchomości – 
została przyjęta 15 głosami „za”, tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 
13 do nin. protokołu. 
 
Ad.8 
W informacjach bieżących Przewodniczący Jerzy Zużałek odczytał pisma: 
− Prokuratury Rejonowej w Pszczynie dotyczące skargi za pośrednictwem Rady 

Gminy Bestwina do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach 
na Uchwałę Nr XLI/297/10 Rady Gminy Bestwina z dnia 9 czerwca 2010 
roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania 
i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter 
cywilnoprawny, przypadających gminie Bestwina oraz jej jednostkom 
podległym oraz wskazania organów do tego uprawnionych. Pismo stanowi 
załącznik nr 14 do protokołu. 
Odczytał również projekt odpowiedzi skierowanej do WSA w Gliwicach, 
pytając jednocześnie, czy radni wnoszą uwagi do treści tej odpowiedzi. 
Radni nie wnieśli uwag i w wyniku głosowania treść tego pisma została 
przyjęta 15 głosami „za”, tj. jednogłośnie. Projekt odpowiedzi stanowi 
załącznik nr 15 do nin. protokołu. 

− Wojewody Śląskiego przypominające o konieczności składania oświadczeń 
majątkowych radnych w terminie do 30 kwietnia br. Pismo stanowi załącznik 
nr 16 do protokołu. 

− Sprawozdanie z działalności Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w 
Bestwinie za 2012 rok. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 17 do nin. 
protokołu. 

− Zakładu Gospodarki Odpadami w Bielsku – Białej dotyczące realizacji 
zapisów porozumienia międzygminnego zawartego w dniu 06.11.2009 roku 
pomiędzy Gminą Bielsko-Biała a Gminą Bestwina dotyczące wspólnego 
uregulowania gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gmin. Pismo 
stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

− Mieszkańców ulicy Dworskiej w Kaniowie w sprawie odwodnienia terenu 
przy tej ulicy. Pismo stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

− Pana Mariusza Owczarza mieszkańca Bestwiny oraz pana Dariusza Pali 
mieszkańca Bielska-Białej w sprawie wniosku o zakup działek w celu 



stworzenia gospodarstwa agroturystycznego z profesjonalnym łowiskiem 
wędkarskim. Pismo stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 
Przewodniczący Jerzy Zużałek przypomniał, że pismo to również było 
przedstawiane na wspólnym posiedzeniu Komisji, a dziś na sesję przybyli 
panowie wnioskodawcy zainteresowani zakupem tych działek oraz pan 
Roman Sas Kierownik Sekcji Wędkarskiej działającej przy LKS „Przełom” 
Kaniów, która to sekcja, na obecną chwilę dzierżawi te tereny i prowadzi na 
nich swoją gospodarkę. 
Radny Jerzy Stanclik zaproponował, aby za zgodą Rady Gminy, 
wnioskodawcy przedstawili swoją koncepcję. 
Radni przyjęli propozycję przedstawioną przez radnego Jerzego Stanclika i 
wyrazili zgodę na udzielenie głosu panom: Mariuszowi Owczarzowi i 
Dariuszowi Pali. 
Przewodniczący Jerzy Zużałek, zgodnie z wolą Rady Gminy, poprosił 
wnioskodawców o zabranie głosu. 
Jako pierwszy głos zabrał pan Dariusz Pala, który przedstawił swoją osobę 
oraz osobę swojego wspólnika pana Mariusza Owczarza, a następnie 
przedstawił koncepcję stworzenia na terenach byłej żwirowni, gospodarstwa 
agroturystycznego z łowiskiem wędkarskim. Stwierdził, że miejsce to obecnie 
jest w jakimś tam stopniu niezagospodarowane: nieogrodzone, 
niedozorowane. Chcieliby stworzyć gospodarstwo agroturystyczne w 
wydaniu profesjonalnym, tzn. ekologiczne, uporządkowane, ogrodzone, 
strzeżone z infrastrukturą dla wędkarzy i osób towarzyszących. Zaznaczył, że 
tego typu przedsięwzięcia kładą przede wszystkim nacisk na poszanowanie 
przyrody i całego otoczenia. Powiedział, że zdają sobie sprawę z tego, że jest 
tam ujęcie wody pitnej dla gminy, ale jak stwierdził, ich działania 
zmierzałyby w kierunku, aby ten teren zachować pod względem tego ujęcia i 
walorów przyrodniczych, jakie  w tym terenie występują. W tym miejscu 
rozdał radnym kolorowy folder przedstawiający koncepcje 
zagospodarowania. Folder stanowi załącznik nr 21 do nin. protokołu. 
Kolejno głos zabrał pan Marek Pękala sołtys sołectwa Kaniów, który wyraził 
zdziwienie, dlaczego dopiero dziś dowiaduje się o tym, że jest wniosek, aby 
na tych terenach stworzyć gospodarstwo agroturystyczne. Stwierdził, że na 
obecną chwilę, wydaje mu się, że sekcja wędkarska, która wynajmuje te 
tereny, bardzo dobrze na tych terenach gospodaruje.  Stwierdził również, że 
pan kierownik sekcji wędkarskiej dowiedział się o tych zamierzeniach w dniu 
dzisiejszym.  
Wójt Artur Beniowski wyjaśnił, że pismo do Urzędu Gminy wpłynęło w 
czwartek ubiegłego tygodnia (28.02.2013) i było przedstawiane na wspólnym 
posiedzeniu Komisji w poniedziałek (4.03.2013). Panowie wnioskodawcy, 
byli u niego w Urzędzie Gminy, pierwszy raz na przełomie 
wrzesień/październik ubiegłego roku o czym zaraz sygnalizował na 
posiedzeniu Rady Sołeckiej w Kaniowie. Również sygnalizował o tym 



końcem ubiegłego roku Kierownikowi Sekcji Wędkarskiej panu Sasowi. Stąd, 
jak podkreślił, nie można mówić, że nikt o niczym nie wiedział.  
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek zwracając się do pana sołtysa, dodał, że 
trudno jest tłumaczyć, dlaczego wnioskodawcy nie rozmawiali z radą sołecką, 
czy z sołtysem, bo to jest ich decyzja. Wyjaśnił natomiast, że skoro wpłynęło 
pismo do Wójta Gminy i do wiadomości Rady Gminy, to jego obowiązkiem 
jest przedstawić to pismo na sesji, pomimo, że było ono również 
przedstawione na wspólnym posiedzeniu Komisji. Przypomniał też, że każdy 
może przyjść na sesję, bo sesje są otwarte. 
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek udzielił głosu panu Romanowi Sasowi 
Kierownikowi Sekcji Wędkarskiej przy LKS „Przełom” Kaniów, który 
przypomniał, że na tych terenach działają blisko 40 lat, są to tereny, o które 
wnioskodawcy czynią starania celem przejęcia lub dzierżawy. Przybliżył, że 
sekcja wędkarska liczy 350 osób i są to  w ogromnej mierze mieszkańcy 
Kaniowa i powiatu bielskiego, w tym 50 osób to członkowie sekcji 
młodzieżowej. Przypomniał też, że przez te wszystkie lata od samego 
początku, na zasadzie pracy społecznej członków sekcji wędkarskiej, na 
bieżąco były prowadzone sukcesywnie prace rekultywacyjne tego terenu. 
Ponadto przypomniał, że dziesięć lat wstecz, te tereny porośnięte były 
chaszczami i pokryte śmietnikami. Obecnie są to piękne tereny, zadbane, 
zalesione, uporządkowane. Na terenie tych zbiorników sekcja wędkarska 
prowadzi gospodarkę rybacką pod stałym nadzorem państwowego lekarza 
weterynarii. Zaznaczył, że w ubiegłym roku tylko na zarybianie, sekcja 
wędkarska wydała 120tys.zł, nie mówiąc o wszystkich pracach związanych  
utrzymaniem, zalesieniem, rekultywacją. Podkreślił przy tym, że sekcja 
wędkarska nie korzysta z żadnych dotacji gminnych, a jedynie dzięki 
przychylności Wójta Gminy, otrzymuje pomoc przy odwożeniu i utylizacji 
śmieci, organizowaniu imprez związanych z Dniem Dziecka i Świętem 
Karpia. Rocznie z tych terenów wywożonych jest po kilkanaście ton śmieci, 
dzięki czemu te tereny są terenami zadbanymi i ładnymi. Stąd, jak stwierdził, 
rozumie działania osób prywatnych, którzy chcą prowadzić działalność  
gospodarczą. Zaznaczył jednak, że nie może to być na zasadzie wchodzenia 
na piękne i zadbane łowisko, gdzie od wielu lat nie zabija się dużych ryb, 
sprowadza się gatunki chronione, jak jesiotr, pstrąg i stara się, aby te łowiska 
były atrakcyjne, nie na zasadzie komercyjnej, ale ogólnodostępnej.  W tym 
miejscu zarzucił wnioskodawcom, że ich informacje są nieścisłe, co do 
funkcjonowania sekcji wędkarskiej. Wyraził też ubolewanie, że  zabrakło im 
odwagi cywilnej, by zasięgnąć informacji u źródła. Stwierdził, że takie 
działania są nieetyczne, tym bardziej, że na terenie gminy  są stawy prywatne, 
które można kupić i założyć łowisko, a nie wchodzić na gotowe. Zwrócił się 
do radnych z prośbą o roztropne działanie w sprawie tego terenu i docenienie 
tych 40 lat pracy społecznej sekcji wędkarskiej. Prosił, aby przy 
podejmowaniu decyzji mieć na uwadze to, że nie można wszystkiego 



komercjalizować i nie pozwolić na to, by ten „gminny park narodowy” 
przeznaczyć na prowadzenie działalności gospodarczej. Bo, jak stwierdził, po 
latach przedsiębiorcom może się już nie podobać lub zmienią działalność, a 
wówczas dziesiątki lat pracy społecznej zostanie zniweczone. Kończąc swoje 
wystąpienie,  zwrócił się do wnioskodawców z propozycją, że jeżeli chcą się 
zapoznać dokładnie z działalnością sekcji, to takie materiały zostaną im 
przedstawione. Jeszcze raz wyraził ubolewanie, że w tak nietaktowny i 
niezręczny sposób podeszli do sprawy. 
Pan Dariusz Pala odnosząc się do zarzutów poinformował, że kilkanaście lat 
temu był członkiem tej sekcji wędkarskiej i doskonale zna te tereny, bo na 
nich wędkował. Jego zdaniem, od 15 lat niewiele się tam zmieniło w zakresie 
zagospodarowania tych terenów, uporządkowania gruntów. Zarzucił, że brak 
tam nawet przysłowiowej toalety, zważywszy, że w pobliżu jest ujęcie wody 
pitnej. Podkreślił, że dzisiejsza gospodarka wędkarska, czy gospodarstwa 
agroturystyczne, rządzą się zupełnie innymi prawami. Zaznaczył, że mogą 
przekazać sekcji wędkarskiej folder poglądowy, co chcieliby na tych terenach 
zrobić. Stwierdził, że pewne działania potrzebują swoje miejsce i w XXI 
wieku niektóre rzeczy „nie uchodzą”. 
W tym miejscu wywiązała się jeszcze krótka polemika, po której 
Przewodniczący Jerzy Zużałek przypomniał, że na wspólnym posiedzeniu 
Komisji była sugestia, aby zorganizować w tej kwestii odrębne spotkanie pod 
przewodnictwem Komisji Rozwoju Gminy, Ochrony i Kształtowania 
Środowiska. W związku z tym, że na dzisiejszej sesji  odbyło się szerokie i 
spontaniczne wystąpienie obu stron, zwrócił się do Przewodniczącego tej 
Komisji Jerzego Stanclika, czy podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie 
zorganizowani takiego spotkania. 

Przewodniczący Komisji Rozwoju, Ochrony  i Kształtowania Środowiska Jerzy 
Stanclik stwierdził, że jeżeli miałoby się odbyć takie spotkanie, to patrząc na 
treść pisma wnioskodawców, skierowanego do Wójta Gminy Bestwina, gdzie 
jest mowa o kupnie wspomnianej nieruchomości, trzeba by sobie odpowiedzieć 
na pytanie, czy Wójt i Rada Gminy, niezależnie od rozwoju sytuacji, 
zdecydowałaby się na sprzedaż tego terenu. Przypomniał, że z dotychczasowej 
rozmowy na wspólnym posiedzeniu Komisji i wypowiedzi Wójta Gminy 
wynika, że nie przewiduje się  sprzedaży terenów po żwirowni 
„wodzisławskiej”. W związku z tym rodzi się pytanie do panów 
wnioskodawców, czy są zainteresowani w tej sytuacji, dalszą kontynuacją 
swojego wniosku, np. dzierżawą, skoro przewidują tam budowę restauracji, 
hotelu. Zadał też pytanie, czy z punktu widzenia prawa, można budować na 
terenach dzierżawionych. Nawiązując do wypowiedzi Kierownika Sekcji pana 
Romana Sasa  stwierdził, że środowisko wędkarzy, to znacząca grupa 
mieszkańców Kaniowa, którzy pracują tam od wielu lat i w związku z tym 
uważa, że nikt z radnych nie będzie się decydował na zajęcie stanowiska, które 
spowodowałoby ostry konflikt ze środowiskiem wędkarzy tej sekcji. Stwierdził 



też, że chcąc kontynuować sprawę, to jego zdaniem, musiałoby dojść do 
spotkania działaczy sekcji wędkarskiej z panami wnioskodawcami. Wówczas, 
po dojściu do porozumienia między sobą, sprawa mogłaby wrócić do Rady 
Gminy, czy Komisji. W przeciwnym razie, jeżeli nie dojdzie między tymi 
stronami do porozumienia, to dalsze kontynuowanie sprawy, nie ma większego 
sensu. Zaznaczył, że jest to jego o osobiste zdanie. Zwrócił również uwagę, że 
podstawową sprawą tych żwirowni jest zabezpieczenie interesów gminy pod 
kątem zabezpieczenia ujęcia wody pitnej. Stąd  gmina nie może sobie pozwolić 
na sprzedaż tych terenów, bo nie wiadomo, jaka będzie sytuacja z wodą w 
przyszłości.  
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek wyjaśnił, że niewłaściwym jest 
sugerowanie, że Wójt jest przeciwny sprzedaży, bo Wójt jest organem 
wykonawczym i to Rada Gminy decyduje o tym, czy sprzedać, czy nie. Na 
wspólnym posiedzeniu Komisji przewijającym się głosem było to, że ta Rada 
Gminy nie wyrazi zgody na sprzedaż tych terenów, ze względu na to, że są to 
tereny przyległe do ujęcia wody pitnej i gmina nie może się tego bogactwa 
pozbawiać. 
Przewodniczący Jerzy Zużałek podsumowując, stwierdził że sugestia 
Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gminy Jerzego Stanclika, jest uczciwym 
postawieniem sprawy, aby obie strony się dogadały. Przypomniał też, że sekcja 
wędkarska w bieżącym roku obchodzi 40-lecie istnienia i gospodarowania na 
tych terenach. Podkreślił też, że mieszkańcy są zainteresowani tym, aby mogli 
korzystać z rekreacji i wypoczynku za darmo, a jak wiadomo, komercja wiąże 
się z odpłatnością, co wywołałoby znaczny konflikt w naszym społeczeństwie.  
Pan Dariusz Pala poinformował, że są zainteresowani również dzierżawą tych 
terenów, nie tylko kupnem. 
Przewodniczący Jerzy Zużałek zamykając ten temat, jeszcze raz podkreślił, że 
sugestia radnych jest taka, aby nie wszczynać konfliktów, a wręcz przeciwnie, 
dążyć do spotkania się zainteresowanych z sekcją wędkarską celem dogadania 
się. 

 
Kontynuując punkt dotyczący informacji bieżących, Przewodniczący Jerzy 
Zużałek poinformował, że na każdym Zebraniu Wiejskim w Kaniowie przewija 
się temat kładki na rzece Białej, ułatwiającej przejście mieszkańcom Kaniowa 
skrótem do Czechowic-Dziedzic (do szkół, do zakładów pracy). Ze strony 
gminy do kładki prowadzi asfaltowa ulica Modra, zaś po drugiej stronie kładki 
są tereny należące do Czechowic-Dziedzic, porośnięte  chaszczami i pokryte 
błotem. Wielokrotnie mieszkańcy Kaniowa prosili, aby po stronie Czechowic-
Dziedzic ten dojazd poprawić. Ostatnio wpłynęło pismo od Regionalnego 
Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, w którym to RZGW stwierdza, że 
kładka na rzece Białej powinna zostać przejęta, jako mienie gminne i właściwa 
terytorialnie jednostka powinna w interesie własnych mieszkańców dbać 



zarówno o kładkę, jak i ścieżkę prowadzącą do niej. W przypadku nie przejęcia 
kładki rozpocznie się jej likwidacja.  
Przewodniczący w imieniu radnych, mieszkańców Kaniowa oraz Rady 
Sołeckiej w Kaniowie zwrócił się do Wójta Gminy o przystąpienie do rozmów i 
dokonania uzgodnień, aby nie doszło do likwidacji tej kładki, która pozbawiłaby 
mieszkańców tego skrótu do Czechowic-Dziedzic. 
Wójt Artur Beniowski stwierdził, że rozmowy będą prowadzone, bo nie 
wyobraża sobie likwidacji tej kładki, ale też nie wyobraża sobie, żeby przejąć ją 
za symboliczną nawet złotówkę, czy też w drodze negocjacji, bo zdaje sobie 
sprawę, że parędziesiąt tysięcy trzeba by było wydać na jej remont. Jednak 
zaznaczył, że na pewno zostaną podjęte działania, aby mieszkańcy gminy, a 
także miejscowości ościennych, nie pozbawiać tego przejścia. Zaznaczył przy 
tym, że również nie wyobraża sobie, aby gmina miała utrzymywać ścieżkę, po 
drugiej stronie kładki na nie swoim terenie. 
 
Kolejno odnosząc się do sprawy wędkarzy i potencjalnego zakupu, czy 
dzierżawy przez prywatnych właścicieli stwierdził, że propozycja 
Przewodniczącego Komisji Jerzego Stanclika jest bardzo słuszna i logiczna. 
Podkreślił, że ze swej strony nie wyrazi zgody na sprzedaż tych terenów, 
dlatego, że jak zostało powiedziane, tereny przy ujęciu wody są dla gminy 
terenami newralgicznymi i trzeba o nie bardzo dbać. 

 
Wójt Artur Beniowski poinformował również o bieżących sprawach takich jak: 
− ogłoszony został przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów. W tym 

miejscu podziękował sołtysom za rozniesienie ankiet, tłumaczenie 
mieszkańcom zawiłości ustawy „śmieciowej”, a także branie na swoje barki 
słusznych, czy mniej słusznych, uwag, pretensji i żali, 

− w piątek zeszłego tygodnia została podpisana umowa na kanalizację -  II etap 
Bestwina. Do pozyskania jest 3,7mln.zł, reszta to wkład  własny pożyczką 
umarzalną w 50% z WFOŚiGW. Kosztorys inwestorski na dzień dzisiejszy 
wynosi 14mln.zł. Termin realizacji zamówienia upływa z dniem 30 listopada 
2014 rok, 

− została zgłoszona do odbioru inwestycja - budowa sali sportowej w 
Kaniowie, 

− ogłoszony został przetarg na remonty cząstkowe dróg, 
− w dniu dzisiejszym wpłynęła refundacja z podatku o ok. 100tys.zł. mniejsza 

niż prognozowana. Jest to odbicie kryzysu panującego w naszym Kraju. 
Przybliżył artykuł z Kroniki, w którym podane są działania wójtów w 
powiecie bielskim, zmierzające do uzyskania oszczędności na swoim terenie 
działania (wyłącznie świateł w porze nocnej, likwidacja oddziałów 
szkolnych, i.inn.), 

− odpady komunalne będą odwożone do instalacji regionalnej, jaką jest ZGO w 
Bielsku-Białej 



 
Zastępca Wójta Stanisław Wojtczak nawiązał do dwóch projektów uchwał, 
które zostały wycofane z dzisiejszej sesji dotyczące: 
− nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 

upowszechniania i ochrony kultury w Gminie Bestwina, 
− określenia zasad i trybu przyznawania nagród sportowych i wyróżnień za 

osiągnięcia w działalności sportowej, 
i wyjaśnił, że w projekt uchwały dotyczący nagród w dziedzinie sportu został 
zmodyfikowany, uwzględniający wszystkie sugestie sygnalizowane na 
wspólnym posiedzeniu Komisji. Zarządzeniem Wójta obydwa projekty uchwał 
poddane zostaną konsultacjom z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Po odbytych 
konsultacjach, projekty ponownie zostaną przedstawione na Komisji, przed 
kolejną sesją. 
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek zapytał radnych, czy wnoszą jeszcze inne 
uwagi do tych projektów uchwał, przed konsultacjami. 
Wobec braku inny propozycji Przewodniczący Jerzy Zużałek zgłosił swoje 
uwagi do projektu uchwały dotyczącego  nagród w dziedzinie sportu: 
− nie zgodził się z zapisem: w przypadku osiągnięć zbiorowych przyznaje się 

nagrodę dla zespołu w wysokości przysługującej nagrody indywidualnej. 
Uważa, że powinien to być iloczyn nagrody indywidualnej.   

− nie zgodził się z zapisem, że nagroda przyznawana będzie raz na cztery lata. 
Uważa, że jest to wysoce niesprawiedliwe w stosunku do drugiego projektu 
uchwały, gdzie nagrody przyznawane są co roku. 

Zastępca Wójta Stanisław Wojtczak wyjaśni, że do tych projektów uchwał są 
dwie różne ustawy. W dziedzinie sportu, ustawa nie reguluje częstotliwości 
przyznawania nagród, zaś w ustawie o prowadzeniu działalności kulturalnej taki 
wymóg jest zapisany.  
Przewodniczący Jerzy Zużałek zaproponował także, aby w projekcie uchwały 
dotyczącym nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 
upowszechniania i ochrony kultury w Gminie Bestwina, zastąpić wyrazy „ 
nagrody Gminy Bestwina”, wyrazami „nagrody Wójta Gminy Bestwina” oraz 
wyraz „organizator” również zastąpić wyrazami „Wójt Gminy Bestwina”. 
Przewodniczący Jerzy Zużałek nawiązując do trzeciego projektu uchwały 
zdjętego z porządku obrad w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie 
Janowice, przypomniał, że na wniosek Komisji stałych Rady Gminy Bestwina 
został ponownie skierowany do decyzji Zebrania Wiejskiego w Janowicach. 
Ad.9 
W ramach wniosków i zapytań radnych oraz rad sołeckich Przewodniczący 
Rady Gminy Jerzy Zużałek w pierwszej kolejności odczytał wnioski z posiedzeń 
rad sołeckich: 
Wnioski Rady Sołeckiej w Bestwince (Prot. z 04.02.2013 – załącznik nr 21 do 
nin. protokołu). 



1. Utwardzić ulicę Ładną. 
2. Wyremontować ulice: Floriana, Olchową, Braci Dudów, drugą część ul. św. 

Floriana, Dankowicką i Sportową. 
3. Zadbać o odpowiednie odwodnienie ulicy Olchowej. 
4. Wykonać termomodernizację Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bestwince 

wraz z budową miejsc parkingowych. 
5. Dokończyć porządkowanie brzegów rzeki Łękawki i zadbać o to, aby 
ŚZMiUW usunął drzewa z jej koryta. 

6. Przebudować mostek przy skrzyżowaniu ulic Dankowickiej i Ślosarczyka. 
7. Zadbać o odwodnienie ul. Sebastiana. 
Wnioski Rady Sołeckiej w Kaniowie (Prot. z 19.02.2013 – załącznik nr 22 do 
nin. protokołu). 
1. Poczynić starania wyłonienia ewentualnego inwestora dla zagospodarowania 

terenów po wysypisku śmieci i składowisku pyłów wywodzącego się z 
terenów gminnych dla zapewnienia całkowitego wpływu podatkowego do 
naszej gminy. 

2. Niezwłocznie przystąpić do oczyszczenia i konserwacji rowów i cieków 
wodnych na szkodach górniczych. 

3. Przeprowadzić skracanie wysokich drzew przydrożnych, które stwarzają 
zagrożenie ruchu drogowego, jak i pobliskim budynkom, mając na uwadze 
częste silne wichury. 

4. Zająć stanowisko przez władze gminne w kwestii przebiegu ulicy Wiślanej. 
5. Rozważyć przez władze gminne, możliwości przejęcia na rzecz gminy kładki 

na rzece Białej. 
 
Ustne wnioski złożyli: 
 
Radna Wioleta Gandor   
− zwróciła się do radnych powiatowych o wparcie w staraniach o remont 

trzech dróg powiatowych w Bestwince: Olchowej. Św.Floriana i 
Dankowickiej. 

Radny Anatol Faruga  
− zwrócił uwagę, że w projekcie remontu ulicy Szkolnej, nie została ujęta 

przekładka chodnika, jadąc od ulicy Krakowskiej w stronę szkoły po prawej 
stronie. Wnioskował o doprowadzenie do remontu tego chodnika. Prosił 
również o poprawienie wystających studzienek na ulicy Szkolnej.  

Radna Maria Maroszek 
− przypomniała, że Rada Sołecka w Bestwinie złożyła wniosek do Wójta 

Gminy o postawienie lustra przy wyjeździe z ulicy Ofiar Wojny na ulicę 
Bialską, 

− wnioskowała o rozważenie połączenia ulicy Lipowej z ulicą Akacjową ze 
względów bezpieczeństwa, 

 



Radny Jerzy Stanclik 
− z uwagi na trudności parkingowe wynikłe z powodu prowadzonych prac 

związanych z modernizacją otoczenia przy Ośrodku Zdrowia w Bestwinie, 
prosił o takie wykonywanie tych prac, aby był zabezpieczony chociażby 
parking prowizoryczny,  

Radny Grzegorz Kołodziejczyk 
− zapytał, czy były prowadzone rozmowy z panem Niemczykiem na temat 

zamiany gruntów położonych przy Ośrodku Rekreacji i Sportów Wodnych w 
Kaniowie, aby odzyskać grunt pod parking, 

Radny Łukasz Furczyk 
− prosił radnego powiatowego pana Józefa Maziarza o pomoc w załatwieniu 

spraw: 
� aby jeszcze przed remontem ulicy Krzywolaków  i Czechowickiej, załatać 

dziury na tych drogach,  
� zapytać, jak zakończyła się sprawa pomalowania parkingu między 

kościołem a szkołą w Kaniowie 
� poczynienie starań o wykonanie podwyższonego przejścia dla pieszych w 

rejonie szkoły w Kaniowie 
Radny Stanisław Nycz 
− w imieniu mieszkańców ulicy Korczaka prosił o zawieszenie jednej lampy  

ulicznej, 
Radny Andrzej Wojtyła 
− ponowił prośbę o remont kładek: z ulicy bocznej Krakowskiej na ulicę 

Kościelną oraz na ulicy Godynia w Bestwinie, 
− prosił o ponowne rozpatrzenie sprawy o odwodnienie ulicy Kościelnej przy 

osuwisku (prośba do radnego powiatowego Józefa Maziarza), 
− zapytał o przetarg na remonty dróg utwardzonych, 
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek 
− zgłosił opadniętą lampę na „Orliku” 
− poruszył problem remontu dróg ze środków powodziowych (ulica 

Jawiszowicka po stronie Gminy Wilamowice wyremontowana z tych 
środków, po stronie gminy droga prawie nieprzejezdna), 

 
Radny Rady Powiatu Bielskiego Józef  Maziarz odnosząc się do wniosków, 
poinformował, że na ostatniej sesji Rady Powiatu złożył interpelację odnośnie 
położenia nakładki asfaltowej na ulicy Jawiszowickiej w Kaniowie (200m), na 
ulicy Górskiej w Janowicach (300m), wykonanie pasów spowalniających przy 
szkole w Kaniowie, 
Poinformował też, że dyrektor ZDP w Bielsku-Białej obiecał, że z chwilą 
poprawy pogody ruszą prace przy remoncie skrzyżowania ulicy Czechowickiej i 
Krzywolaków. 



Nawiązując do kładki na rzece Białej, poinformował, że w listopadzie ubiegłego 
roku na sesji Rady Powiatu, złożył interpelację w tej sprawie na ręce Starosty 
wraz z podpisami 300 mieszkańców. Starosta odpowiedział, że po stronie 
czechowickiej jest trzech właścicieli: Skarb Państwa, WZIR i BPTL. Starosta 
zwróci się do pozostałych właścicieli o remont swoich odcinków i wówczas 
Starosta (Skarb Państwa) dołoży się, aby wyremontować swój odcinek. 
Przekazał również, że w najbliższym czasie na terenie gminy Bestwina 
rozpoczyna swoją działalność Polski Komitet Pomocy Społecznej. Jest to duża 
organizacja charytatywna, jedna  z największych działających w Polsce obok 
PCK, Caritasu. Organizacja ta już uzyskała przychylność Wójta, Urzędu Gminy 
oraz jednostek OSP. Organizacja będzie współpracowała przede wszystkim z 
Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. PKPS działa na zasadzie 
wolontariatu i dlatego radny powiatu Józef Maziarz prosił wszystkich chętnych, 
którzy chcieliby poświęcić swój czas na taką działalność, o kontakt z nim. 
 
Sołtys sołectwa Kaniów Marek Pękala  prosił o: 
− wykonanie przepust na  ulicy Łabędziej, 
− remont schodów do ”Domu Gromadzkiego”, 
− wykonanie przepustu (studzienka) na ulicy Gawlików, 
− cząstkowe naprawy dróg, 
− oświetlenie na ulicy Mirowskiej i Łabędziej, 
− wyposażenie jednostek OSP w plandeki, które są potrzebne do 

zabezpieczenia zerwanych dachów podczas wichur, 
− naprawienie przepustu na terenie Parku Wiejskiego oraz prosił Wójta, aby 

wspomógł finansowo, doprowadzenie do drożności tego odcinka,  
Mieszkaniec Bestwiny Jan Ślosarczyk zgłosił pęknięcia na ul. Witosa. 
Ad. 10 
Przewodniczący Jerzy Zużałek odczytał odpowiedź Dyrektora CKSiR  
Grzegorza Bobonia skierowaną do Sołtysa sołectwa Kaniów dotyczącą zakresu 
obowiązków gospodarza Parku Wiejskiego w Kaniowie: 
− do Parku Wiejskiego w Kaniowie nie jest przypisany odrębny pracownik 

(gospodarz), 
− opiekę nad Parkiem Wiejskim sprawuje Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji 

w Bestwinie poprzez pracownika technicznego, który w zakresie swoich 
obowiązków ma zapis mówiący o bieżącym utrzymaniu czystości i porządku 
m.inn. na terenie wspomnianego obiektu (koszenie, grabienie, drobne prace 
konserwatorskie w razie potrzeby). Pismo stanowi załącznik nr 23 do nin. 
protokołu. 
 
Odpowiedzi na niektóre wnioski i zapytania z obecnej sesji udzielił Wójt 
Artur Beniowski: 



− trwały rozmowy z panem Niemczykiem, ale jak dotąd bezskutecznie. 
Rozmowy te zostaną wznowione. Dotąd pan Niemczyk nie był 
zainteresowany proponowanymi terenami na zamianę. 

− zakup plandek – co roku Komendant Gminny OSP daje zapotrzebowanie 
sprzętowe w ramach działalności bojowej opłacanej przez gminę Bestwina. 
Zapotrzebowanie to przewyższa możliwości finansowe zaplanowane w 
budżecie gminy na ten cel. Dlatego też drogą eliminacji, mniej bądź bardziej 
potrzebnych rzeczy, Komendant eliminuje zakup plandek, bo najlepiej jest 
zorientowany, czego potrzeba najbardziej. 

− lampa na „Orliku” – na koniec marca br. zwołany jest przegląd gwarancyjny 
na tym obiekcie i lampa ta będzie naprawiona. 

− lampa uliczna na ulicy Korczaka – będzie problem rozpoznany, czy zadanie 
to znalazło się w wykazie najpotrzebniejszych zadań złożonych przez 
sołtysów. 

Na pozostałe wnioski i zapytania Wójt udzieli odpowiedzi na kolejnej sesji. 
 
Radny Jan Stanclik – sołtys sołectwa Janowice zaprosił na Zebranie Wiejskie w 
Janowicach, które odbędzie się w dniu 14 kwietnia br. o godz. 10:00 w OSP, 
Sołtys sołectwa Kaniów Marek Pękala zaprosił na Zebranie Wiejskie w 
Kaniowie, które odbędzie się w dniu 21 kwietnia br. o godz. 10:15 w Szkole 
Podstawowej w Kaniowie. 
Ad. 11 
Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad, Przewodniczący Jerzy 
Zużałek dziękując za udział w obradach, za dyskusję, zamknął XXVIII sesję 
Rady Gminy Bestwina w dniu 7 marca 2013 roku. 
Sesja rozpoczęła się o godz. 15:00 a zakończyła o godz. 17:05. 
 
Protokolant:                  Sekretarz obrad:   
Insp. Irena Glądys      Radny  Jerzy Stanclik 
 
 
 
 


