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Bestwina, dn. 7 lutego  2013r. 
 
 

P r o t o k ó ł  Nr XXVII/2013 
 

z  sesji Rady Gminy Bestwina odbytej w dniu 7 lutego 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%.  
Protokół obejmuje uchwały Rady Gminy Bestwina od Nr XXVII/199/2013 do                      
Nr XXVII/210/2013. 
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                               

28 grudnia 2012 r. 
5. Wręczenie medali mieszkańcom gminy „Za zasługi dla obronności kraju” 

nadanych decyzją Ministra Obrony Narodowej. 
6. Informacja Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym. 
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

1) zmiany Uchwały Nr XXV/193/2012 Rady Gminy Bestwina z dnia                   
13 grudnia 2012r. w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Bestwina na lata 2013 – 2020, 

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

3) podziału Gminy Bestwina na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, 
granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych, 

4) powołania komisji konkursowej na stanowisko Kierownika Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bestwinie, 

5) przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina,  

6)  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Bestwina w sołectwie Bestwina, 

7)  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Bestwina w sołectwie Janowice, 

8) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność 
Gminy Bestwina, 
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9) wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się                  
o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, 

10) określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
11) zatwierdzenia ramowego planu pracy  Rady Gminy Bestwina oraz komisji 

stałych na 2013 rok 
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, 
Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Bielskiego Bogusława Stolarczyka, 
radnych powiatowych: Józefa Maziarza i Grzegorza Bobonia, prezesa PK 
„Kombest” Wacława Waliczka, Redaktora Naczelnego „Magazynu Gminnego” 
Sławomira Lewczaka, redaktora gazety ”Region” Pawła Hetnała. Szczególnie, 
zaś  przywitał mieszkańców, którym nadano srebrne medale „Za Zasługi dla 
Obronności Kraju oraz  Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Bielsku-Białej 
ppłk Andrzeja Rajczyka a także animatorów i twórców kultury: pana Sławomira 
Ślósarczyka    oraz pana Jakuba Foltaka. 
 
Otworzył XXVII sesję Rady Gminy Bestwina w dniu 7 lutego 2013 roku.  
Na podstawie posiadanej listy obecności stwierdził prawomocność obrad.  
Na ustawowy stan 15 radnych, obecnych było 15radnych.  
Ad.2 
Sekretarzem obrad, zgodnie z harmonogramem, jednogłośnie wybrany został 
radny Jan Stanclik. 
Ad.3 
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek przedstawił porządek obrad, 
jednocześnie zgłaszając wniosek Wójta o rozszerzenie punktu piątego – 
podjęcie uchwał –  o dodatkowy projekt uchwały w sprawie: udzielenia 
pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska–Białej na 
dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom 
Alkoholowym w Bielsku – Białej. Porządek obrad, który otrzymali radni 
stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu. 
Następnie zapytał, czy są inne propozycje. 
Wobec braku innych propozycji i uwag Przewodniczący Jerzy Zużałek poddał 
pod głosowanie wniosek Wójta Gminy o wprowadzenie do porządku obrad 
dodatkowego projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 
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postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska–Białej na dofinansowanie 
działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku – 
Białej. 
W wyniku głosowania wniosek został przyjęty 15 głosami „za” tj. jednogłośnie. 
Przewodniczący poinformował, że ten projekt uchwały będzie rozpatrywany 
jako pierwszy, ponieważ wiąże się z kolejnymi uchwałami finansowymi na 
2013 rok. 
Kolejno Przewodniczący poddał pod głosowanie rozszerzony porządek obrad. 
Porządek obrad został przyjęty 15 głosami „za”, tj. jednogłośnie. 
Rozszerzony 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                               

28 grudnia 2012 r. 
5. Wręczenie medali mieszkańcom gminy „Za zasługi dla obronności kraju” 

nadanych decyzją Ministra Obrony Narodowej. 
6. Informacja Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym. 
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

1) udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta 
Bielska–Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania 
Problemom Alkoholowym w Bielsku – Białej. 

2) zmiany Uchwały Nr XXV/193/2012 Rady Gminy Bestwina z dnia                   
13 grudnia 2012r. 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 2012r.  

4) podziału Gminy Bestwina na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, 
granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych, 

5) powołania komisji konkursowej na stanowisko Kierownika Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bestwinie, 

6) przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina,  

7)  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Bestwina w sołectwie Bestwina, 

8)  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Bestwina w sołectwie Janowice, 

9) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność 
Gminy Bestwina, 

10) wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się                  
o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, 

11) określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
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12) zatwierdzenia ramowego planu pracy  Rady Gminy Bestwina oraz komisji 
stałych na 2013 rok 

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 28 grudnia 2012 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 
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek udzielił głosu Wojskowemu 
Komendantowi  Uzupełnień w Bielsku-Białej ppłk. Andrzejowi Rajczykowi. 
Wojskowy Komendant Uzupełnień ppłk. Andrzej Rajczyk podziękował za 
ujęcie w porządku obrad tego przedsięwzięcia, które jest dla strony wojskowej 
bardzo ważne, ponieważ tak, jak co roku na ich terenie administrowanym są 
uroczyście wręczane medale „Za Zasługi dla Obronności Kraju” rodzicom, 
których synowie wzorowo pełnili służbę wojskową. Wyjaśnił, że medal nadaje 
Minister Obrony Narodowej na wniosek Wojskowego Komendanta Uzupełnień 
z administrowanego terenu. Nadaje się go w dwóch stopniach: srebrnym i 
złotym. Srebrny dotyczy rodziców, których trzech i czterech synów wzorowo 
pełniło służbę wojskową, zaś medal złoty dotyczy rodziców, których pięciu 
synów wzorowo pełniło służbę wojskową.  
Kolejno ppłk. Andrzej Rajczyk poprosił wszystkich o powstanie, a następnie 
odczytał wyciąg z decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr 2225/Kat z 16 
października 2012 roku, który na podstawie  ustawy o ustanowieniu medalu „Za 
zasługi dla Obronności Kraju”, w uznaniu zasług położonych w dziedzinie 
rozwoju i umacniania obronności Rzeczypospolitej Polskiej, nadał srebrne 
medale dla: Walerii Furczyk oraz Zofii i Kazimierza Stanclik.  
Wyróżnionych poprosił o wystąpienie, zaś w asyście Przewodniczącego Rady 
Jerzego Zużałka i Wójta Gminy Artura Beniowskiego złożył uhonorowanym 
gratulacje wręczając medale i bukiety kwiatów. Wykonano również wspólne 
pamiątkowe zdjęcie.  
 
Drugim uroczystym akcentem było wyróżnienie pana Jakuba Foltaka oraz 
Sławomira Ślósarczyka za całokształt działalności artystycznej, dotychczasowe 
zaangażowanie w promocję gminy Bestwina, a także powiatu. Wójt Gminy 
Artur Beniowski Przypomniał, że w dniu 1 lutego odbyła się w Starostwie 
Powiatowym w Bielsku-Białej uroczystość, na której spotkali się twórcy, 
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animatorzy i działacze kultury. Również podczas tego spotkania doceniono 
powyższe osoby. Wójt pokrótce przybliżył działalność obu panów. 
Pan Sławomir Ślósarczyk – twórca i kontynuator kultury regionalnej. Dzięki 
jego determinacji i zaangażowaniu został odtworzony strój laski, który 
obowiązywał na naszych terenach. Obecnie strój, który jest ubierany przy 
każdych większych i mniejszych uroczystościach.  
Pan Jakub Foltak – członek i wokalista zespołu „The Shivers”oraz kilku innych 
programów muzycznych. Brał udział w ogólnopolskim konkursie telewizyjnym 
„The voice of Poland”, gdzie doszedł do półfinału tego turnieju. 
Wójt Artur Beniowski wspólnie z Przewodniczącym Rady Jerzym Zużałkiem 
złożyli panom gratulacje i podziękowania, wręczając pamiątkowe patery. 
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek dodał, że jest mu niezmiernie miło, 
że zarówno pan Sławek, jak i pan Jakub byli wcześniej już laureatami nagrody 
Rady Gminy Bestwina i jak widać nie poprzestali na tym, ale  w dalszym ciągu 
są doceniani przez coraz wyższe gremia. 
Wójt Artur Beniowski przypomniał, że poprzedniczką, która została 
uhonorowana na poprzedniej sesji jest pani Teresa Lewczak - Dyrektor Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Bestwinie. Uhonorowanie otrzymała od Starosty 
Bielskiego, Wojewody i Ministra za działalność kulturalną poprzez działalność 
biblioteczną. 
 
Po zakończeniu tej uroczystej chwili, Przewodniczący ogłosił 10 minut przerwy. 
Po przerwie wznowiono obrady. 
Ad.6 
Informacje  z działalności międzysesyjnej w okresie od 28 .12. 2012r. do 
7.02.2013. złożył Wójt Artur Beniowski. 
• W omawianym okresie w ramach przyjmowania stron przyjął dwudziestu 

ośmiu interesantów. 
• Podpisał cztery umowy dotyczące funkcjonowania LGR. 
• Reprezentował Urząd  Gminy „na zewnątrz” na trzynastu spotkaniach na 

terenie gminy, powiatu i województwa. 
• Dziesięć razy był w urzędach : wojewódzkim, marszałkowskim, u 

Prezydenta Miasta Bielsko-Biała w sprawach związanych z kwestiami 
dofinansowania inwestycji i perspektywami dalszego rozwoju gminy 
Bestwina. 

Informacja stanowi również załącznik nr 5 do nin. protokołu. 
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 5 lutego 2013r. przy udziale 15 radnych, przedstawiał 
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek. Wyjaśnień do projektów uchwał 
udzielali: Wójt Gminy Artur Beniowski, Zastępca Wójta Stanisław Wojtczak 
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oraz Kierownik Referatu Gospodarki, Budownictwa i Ochrony Środowiska 
Alicja Grygierzec. 
Projekty  uchwały dotyczyły:  
1) udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska–

Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom 
Alkoholowym w Bielsku – Białej. 

• Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Wójt Gminy Artur Beniowski 
informując, że zgodnie z porozumieniem gminy Bestwina z Ośrodkiem 
Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym jest wyszczególniona kwota w 
wysokości 6 860,00zł. Niemniej, aby kwota ta mogła być przelana musi być 
podjęta stosowna uchwała.  

• Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy 
nie wniosły uwag i pozytywnie, jednogłośnie  zaopiniowały projekt uchwały  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla 
Miasta Bielska–Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka 
Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku – Białej.  

• Brak głosów w dyskusji. 
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem 
uchwały. 
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXVII/199/2013 w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska–Białej na 
dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom 
Alkoholowym w Bielsku – Białej – została przyjęta 15 głosami „za”, tj. 
jednogłośnie.  
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu. 

 
2) zmiany Uchwały Nr XXV/193/2012 Rady Gminy Bestwina z dnia                   

13 grudnia 2012r. 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 2012r.  

• Wyjaśnień do tych dwóch projektów uchwał (2, 3) udzielił Wójt Gminy 
Artur Beniowski informując, że na posiedzeniu Komisji nie było fizycznie 
tych projektów uchwał, a jedynie były one wstępnie omówione. Zaznaczył, 
że zmiany dotyczą zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2013 rok o 
kwotę 488,16zł. w dziale 756 – dochody od osób prawnych, od osób 
fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz 
wydatki związane z ich poborem, z tytułu zwiększenia planu odsetek od 
nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. 
O tą kwotę zwiększa się wydatki w dziale 758 – Różne rozliczenia na 
wydatki związane z realizacją statutowych zadań. 
Dokonuje się natomiast przeniesienia między działami: 
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z działu 600 –Transport i łączność kwotę 800 000,00zł – z wydatków 
majątkowych: inwestycje i zakupy inwestycyjne 
do działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo kwotę 800 000,00zł na wydatki 
majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne – na zadanie inwestycyjne: 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina etap II Bestwina. 
Przeniesienie to jest konieczne, ponieważ w najbliższych miesiącach będzie 
podpisywana umowa z Urzędem Marszałkowskim na II etap kanalizacji -
sołectwo Bestwina na obszarze od Bestwinki do granicy z ulicą Krakowską i 
żeby uruchomić możliwość zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska na zabezpieczenie wkładu własnego, musi 
być w budżecie ten zapis wprowadzony.                     
Budżet po wprowadzonych zmianach wyniesie: 
po stronie dochodów – 31 471 360, 96zł 
po stronie wydatków 29 998 611,45zł 

• Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy 
nie wyrażały opinii do tych dwóch projektów uchwał z uwagi na brak tych 
projektów. 

• Przewodniczący Jerzy Zużałek otworzył dyskusję nad tymi dwoma 
projektami uchwał.  
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący Jerzy Zużałek 
przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwał. 

W wyniku głosowania: 
Uchwała Nr XXVII/200/2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/193/2012 
Rady Gminy Bestwina z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie  Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Bestwina na lata 2013 – 2020 – została przyjęta 
15 głosami „za”, tj. jednogłośnie.  
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu. 
Uchwała Nr XXVII/201/2013 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej 
Gminy Bestwina na rok 2013 Nr XXV/194/2012 Rady Gminy Bestwina z 
dnia 13 grudnia 2012r.  
– została przyjęta 15 głosami „za”, tj. jednogłośnie.  
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu. 

 
4) podziału Gminy Bestwina na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, 

granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych, 
• Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Zastępca Wójta Gminy Stanisław 

Wojtczak informując, że ten projekt uchwały wynika z nowego Kodeksu 
Wyborczego z 5 stycznia 2011 roku, który nakłada na rady gminy obowiązek 
podjęcia uchwały w sprawie podziału gminy na obwody głosowania. W 
poprzedniej Ordynacji Wyborczej, która obowiązuje do wyborów w 
przyszłym roku, obwody głosowania ustalał wójt w drodze zarządzenia. 
Poinformował również, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany 
przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Bielsku-Białej. 
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• Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy 
nie wniosły uwag i pozytywnie, jednogłośnie  zaopiniowały projekt uchwały  
w sprawie podziału Gminy Bestwina na obwody głosowania i ustalenia ich 
numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych. 

• Brak głosów w dyskusji. 
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem 
uchwały. 
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXVII/202/2013 w sprawie podziału 
Gminy Bestwina na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i 
siedzib obwodowych komisji wyborczych – została przyjęta 15 głosami „za”, 
tj. jednogłośnie.  
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu. 

 
5) powołania komisji konkursowej na stanowisko Kierownika Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bestwinie, 
• Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Wójt Gminy Artur Beniowski 

informując, że w związku z rozwiązaniem umowy z dotychczasową 
kierownik SP ZOZ w Bestwinie, Rada Gminy, jako organ założycielski tejże 
jednostki, musi w trybie uchwały powołać komisję konkursową na to 
stanowisko. Propozycja jest taka, aby w skład Komisji konkursowej 
wchodzili: przewodniczący komisji stałych Rady Gminy: Jerzy Stanclik, 
Łukasz Furczyk, Benedykt Kohut, Maria Maroszek, dr n. med. Franciszek 
Maga, jako przedstawiciel Ośrodka Zdrowia w Bestwinie oraz radny 
Stanisław Nycz, jako członek Rady Społecznej SP ZOZ w Bestwinie.                    
Z ramienia Urzędu Gminy Bestwina został zaproponowany Zastępca Wójta 
Stanisław Wojtczak. Jest również propozycja, aby przewodniczącym tej 
Komisji został radny Jerzy Stanclik. 

• Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy 
nie wniosły uwag i pozytywnie, jednogłośnie  zaopiniowały projekt uchwały  
w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko Kierownika 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bestwinie. 

• Brak głosów w dyskusji. 
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem 
uchwały. 
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXVII/203/2013 w sprawie powołania 
komisji konkursowej na stanowisko Kierownika Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bestwinie – została przyjęta 15 
głosami „za”, tj. jednogłośnie.  
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu. 

 
6) przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina,  
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7) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Bestwina w sołectwie Bestwina, 

 
8) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Bestwina w sołectwie Janowice, 
 
• Wyjaśnień do tych trzech projektów uchwał (6, 7, 8) udzielił Wójt Artur 

Beniowski informując, że te trzy projekty uchwał dotyczą realizacji w latach 
następnych, przebudowy gazociągu wysokoprężnego, który przebiegać 
będzie przez sołectwo Janowice i Bestwina. Opracowana jest dokumentacja 
przez firmę GAZ-SYSTEM, która w ubiegłym roku miała okazję się 
zaprezentować na jednym z posiedzeń Rady Gminy Bestwina. W pierwszej 
kolejności należy w tej kwestii przystąpić do zmiany studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina, a następnie 
przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Bestwina w sołectwie Bestwina i Janowice. Zaznaczył 
też, że zmiany byłyby finansowane przez firmę wykonawczą, a nie przez 
Urząd Gminy. 

• Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy 
nie wniosły uwag i pozytywnie, jednogłośnie  zaopiniowały wszystkie trzy 
projekty uchwał, tj.:  
− w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina. 
− w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina w sołectwie Bestwina 
− w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina w sołectwie Janowice 
Brak głosów w dyskusji. 

• Przewodniczący Jerzy Zużałek otworzył dyskusję nad tymi trzema 
projektami uchwał.  
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący Jerzy Zużałek 
przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwał. 

W wyniku głosowania: 
 
 

Uchwała Nr XXVII/204/2013 w sprawie przystąpienia do zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Bestwina – została przyjęta 15 głosami „za”, tj. jednogłośnie.  
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do nin. protokołu. 

  
Uchwała Nr XXVII/205/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina w 
sołectwie Bestwina – została przyjęta 15 głosami „za”, tj. jednogłośnie.  
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Uchwała stanowi załącznik nr 12 do nin. protokołu. 
 
Uchwała Nr XXVII/206/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina w 
sołectwie Janowice – została przyjęta 15 głosami „za”, tj. jednogłośnie.  
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do nin. protokołu. 

 
9) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy 

Bestwina, 
• Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Wójt Artur Beniowski informując, 
że jest to nieruchomość nie posiadająca dostępu do drogi publicznej. Z jednej 
strony ograniczona ciekiem wodnym, przez nieruchomość przebiega rów 
melioracyjny. Do tej pory była użytkowana przez właścicieli działki do niej 
przylegającej. Nieruchomość ta należała do Skarbu Państwa, zaś po 
komunalizacji została przeniesiona na własność gminy Bestwina. Podkreślił, 
że do jej zbycia obecnym użytkownikom, wymagana jest stosowna uchwała 
Rady Gminy, która na to zezwala. Jest również pozytywna opinia Spółki 
Melioracyjnej pod warunkami utrzymania i konserwacji rowu, który przez tą 
działkę przebiega. 

• Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy 
nie wniosły uwag i pozytywnie, jednogłośnie  zaopiniowały projekt uchwały  
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Bestwina. 

• Brak głosów w dyskusji. 
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem 
uchwały. 
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXVII/207/2013 w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Bestwina – 
została przyjęta 15 głosami „za”, tj. jednogłośnie.  
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do nin. protokołu. 

 
10) wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się                  

o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 
i transportu nieczystości ciekłych, 

• Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Wójt Artur Beniowski informując, 
że jest to uchwała tzw. „techniczna”. Chodzi o to, aby przedsiębiorcy, chcący 
zajmować się tego typu działalnością, wiedzieli jakie powinni  spełniać 
wymogi zarówno pod względem wyposażenia swojego sprzętu, jak i w 
zakresie  zabiegów przy wywożeniu nieczystości. 

• Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy 
nie wniosły uwag i pozytywnie, jednogłośnie  zaopiniowały projekt uchwały  
w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się                  
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o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 
i transportu nieczystości ciekłych. 

• Brak głosów w dyskusji. 
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem 
uchwały. 
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXVII/208/2013 w sprawie wymagań 
jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i 
transportu nieczystości ciekłych – została przyjęta 15 głosami „za”, tj. 
jednogłośnie.  
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do nin. protokołu. 

 
11) określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
• Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Wójt Artur Beniowski 

przypominając, że pierwotna kwota stawek za odpady segregowane wynosiła 
10,50zł, zaś za zmieszane 19,00zł i była poddana konsultacjom społecznym. 
W trakcie konsultacji wpłynęło 16 ankiet. Wójt stwierdził, że po 
przeprowadzeniu rozmów z Miastem Bielsko-Biała i Zakładem Gospodarki 
Odpadami, zdecydował się na obniżenie stawki i stawka ta została 
zaproponowana w wysokości 8,00zł za odpady segregowane i 17,00zł za 
zmieszane. Zaznaczył, że kwota 8,00zł jest kwotą minimalną, jaką można 
zastosować. Za przykład podał Miasto Pszczyna, która po przetargu ustaliła 
kwotę 8,50zł, pomimo, że ramy tej ustawy stosuje już od lat. 

• Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy 
nie wniosły uwag i pozytywnie  zaopiniowały projekt uchwały  w sprawie 
określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wynik 
głosowania 13 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 2 głosy „wstrzymujące 
się”. 

• W dyskusji głos zabrali: 
Radny Anatol Faruga podzielił się z postrzeżeniami i obawami mieszkańców 
w zakresie gospodarki odpadami, a przede wszystkim dużym 
zainteresowaniem stawkami za odbiór tych odpadów.  
Wójt Artur Beniowski jeszcze raz podkreślił, że w powiecie bielskim na 
chwilę obecną żadna gmina nie ustaliła stawki poniżej 8,00zł. Wyjaśnił też, 
że w ramach tej opłaty będzie funkcjonowała zbiórka dwa razy do roku 
odpadów wielkogabarytowych.  
Nawiązując do wypowiedzi radnego Anatola Farugi, stwierdził, że coraz 
więcej mieszkańców będzie pytywać i będzie oczekiwać od radnych, 
sołtysów i urzędu, odpowiedzi. Dlatego też zwrócił się do Przewodniczącego 
Rady Gminy z propozycją zwołania wspólnego posiedzenia Komisji z 
udziałem sołtysów, na którym szczegółowo omówione zostałyby ważne 
informacje, które należałoby przekazywać mieszkańcom podczas spotkania z 
nimi w terenie.  
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Ponadto Wójt zaproponował, aby również na to wspólne posiedzenie 
zaprosić Komendanta Policji w Czechowicach-Dziedzicach, który 
przedstawiłby wizualnie i bardziej obrazowo, zakres i statystykę działań 
Policji za rok 2012. 
Przewodniczący Jerzy Zużałek przychylił się do propozycji i dodatkowo 
zaproponował, aby informacje dla mieszkańców umieścić na stronach 
internetowych. 
Radny Stanisław Nycz zapytał ile razy w miesiącu odpady będą wywożone. 
Wójt Artur Beniowski wyjaśnił, że zależeć będzie to od rodzaju odpadów i 
przypomniał, że terminy są o kreślone w regulaminie, który został przyjęty 
na sesji  grudniowej. 
Dodał też, że informacje dla mieszkańców będą nie tylko stronach 
internetowych, ale również w „Magazynie Gminnym” i w formie ulotek 
dostarczanych do domów, a także informacje będą przekazywane przez 
księży. Będą też wszędzie podawane numery telefonów do kontaktowania się 
z Urzędem Gminy. 
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek zapytał, czy odpady będą oddawane w 
workach, czy też będzie możliwość stosowania kubłów, jak dotychczas. 
Kierownik Referatu GB Alicja Grygierzec poinformowała, że firma ma 
obowiązek dostarczenia worków, ale można też w porozumieniu z firmą, 
kupić lub wydzierżawić kubeł. 
Radny Jerzy Stanclik zaproponował, aby wspólne posiedzenie Komisji 
odbyło się po zwiedzeniu Zakładu Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej. 
Sołtys sołectwa Kaniów Marek Pękala przypomniał, że w najbliższym czasie 
będą roznoszone decyzje podatkowe i dobrze byłoby, aby wspólne 
posiedzenie odbyło się jak najszybciej. 
Wójt Artur Beniowski wyjaśnił, że zależy to kiedy ZGO ustali termin 
zwiedzania. Ze swej strony również chciałby, aby spotkanie odbyło się jak 
najszybciej. 
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek odnosząc się do projektu uchwały 
stwierdził, że podtrzymuje swoje zdanie powiedziane na wspólnym 
posiedzeniu  Komisji. Zaznaczył, że był za tym, aby stawka naliczana była 
od mieszkańca. Stwierdził jednak, iż  zdaje sobie sprawę z tego, że jest jakaś 
liczba mieszkańców danego gospodarstwa, gdzie z każdym członkiem tych 
śmieci przybywa, ale też jest pewna granica, kiedy wraz ze zwiększoną 
liczbą mieszkańców tych śmieci nie przybywa. Za przykład podał kupno  
jednej bułki, gdzie opakowanie na nią będzie takie, jakby kupił ich np. pięć 
lub sześć. Również  inne artykuły będą zapakowane w takie samo 
opakowanie przy zakupie jednej sztuki czy np. pięciu. Z uwagi na to, iż nie 
chce utrudniać procesu uchwalania uchwały, bo musi ona być podjęta w 
określonym czasie,  nie zgłosi wniosku, aby od pięciu osób stosować inną 
stawkę, ale w zamian za to chciałby deklaracji od Wójta, że po przetargu 
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przystąpi do ponownego przeliczenia i ustalenia być może niższych stawek  
np. od: piątego, szóstego czy siódmego mieszkańca.    
Wójt Artur Beniowski powiedział, że po przetargu na pewno będzie to  
jeszcze raz przeliczane. Tym bardziej, że gminie na śmieciach nie wolno 
zarabiać. Po drugie, jeżeli będzie taka sytuacja danej posesji, mieszkańców, 
rodziny, która z uzasadnionych względów nie będzie mogła finansowo tego 
udźwignąć, to tak samo, jak przy podatkach, będą stosowane umorzenia lub 
zwolnienia, czy też rozłożenia na raty.   
Radny Andrzej Wojtyła stwierdził, że podjęcie tej uchwały spowoduje  
wzrost kosztów za wywóz odpadów. Najprawdopodobniej będzie również to 
wzrost u tych mieszkańców, którzy w miarę sumiennie wywiązywali się z 
tego obowiązku. Podzielił argumentację Urzędu Gminy, że część kryteriów 
została narzucona, a część kryteriów warunkują koszty, ale jak stwierdził, w 
skali makro, to cena ta powinna być niższa niż wyższa. Stąd też podczas 
głosowania nad projektem uchwały, wstrzyma się od głosu.                                                                                                                                                                        

Wobec braku głosów w dalszej dyskusji, Przewodniczący Jerzy Zużałek 
przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie określenia stawki 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXVII/209/2013 w sprawie określenia 
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – została przyjęta 
13 głosami „za” przy 0 głosów „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się”.  
Uchwała stanowi załącznik nr 16 do nin. protokołu. 

 
12) zatwierdzenia ramowego planu pracy  Rady Gminy Bestwina oraz komisji 

stałych na 2013 rok, 
• Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy 

nie wniosły uwag i pozytywnie, jednogłośnie  zaopiniowały projekt uchwały  
w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy  Rady Gminy Bestwina oraz 
komisji stałych na 2013 rok. 

• Brak głosów w dyskusji. 
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem 
uchwały. 
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXVII/210/2013 w sprawie zatwierdzenia 
ramowego planu pracy  Rady Gminy Bestwina oraz komisji stałych na 2013 
rok – została przyjęta 15 głosami „za”, tj. jednogłośnie.  Uchwała stanowi 
załącznik nr 17 do nin. protokołu. 
Ad.8 
W informacjach bieżących Przewodniczący Jerzy Zużałek odczytał pisma: 
− Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad w sprawie planowanych wariantowych 

przebiegów drogi ekspresowej S1 od węzła „Kosztowy II” w Mysłowicach 
do węzła „Suchy Potok” w Bielsku-Białej. Pismo stanowi załącznik nr 18 do 
nin. protokołu. 
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− Zawiadomienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach o 
rozprawie w sprawie skargi ze skargi Prokuratora Rejonowego w Pszczynie 
na uchwałę Rady Gminy Bestwina z dnia 7 października 2010 roku w 
przedmiocie opłaty targowej. Pismo stanowi załącznik nr 19 do nin. 
protokołu. 

− Uchwałę I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Katowicach w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu 
Gminy Bestwina, wynikającej planowanych i zaciągniętych zobowiązań. 
Pismo stanowi załącznik nr 20 do nin. protokołu. 

− Sprawozdanie zbiorcze z realizacji wysokości średnich wynagrodzeń 
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i 
placówkach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego z 
uwzględnieniem różnicy, o której mowa w art. 30a ust.2 ustawy Karta 
Nauczyciela.  Pismo stanowi załącznik nr 21 do nin. protokołu. 
 

Ponadto informacje bieżące złożył Wójt Artur Beniowski: 
− droga ekspresowa S1 – do 28 grudnia 2012 roku miała zapaść decyzja 
środowiskowa i do dziś nie zostało nawet wszczęte postępowanie, 

− ul. Szkolna – ZDP dość intensywnie wziął się za projektowanie  i 
dokumentację przebudowy tej ulicy. Powiat musi jeszcze szybko dokonać 
przejęcia kawałka gruntu pod tą drogą, który należy do Lasów Państwowych, 

− LGR  - z sektora publicznego dla naszej gminy przypada jeszcze 900tys.zł. 
Kwota ta, zgodnie z decyzją z zeszłego roku, zostanie przeznaczona na 
budowę trzech odcinków chodników,  

− przebudowa ul. Czechowickiej i Krzywolaków – z uwagi na problemy 
związane z drogownictwem w Polsce i naborach na drogi (Schetynówki), 
gmina Bestwina znalazła się na 13 miejscu, 
 

Radny Jan Stanclik  podniósł problem przepustu w rejonie pana Oziminy, aby 
wodę z lasu skierować bezpośrednio do rzeki Łękawki. 
 
Wójt Artur Beniowski poinformował, że przepust jest zaprojektowany. Korytka 
też będą odtworzone, jadąc ul. Szkolną w kierunku Janowic. Natomiast na 
wysokości ul. Podlesie, przepust zostanie wymieniony i woda z lasu zostanie 
skierowana w drugą stronę. 
Ad.9 
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek w pierwszej kolejności odczytał 
wnioski z posiedzeń rad sołeckich. 
Wnioski Rady Sołeckiej w Janowicach (Prot. z 18.01.2013 – załącznik nr 22 do 
nin. protokołu). 
Wnioski Rady Sołeckiej w Kaniowie (Prot. z 15.01.2013 – załącznik nr 23 do 
nin. protokołu). 
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W ramach wniosków i zapytań radnych oraz rad sołeckich ustne wnioski 
złożyli: 
Radny Stanisław  Nycz: 
− wnioskował, aby wyregulować światła przydrożne na ulicy Targanickiej, 

gdyż  świecą nawet do godziny 10-tej rano, 
− w imieniu pracowników administracji i obsługi  w Zespołach Szkół 

podziękował za udzielone podwyżki, zapytał jednak dlaczego tak mało, 
Odpowiedzi udzielił Wójt informując, że wystąpi do energetyki o przegląd 
oświetlenia ulicznego, zaś podwyżki udzielone były o stopień inflacji. 
Radny Łukasz Furczyk: 
− zapytał na jakim etapie jest projekt wymiany oświetlenia ulicznego na 

energooszczędny, 
− zgłosił, że ul. Dankowicka ulega zniszczeniu, obrywają się pobocza, z uwagi 

na przejazd tą ulicą ciężkiego transportu, 
Odpowiedzi udzielił Wójt informując, że w sprawie wymiany oświetlenia na 
oświetlenie LED, trwa oczekiwanie na podpisanie umowy z Urzędem 
Marszałkowskim, która umożliwi otwarcie naboru na to zadanie. 
Radny Edward Jonkisz: 
− prosił o remont ul. Malinowej, bo na chwilę obecną jest już nieprzejezdna, 
Radny Anatol Faruga: 
− po raz kolejny ponowił prośbę do radnych powiatowych o wykonanie 

przejścia na ul. Krakowskiej  za wyjazdem z ul. Bialskiej, 
Odpowiedzi udzielił Wójt informując, że problem ul. Malinowej jest mu znany i  
remont jest konieczny. Rozpozna problem w Powiecie dotyczący wykonania 
przejścia na ul. Krakowskiej poniżej skrzyżowania z ul. Bialską. Z informacji 
uzyskanej od radnych powiatowych wynika, że ma ono być wykonane w 
pierwszej kolejności w ramach zadań bieżących zaraz na wiosnę. 
Radny Mateusz Grygierzec: 
− prosił o wystosowanie pisma do zarządcy cieku Łękawka o przyspieszenie 

ogłoszenia przetargu, gdyż pomimo projektu, przetarg ten nie został 
ogłoszony. 

Odpowiedzi udzielił Wójt informując, że odbyło się zebranie sprawozdawczo-
wyborcze, na którym przedstawiciel WZIR zapewniał, że w I kwartale br. 
odbędzie się przetarg. 
Radny Edward Jonkisz: 
− zgłosił konieczność zarurowania odcinka rowu na ul. Ludowej w Kaniowie, 

która jest drogą powiatową.  
Radny Grzegorz Kołodziejczyk: 
− poparł wniosek radnego Edwarda Jonkisza w sprawie zarurowania odcinka 

rowu przy ul. Ludowej w Kaniowie, 
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Odpowiedzi udzielił Wójt informując, że ZDP w Bielsku-Białej nie wyraża 
zgody na zarurowanie. Stąd też będzie zmuszony podjąć ponownie rozmowy z 
ZDP. 
Radny Jan Stanclik: 
− skierował prośbę do radnych powiatowych o remont ul. Górskiej, 
− prosił o zamontowanie lustra poniżej szkoły w Janowicach na ul. Korczaka, 
− zapytał Wójta czy zostały przeprowadzone rozmowy z panem Sobikiem w 

sprawie dalszej działalności przedszkola dotowanego z Unii Europejskiej. 
Przypomniał, że zbliża się okres dwóch lat funkcjonowania tego przedszkola. 
Powiedział, że słyszał, iż przedszkole to ma się stać przedszkolem 
prywatnym. Zapytał w związku z tym, co wyeliminowało gminę Bestwina, 
że nie może ona startować w tym rankingu, na następną kadencję dwóch lat. 
Wyraził obawy, że rodziców nie będzie stać na to, aby posłać dziecko do 
tego przedszkola. Ponadto rodzice dopytują, czy będzie ono nadal dotowane 
ze środków unijnych i czy dziecko będzie mogło chodzić za darmo do tego 
przedszkola, jak dotychczas.  

Odpowiedzi udzielił Wójt informując, że zarówno temat lustra i ul. Górskiej jest 
znany. Zarządcą jest Powiat. 
W sprawie przedszkola wyjaśnił, że nie ma żadnych rankingów ani też 
czynników, które eliminują gminę Bestwina w tego typu działalności. Wyjaśnił, 
że program z Unii Europejskiej, dzięki któremu pan Sobik pozyskał środki na 
prowadzenie takiej placówki, już się skończył. Będzie nowy nabór 2014-2020, 
ale trudno powiedzieć, czy priorytety tego nowego naboru będą obejmowały 
tego typu placówki. Przypomniał, że pan Sobik na początku o tym mówił, że 
korzystanie z tego programu (bezpłatne przedszkole) jest na okres dwóch lat. 
Pan Sobik wyraził chęć prowadzenia nadal tego punktu przedszkolnego pod 
szyldem Przedszkole Społeczne, z tym, że nie prywatne lecz niepubliczne. 
Wówczas jeżeli spełnione zostaną wszystkie wymagania dotyczące punktu 
przedszkolnego, to zgodnie z obowiązującym prawem, gmina będzie musiała 
dofinansowywać 40% kosztów tego punktu przedszkolnego. Reszta będzie 
należała do rodziców, bądź ten wkład pieniężny na rzecz przedszkola rodzice 
będą mogli wypracowywać, jak to było do tej pory. 
Radny Edward Jonkisz: 
− prosił o obcięcie drzew przy ul. Rybackiej, 
Odpowiedzi udzielił Wójt informując, że jest to droga powiatowa niemniej 
brygada Urzędu Gminy już od kilku dni dokonuje tam wycinki. 
Radny Łukasz Furczyk: 
− zapytał o termin wycinki drzew na ul. Krzywolaków. Przypomniał, że 

drzewa mają być wycięte i czy zdąży się to wykonać przed okresem 
lęgowym ptaków, aby nie zablokować inwestycji na tej drodze, 

Odpowiedzi udzielił Wójt informując, że jeżeli wycinka drzew jest związana z 
inwestycją wówczas Wójt Gminy Bestwina po uzyskaniu opinii Regionalnego 
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Dyrektora Ochrony Środowiska ma prawo wydać decyzję na wycinkę drzew w 
ramach inwestycji. Tak też było przy inwestycji na ul. Bialskiej.  
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek: 
− przypomniał o udzieleniu mu odpowiedzi czy też przedstawienie opinii 

prawnej dotyczącej ewentualnych reklamacji, czy też wystąpień o 
odszkodowanie do projektantów inwestycji SET, 

− zwrócił uwagę dyrektorowi GZOSiP w Bestwinie, że w dalszym ciągu 
schody w szkole w Kaniowie są śliskie i nic nie zostało w tym zakresie 
wykonane pomimo próśb, 

− wyraził zbulwersowanie, że była brygada łatająca dziury na skrzyżowaniu ul. 
Czechowickiej z ul. Krzywolaków i została tylko załatana jedna dziura, 
pomimo że tych dziur jest bardzo dużo, 

− ul. Olchowa i ul. Ludowa z uwagi na garby i dziury zostały przez 
mieszkańców nazwane „ruchomymi wydmami”. Prosił, aby na chwilę 
obecną (zima) coś z tym zrobić, aby były przejezdne Podobnie jest z ul. 
Jawiszowicką, ul. Olchową i ul. Młyńską, 

− zapytał o status byłego baru „Pod Dębami”, 
Odpowiedzi udzielił Wójt informując, że właścicielem budynku baru jest GS 
Bestwina a dzierżawcą pan Rezik. 
Przeprosił Przewodniczącego za nie przygotowanie na tą sesję odpowiedzi 
związanej z inwestycją SET. Zapewnił, że przygotuje tą odpowiedź w 
najbliższym czasie. 
Prosił radnych powiatowych o wsparcie w Powiecie gminy Bestwina w sprawie 
remontu dróg powiatowych na terenie gminy.  
Sołtys sołectwa Kaniów Marek Pękala: 
− wnioskował, aby przyspieszyć wykonanie wniosków z ostatniego zebrania 

wiejskiego w Kaniowie, bo kolejne zebranie odbędzie się już w miesiącu 
kwietniu br., 

− wnioskował o utwardzenie np. tłuczniem dwóch przystanków. Jeden na ul. 
Witosa w rejonie stacji kolejowej, a drugi w „Kaniówku” na ul. Łabędziej, 

− prosił o oznakowanie dróg gminnych pod kątem tonażu. Drogi te są 
niszczone przez ciężki transport. Prosił o ponaglenie Policji o wzmożenie 
kontroli na tych drogach, 

− również poparł radnych w sprawie remontu dróg. Szczególnie ulic: 
Jawiszowickiej, Młyńskiej, Dankowickiej, Ludowej i wnioskował                         
o ponaglenie pana Starosty o wyremontowanie tych dróg. 

Ad.10 
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek odczytał pisma Wójta Gminy 
dotyczące wniosków radnych oraz rad sołeckich i zebrań wiejskich: 
− pismo skierowane do TAURON  Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej 

w sprawie przeprowadzenia przeglądu i wykonania pielęgnacji gałęzi drzew 
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zasłaniających lampy uliczne wzdłuż dróg gminnych i powiatowych. Pismo 
stanowi załącznik nr 24 do nin. protokołu. 

− pismo skierowane do Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej w 
związku z interpelacją Rady Sołeckiej w Bestwince oraz mieszkańców 
sołectwa Bestwinka. Pismo stanowi załącznik nr 25 do nin. protokołu. 

− pismo skierowane do Rady Sołeckiej w Bestwince  dotyczące odpowiedzi na 
wnioski z dnia 26.10.2012r. oraz z Zebrania Wiejskiego z dnia 28.10.2012. 
Pismo stanowi załącznik nr 26 do nin. protokołu. 

− pismo skierowane do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w 
Gliwicach Nadzór Wodny w nawiązaniu do protokołu Rady Sołeckiej w 
Kaniowie z dnia 13.11.2012r. , a dotyczące planów inwestycyjnych w 2013r. 
w zakresie regulacji rzeki Białej w sołectwie Kaniów. Pismo stanowi 
załącznik nr 27 do nin. protokołu. 

− pismo skierowane do Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych 
Biuro Terenowe w Pszczynie – j.w. Pismo stanowi załącznik nr 28 do nin. 
protokołu. 

− pismo skierowane do Rady Sołeckiej w Kaniowie dotyczące odpowiedzi na 
wnioski Rady Sołeckiej z dnia 13.11.2012r. oraz wnioski z Zebrania 
Wiejskiego z dnia 21.10.2012r. Pismo stanowi załącznik nr 29 do nin. 
protokołu. 

Ad.11 
Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad, Przewodniczący Jerzy 
Zużałek dziękując za udział w obradach, za dyskusję, zamknął XXVII sesję 
Rady Gminy Bestwina w dniu 7 lutego 2013 roku. 
Sesja rozpoczęła się o godz. 15:00 a zakończyła o godz. 17:10. 
 
Protokolant:                  Sekretarz obrad:   
Insp. Irena Glądys      Radny  Jan Stanclik 
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