Bestwina, dn. 13 grudnia 2012r.
P r o t o k ó ł Nr XXV/2012
z sesji Rady Gminy Bestwina odbytej w dniu 13 grudnia 2012 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 100% radnych.
Protokół obejmuje uchwały Rady Gminy Bestwina od Nr XXV/180/2012 do
Nr XXV/193/2012.
Sesja rozpoczęła się o godz. 15:00.
Porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołu z sesji Rady Gminy Bestwina z dnia
25 października 2012 r.
5. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
6. Sprawozdanie i przedstawienie wniosków z przeprowadzonych kontroli
przez Komisję Rewizyjną.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1) udzielenia Powiatowi Bielskiemu pomocy finansowej w formie dotacji
celowej przeznaczonej na świadczenie usług przewozowych w zakresie
publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Bielskiego,
2) zmiany Uchwały Nr II/96/2011 Rady Gminy Bestwina z dnia 01 grudnia
2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina na
lata 2012 – 2021,
3) zmiany Uchwały II/97/2011 Rady Gminy Bestwina z dnia 01 grudnia
2011r. w sprawie budżetu gminy na 2012r.,
4) obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku
rolnego na 2013 rok,
5) zmiany uchwały Rady Gminy Bestwina nr XLV/314/10 z dnia 7
października 2010r. dotyczącej określenia dziennych stawek opłaty
targowej, zasad jej ustalania oraz określenia wysokości wynagrodzenia za
inkaso obowiązujących w gminie Bestwina.
6) zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Gminie Bestwina na 2013 rok,
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7) sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi,
8) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której
zamieszkują mieszkańcy.
9) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów,
10) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bestwina,
11) wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiących
własność Gminy Bestwina,
12) poparcia wniosku Prezydenta Miasta Knurów skierowanego do Rzecznika
Praw Obywatelskich.
8. Rozpatrzenie projektu budżetu gminy na 2013 rok:
1) odczytanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Bestwina na lata 2013-2020,
2) odczytanie projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok
2013 wraz z uzasadnieniem i informacją o sytuacji finansowej gminy,
3) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o
projekcie uchwały budżetowej,
4) odczytanie opinii Komisji stałych Rady Gminy Bestwina,
5) przedstawienie stanowiska Wójta do wniosków zawartych w opiniach
komisji stałych,
6) odczytanie propozycji wniosków zgłoszonych przed rozpoczęciem sesji
przez radnych i nie uwzględnionych w projekcie budżetu,
7) przedstawienie ewentualnych autopoprawek do projektu uchwały,
8) dyskusja nad projektem budżetu,
9) głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Wójta,
10) głosowanie wniosków komisji stałych Rady Gminy nie uwzględnionych
przez Wójta w autopoprawce oraz pozostałych zgłoszonych wniosków,
11) głosowanie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Bestwina na lata 2013-2020,
12) głosowanie uchwały w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok 2013
wraz z uzasadnieniem i informacją o sytuacji finansowej gminy.
9. Informacje bieżące.
10. Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich.
11. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
12. Zamknięcie sesji.
Ad.1
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek przywitał wszystkich radnych Rady
Gminy Bestwina, Wójta Gminy Artura Beniowskiego, Zastępcę Wójta
Stanisława Wojtczaka, Skarbnika Gminy Stanisławę Grzywa, kierowników
urzędu gminy i jednostek organizacyjnych, radnych powiatowych: Józefa
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Maziarza i Grzegorza Bobonia, prezesa PK „Kombest” Wacława Waliczka,
Redaktora Naczelnego „Magazynu Gminnego” Sławomira Lewczaka, redaktora
gazety ”Region” Pawła Hetnała oraz mieszkańca Bestwiny. W trakcie sesji
przywitał również przybyłego Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Bielskiego
Bogusława Stolarczyka.
Otworzył XXV sesję Rady Gminy Bestwina w dniu 13 grudnia 2012 roku.
Na podstawie posiadanej listy obecności stwierdził prawomocność obrad.
Na ustawowy stan 15 radnych, obecnych było 15radnych.
Przed rozpoczęciem części roboczej sesji, Przewodniczący Rady Gminy Jerzy
Zużałek oraz Wójt Gminy Artur Beniowski złożyli gratulacje oraz życzenia
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Bestwinie pani Teresie Lewczak w
związku z zajęciem czołowych miejsc w rankingu organizowanym przez
dziennik „Rzeczypospolita” i otrzymaniu tytułu najlepszej Biblioteki na Śląsku i
drugiej w Polsce.
Ad.2
Sekretarzem obrad, zgodnie z harmonogramem, jednogłośnie wybrana została
radna Maria Maroszek .
Ad.3
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek przedstawił porządek obrad, który
otrzymali wszyscy radni (zał. nr 4 do nin. protokołu). Jednocześnie na wniosek
Wójta Gminy wniósł o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego projektu
uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy
Gminą Bestwina a Gminą Bielsko-Biała w zakresie powierzenia wykonania
zadania publicznego związanego z zapewnieniem opieki bezdomnym
zwierzętom.
Zapytał czy są inne propozycje.
Wobec braku innych propozycji poddał pod głosowanie wniosek Wójta o
wprowadzenie dodatkowego projektu uchwały.
Wniosek został przyjęty 15 głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Również jednogłośnie został przyjęty poszerzony porządek obrad.
Rozszerzony porządek obrad w punkcie 7:
1. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1) udzielenia Powiatowi Bielskiemu pomocy finansowej w formie dotacji
celowej przeznaczonej na świadczenie usług przewozowych w zakresie
publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Bielskiego,
2) zmiany Uchwały Nr II/96/2011 Rady Gminy Bestwina z dnia 01 grudnia
2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina na
lata 2012 – 2021,
3) zmiany Uchwały II/97/2011 Rady Gminy Bestwina z dnia 01 grudnia
2011r. w sprawie budżetu gminy na 2012r.,
4) obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku
rolnego na 2013 rok,
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5) zmiany uchwały Rady Gminy Bestwina nr XLV/314/10 z dnia 7
października 2010r. dotyczącej określenia dziennych stawek opłaty
targowej, zasad jej ustalania oraz określenia wysokości wynagrodzenia za
inkaso obowiązujących w gminie Bestwina.
6) zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Gminie Bestwina na 2013 rok,
7) sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi,
8) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której
zamieszkują mieszkańcy.
9) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów,
10) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bestwina,
11) wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiących
własność Gminy Bestwina,
12) poparcia wniosku Prezydenta Miasta Knurów skierowanego do Rzecznika
Praw Obywatelskich.
13) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Bestwina a
Gminą Bielsko-Biała w zakresie powierzenia wykonania zadania
publicznego związanego z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom.
Ad.4
Przewodniczący Jerzy Zużałek stwierdził, że protokół z sesji Rady Gminy
Bestwina z dnia 25 października 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
Wójt Artur Beniowski złożył następującą informację.
„ Informacja z prac wójta Gminy Bestwina w okresie międzysesyjnym
(25.10.2012 – 13.12.2012).
• przede wszystkim prace na konstruowaniem budżetu na 2013 rok. Spotkania
z przedstawicielami organizacji i stowarzyszeń dofinansowywanych z
budżetu gminy – prezesami klubów sportowych, prezesami OSP, prezeskami
KGW. Rozmowy z dyrektorkami szkół, kierownikami jednostek
organizacyjnych, kierownikami referatów UG.
• 26.10 – Szkolenie z LGR – nowy nabór,
• 28.10 – Zebranie wiejskie w Bestwince. Promocja książki p. Walerii
Owczarz w OSP Bestwina.
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• 30.10 – Wizyta w Warszawie i spotkanie z ambasadorem czeskim –
omawiane tematy dot. funkcjonowania i przyszłości PG Silesia.
• 7.11 – Spotkanie z drektorem ZDP Wiesławem Kubisiem – temat ul.
Janowickiej, Szkolnej, bieżące zadania.
• 8.11 – UM w Katowicach – PROW dot. Kanalizacji w Bestwinie, Wojewoda
– schetynówka.
• 9.11 – Przegląd Pieśni Patriotycznej.
• 10.11 – Święto Pszczelarzy w Bestwince.
• 11.11 – Msza za Ojczyznę i składanie kwiatów pod Pomnikiem.
• 13.11 – Spotkanie w sprawie zbiórki żywności.
• 14.11 – Konwent wójtów – Starostwo Powiatowe, spotkanie w GBP w
Bestwinie.
• 16.11 – Spotkanie z Panem Starostą i Panem Holeksą w sprawie
funkcjonowania Parku Techniki.
• 19.11 – Komisariat Cz-Dz. – wprowadzenie nowego Komendanta.
• 20.11 – LGR – posiedzenie zarządu.
• 21.11 – udział w dniu pracownika socjalnego w GOPS..
• 23.11 – Udział w spotkaniu Rady sołeckiej w Janowicach.
• 26.11 – prace nad zmianami w zakresie planu zagospodarowania – Park
Techniki Lotniczej, Walne zebranie LGD.
• 28.11 – Podpisanie umowy LGR w ARiMR w Częstochowie.
• 29.11 – LGD – posiedzenie zarządu.
• 30.11 – Spotkanie z Burmistrzem Błachutem – bieżące sprawy dot.
współpracy między gminami.
• 1.12 – Jubileusze małżeńskie w CKSiR.
• 4.12 – Podpisanie protokołu UKS – kontrola Set-a.
W omawianym terminie w ramach przyjmowania mieszkańców przyjąłem 32
osoby”.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.
Ad.6
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Łukasz Furczyk złożył sprawozdanie oraz
przedstawił wnioski z przeprowadzonych kontroli przez Komisję Rewizyjną.
Kontrole odbyły się:
1) w Gminnym Zespole Obsługi szkół i przedszkoli - kontrola dotyczyła
kontroli pracy Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli, w tym
kosztów utrzymania szkół i liczby zatrudnionego personelu technicznego.
2) w Referacie Służb Technicznych. - kontrola dotyczyła brygady remontowobudowlanej.
Ad. 1)Wnioski Komisji:
1. Wprowadzić system zakupów grupowych materiałów biurowych i
higienicznych dla szkół i przedszkoli.
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2. Urealnić cenę wynajmu sal gimnastycznych, stawką preferencyjną objąć
kluby z terenu gminy.
3. Dokonać przeglądu zatrudnienia i wygaszać etaty, jeżeli pracownicy
przechodzą na emeryturę.
4. Sporządzić zakres obowiązków pracy dla woźnych.
5. Zredukować koszty mediów w szkole w Bestwince, szczególną uwagę
zwrócić na bardzo duże zużycie wody.
6. W planach budżetu gminy na kolejne lata zarezerwować środki finansowe na
kompleksową termomodernizację szkoły w Bestwince.
Ad.2) Wnioski Komisji:
1. Ściśle kontrolować czy sprzęt oraz samochód nie są wykorzystywane przez
pracowników do celów prywatnych.
2. Zabezpieczyć w budżecie gminy środki na zakup potrzebnego brygadzie
sprzętu (odkurzacz, piła).
3. Rozważyć zakup pojazdu do odśnieżania chodników.
4. W porze letniej pracownicy powinni spożywać śniadania w terenie, a nie
wracać do urzędu na posiłki.
Przewodniczący Komisji Łukasz Furczyk podziękował Dyrektorowi GZOSiP
Arkadiuszowi Majowi oraz Kierownikowi Referatu ST Mariuszowi
Szlosarczykowi za dobre przygotowanie się do posiedzenia Komisji i rzeczowe
podejście. Wyraził nadzieję, że część tych wniosków uda się wdrożyć i pewne
rzeczy poprawić.
W związku z tym, że na początku roku Komisja będzie opracowywała nowy
plan pracy na rok 2013, prosił radnych, aby zgłaszali tematy, którymi powinna
zająć się Komisja Rewizyjna.
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek w dyskusji zwrócił uwagę, że na
spotkaniu z prezesami klubów sportowych była mowa, że kluby sportowe mogą
za darmo korzystać z sali. Stąd też wniosek, aby stawką preferencyjną objąć
kluby sportowe z terenu gminy nie jest już aktualny.
Odnosząc się z kolei do wniosku, aby w porze letniej pracownicy brygady
spożywali śniadania w terenie, a nie wracali do urzędu na posiłki, to zapytał, kto
się zajmuje sprawami bezpieczeństwa pracy w urzędzie gminy.
Wójt odpowiadając, poinformował, że jest podpisana umowa w sprawach BHP
z osobą spoza urzędu i wnioski te już zostały mu przekazane do rozpoznania
pod kątem przepisów prawa i udzielenia wyjaśnień.
Wobec braku innych głosów, Przewodniczący Jerzy Zużałek za wolą wszystkich
radnych poddał całościowo wnioski Komisji Rewizyjnej pod głosowanie.
W wyniku głosowania wnioski dotyczące:
− pracy Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli, w tym kosztów
utrzymania szkół i liczby zatrudnionego personelu technicznego – zostały
przyjęte 15 głosami „za”, tj. jednogłośnie,
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3) brygady remontowo-budowlanej – zostały przyjęte 15 głosami „za”, tj.
Jednogłośnie.
Ad.7
Rada Gminy w liczbie 15 radnych przystąpiła do rozpatrzenia projektów
uchwał.
Wszystkie projekty uchwał były szczegółowo omawiane na wspólnym
posiedzeniu komisji w dniu 29 listopada 2012 roku.
Opinie do projektów uchwał, wypracowane na tym wspólnym posiedzeniu
komisji, przedstawiał Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek.
Wyjaśnień do projektów uchwał udzielali: Wójt Gminy Artur Beniowski,
Skarbnik Gminy Stanisława Grzywa oraz Kierownik Referatu GB Alicja
Grygierzec.
Projekty uchwał dotyczyły:
1) udzielenia Powiatowi Bielskiemu pomocy finansowej w formie dotacji
celowej przeznaczonej na świadczenie usług przewozowych w zakresie
publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Bielskiego,
• Wójt Artur Beniowski poinformował, że pomoc finansowa zostanie
udzielona w formie dotacji celowej, ze środków budżetu gminy na 2012 rok
w wysokości 94 614,00zł. Przypomniał, że w zeszłych latach kwota ta
oscylowała wokół 100tys.zł. i była jednakowa dla wszystkich gmin. Jesteśmy
ostatnią gminą, która jeszcze nie wpłaciła Starostwu Powiatowemu tych
pieniędzy. Kwota ta obejmuje również koszt dowozu osób do Ośrodka
„Centrum” w Bestwinie.
• Brak głosów w dyskusji.
• Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że projekt uchwały w sprawie
udzielenia Powiatowi Bielskiemu pomocy finansowej w formie dotacji
celowej przeznaczonej na świadczenie usług przewozowych w zakresie
publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Bielskiego, uzyskał
jednogłośnie pozytywną opinię komisji stałych Rady Gminy.
• Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Bielskiemu pomocy finansowej w
formie dotacji celowej przeznaczonej na świadczenie usług przewozowych w
zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Bielskiego,
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXV/180/2012 w sprawie udzielenia
Powiatowi Bielskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej
przeznaczonej na świadczenie usług przewozowych w zakresie publicznego
transportu zbiorowego na terenie Powiatu Bielskiego – została przyjęta 15
głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu.
2) zmiany Uchwały Nr II/96/2011 Rady Gminy Bestwina z dnia 01 grudnia
2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina na
lata 2012 – 2021,
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• Wójt Artur Beniowski wyjaśnił, że przeniesienia i przesunięcia w budżecie
wynikają głównie z otrzymanych dotacji zewnętrznych np. na
dofinansowanie szkoły „cztery pory roku”, bądź też z przesunięcia środków
na rok następny, które w tym roku nie będą mogły zostać wydatkowane.
• Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że projekt uchwały w sprawie
zmiany Uchwały Nr II/96/2011 Rady Gminy Bestwina z dnia 01 grudnia
2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina na
lata 2012 – 2021, uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię komisji stałych
Rady Gminy.
• Brak głosów w dyskusji.
• Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/96/2011 Rady Gminy Bestwina z
dnia 01 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Bestwina na lata 2012 – 2021.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXV/181/2012 w sprawie zmiany
Uchwały Nr II/96/2011 Rady Gminy Bestwina z dnia 01 grudnia 2011r. w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina na lata 2012 –
2021 – została przyjęta 15 głosami „za”, tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi
załącznik nr 7 do nin. protokołu.
3) zmiany Uchwały II/97/2011 Rady Gminy Bestwina z dnia 01 grudnia 2011r.
w sprawie budżetu gminy na 2012r.,
• Wójt Artur Beniowski poinformował, że budżet po wprowadzonych
zmianach wynosi:
1. Po stronie dochodów kwotę 29 745 225,65zł
2. Po stronie wydatków kwotę 28 865 849,15zł
3. Nadwyżka879 376,50zł
Dodał, że do pierwotnego projektu uchwały wkradł się błąd pisarski w § 12
w poz. 3 był zapis: „nadwyżka wynosi 879 376,86zł, a winno być
879 376,50zł.
• Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że projekt uchwały w sprawie,
zmiany Uchwały II/97/2011 Rady Gminy Bestwina z dnia 01 grudnia 2011r.
w sprawie budżetu gminy na 2012r., uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię
komisji stałych Rady Gminy.
• Brak głosów w dyskusji.
• Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził w pierwszej kolejności
głosowanie nad wprowadzoną poprawką dotyczącą błędu pisarskiego, a
następnie przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie
zmiany Uchwały II/97/2011 Rady Gminy Bestwina z dnia 01 grudnia 2011r.
w sprawie budżetu gminy na 2012r.,
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W wyniku głosowania wprowadzona poprawka do projektu uchwały została
przyjęta 15 głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Uchwała Nr XXV/182/2012 w sprawie zmiany Uchwały II/97/2011 Rady
Gminy Bestwina z dnia 01 grudnia 2011r. w sprawie budżetu gminy na
2012r. wraz z przegłosowaną poprawką – została przyjęta 15 głosami „za”, tj.
jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu.
4) obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku
rolnego na 2013 rok,
• Wójt Artur Beniowski poinformował, że ten projekt uchwały już był
omawiany przy wcześniejszych uchwałach podatkowych, jednak z uwagi na
brak opinii Śląskiej Izby Rolniczej uchwała ta nie mogła być podjęta.
Obecnie opinia Śląskiej Izby Rolniczej została wydana i opinia jest
pozytywna. Dodał, że kwotę tą obniża się do kwoty 59,20zł za kwintal i jest
to tylko o wskaźnik inflacji. Opinia stanowi załącznik nr 9 do nin.
protokołu.
• Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że projekt uchwały w sprawie,
obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego
na 2013 rok, uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię komisji stałych Rady
Gminy.
• Brak głosów w dyskusji.
• Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia
wysokości podatku rolnego na 2013 rok.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXV/183/2012 w sprawie obniżenia
średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2013
rok – została przyjęta 15 głosami „za”, tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi
załącznik nr 10 do nin. protokołu.
5) zmiany uchwały Rady Gminy Bestwina nr XLV/314/10 z dnia 7
października 2010r. dotyczącej określenia dziennych stawek opłaty
targowej, zasad jej ustalania oraz określenia wysokości wynagrodzenia za
inkaso obowiązujących w gminie Bestwina.
• Zastępca Wójta Stanisław Wojtczak poinformował, że dotyczy to
wystąpienia Prokuratora Rejonowego w Pszczynie w sprawie
uszczegółowienia zapisu i imiennego wskazania inkasenta opłaty targowej
wraz z miejscem zamieszkania. Zostało to wprowadzone i prosił o
przegłosowanie.
• Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że projekt uchwały w sprawie,
zmiany uchwały Rady Gminy Bestwina nr XLV/314/10 z dnia 7
października 2010r. dotyczącej określenia dziennych stawek opłaty targowej,
zasad jej ustalania oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
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obowiązujących w gminie Bestwina, uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię
komisji stałych Rady Gminy.
• Brak głosów w dyskusji.
• Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Bestwina nr XLV/314/10 z
dnia 7 października 2010r. dotyczącej określenia dziennych stawek opłaty
targowej, zasad jej ustalania oraz określenia wysokości wynagrodzenia za
inkaso obowiązujących w gminie Bestwina
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXV/184/2012 w sprawie zmiany
uchwały Rady Gminy Bestwina nr XLV/314/10 z dnia 7 października
2010r. dotyczącej określenia dziennych stawek opłaty targowej, zasad jej
ustalania oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
obowiązujących w gminie Bestwina – została przyjęta 15 głosami „za”, tj.
jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do nin. protokołu.
6) zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Gminie Bestwina na 2013 rok,
• Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Uzależnień Bożena Jaromin
poinformowała, że uzasadnieniem podejmowania corocznego Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest
zapis w ustawie o wychowaniu w trzeźwości, który ten obowiązek nakłada
na Radę Gminy. Podstawy prawne, które regulują realizację z zakresu
problemów alkoholowych, to ustawa o pomocy społecznej, ustawa o
samorządzie gminnym oraz ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Wykorzystane są również zadania zawarte w Narodowym programie zdrowia
na lata 2007-2015, w Narodowym programie profilaktyki rozwiązywania
problemów alkoholowych na lata 2011-2015 oraz w Programie profilaktyki
rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata
2011-2015. Jak zaznaczyła, zadania merytoryczne nie zmieniły się i są one
kontynuacją zadań prowadzonych od wielu lat przez gminę. Wyjaśniła, że w
tym programie znalazły się tylko te dodatkowe działania, które narzuca na
samorządy ustawa. Jest to ścisła współpraca z lekarzami pierwszego
kontaktu, celem podjęcia przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej
działań na rzecz wczesnego rozpoznania i krótkiej interwencji wobec osób
pijących alkohol ryzykownie i szkodliwie.
Poinformowała też, że świetlice środowiskowe, które funkcjonują w gminie
od 15 lat, będą od stycznia 2013 roku placówkami opiekuńczowychowawczymi o charakterze placówek wsparcia dziennego. Takie też
nazewnictwo zostało ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
• Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że projekt uchwały w sprawie
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Zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Gminie Bestwina na 2013 rok, , uzyskał
jednogłośnie pozytywną opinię komisji stałych Rady Gminy.
• Brak głosów w dyskusji.
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Bestwina na 2013 rok. W
wyniku głosowania Uchwała Nr XXV/185/2012 w sprawie zatwierdzenia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Gminie Bestwina na 2013 rok – została przyjęta 15 głosami
„za”, tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 12 do nin. protokołu.
O godz. 15:40 salę obrad opuścił radny Grzegorz Gawęda, który wcześniej
usprawiedliwiając swoje odejście.
Stan radnych na sali biorących udział w głosowaniu wynosi 14.
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek poprosił o omówienie pakietu czterech
uchwał, tj. 8), 9), 10 i 11), dotyczących gospodarowania odpadami
komunalnymi.
Wójt Artur Beniowski do omówienia tych projektów uchwał poprosił
Kierownika Referatu GB Alicję Grygierzec.
Kierownik Alicja Grygierzec poinformowała, że komplet tych uchwał stanowi
jak gdyby o nowym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi w
gminie. Rozpoczęła to już uchwała podjęta 25 października br. w sprawie
metody naliczania opłaty. Obecnie w ramach tego składu są projekty czterech
uchwał. Przypomniała, że system gospodarki odpadami dotyczy odpadów
komunalnych. Odpady komunalne, zaś powstają w gospodarstwach domowych
oraz poza nimi, jak również u innych wytwórców tzn. są to wówczas odpady o
charakterze podobnym, poza odpadami niebezpiecznymi.System, o którym się
mówi w gminie Bestwina będzie systemem mieszanym, tzn. że nie będzie się
gmina
zajmowała
odpadami
powstającymi
na
nieruchomościach
niezamieszkałych. Będzie natomiast nadzorowała ten temat przez sprawdzanie
umów, poprzez kontrolę przedsiębiorców, którzy będą te odpady odbierać z tych
nieruchomości, pod kątem, czy stosują odpowiednie ustawowe zasady i zgodne
z regulaminem.
Wyjaśniła, że Regulamin, który jest tematem dzisiejszej uchwały, dotyczy
wszystkich nieruchomości, zarówno tych zamieszkałych i tych
niezamieszkałych. Określa minimalną częstotliwość odbioru odpadów
komunalnych z nieruchomości, jak również sposób odbierania tych odpadów z
nieruchomości.
Zaznaczyła, że kolejna ustawa w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu
świadczeń usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych, dotyczy już tylko i
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wyłącznie nieruchomości zamieszkałych. Tam jest wskazane jednoznacznie, że
konkretne odpady będą odbierane z nieruchomości w określonych terminach
oraz w jaki sposób. Dodatkowo wskazany jest punkt selektywnej zbiórki, o
miejscu którego, w odpowiednim czasie gmina powiadomi mieszkańców w
sposób zwyczajowo przyjęty i przez stronę internetową.
Kontynuując, nawiązała do kolejnego projektu uchwały, który wskazuje wzór
deklaracji, która będzie składana przez mieszkańców nieruchomości
zamieszkałych. Wypełnianie tej deklaracji będzie polegało na wskazaniu czy
właściciel nieruchomości wybiera zbieranie odpadów w sposób selektywny lub
nieselektywny. Wskazuje też ilość mieszkańców i przemnaża później stawkę,
która skutkuje deklarowanym sposobem zbierania odpadów (sposób selektywny
lub nieselektywny)przez ilość mieszkańców. W tej deklaracji wylicza
miesięczną opłatę dla nieruchomości, a później tą opłatę będzie zobowiązany
uiszczać w gminie z częstotliwością kwartalną. Pierwszą opłatę mieszkaniec
wniesie 31 lipca 2013 roku, natomiast pierwszą deklarację złoży do 30 kwietnia
2013 roku. Deklaracje z nieruchomości, które zostaną później zamieszkałe,
należy złożyć w terminie do 14 dni jej zamieszkania lub należy złożyć
deklarację również w przypadku, gdy zmieni się coś na nieruchomości. To coś
oznacza element, który powoduje zmianę w stosunku do opłaty od
nieruchomości i jest to albo ilość mieszkańców albo sposób zbierania i
odbierania odpadów na nieruchomości.
Podsumowując jeszcze raz skrótowo zaznaczyła, że:
− regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bestwina dotyczy wszystkich nieruchomości,
− szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów - dotyczy
nieruchomości zamieszkałych,
− deklaracja – powoduje naliczanie opłaty,
• Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że trzy projekty uchwał
dotyczące gospodarki odpadami uzyskały jednogłośnie pozytywną opinię
komisji stałych Rady Gminy, zaś projekt uchwały w sprawie szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, uzyskał pozytywną opinię,
ale 14 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się.
• Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek otworzył dyskusję, w której głos
zabrali:
Radny Jerzy Stanclik poinformował, że on był tym radnym, który się
wstrzymał od głosu. Jednocześnie prosił, aby jego wypowiedź nie traktować
jako krytykę pod adresem pracowników urzędu gminy, którzy pracowali pod
przewodnictwem pani Kierownik Grygierzec, a także kolegów radnych.
Powiedział, że odbyliśmy już, jako nadzwyczajna komisja 10 spotkań.
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Podkreślił, że jego obawy budzi nadmiernie rygorystyczna interpretacja
zapisów „ustawy śmieciowej”. Wyjaśnił, że chodzi o to, że na kolejnych
spotkaniach i szkoleniach, dochodziło do coraz bardziej rygorystycznej
interpretacji zapisów ustawy. Jego zdaniem część tych rygorystycznych
zapisów regulaminu może być przez mieszkańców gminy nieprzestrzegana.
Powiedział, że stawki, które pojawiły się w środkach masowego przekazu i
sposób wyliczania płatności za zagospodarowanie śmieci z gospodarstw
domowych, spowodowały spore oburzenie opinii publicznej. Przypomniał, że
w Białymstoku sam pan premier zdystansował się do tej ustawy i
zapowiedziano, że ustawa ta będzie znowelizowana. Zaznaczył, że te
powody doprowadziły go do wniosku, że przy regulaminie będzie
wstrzymywał się od głosu.
Wójt Gminy Artur Beniowski powiedział, że prawie ze wszystkimi tezami
radnego Stanclika się zgadza, ale też wyraził nadzieję, że po nowelizacji
ustawy, będą te uchwały zmieniane jeszcze przed 1 lipca 2013r. Zaznaczył
jednak, że na chwilę obecną nic się nie zmieniło i nie zmieniły się wytyczne
wojewody, który zobligował samorządy do tego, aby uchwały były podjęte
jeszcze w 2012 roku. W przeciwnym razie wojewoda, niejako za samorządy,
będzie wydawał zarządzenie zastępcze, na które gminy nie będą miały
żadnego wpływu. Stwierdził, że pomimo, że ustawa jest bardzo ciężka i
„przebiurokratyzowana” , to można jeszcze mieć wpływ na to co się
uchwala, zaś w momencie wejścia w życie zarządzenia wojewody już nic nie
da się zrobić.
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek stwierdził, że też mu się nie podoba
wiele zapisów, ale wie, że na chwilę obecną projekty uchwał muszą mieć taki
kształt i za każdym razem głosował za wyrażeniem pozytywnej opinii.
Przedstawił też różne pytania i niejasności od mieszkańców, chociażby
dotyczące zadeklarowania liczby mieszkańców w nieruchomości, gdzie jedna
osoba to student, który przyjeżdża tylko na weekendy. Prosił, aby w
informacjach dla mieszkańców ujmować wyjaśnienia dotyczące też takich
wątpliwości.
• Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, Przewodniczący Jerzy Zużałek
przeprowadził głosowanie nad poszczególnymi projektami uchwał z pakietu
uchwał dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi
7) sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi,
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W wyniku głosowania Uchwała Nr XXV/186/2012 w sprawie określenia
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi – została przyjęta 14 głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do nin. protokołu.
8) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której
zamieszkują mieszkańcy.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXV/187/2012 w sprawie wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują
mieszkańcy – została przyjęta 14 głosami „za”, tj. jednogłośnie. Uchwała
stanowi załącznik nr 14 do nin. protokołu.
9) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów,
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXV/188/2012 w sprawie szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów – została przyjęta 13 głosami
„za” przy 0 głosów „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym”. Uchwała stanowi
załącznik nr 15 do nin. protokołu.
10) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bestwina,
W pierwszej kolejności Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
autopoprawkę polegającą na uzupełnieniu podstawy prawnej o zapis: „po
zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Bielsku-Białej”, a także o dopisanie w § 8 ust.3 „lub z tworzywa
sztucznego”.
Autopoprawka została przyjęta 14 głosami „za”, tj. jednogłośnie.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXV/189/2012 w sprawie regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bestwina wraz z
przegłosowaną autopoprawką – została przyjęta 14 głosami „za” przy
0 głosów „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym”. Uchwała stanowi załącznik nr
16 do nin. protokołu.
11) wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiących
własność Gminy Bestwina,
• Wójt Artur Beniowski poinformował, że chodzi o tereny znajdujące się w
obszarze Parku Techniki Lotniczej o pow. 1,006ha. Darowizna ta zostanie
przekazana w celu realizacji projektu pn. „Kompleksowe uzbrojenie
poprzemysłowych terenów inwestycyjnych – wsparcie przedsiębiorczości
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przez Powiat Bielski”. Projekt ten zakłada utworzenie strefy ekonomicznej
zarówno na terenie naszej gminy, jak i gminy Czechowice-Dziedzice. Na tym
terenie mogą powstawać budowle związane z działalnością Parku Techniki
Lotniczej i częściowo z działalnością Centrum Zarządzania Kryzysowego dla
powiatu bielskiego. Dodał, że działki te, których w sumie jest kilkanaście,
leżą na zupełnych nieużytkach.
• Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiących
własność Gminy Bestwina, uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię komisji
stałych Rady Gminy.
• Brak głosów w dyskusji.
• Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości
stanowiących własność Gminy Bestwina
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXV/190/2012 w sprawie wyrażenia
zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiących własność
Gminy Bestwina – została przyjęta 14 głosami „za”, tj. jednogłośnie. Uchwała
stanowi załącznik nr 17 do nin. protokołu.
12) poparcia wniosku Prezydenta Miasta Knurów skierowanego do Rzecznika
Praw Obywatelskich.
• Zastępca Wójta Stanisław Wojtczak poinformował, że ten projekt uchwały
ma charakter intencyjny, popierający wniosek Prezydenta Miasta Knurów w
sprawie wystąpienia do Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczącego
podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości budowli i ich części
znajdujących się pod ziemią. Pismo stanowi załącznik nr 18 do nin.
protokołu.
•
Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że projekt uchwały w sprawie
poparcia wniosku Prezydenta Miasta Knurów skierowanego do Rzecznika
Praw Obywatelskich stałych Rady Gminy, uzyskał pozytywną opinię
komisji stałych Rady Gminy wynikiem głosów: 10 „za”, 0 „przeciw”,
5 głosów „wstrzymujących się”.

15

• Brak głosów w dyskusji.
• Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały w sprawie poparcia wniosku Prezydenta Miasta Knurów
skierowanego do Rzecznika Praw Obywatelskich.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXV/191/2012 w sprawie poparcia
wniosku Prezydenta Miasta Knurów skierowanego do Rzecznika Praw
Obywatelskich – została przyjęta 8 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 6
głosach „wstrzymujących się” Uchwała stanowi załącznik nr 19 do nin.
protokołu.
13) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Bestwina a
Gminą Bielsko-Biała w zakresie powierzenia wykonania zadania
publicznego związanego z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom.
• Wójt Artur Beniowski poinformował, że chodzi o wyznaczenie miejsca,
gdzie trafiałyby zwierzęta bezdomne i padnięte, jeżeli by takie musiały być
usuwane. Przypomniał, że dotychczas gmina współpracowała z firmą pani
Kowalczyk, zaś obecnie jest propozycja, po negocjacjach Miasta BielskoBiała i dyrektora schroniska, na tyle ekonomicznie uzasadniona, że prosił o
podjęcie tej uchwały.
• Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Bestwina a
Gminą Bielsko-Biała w zakresie powierzenia wykonania zadania
publicznego związanego z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom,
uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię komisji stałych Rady Gminy.
• Brak głosów w dyskusji.
• Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy
Gminą Bestwina a Gminą Bielsko-Biała w zakresie powierzenia wykonania
zadania publicznego związanego z zapewnieniem opieki bezdomnym
zwierzętom.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXV/192/2012 w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Bestwina a Gminą
Bielsko-Biała w zakresie powierzenia wykonania zadania publicznego
związanego z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom – została
przyjęta 14 głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 20 do nin. protokołu.
Ad.8
Rozpatrzenie projektu budżetu gminy na 2013 rok:
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek poprosił Wójta Artura Beniowskiego o
odczytanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Bestwina na lata 2013-2020 oraz odczytanie projektu uchwały w sprawie
budżetu Gminy Bestwina na rok 2013 wraz z uzasadnieniem i informacją o
sytuacji finansowej gminy,
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1) i 2) Wójt Artur Beniowski poinformował, że całość materiałów była
szczegółowo omawiana na, specjalnie temu poświęconym, posiedzeniu
wspólnym komisji, które odbyło się w dniu 29 listopada br., zaś na
posiedzeniu w dniu 11 grudnia wszyscy otrzymali autopoprawkę do projektu
budżetu na 2013 rok. W związku z powyższym swoje wystąpienie, za zgodą
Rady, ograniczył do przedstawienia głównych cyfr budżetowych na rok
przyszły.
Zgodnie z autopoprawką po wprowadzonych zmianach dochody budżetu na
2013 rok zostały zaplanowane w kwocie 31 470 872,80zł, przy wydatkach
wynoszących 29 998 123,29zł. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami
przeznaczona będzie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
W kwocie również zawiera się obligatoryjna rezerwa celowa dla budżetu.
Zwrócił też uwagę, że do autopoprawki wkradły się jeszcze błędy, które na
piśmie otrzymali wszyscy radni i poprawki te stanowią również załącznik do
nin. protokołu. Projekty stanowią załączniki nr 21, 22do nin. protokołu.
3) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o
projekcie uchwały budżetowej,
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek odczytał Uchwałę Nr
4100/I/269/2012 z dnia 03 grudnia 2012 roku I Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Bestwina projekcie uchwały budżetowej
na 2013 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi. Wydana
została opinia pozytywna.
Uchwała RIO stanowi załącznik nr 23 do nin. protokołu.
Kolejno Przewodniczący Rady odczytał Uchwałę Nr 4100/I/270/2012 z dnia
03 grudnia 2012 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonym przez
Wójta Gminy Bestwina projekcie uchwały w sprawie: wieloletniej prognozy
finansowej na lata 2013 – 2020. Wydana została opinia pozytywna.
Uchwała RIO stanowi załącznik nr 24do nin. protokołu.
4) odczytanie opinii Komisji stałych Rady Gminy Bestwina,
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek przypomniał, że w dniu 29 listopada
2012 roku odbyło się wspólne posiedzenie wszystkich komisji stałych, na
którym był omawiany projekt uchwały budżetowej na 2013 rok wraz z
projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata
2013-2020. W trakcie szerokiej dyskusji, wyjaśnień i odpowiedzi udzielał
Wójt Gminy Artur Beniowski oraz Skarbnik Gminy Stanisława Grzywa.
Radni wnosili różne propozycje ważnych do wykonania zadań, w miarę
jednak pojawienia się w budżecie dodatkowych środków.
Komisje nie stawiały odrębnych wniosków a jedynie poprzestały na zapisie
w protokole z posiedzenia, a także na zapisie nagraniowym.
Podsumowując, w wyniku przeprowadzonego głosowania, Komisje stałe
Rady Gminy Bestwina pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały
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budżetowej na 2013 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami
informacyjnymi. Wynik głosowania: 14 głosów „za”, 0 głosów
„przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się”.
Przewodniczący Jerzy Zużałek przypomniał również, że zgodnie z uchwałą
Rady Gminy Bestwina nr XLII/301/10 z dnia 15 lipca 2010 roku w sprawie
trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Komisja Budżetu i Finansów
opiniuje projekt budżetu, po otrzymaniu opinii od komisji stałych.
W posiedzeniu tej Komisji uczestniczą przewodniczący poszczególnych
Komisji.
Zgodnie z powyższym Komisja Budżetu i Finansów odbyła swoje
posiedzenie w dniu 29 listopada 2012 roku, po zakończeniu wspólnego
posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Bestwina.
Odczytał opinię Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały
budżetowej na 2013 rok.
„Opinia Komisji Budżetu i Finansów
do projektu uchwały budżetowej gminy Bestwina na 2013 rok oraz
projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
na lata 2013-2020.
Komisja Budżetu i Finansów Rady Gminy Bestwina na posiedzeniu
w dniu 29 listopada 2012 r. - przy udziale przewodniczących komisji stałych
Rady Gminy oraz w dniu 11 grudnia 2012 roku rozpatrywała projekt uchwały
budżetowej na 2013 rok oraz projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej na lata 2013-2020 przedłożone przez Wójta Gminy Bestwina i
stwierdziła, co następuje:
Zgodnie z art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz.U. z 2009 roku, nr 157 poz. 1240 ze zmianami) Wójt Gminy
Bestwina w dniu 15 listopada 2012 roku przedłożył Radzie Gminy oraz
Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały budżetowej na 2013 rok
oraz projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata
2013-2020.
Projekt uchwały budżetowej został opracowany na podstawie przepisów
ustawy o finansach publicznych oraz w oparciu o zadania gminy z podziałem na
zadania własne i zlecone, a także na podstawie wniosków, które wpłynęły do
Wójta Gminy Bestwina w terminie do 19 października 2012 roku.
Przewodniczący Rady Gminy Bestwina w terminie 7 dni od otrzymania
projektu budżetu przekazał (19 listopada br.) projekt uchwały budżetowej do
zaopiniowania komisjom stałym Rady Gminy Bestwina.
W dniu 03 grudnia wpłynęły Uchwały I Składu Orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawach:
1) Uchwała Nr 4100/I/269/2012 z dnia 03 grudnia 2012 roku w sprawie opinii
o przedłożonym przez Wójta Gminy Bestwina projekcie uchwały budżetowej
na 2013 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.
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2) Uchwała Nr 4100/I/270/2012 z dnia 03 grudnia 2012 roku w sprawie opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Bestwina projekcie uchwały w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 – 2020.
I Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach postanowił:
1) w uchwale Nr 4100/I/269/2012 wydać pozytywną opinię o przedłożonym
przez Wójta Gminy Bestwina projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok
wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.
2) w uchwale nr 4100/I/270/2012 wydać pozytywną opinię o przedłożonym
przez Wójta Gminy Bestwina projekcie uchwały w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej na lata 2013 – 202
Komisja Budżetu i Finansów stwierdziła, że na wspólnym posiedzeniu
Komisji, która odbyła się 29 listopada 2012 roku, prowadzona była szeroka
dyskusja nad projektem uchwały budżetowej na 2013 rok, jednak po
udzielonych wyjaśnieniach przez Wójta Gminy oraz Skarbnika Gminy nie
przegłosowano żadnych wniosków.
W wyniku głosowania Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały
budżetowej na 2013 rok oraz projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej na lata 2013-2020. Wynik głosowania 14 głosów „za”, 0 głosów
„przeciw” i 1 głos „wstrzymujący się”.
Komisja Budżetu i Finansów w wyniku przeprowadzonej analizy projektu
uchwały budżetowej na 2013 rok oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej na lata 2012-2020 stwierdza, że projekt budżetu został
opracowany w sposób rzetelny i racjonalny. W budżecie jest kontynuacja
rozpoczętych zadań i mimo występujących trudności finansowych, równowaga
budżetowa została zachowana.
Biorąc powyższe pod uwagę, jak również pozytywne opinie I Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, Komisja
Budżetu i Finansów, w wyniku przeprowadzonego głosowania, pozytywnie
opiniuje przedłożony przez Wójta Gminy projekt uchwały budżetowej na 2013
rok. Wynik głosowania:
− 7 głosów „za” (siedmioosobowy skład)
− 0 głosów „przeciw”
− 0 głosów „wstrzymujących się”
Komisja Budżetu i Finansów, również w wyniku głosowania, pozytywnie
opiniuje projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata
2013-2020.Wynik głosowania:
− 7 głosów „za” (siedmioosobowy skład
− 0 głosów „przeciw”
− 0 głosów „wstrzymujących się”
Podpisy członków Komisji oraz Przewodniczącej Komisji”
Opinia stanowi również załącznik nr 25 do nin. protokołu.
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5) przedstawienie stanowiska Wójta do wniosków zawartych w opiniach
komisji stałych – brak wniosków.
6) odczytanie propozycji wniosków zgłoszonych przed rozpoczęciem sesji
przez radnych i nie uwzględnionych w projekcie budżetu – brak
wniosków zgłoszonych przed sesją.
7) przedstawienie ewentualnych autopoprawek do projektu uchwały –
autopoprawka została już omówiona w podpunkcie 1) i 2) oraz autopoprawkę
otrzymali wszyscy radni i stanowi również załącznik do nin. protokołu.
8) dyskusja nad projektem budżetu:
Radna Wioleta Gandor przypomniała o dwóch zadaniach do realizacji, tj.
wykonanie termomodernizacji szkoły w Bestwince oraz budowa parkingu
przy tej szkole. Jak stwierdziła, otrzymała zapewnienie od Wójta gminy, że
prace przy parkingu ruszą z nastaniem wiosny 2013r., zaś odnośnie
termomodernizacji szkoły zwróciła się do radnych z prośbą, aby w
momencie pojawienia się dodatkowych środków, przekazali je na ten cel.
Radny Anatol Faruga przypomniał, że mówił już o tym na komisji, że w
budżecie tym nie ma przewidzianych środków na projekty dotyczące:
wymiany sieci wodociągowej, budowy kanalizacji. Zaznaczył, że od 2013
roku ma być nowe rozdanie środków unijnych i ubiegać się o nie będą te
gminy, które dysponują projektami. Zwrócił uwagę, że w tym budżecie są
zapisane inwestycje przy drogach powiatowych, tj. kawałki chodników oraz
przesunięty chodnik z tego roku w Janowicach. Zwrócił się do radnych
powiatowych, aby wzięli pod uwagę fakt, że gminne drogi są wyłączone
kosztem dróg powiatowych i pomogli w staraniach, aby powiat to uwzględnił
i w jakiś sposób gminie to zrekompensował. Zwrócił też uwagę, że sala
gimnastyczna nie zostanie zakończona i przechodzi do inwestycji na rok
przyszły, również wodociąg w Kaniowie, który wypadł z tego roku, nie
znalazł się w budżecie przyszłorocznym. Stwierdził, że budżet ten nie jest na
miarę tego czego mieszkańcy się spodziewali po zebraniach wiejskich i tego,
czego od radnych wymagają. Zaapelował, że jeżeli będą jakieś środki, które
może uwolnią się w ramach przetargów, dokładnie rozważyć na co je
przeznaczyć. Sugerował, że może przeznaczyć je na nowe projekty, aby
można było ubiegać się o środki zewnętrzne. Ponowił też prośbę o
rozbudowę terenu zabaw dla dzieci w sąsiedztwie CKSiR w Bestwinie
starając się przy tym o środki z Lokalnej Grupy Działania.
Wójt gminy Bestwina Artur Beniowski odnosząc się do tej wypowiedzi
poinformował, że są zaprojektowane wymiany wszystkich wodociągów
azbestowych. Jest również zaprojektowana dalsza część budowy sieci
wodociągowej. Zgodził się, że nie jest wpisana kanalizacja w budżecie, ale
podkreślił, że dlatego nie jest, bo nie jest jeszcze podpisana umowa z
Urzędem Marszałkowskim. Na chwilę obecną jest już wydana pozytywna
ocena formalna i merytoryczna wniosku na kanalizację północnej części
Bestwiny (od Bestwinki do ul. Krakowskiej w Bestwinie). Dopiero po
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podpisaniu umowy będzie można ogłosić przetarg, ale, aby mogło to
nastąpić, muszą być zapewnione pieniądze w budżecie. Nie zostało to
zapisane też z tego względu, aby nie blokować sobie innych zadań. Każda
inwestycja zapisana blokuje nie tylko wydatki budżetowe, ale i wieloletnią
prognozę finansową i wskaźniki do 2021 roku. Zapewnił, że jak tylko będą
możliwości finansowe i uwolnią się jakieś środki, które pozwolą na sięganie
po środki z Lokalnej Grupy Rybackiej, czy Lokalnej Grupy Działania, gdzie
jest wiceprezesem, to na pewno będzie po nie sięgał. Podkreślił, że trzeba
mieć świadomość, że każde z tych zdań jest dofinansowywane do 70 lub
80%. W związku z tym trzeba posiadać wkład własny. Stwierdził, że
współpraca zarówno z Radą Gminy, jak i na poziomie urzędu gminy
przebiega na tyle dobrze, że jak tylko jakieś pieniądze będą się pojawiały, to
na pewno będzie nad czym dyskutować.
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek stwierdził, że należy być bardzo
ostrożnym, co do opracowywania nowych projektów, bo są projekty, które
otrzymały już pozytywną opinię i te projekty czekają. Podkreślił, że każdy
nowy projekt wiąże się z wyłożeniem pieniędzy na te projekty i gdyby się
okazało, że nie ma szans na otrzymanie pieniędzy z zewnątrz, to byłyby to
pieniądze wyrzucone w „błoto”.
Radny Stanisław Nycz zwracając się do Wójta powiedział, że trzyma Wójta
za słowo, że w 2013 roku zrekompensuje dwuletni zastój w sołectwie
Janowice.
9) głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Wójta
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek poddał pod głosowanie
wniesioną przez Wójta autopoprawką wraz korektą błędów, które znalazły
się w projekcie WPF na lata 2013-2012 oraz w projekcie uchwały
budżetowej na 2013 rok, a które wcześniej omówił Wójt Artur Beniowski.
Wynik głosowania 14 głosów „za”, tj. jednogłośnie. Autopoprawka stanowi
załącznik nr 26 do nin. protokołu.
10) głosowanie wniosków komisji stałych Rady Gminy nie uwzględnionych
przez Wójta w autopoprawce oraz pozostałych zgłoszonych wniosków –
brak wniosków.
11) głosowanie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Bestwina na lata 2013-2020
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina na lata 20132020.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXV/192/2012 w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina na lata 2013-2020 –
została przyjęta 14 głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 27 do nin. protokołu.
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12) głosowanie uchwały w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok 2013
wraz z uzasadnieniem i informacją o sytuacji finansowej gminy.
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek poddał pod głosowanie projekt uchwały
budżetowej na 2013 rok.
W wyniku głosowania Uchwała budżetowa na 2013 rok Nr XXV/193/2012
została przyjęta 14 głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 28 do nin. protokołu
Ad.9
W informacjach bieżących, Przewodniczący Jerzy Zużałek odczytał:
− pismo PK „Kombest” dotyczące pobierania opłaty stałej u odbiorców wody
pitnej. Jest to odpowiedź na pismo mieszkańca sołectwa Bestwinka. Pismo
stanowi załącznik nr 29 do nin. protokołu.
− pismo Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bielsku-Białej dotyczące
uroczystego wręczania medali. Pismo stanowi załącznik nr 30 do nin.
protokołu.
Przewodniczący Jerzy Zużałek zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos.
Radny Łukasz Furczyk zabierając głos przypomniał, że obecna sesja odbywa się
w dniu 13 grudnia, tj. w 31 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.
Powiedział, że wie, iż nadal są różnice w poglądach dotyczących przyczyn
wprowadzenia stanu wojennego, ale jego zdaniem, powinniśmy dziś uczcić
ofiary tego okresu w tym śmiertelne, mając na myśli górników z kopalni
„Wujek”. Prosił Przewodniczącego o ogłoszenie minuty ciszy, aby uczcić ofiary
stanu wojennego.
Radny Grzegorz Kołodziejczyk zaproponował, aby planowane na dzień 27
grudnia br. posiedzenie komisji stałych, przenieść na dzień 28 grudnia br. na
godzinę lub półtorej przed planowaną sesją z uwagi na małą ilość materiałów,
które będą przedmiotem obrad komisji, a następnie sesji.
Wójt Artur Beniowski zaproponował, aby sesja odbyła się o godzinie 12:00, a
posiedzenie komisji, np. o godzinie 10:30 lub godzinie 11:00.
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek przyjmując milczącą postawę do wniosku
radnego Łukasza Furczyka, poprosił wszystkich o powstanie i uczczenie minutą
ciszy ofiary stanu wojennego w Polsce.
Po tej chwili refleksji, głos zabrał Wójt Artur Beniowski dziękując wszystkim
radnym za podjęte na sesji uchwały, a szczególnie za dwie ostatnie dotyczące
budżetu gminy na 2013 rok.
Poinformował dodatkowo, że na jego ręce zostały złożone zaproszenia od
radnego Sejmiku Województwa Śląskiego pana Mariana Ormańca na
„Bożonarodzeniowe spotkanie”, które odbędzie się w Bielskim Centrum Kultury
w dniu 15 grudnia br. o godzinie 15:00. Prosił, aby chętni do wzięcia udziału
zgłosili się do niego po zaproszenia.
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Ad.10
Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich.
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek w pierwszej kolejności odczytał
wnioski z zebrań wiejskich i posiedzeń rad sołeckich.
Wnioski Rady Sołeckiej w Bestwince (Prot. z 26.10.2012 – załącznik nr 31 do
nin. protokołu).
1. Ująć w przyszłorocznym budżecie wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej
na ul. Braci Dudów, Ładnej (bądź utwardzenie jej), wykonanie projektu wraz
z termomodernizacją szkoły w Bestwince, wykonanie parkingu przy szkole.
2. Wyciąć drzewa i oczyścić rów wzdłuż ul. Dankowickiej od torów do mostu
nad Łękawką.
3. Usunąć drzewa przy skrzyżowaniu ul. Witosa z ul. Ładną.
4. Wykonać naprawę odwodnienia i nawierzchni przy skrzyżowaniu ulic
Podpolec z Witosa.
5. Uregulować Młynówkę przy posesji p. Kamieńskiej.
6. Wykosić i uporządkować brzegi Młynówki.
7. Wymienić znaki przy torach w Bestwince przy ul. św. Floriana oraz przy
boisku.
8. Pogłębić rów wzdłuż ul. Św. Sebastiana od kościoła do skrzyżowania z ul.
Rzeczną.
9. Postawić latarnie: przy skrzyżowaniu ul. Zagrodniej z Krótką, przy ul. Ks.
Adamaszka, przy ul. Ślosarczyka (przy posesji p. Bierońskiego), przy ul.
Jarzębinowej obok wejścia na tzw. kładkę.
Wnioski Zebrania Wiejskiego w Bestwince (Prot. z 28.10.2012 – załącznik nr
32 do nin. protokołu).
1. Przyjąć sprawozdanie wójta dot. inwestycji w Bestwince w 2012 roku oraz
plany inwestycyjne na 2013 rok.
2. Zaproponować wykonanie progu na rzece Łękawka na granicy Bestwinki i
Bestwiny.
3. Przewidzieć budowę chodnika wzdłuż ul. św. Floriana w ramach partnerstwa
publiczno-prywatnego od ul. Jarzębinowej do granicy z Bestwiną.
4. Wykonać przepust wzdłuż ul. Dworkowej obok posesji p. Furczyk.
5. Wymienić rury wodociągowe wzdłuż ul. Młyńskiej.
6. Rozważyć możliwość przeniesienia skupu złomu w inne miejsce i nie
zezwalać na rozbudowę obecnego skupu złomu.
7. Poprawić nawierzchnię ul. Ładnej.
8. Rozważyć możliwość wykonania parkingu przy ul. Dworkowej obok szkoły.
Wnioski Rady Sołeckiej w Kaniowie (Prot. z 16.10.2012 – załącznik nr 33 do
nin. protokołu).
1. Wniosek o dołożenie starań w sprawie wykonania na ul. Batalionów
Chłopskich przed szkołą z obu stron spowalniaczy ruchu wmontowanych w
nawierzchnię drogi.
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2. Wniosek o wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Jawiszowickiej od
skrzyżowania z ul. Łabędzią do mostu na rzece Łękawka.
3. Wniosek o naprawę oberwanego asfaltu na ul. Dankowickiej.
4. Wniosek nieakceptujący przebudowę parkingu pomiędzy kościołem a szkołą
według projektu przedstawionego przez Zarząd Dróg Powiatowych.
Wnioski Zebrania Wiejskiego w Kaniowie (Prot. z 21.10.2012 – załącznik nr 34
do nin. protokołu).
1. Naprawić przepust na ul. Łabędziej w rejonie posesji p. Olszyk.
2. Wykonać oświetlenie ul. łabędziej na niebezpiecznych zakrętach.
3. Poszerzyć ul. Łabędzią i wykonać mijanki w niebezpiecznych miejscach.
Dokonać poszerzenia na ul. Łabędziej w rejonie od p. Stanoszek do mostka,
wykonać pobocza wzdłuż ww. ulicy od państwa Grygierzec do skrzyżowania
z ul. Nad Łękawką.
4. Informować na zebraniach wiejskich o przychodach budżetu gminy z
poszczególnych sołectw.
5. Zrobić „mijankę” na ul. Myśliwskiej od strony ul. Czechowickiej.
6. Zrewidować oznakowanie drogowe skrzyżowania ulic Myśliwskiej i
Krzywolaków.
7. Naprawić chodnik wzdłuż ul. Kóski.
8. Postawić barierki na mostku pomiędzy stawami w ciągu ul. Myśliwskiej.
9. Wykonać progi spowalniające przy posesjach na ul. Myśliwskiej.
10.Dokonać niezwłocznej wymiany instalacji wodnej i elektrycznej w budynku
klubu sportowego LKS Przełom Kaniów.
11.Wykonać kanalizację ul. Łabędziej od posesji p. Zbyl do p. Romana Kozaka.
12.Ustawić dodatkowe tabliczki numerami domów na ul. Myśliwskiej.
13.Poprawić oznakowanie skrzyżowania ul. Batalionów Chłopskich i
Krzywolaków.
14.Poprawić nawierzchnię kortów tenisowych w Kaniowie.
15.Dokonać modernizacji wodociągu na ul. Jawiszowickiej.
16.Dokonać modernizacji i połączenia „ślepych” wodociągów przy ul. Torowej
i Sosnowickiej.
17.Przyciąć gałęzie drzew przy lampach ulicznych.
18.Dokonać pielęgnacji drzewek wzdłuż ul. Batalionów Chłopskich i ul. Kóski.
19.Naprawić schody w budynku Gromadzkim.
20.Dokonać remontu cząstkowego ulic Furczyka i Głębokie.
21.Zobligować właścicieli zaniedbanych pól i działek do koszenia i usuwania
chwastów.
22.Dokonać czyszczenia i połączenia rowu biegnącego od ul. Torowej z rowem
przy ul. Dankowickiej.
23.Wyciąć zarośla rosnące pomiędzy wałami rzeki Wisły.
Uchwała Zebrania Wiejskiego – załącznik nr 35 do nin. protokołu).
Podjąć starania przez władze Gminy Bestwina w celu zapewnienia środków
finansowych na wymianę sieci wodociągowej.
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Przewodniczący odczytał również pismo Rady Sołeckiej w Kaniowie
skierowane do Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej, w którym zostały
ujęte do wykonania prace z zakresu poprawy bezpieczeństwa w ruchu pieszym,
jak i samochodowym. Pismo stanowi załącznik nr 36 do nin. protokołu.
O głos poprosił Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bielskiego Bogusław
Stolarczyk. Przypomniał, że pracuje w Komisji Gospodarki i Transportu i
podzielił się informacją, co Powiat planuje wykonywać w roku 2013 na terenie
gminy Bestwina:
− ul. Krzywolaków i ul. Czechowicka (ujęta do schetynówki),
− ul. Janowicka,
− projekt ul. Krakowskiej w Bestwinie
− będą czynione starania o środki z MSWiA na ul. Szkolną w Bestwinie.
Podziękował Wójtowi i Radzie Gminy za dobrą współpracę pomiędzy Radą
Powiatu, Zarządem Powiatu i radnymi powiatowymi.
Radny Jerzy Stanclik:
− zapytał czy władze gminy przeanalizowały jego wniosek dotyczący
poszerzenia ul. Podzamcze u wylotu na ul. Krakowską.
− podniósł problem zlikwidowanej, jednej z dwóch lamp na dolnym parkingu
w centrum Bestwiny, jak również bardzo nieestetyczne zabezpieczenie
pozostałości po tej lampie. Wnioskował, aby rozpoznać problem i
zadecydować, czy całkowicie należy zlikwidować wystający „kikut” lampy,
czy postawić nową.
Wójt Artur Beniowski odpowiadając na pierwszy wniosek poinformował, że
technicznie istnieje możliwość poszerzenia ul. Podzamcze na tym odcinku,
pomimo znajdujących się tam studzienek telekomunikacyjnych. Aktualnie
trzeba dokonać rozpoznania pod kątem finansowym i możliwości
wprowadzenia tego zadania do budżetu.
Drugi wniosek zostanie rozpoznany przez odpowiednie służby.
Radny Łukasz Furczyk :
− podziękował Prezesowi PK „Kombest” Wacławowi Waliczkowi za sprawne
podłączenie i uruchomienie nowego zbiornika wody pitnej.
− zwracając się do Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Bielskiego zarzucił,
że Powiat zaniedbuje niejednokrotnie drobne sprawy, o które proszą
mieszkańcy, np. na postawienie lustra w Kaniowie przy kościele trzeba było
czekać więcej niż 3 lata, pomimo ciągłych próśb, zaś położenie spowalniaczy
w obrębie szkoły w Kaniowie jest po prostu niewykonalne przez Powiat.
Również dotyczy to odnowienia pasów na parkingu przy kościele
− pochwalił gminne służby odśnieżające. Porównując do dróg w innych
gminach stwierdził, że w naszej gminie drogi utrzymane są bardzo dobrze.
Radny Grzegorz Kołodziejczyk:
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− zgodził się, że zimowe utrzymanie dróg jest w gminie dobre w stosunku do
innych gmin, ale wniósł uwagę co do czasu odśnieżania dróg stwierdzając, że
są odśnieżane zbyt późno.
Wójt Artur Beniowski wyjaśnił, że nie da się wszystkich dróg odśnieżyć
naraz, dlatego jest lista dróg umieszczona na stronie internetowej, w której
kolejności drogi te są odśnieżane.
− ponowił wniosek do Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Bielskiego
Bogusława Stolarczyka o zarurowanie odcinka rowu przy ul. Ludowej w
Kaniowie.
Radny Jan Stanclik:
− wnioskował do Starostwa, aby dokończyć rów przy posesjach państwa
Jagodów i Olmów w Janowicach,
− zgłosił zniknięcie znaku ograniczającego tonaż przy Leśniczówce,
− w imieniu mieszkańców Janowic zgłosił brak dwóch szyb w wiacie
przystankowej na ostatnim przystanku w Janowicach przed granicą z
Bielskiem.
− wnioskował, aby na ul. Miodowej wysypać dwie kupki piasku, aby kierowcy
sami mogli posypać śliski podjazd, gdyby na czas nie było posypane przez
służby drogowe,
Wójt Artur Beniowski odpowiadając na ostatni wniosek poinformował, że
nie ma problemu, bo w ostatnich latach też takie coś funkcjonowało.
W sprawie znaku będzie interweniował w Starostwie, zaś w sprawie
rozbitych szyb na przystanku, będzie dokonane rozeznanie pod kątem
wielkości szyb i naprawione.
Radny Stanisław Nycz:
− w imieniu mieszkańców ul. Pszczelarskiej prosił o wyczyszczenie rowu na
odcinku od posesji p. Woźniak do ul. Okrężnej.
Radny Anatol Faruga:
− prosił, aby regulamin korzystania z „Orlika” wywiesić na zewnątrz
ogrodzenia, bo osoby zainteresowane, chcąc przeczytać w jakich terminach
„Orlik” jest dostępny, przeskakują przez płot i go niszczą,
− w imieniu mieszkańców poruszył temat dotyczący wydawania „Magazynu
Gminnego”, a konkretnie, dlaczego „Magazyn jest wydawany co dwa
miesiące i mieszkańcy czytają informacje w nim zawarte, które już w jakiś
inny sposób są już im znane wcześniej. Dla porównania przywołał
informator kościelny, który wydawany jest co tydzień. Zapytał, jaki jest
koszt wydawania „Magazynu Gminnego” i dlaczego jest wydawany co dwa
miesiące.
Wójt Artur Beniowski koszty „Magazynu Gminnego” są ogólnie dostępne,
bo dyrektor CKSiR tworząc budżet, czy wykonanie z budżetu za dany rok
ma zapisany koszt „Magazynu Gminnego”. Nie zgodził się, że w
„Magazynie Gminnym” mają być zapisane informacje z wyprzedzeniem, bo
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„Magazyn..” ma informować o pracach Urzędu Gminy, Rady Gminy,
stowarzyszeń i tym co się działo na terenie gminy. Zwrócił uwagę, że to nie
jest dziennik ani tygodnik, zaś periodyk wydawany przez parafię takim jest.
Dlatego też stwierdził, że nie widzi możliwości ani potrzeby zmiany
charakteru i częstotliwości wydawania „Magazynu Gminnego”.
Przewodniczący Jerzy Zużałek odnosząc się do tej wypowiedzi poparł Wójta
w kwestii charakteru „Magazynu”, zaś co do częstotliwości to skłaniał się do
wydawania go co m miesiąc. Kategorycznie, zaś nie zgodził się, aby
porównywać „Magazyn Gminny” z gazetką (informatorem) wydawanym
przez jedną z parafii, twierdząc, że byłoby to wielkie nieporozumienie.
Informator kościelny ma właśnie za zadanie informować co będzie.
Natomiast co było, każdy czyta w „Magazynie Gminnym” i trudno byłoby
jednym zdaniem to ująć.
Radny Andrzej Wojtyła:
− nawiązując do odśnieżania dróg, nie wnosił zastrzeżeń, a jedynie uczulał na
podjazdy: z ul. Kościelnej na ul. Sokołów, z ul. Konopnickiej na ul.
Krakowską. Zaznaczył, że mieszkańcy tych ulic zgłaszali, że podjazdy te
były oblodzone.
− również w imieniu mieszkańców prosił o odśnieżanie chodników,
Radny Łukasz Furczyk:
− nawiązując do podjazdów zgłosił również konieczność zwrócenia uwagi na
podjazd z ul. Młyńskiej i Olchowej na ul. Witosa,
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek:
− potwierdził, że mieszkańcy również zgłaszają interwencje do niego
dotyczące odśnieżania chodników, jak i dróg. Również prosił, aby zwrócić
szczególną uwagę na skrzyżowania dróg,
− prosił Dyrektora GZOSiP o bardzo poważne potraktowanie jego prośby,
która dotyczy zabezpieczenia schodów w szkole w Kaniowie. Schody te są
bardzo niebezpieczne, sam się na nich wywrócił i widział, jak wywrócił się
starszy pan z dzieckiem. Stwierdził, że maty powinny być położone na całej
powierzchni schodów i przymocowane w taki sposób, aby na tych schodach
nie ślizgały,
− prosił, aby zwrócić PKS-owi uwagę, aby uzupełnili rozkłady jazdy na
przystankach,
− zgodził się, że akcja podłączenia zbiornika wody pitnej przebiegała sprawnie,
czego pogratulował Prezesowi PK „Kombest”. Natomiast co do otoczki z
tym związanej, to powiedział, że nie może gratulować, bo woda po tej
naprawie leciała przez tydzień bardzo brudna. Osobiście przesłał panu
prezesowi zdjęcie brudnej wody, zrobione u mieszkańca na ul. Słonecznej.
Przyjmował też skargi mieszkańców w sprawie zniszczonych ubrań
wypranych w brudnej wodzie.
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− nawiązał do inwestycji UKS „SET” i stwierdził, że za pieniądze z budżetu
gminy był wykonywany drenaż boiska do piłki siatkowej, a kolejny drenaż
trzeba wykonać na terenie rekreacyjnym. Wyraził zaniepokojenie tym stanem
rzeczy. Jak stwierdził, projektant wykonał projekt, a później się okazuje, że
nie wszystko zostało ujęte. W efekcie wszystkie błędy i poprawki
wykonywane są na koszt gminy, a tak nie powinno być. W związku z tym
złożył wniosek, aby wystąpić do Biura projektowego o odszkodowanie z
racji, że projekt został źle wykonany. Zaznaczył, że jeżeli stoją jakieś
przeszkody prawne, to prosi o wyrażenie opinii do tego wniosku przez radcę
prawnego o możliwości dochodzenia odszkodowania od firmy projektowej.
Prosił też, aby przy wykonywaniu kolejnych projektów, tak konstruować całą
procedurę, aby można było od projektanta dochodzić odszkodowania za
wadliwie wykonany projekt.
Wójt Artur Beniowski w każdym przypadku można na drodze cywilnej
pozwać projektanta za takie, czy inne naruszenia wg inwestora. Podkreślił
jednak, że w przypadku środków unijnych, firmy projektowe w większości
czują się bezkarne z tego względu, że gdyby wejść na drogę sądową, czy to w
trakcie realizacji projektu, czy też w trakcie tzw. trwałości projektu, która jest
określona latami, to wiązałoby się to z tym, że środki zewnętrzne przepadną.
Projektanci o tym wiedzą i mają świadomość, że nikt kto otrzymał
dofinansowanie, np. w wysokości 2mln.zł, nie będzie się procesował, bo
realizacja zadania nie zostanie wykonana w terminie i wówczas środki
przepadną, a także z uwagi na wątpliwość, czy taka sprawa zostanie wygrana.
Przewodniczący Jerzy Zużałek podtrzymał wniosek o pisemną opinię radcy
prawnego.
Radny Łukasz Furczyk oraz radny Jerzy Stanclik:
− podzielili się propozycjami zabezpieczenia śliskich schodów w szkole w
Kaniowie, między innymi na przykładzie Ośrodka Zdrowia w Bestwinie.
Radny Jan Stanclik:
− wyjaśnił, że odbyło się posiedzenie Rady Sołeckiej w Janowicach, jednak w
protokole z posiedzenia brak wniosków, gdyż wnioski zostały złożone do
Referatu ST w odrębnym protokole z wizji na drogach gminnych, która
odbyła się w dniu 13 listopada br.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bogusław Stolarczyk stwierdził, że drobne
sprawy dotyczące spraw Powiatu można szybko załatwić, ale trzeba mu to
zgłaszać, bo o nich nic nie wie. Stąd też nie może poprzeć ich realizacji.
Radny Mateusz Grygierzec:
− prosił o informację dotyczącą hali sportowej w Kaniowie i jak firma radzi
sobie w czasie aktualnych mrozów. Prosił też o przypomnienie terminu
zakończenia inwestycji i odbioru.
Wójt Artur Beniowski poinformował, że dziś odbyła się rada budowy i
termin zakończenia przewidziany na dzień 28 lutego 2013 roku, jest
niezagrożony. Firma, pomimo mrozów radzi sobie dobrze, bo prace są
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wykonywane w środku przy włączonych nagrzewnicach. Cześć
konstrukcyjna pokrycia dachowego jest wykonana w 100%, prace
wykończeniowe będą prowadzone w sanitariatach, zamówiony jest też sprzęt
sportowy typu drabinki, trybuny, kosze, bramki i siatki ochronne oraz
posadzka sportowa.
Wójt Artur Beniowski dodatkowo uzupełnił swoją wypowiedź dotyczącą
informacji bieżących. Poinformował, że został rozstrzygnięty przetarg na
modernizację terenu i rozbudowę miejsc parkingowych przy Ośrodku Zdrowia
w Bestwinie. Kwestia podpisania umowy i przekazania placu budowy odbędzie
się jeszcze przed świętami. Prace zostaną rozpoczęte, jak tylko warunki zimowe
na to pozwolą.
Ad.11
Odpowiedzi na wnioski i zapytania – odpowiedzi zostały udzielone w trakcie
składania wniosków i zapytań.
Ad.12
Przed zakończeniem sesji Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek odczytał
życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia od:
Honorowego Obywatela Gminy Bestwina Pani Walerii Owczarz z Rodziną,
Społeczności Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bestwince, Sołtysa sołectwa
Kaniów oraz Dyrektora CKSiR w Bestwinie.
Przewodniczący Jerzy Zużałek oraz Wójt Artur Beniowski również złożyli
wszystkim życzenia świąteczne.
Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad, Przewodniczący Jerzy
Zużałek dziękując za udział w obradach, za dyskusję, zamknął XXV sesję Rady
Gminy Bestwina w dniu 13 grudnia 2012 roku.
Sesja rozpoczęła się o godz. 15:00, a zakończyła o godz. : .17:30.
Protokolant:
Insp. Irena Glądys

Sekretarz obrad:
Radna Maria Maroszek
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