Bestwina, dn. 28 września 2012r.

P r o t o k ó ł Nr XXIII/2012
z sesji Rady Gminy Bestwina zwołanej w trybie art. 20 ust. 3 ustawy
o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. Nr 142, poz.1591 ze zm.) odbytej w dniu
28 września 2012 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bestwina.
Protokół obejmuje uchwały Rady Gminy Bestwina od Nr XXIII/164/2012 do
Nr XXIII/166/2012.
Lista obecności radnych oraz gości stanowi załącznik nr 1i 2 do nin. protokołu.
Na ustawową liczbę 15 radnych w sesji uczestniczyło 14 radnych, co stanowi
93%. Nieobecnym usprawiedliwionym był Przewodniczący Rady Gminy Jerzy
Zużałek.
Porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie skargi Pana Eugeniusza Kóski, przekazanej Radzie Gminy
Bestwina przez Radę Powiatu w Bielsku-Białej w części dotyczącej wydania
przez Wójta Gminy Bestwina decyzji z dnia 18.12.2001 roku, znak:
GB73312-2/01.
5. Zamknięcie sesji.
Ad.1
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Stanisław Nycz przywitał wszystkich
Radnych Rady Gminy Bestwina, Wójta Gminy Artura Beniowskiego, Zastępcę
Wójta Stanisława Wojtczaka, Skarbnika Gminy Stanisławę Grzywa, Radnego
powiatowego Grzegorza Bobonia (Dyrektor CKSiR), Prezesa PK „Kombest”
Wacława Waliczka, Dyrektora GZOSiP Arkadiusza Maja, Kierownika Referatu
Alicję Grygierzec, sołtysa sołectwa Kaniów Marka Pękalę.
Otworzył XXIII sesję Rady Gminy Bestwina w dniu 28 września 2012 roku,
zwołanej w trybie art. 20 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym na wniosek
Wójta Gminy Artura Beniowskiego. Na podstawie posiadanej listy obecności
stwierdził prawomocność obrad.
Ad.2
Sekretarzem obrad zgodnie z harmonogramem jednogłośnie wybrany został
radny Benedykt Kohut.
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Ad.3
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Stanisław Nycz przedstawił porządek obrad,
jednocześnie zgłaszając wniosek Wójta Gminy Artura Beniowskiego
o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowych punktów porządku obrad, tj.:
Punkt nr 5 – Podjęcie uchwał w sprawie:
1) przekazania środków finansowych na dofinansowanie zakupu
samochodu służbowego nieoznakowanego dla Komendy Miejskiej Policji
w Bielsku-Białej,
2) zmiany Uchwały Nr XII/97/2011 Rady Gminy Bestwina z dnia 01
grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok 2012.
Punkt nr 6 – Odczytanie Postanowienia Komisarza Wyborczego w BielskuBiałej z dnia 27 września 2012 roku w sprawie skargi szesnastu
Mieszkańców Gminy Bestwina, uprawnionych do wyboru Rady Gminy
Bestwina, na ustalenia Rady Gminy Bestwina dotyczące okręgów
wyborczych.
Porządek obrad, który otrzymali radni stanowi załącznik nr 3 do nin. protokołu.
Następnie zapytał, czy są inne propozycje do porządku obrad.
Wobec braku innych propozycji i uwag Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Stanisław Nycz poddał pod głosowanie wniosek Wójta Gminy o wprowadzenie
do porządku obrad dwóch dodatkowych punktów.
W wyniku głosowania wniosek został przyjęty 14 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Kolejno Przewodniczący poddał pod głosowanie zmieniony porządek obrad.
Porządek obrad został przyjęty 14 głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Prządek obrad po zmianach:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie skargi Pana Eugeniusza Kóski, przekazanej Radzie Gminy
Bestwina przez Radę Powiatu w Bielsku-Białej w części dotyczącej wydania
przez Wójta Gminy Bestwina decyzji z dnia 18.12.2001 roku, znak:
GB73312-2/01.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) przekazania środków finansowych na dofinansowanie zakupu samochodu
służbowego nieoznakowanego dla Komendy Miejskiej Policji w BielskuBiałej,
2) zmiany Uchwały Nr XII/97/2011 Rady Gminy Bestwina z dnia 01
grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok 2012.
6. Odczytanie Postanowienia Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej z dnia
27 września 2012 roku w sprawie skargi szesnastu Mieszkańców Gminy
Bestwina, uprawnionych do wyboru Rady Gminy Bestwina, na ustalenia
Rady Gminy Bestwina dotyczące okręgów wyborczych.
7. Zamknięcie sesji.
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Ad.4
Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Nycz przypomniał, że skargę Pana
Eugeniusza Kóski, przekazanej Radzie Gminy Bestwina przez Radę Powiatu w
Bielsku-Białej w części dotyczącej wydania przez Wójta Gminy Bestwina
decyzji z dnia 18.12.2001 roku, znak: GB73312-2/01, rozpatrywała na swoim
posiedzeniu Komisja Rewizyjna Rady Gminy Bestwina zobligowana do tego
decyzją Rady Gminy na sesji w dniu 13 września 2012r. W związku z
powyższym Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Nycz udzielił głosu
Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Łukasz Furczyk poinformował, że
Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z materiałami dostarczonymi przez
Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej, a także ze stanowiskiem radcy
prawnego i wysłuchaniu obszernych wyjaśnień ze strony Urzędu Gminy,
jednogłośnie przyjęła skargę Pana Kóski, w tej części, w której została
skierowana, za bezzasadną. Przewodniczący Komisji zwrócił się do Rady
Gminy o zajęcie takiego samego stanowiska.
Uzasadnienie skargi za bezzasadną, stanowi integralną cześć projektu uchwały,
który otrzymali wszyscy radni.
Wiceprzewodniczący Stanisław Nycz odczytał projekt uchwały wraz z
uzasadnieniem o następującej treści:
„W dniu dnia 8 maja 2012r. do Rady Powiatu w Bielsku – Białej wpłynęła
skarga, która uchwałą tego organu nr IV/25/203/12 z dnia 24 lipca 2012r.w
części została przekazana do rozpatrzenia Radzie Gminy Bestwina.
Zagadnienie pozostawione do rozpatrzenia Radzie Gminy w Bestwinie
dotyczyło wydania przez Wójta Gminy Bestwina decyzji z dnia 18 grudnia
2001r. znak GB.73312-2/01 w sprawie ustalenia warunków zabudowy i
zagospodarowania terenu dla inwestycji pod nazwą budowa instalacji
wytopu aluminium tj. pieców topielnych i odstojowych, zlokalizowanych na
działkach nr 714/83 i 714/86, położonych w Gminie Bestwina, bez,
zarzucanego przez skarżącego, uwzględnienia rozstrzygnięć z decyzji
Wojewody Katowickiego z dnia 28 stycznia 1998r. znak Oś – I 7211/126/97.
Zdaniem skarżącego wspomniana
decyzja Wójta Gminy Bestwina
pozostawała w sprzeczności z zakazem lokalizowania magazynów
ropopochodnych i innych substancji chemicznych oraz rurociągów do ich
transportu na terenie strefy zewnętrznej ujęcia wody pitnej.
Przedmiotowe zagadnie było już wielokrotnie wcześniej podnoszone w toku
różnych postępowań kontrolnych z inicjatywy tego samego skarżącego.
Legalność działania Wójta Gminy Bestwina, jako organu decyzyjnego,
potwierdzają przede wszystkim organy Prokuratury. W szczególności na
uwagę zasługuje tutaj pismo Prokuratury Okręgowej w Katowicach z dnia
24 maja 2011r.sygn akt II Pa 31/11, podsumowujące wszystkie wcześniejsze
działania organów ścigania. Nadto argumentacja skarżącego dotyczy
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rozstrzygnięć, które zapadały w innym stanie prawnym, pod rządami już
nieobowiązującej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
Obecnie na terenie stanowiącym przedmiot zainteresowania skarżącego
obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w którym
uwzględniono granice strefy ochronnej ujęcia wody pitnej ( patrz uchwała
Rady Gminy w Bestwinie z dnia 13 czerwca 2005r. Nr XXVI/195/2005 - §
13), a działalność przedsiębiorcy nie pozostaje z tymi zapisami w
sprzeczności.”
Wiceprzewodniczący zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w tej sprawie.
Z uwagi na brak głosów w dyskusji, Wiceprzewodniczący Stanisław Nycz
przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia
skargi z dnia 8 maja 2012r., która wpłynęła do Rady Powiatu w Bielsku-Białej i
w części została przekazana do rozpatrzenia Radzie Gminy Bestwina uchwałą
Rady Powiatu w Bielsku-Białej nr IV/25/203/12 z dnia 24 lipca 2012r.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXIII/164/2012 w sprawie rozpatrzenia
skargi z dnia 8 maja 2012r., która wpłynęła do Rady Powiatu w BielskuBiałej i w części została przekazana do rozpatrzenia Radzie Gminy
Bestwina uchwałą Rady Powiatu w Bielsku-Białej nr IV/25/203/12 z dnia 24
lipca 2012r. – została przyjęta 14 głosami „za”, tj. jednogłośnie. Uchwała
stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.
Ad.5
Rada Gminy w liczbie 14 radnych przystąpiła do podjęcia uchwał w sprawie:
1) przekazania środków finansowych na dofinansowanie zakupu samochodu
służbowego nieoznakowanego dla Komendy Miejskiej Policji w BielskuBiałej.
Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Wójt Artur Beniowski informując,
że Komendant Komisariatu Policji w Czechowicach-Dziedzicach zwrócił się
z prośbą o dofinansowanie zakupu samochodu służbowego
nieoznakowanego w roku bieżącym w kwocie 10 000,00zł.
W zakupie samochodu partycypują również:
− Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach w wysokości 35 000,00zł,
− Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej w wysokości 20 000,00zł,
Koszt zakupu wynosi 65 000,00zł. Dodał, że jeżeli Komenda Policji zakupi
jeden samochód ze środków własnych lub pozyskanych od sponsorów, czy
też innych źródeł, otrzyma z Komendy Krajowej Policji drugi taki sam
samochód.
Wójt wyraził nadzieję, że te dwa samochody w jakiś znaczący sposób
przyczynią się do częstszych patroli również na naszym terenie.
• W dyskusji głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Łukasz Furczyk
stwierdzając, że jest przeciwny wydatkowaniu tych pieniędzy na radiowóz.
Zaznaczył, że od tego jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i
Administracji, które takie środki posiada i to ono powinno zakupić sprzęt dla
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własnych jednostek policji. Podkreślił, że w gminie brakuje środków na
wydanie albumu za 1500,00zł, brakuje na podwyżki dla pracowników
obsługi szkół i przedszkoli, na załatanie dziur w drodze i inn. Przypomniał,
że w przeszłości głosował za przeznaczeniem środków na zakup radiowozu
oznakowanego dla Policji, jednak obecnie jest przeciwny zakupowi
samochodu nieoznakowanego, który niczemu innemu nie będzie służył, jak
tylko temu, że będzie jeździł z kamerą wideo i ścigał kierowców. Zwrócił też
uwagę, że działań Policji i jej skuteczności na terenie gminy za bardzo nie
widać, bo interwencje sołtysa w sprawie transportu ciężkiego przez środek
Kaniowa nie dają żadnego efektu. Również interwencja w sprawie
parkowania na skrzyżowaniu przy kościele w Kaniowie też nie dała żadnego
efektu.
• Wójt Artur Beniowski odnosząc się do powyższej wypowiedzi stwierdził że
zarówno policja i straż pożarna oraz wszelkiego rodzaju instytucje
państwowe powinny się samofinansować. Zaznaczył jednak, że sytuacja w
naszym kraju jest taka, jaka jest i z budżetu gminy dokładaliśmy się do
budowy strażnicy PSP w Bielsku-Białej, do zakupu samochodu drabiny, do
malowania Komisariatu w Czechowicach-Dziedzicach, dokładamy się do
materiałów biurowych, itd. Wójt zaznaczył, że nie chce się wypowiadać, czy
to dobrze, czy źle, bo to nie czas i pora na to. Prosił jedynie o podjęcie tej
uchwały stwierdzając, że każdy ma prawo mieć odrębne zdanie i każdy ma
prawo nie głosować za przyjęciem tej uchwały.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Stanisław Nycz przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie
przekazania środków finansowych na dofinansowanie zakupu samochodu
służbowego nieoznakowanego dla Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXIII/165/2012 w sprawie przekazania
środków finansowych na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego
nieoznakowanego dla Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej – została
przyjęta 10 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 3 głosach
„wstrzymujących”. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.
2) zmiany Uchwały Nr XII/97/2011 Rady Gminy Bestwina z dnia 01 grudnia
2011 r. w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok 2012.
Wójt Artur Beniowski wyjaśnił, że projekt tej uchwały mówi o przeniesieniu
kwoty 10 000,00zł. z działu 750 – Administracja publiczna do działu 754 –
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.
Brak głosów w dyskusji.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Stanisław Nycz przeprowadził głosowanie
nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/97/2011 Rady
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Gminy Bestwina z dnia 01 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Bestwina
na rok 2012.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXIII/166/2012 w sprawie zmiany
Uchwały Nr XII/97/2011 Rady Gminy Bestwina z dnia 01 grudnia 2011 r.
w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok 2012– została przyjęta 12 głosami
„za”, przy 1 głosie „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym”.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu.
Ad. 6
Zastępca Wójta Stanisław Wojtczak przypomniał, że 13 września 2012 roku
Rada Gminy podejmowała uchwałę w sprawie podziału gminy Bestwina na
jednomandatowe okręgi wyborcze, które będą obowiązywały od następnej
kadencji. W dniu 25 września br. na ręce Wójta Gminy Bestwina wpłynęło
pismo od Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej informujące, że do
Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej wpłynęła skarga na ustalenia Rady
Gminy Bestwina w sprawie okręgów wyborczych od szesnastu mieszkańców
uprawnionych do wyboru Rady Gminy Bestwina. W związku z powyższym
Krajowe Biuro Wyborcze zwróciło się o komplet dokumentów wraz z
uzasadnieniem i taki komplet dokumentów został przygotowany i dostarczony.
Komisarz Wyborczy w Bielsku-Białej, na podstawie przekazanych materiałów
oraz przeprowadzonej analizie, w dniu 27 września 2012 roku wydał
Postanowienie w sprawie skargi szesnastu Mieszkańców Gminy Bestwina,
uprawnionych do wyboru Rady Gminy Bestwina, na ustalenia Rady Gminy
Bestwina dotyczące okręgów wyborczych – oddalając skargę. Z bardzo
obszernego uzasadnienia wynika, że Komisarz Wyborczy tylko w przypadku,
gdy zostały naruszone zasady wynikające z przepisów może stwierdzić, że
zadania organu samorządu terytorialnego nie zostały wykonane w sposób
zgodny z prawem. Rada Gminy Bestwina podjęła uchwałę z uwzględnieniem
obowiązujących przepisów w związku z tym postanowiono jak wyżej.
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej stanowi załącznik nr 7
do nin. protokołu.
Ad.7
Przed zakończeniem obrad sesji o głos poprosił Wójt Gminy Bestwina Artur
Beniowski informując, że przed rozpoczęciem sesji wszyscy radni otrzymali
projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. Projekt ten określa wypracowaną metodę według
której będą naliczane opłaty na terenie gminy Bestwina. Zwrócił się z prośbą do
szanownych radnych, aby ewentualne uwagi zgłaszali do dnia 2 października br.
do Kierownika Referatu Alicji Grygierzec. Wyjaśnił, że jest to data rozpoczęcia
14-to dniowych konsultacji społecznych. Zaznaczył, że merytoryczne zmiany
projektu uchwały po tych konsultacjach, wymagałyby ponownego ich
przeprowadzenia.
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Wypowiedź Wójta uzupełniła Kierownik Referatu Alicja Grygierzec
przybliżając przepisy ustawy w tym zakresie, wymieniając między innymi
cztery różne rozwiązania naliczania opłaty jakie daje ustawodawca. Przybliżyła
również projekt uchwały dotyczący gminy Bestwina informując, że został w
nim uwzględniony ten wariant opłaty za zagospodarowanie odpadami
komunalnymi, w którym opłatę stanowić będzie iloczyn liczby mieszkańców
zamieszkujących daną nieruchomość. Zaznaczyła, że stawka opłaty określona
będzie odrębną uchwałą Rady Gminy. Podała też informacyjnie, że treść ustawy
została zamieszczona na stronie internetowej www.bestwina.pl w zakładce
ochrona środowiska.
Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad, Wiceprzewodniczący
Stanisław Nycz dziękując za udział w obradach, za dyskusję, zamknął XXIII
sesję Rady Gminy Bestwina w dniu 28 września 2012 roku zwołanej w trybie
art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym.
Sesja rozpoczęła się o godz. 14:15, a zakończyła o godz. 15:47.
Protokolant:
Insp.Irena Glądys

Sekretarz obrad:
Radny Benedykt Kohut
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