
Bestwina, dn. 21 czerwca  2012r. 
 
 

P r o t o k ó ł  Nr XX/2012 
 

z  sesji Rady Gminy Bestwina odbytej w dniu 21 czerwca 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 13 radnych, co stanowi 
86,7%%. Radni nieobecni usprawiedliwieni: radny Łukasz Furczyk, radny 
Grzegorz Kołodziejczyk. Trzech radnych, tj.: radna Wioleta Gandor, radny 
Mateusz Grygierzec oraz radny Benedekt Kohut spóźnili się na obrady. 
Protokół obejmuje uchwały Rady Gminy Bestwina od Nr XX/144/2012 do                      
Nr XX/150/2012. 
Sesja rozpoczęła się o godz. 14:30. 
 
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 31 maja 2012r. 
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem                              

z wykonania budżetu gminy Bestwina za 2011: 
1) wystąpienie Wójta Gminy Bestwina, 
2) odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach               

w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Bestwina 
sprawozdaniu    z wykonania budżetu za 2011r. wraz z informacją o stanie 
mienia komunalnego, 

3) uchwała Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie 
absolutorium Wójtowi Gminy Bestwina za 2011 rok, 

4) odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach               
w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia 
absolutorium Wójtowi Gminy Bestwina, 

5) opinie komisji stałych Rady Gminy Bestwina w sprawie wykonania 
budżetu gminy za 2011 rok, 

6) dyskusja nad sprawozdaniami,  
7) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bestwina za 
2011r.  

8) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 
Bestwina  z tytułu wykonania budżetu gminy Bestwina za 2011 rok, 



6. Zapoznanie się z uchwałą Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bestwinie w sprawie wniosku dotyczącego 
regulaminu SPZOZ w Bestwinie. 

7. Podjęcie uchwał w sprawie: 
1) zawarcia porozumienia na przejęcie zadań dotyczących zarządzania 

publicznymi drogami powiatowymi, 
2) zmiany Uchwały Nr XII/96/2011 Rady Gminy Bestwina z dnia 01 

grudnia 2011r.  w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Bestwina na lata 2012 – 2021, 

3) zmiany Uchwały XII/97/2011 Rady Gminy Bestwina z dnia 01 grudnia 
2011r. w sprawie budżetu gminy na 2012r., 

4) nadania statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Bestwinie, 

5) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzenie ścieków, 

6) przystąpienia do sporządzenia 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) rozpatrzenia wezwania pana Eugeniusza Kóski do uchylenia uchwały 
Rady Gminy Bestwina Nr X/88/2011 z dnia 27 października 2011 roku. 

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, Skarbnika Gminy Stanisławę Grzywa, kierowników 
urzędu gminy i jednostek organizacyjnych, Wiceprzewodniczącego Rady 
Powiatu Bielskiego Bogusława Stolarczyka wraz radnymi powiatowymi: 
Józefem Maziarzem i  Grzegorzem Boboniem, Prezesa PK „Kombest”  
Wacława Waliczka,  redaktora naczelnego „Magazynu Gminnego” Sławomira 
Lewczaka oraz pozostałych obecnych na sali obrad. 
Otworzył XX sesję Rady Gminy Bestwina w dniu 21 czerwca 2012 roku.  
Na podstawie posiadanej listy obecności stwierdził prawomocność obrad. 
Poinformował, że na ustawowy stan 15 radnych, w obradach uczestniczy 10 
radnych, 2 radnych usprawiedliwiło swoją nieobecność, a 3 radnych 
usprawiedliwiło swoje spóźnienie. 
 



Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że na dzisiejszej sesji Rady 
Powiatu Bielskiego jednymi z punktów porządku obrad było: podjęcie uchwały 
w sprawie wstąpienia w miejsce pana Artura Beniowskiego,  pana Grzegorza 
Bobonia na radnego Rady Powiatu Bielskiego oraz jego ślubowanie. 
W związku z tą okolicznością, wspólnie z Wójtem Arturem Beniowskim złożyli 
gratulacje radnemu Powiatu Bielskiego Grzegorzowi Boboniowi wręczając 
bukiet kwiatów. 
 
Również w tym punkcie złożyli życzenia imieninowe radnemu Janowi 
Stanclikowi oraz Kierownikowi referatu Urzędu Gminy Alicji Grygierzec. 
 
Na salę obrad weszli spóźnieni radni w kolejności: radna Wioleta Gandor, 
radny Mateusz Grygierzec oraz radny Benedykt Kohut. Stan radnych obecnych 
na sali obrad wynosi 13 radnych. 
 
Ad.2 
Sekretarzem obrad, zgodnie z harmonogramem, jednogłośnie wybrany został 
radny Mateusz Grygierzec. 
Ad.3 
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek przedstawił porządek obrad, który 
otrzymali wszyscy radni (zał. nr 4 do nin. protokołu), a następnie na wniosek 
Wójta Gminy wniósł o wycofanie z porządku obrad: 
• punktu nr 6  - Zapoznanie się z uchwałą Rady Społecznej Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bestwinie w sprawie wniosku 
dotyczącego regulaminu SPZOZ w Bestwinie. 

• w punkcie nr 7  Podjęcie uchwał: 
− podpunktu nr  4 -  w sprawie  nadania statutu Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bestwinie, 
− podpunktu nr  6  - w sprawie  przystąpienia do zmiany Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Bestwina, 

− podpunktu nr  7 -  w sprawie  przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Bestwina, 

− podpunktu nr  8 -  w sprawie  przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Janowice,  

Następnie zapytał, czy są inne propozycje. 
Wobec braku innych propozycji i uwag Przewodniczący Jerzy Zużałek poprosił 
Wójta Gminy o udzielenie wyjaśnień do złożonego wniosku. 
Wójt Gminy Artur Beniowski poinformował, że zarówno sprawy dotyczące 
statutu SP ZOZ, jak i projektów uchwał dotyczących: przystąpienia do zmiany 
studium i przystąpienia do zmiany w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego gminy w sołectwach Janowice i Bestwina, były omawiane na 
wspólnym posiedzeniu komisji stałych w dniu 18 czerwca br. Przypomniał, że 



już na posiedzeniu komisji była mowa, że projekt uchwały w sprawie statutu SP 
ZOZ oraz punkt z tym związany musi być wycofany z porządku tej sesji, 
ponieważ projekt statutu musi być w pierwszej kolejności poddany 
konsultacjom społecznym i dopiero po nich przekazany do Rady Gminy w celu 
podjęcia stosownej uchwały. 
Kolejno wyjaśnił, że projekty uchwał związane z przystąpieniem do zmian w 
studium i w planie zagospodarowania przestrzennego gminy (dotyczy 
przekładki gazu wysokoprężnego), wycofuje się z porządku obrad z uwagi na to, 
że przedstawiciele zarówno projektanta, jak i inwestora, deklarowali na 
wspólnym posiedzeniu komisji, że przygotują stosowne porozumienie w tej 
kwestii. Porozumienie to zostało przygotowane, jednak Urząd Gminy wniósł do 
niego kilka uwag, do których się do chwili obecnej nie ustosunkowano, stąd  
wycofanie tych projektów uchwał. 
Po udzielonych wyjaśnieniach, Przewodniczący Jerzy Zużałek poddał pod 
głosowanie wniosek Wójta Gminy według poszczególnych pozycji ujętych w 
porządku obrad. 
Wynik głosowania:  
•    wycofanie z porządku obrad punktu nr 6  - Zapoznanie się z uchwałą Rady 

Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 
Bestwinie w sprawie wniosku dotyczącego regulaminu SPZOZ w Bestwinie. 
Wniosek został przyjęty 13 głosami „za” ,tj. jednogłośnie. 

 
•  wycofanie z porządku obrad w punkcie nr 7 -  Podjęcie uchwał: 

− podpunktu  nr 4 - nadanie statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Bestwinie 

     Wniosek został przyjęty 13 głosami „za” ,tj. jednogłośnie. 
 

− podpunktu nr  6  - w sprawie  przystąpienia do zmiany Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Bestwina, 
Wniosek został przyjęty 13 głosami „za” ,tj. jednogłośnie. 
 

− podpunktu nr  7 -  w sprawie  przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Bestwina, 

     Wniosek został przyjęty 13 głosami „za” ,tj. jednogłośnie. 
 

− podpunktu nr  8 -  w sprawie  przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Janowice 
Wniosek został przyjęty 13 głosami „za” ,tj. jednogłośnie. 

 
Kolejno Przewodniczący poddał pod głosowanie zmieniony porządek obrad, 
który został przyjęty 13 głosami „za”, tj. jednogłośnie. 
Porządek obrad po zmianach: 



1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji. 
2. Wybór sekretarza obrad. 
3. Zatwierdzenie porządku obrad. 
4. Zatwierdzenie protokołu z sesji Rady Gminy Bestwina z dnia 31 maja 2012r. 
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem                               

z wykonania budżetu gminy Bestwina za 2011: 
1) Wystąpienie Wójta Gminy Bestwina, 
2) odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach               

w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Bestwina 
sprawozdaniu    z wykonania budżetu za 2011r. wraz z informacją o stanie 
mienia komunalnego, 

3) uchwała Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie 
absolutorium Wójtowi Gminy Bestwina za 2011 rok, 

4) odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach               
w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia 
absolutorium Wójtowi Gminy Bestwina, 

5) opinie komisji stałych Rady Gminy Bestwina w sprawie wykonania 
budżetu gminy za 2011 rok, 

6) dyskusja nad sprawozdaniami,  
7) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bestwina za 
2011r.  

8) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 
Bestwina  z tytułu wykonania budżetu gminy Bestwina za 2011 rok, 

6. Podjęcie uchwał w sprawie: 
1) zawarcia porozumienia na przejęcie zadań dotyczących zarządzania 

publicznymi drogami powiatowymi, 
2) zmiany Uchwały Nr XII/97/2011 Rady Gminy Bestwina z dnia 01 

grudnia 2011r.  w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Bestwina na lata 2012 – 2021, 

3) zmiany Uchwały XII/96/2011 Rady Gminy Bestwina z dnia 01 grudnia 
2011r. w sprawie budżetu gminy na 2012r., 

4) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzenie ścieków, 

5) rozpatrzenia wezwania pana Eugeniusza Kóski do uchylenia uchwały 
Rady Gminy Bestwina Nr X/88/2011 z dnia 27 października 2011 roku. 

7. Informacje bieżące. 
8. Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich. 
9. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 
10.  Zamknięcie sesji. 
Ad.4 
Przewodniczący Jerzy Zużałek stwierdził, że protokół z  sesji Rady Gminy 
Bestwina z dnia 31 maja 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    
13 głosami „za” tj. jednogłośnie. 
Ad.5 
Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 
budżetu gminy Bestwina za 2011: 
1) Wójt Gminy Bestwina Artur Beniowski w swoim wystąpieniu poinformował, 
że realizacja zeszłorocznego budżetu szczegółowo została omówiona przez 
Pełniącego Funkcję Wójta Stanisława Wojtczaka oraz Skarbnika Gminy 
Stanisławę Grzywa w dniu 29 maja 2012 roku na wspólnym posiedzeniu 
komisji stałych Rady Gminy. Ze smutkiem stwierdził, że na dzisiejszej sesji 
będzie  udzielane absolutorium, za realizację budżetu za ubiegły rok, 
Wójtowi Gminy, którego już nie ma wśród nas. Dlatego też prosił Wysoką 
Radę o głosowanie za udzieleniem tego absolutorium. Przypomniał, że w 
trakcie roku 2011 praktycznie na każdej sesji, przy zmianach w budżecie i 
wieloletniej prognozie finansowej, głosowania w większości przypadków 
były jednogłośne. 
Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy 
za 2011 rok stanowi  załącznik nr 5 do nin. protokołu. 
 

2) Przewodniczący Rady Gminy Bestwina Jerzy Zużałek odczytał uchwałę Nr 
4100/I/113/2012 z dnia 20 kwietnia 2012 roku I Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o 
przedłożonym przez Pełniącego Funkcję Wójta Gminy Bestwina 
sprawozdaniu    z wykonania budżetu za 2011r. wraz z informacją o stanie 
mienia komunalnego. Z treści uchwały wynika, że opinia została wydana 
pozytywna i została poparta uzasadnieniem do uchwały. 
Uchwała RIO stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu. 
 

3) Z uwagi na nieobecność Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Łukasza 
Furczyka, Przewodniczący Rady Gminy odczytał Uchwałę Komisji 
Rewizyjnej Nr 1/2012 Rady Gminy Bestwina z dnia 15 maja 2012 roku w 
sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Bestwina za 
2011 rok, z której wynika, że  Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała 
sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego 
„sprawozdanie finansowe”, informację o stanie mienia jednostki samorządu 
terytorialnego za 2011 rok oraz wnosi do Rady Gminy Bestwina o udzielenie 
Wójtowi Gminy Bestwina absolutorium za 2011 rok. Wniosek o udzielenie 
absolutorium Komisja w głosowaniu jawnym przyjęła jednogłośnie. 



Kolejno Przewodniczący Jerzy Zużałek odczytał opinię Komisji Rewizyjnej 
Rady Gminy Bestwina o wykonaniu budżetu gminy Bestwina za 2011 rok, 
która stanowi załącznik do powyższej uchwały,  o treści: 
„Komisja Rewizyjna Rady Gminy Bestwina na posiedzeniu w dniu 15 maja 
2011 roku rozpatrzyła sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania 
budżetu gminy oraz informację o stanie mienia komunalnego za 2011 rok 
przedłożone przez Wójta Gminy Bestwina i wysłuchaniu ustnych wyjaśnień 
Wójta stwierdziła  co następuje: 
1. Budżet Gminy uchwalony został w dniu 13 grudnia 2010 roku Uchwałą 

Rady Gminy Bestwina Nr II/10/10. Dochody zaplanowano w wysokości 
34 485 973,61 zł, a wydatki w wysokości 36 726 627,61. W wyniku 
wprowadzonych zmian w ciągu roku dochody zostały zmniejszone do 
kwoty 32 560 774,62 zł, a wydatki do kwoty 33 835 884,13 zł.  
Realizacja budżetu za 2011 rok przedstawia się następująco: 
- dochody zostały wykonane w wysokości 31 038 957,15 zł tj.: 95,33 % 
planu 
- wydatki zostały wykonane w wysokości 32 174 560,30 zł tj.: 95,09% 
planu 

2. Na wydatki majątkowe zaplanowano w budżecie gminy kwotę 
14 695 191,73 zł, po wprowadzonych zmianach plan wyniósł 
11 672 111,47 zł,  został wykonany w kwocie 11 182 418, 05 tj.: 95,80%. 

3.  Na wydatki bieżące budżet  zaplanowano 22 031 435,88 zł, po 
wprowadzonych zmianach plan wyniósł 22 163 772,66 zł, wykonano 
20 992 142, 25 zł tj.: 94,71% planu po zmianach.  

4. Wynik budżetu gminy osiągnięty w 2011 roku jest ujemny i wynosi 
1 135 603,15 zł. 

5. Ze środków budżetu Gminy w 2011 roku spłacono raty zaciągniętych 
pożyczek w kwocie 2 888 359.12 zł czyli 100% planu. 

6. Wójt Gminy, realizując zadania związane z wykonaniem budżetu, 
kierował się zasadą celowości, legalności, racjonalności i oszczędności 
w gospodarowaniu środkami publicznymi. 

7. Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach, w Uchwale Nr 
4100/I/113/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 roku, wyraziła pozytywną 
opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011 rok wraz z 
informacją o stanie mienia komunalnego. 

Zdaniem Komisji Rewizyjnej wyrażonym w przyjętej uchwale, uzyskane 
wyjaśnienia,  przeprowadzona analiza otrzymanych sprawozdań i informacji 
dają podstawę do wyrażenia pozytywnej opinii o realizacji budżetu Gminy za 
2011 rok. 
W związku z tym Komisja Rewizyjna występuje do Rady Gminy 
z wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Bestwina za rok 
2011. Podpisali wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej.” 



Uchwała wraz z opinią Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik nr 7 do nin. 
Protokołu. 

 
4) Przewodniczący Jerzy Zużałek odczytał Uchwałę Nr 4100/I/151/2012 z dnia 

22 maja 2012 roku I Składu Orzekającego  Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady 
Gminy Bestwina. Z treści uchwały wynika, że wydana została pozytywna 
opinia o wniosku Komisji rewizyjnej Rady Gminy Bestwina w sprawie 
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bestwina za 2011 rok. Opinia 
poparta została uzasadnieniem do uchwały. 
Uchwała RIO stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu. 

 
5) opinie komisji stałych Rady Gminy Bestwina w sprawie wykonania budżetu 

gminy za 2011 rok – Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek 
poinformował, że w dniu 29 maja 2012 roku odbyło się wspólne posiedzenie 
komisji stałych Rady Gminy Bestwina, na którym komisje zajęły się 
rozpatrzeniem sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok oraz 
wypracowaniem opinii. 
Komisje po zapoznaniu się z całością materiałów dotyczących wykonania 
budżetu gminy za 2011 rok oraz po wysłuchaniu wyjaśnień, pozytywnie 
zaopiniowały wykonanie budżetu za 2011 rok przy 1 głosie „wstrzymującym 
się”.      

6) Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek otworzył dyskusję nad 
sprawozdaniami.  
Brak głosów w dyskusji. 

 
7) Przewodniczący  Rady Gminy Jerzy Zużałek przeprowadził jawne 

głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 
Gminy Bestwina za 2011rok. 
W wyniku głosowania Uchwała Nr XX/144/2012 w sprawie rozpatrzenia  
i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem                
z wykonania budżetu Gminy Bestwina za 2011rok – została przyjęta 12 
głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się”. 
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu. 
 

8) Kolejno Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził jawne głosowanie nad 
przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 
Bestwina z tytułu wykonania budżetu gminy Bestwina za 2011 rok. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XX/145/2012 w sprawie udzielenia 
absolutorium Wójtowi Gminy Bestwina z tytułu wykonania budżetu gminy 
Bestwina za 2011 rok – została przyjęta 13 głosami „za” tj. jednogłośnie.  
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu. 



 
Przewodniczący Jerzy Zużałek nawiązał do wypowiedzi Wójta Artura 
Beniowskiego, że przy podejmowaniu uchwały w sprawie udzielenia 
absolutorium Wójtowi Gminy Bestwina za 2011 rok, zabraknie tej osoby, która 
ten budżet przygotowała, realizowała i dzisiaj jest oceniana. Podkreślił, że 
właśnie dziś mijają równe 4 miesiące od chwili, kiedy rozstał się z nami już na 
zawsze śp. Wójt Gminy Stefan Wodniak, ale pozostawił godnego swojego 
następcę. Złożył więc Wójtowi Arturowi Beniowskiemu w imieniu Rady Gminy 
serdeczne gratulacje i wyraził nadzieję, że obecny Wójt będzie realizował w 
dalszym ciągu tą politykę, którą prowadził Wójt Stefan Wodniak i za 2012 rok 
też otrzyma absolutorium jednogłośnie. 
Ad.6 
Rada Gminy w liczbie 13 radnych przystąpiła do podjęcia uchwał. 
Przewodniczący Rady Gminy odczytywał projekty uchwał oraz przedstawiał 
opinie do tych projektów, które zostały wypracowane na wspólnym posiedzeniu 
komisji stałych w dniu 18 czerwca  2012r.  
Podejmowane uchwały dotyczyły:  
1) zawarcia porozumienia na przejęcie zadań dotyczących zarządzania 

publicznymi drogami powiatowymi, 
• Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Wójt Gminy Artur Beniowski 

informując, że już od trzech lat gmina przejmuje od powiatu zadanie 
związane z wykaszaniem poboczy i wysepek przy drogach powiatowych. 
Jest to wykonywane za pomocą ciągnika, którym dysponuje PK „Kombest” 
oraz pracowników brygady gospodarczej przy Urzędzie Gminy. Kwota 
10tys.zł, zabezpiecza potrzeby związane z wykonaniem tego zadania. 
Stwierdził, że ten sposób jest bardziej racjonalny niż było to wcześniej lub 
jest jeszcze w innych gminach powiatu, gdyż Zarząd Dróg Powiatowych 
posiadał i nadal posiada jeden ciągnik, który musiał obsłużyć 10 gmin. 
Bywało tak, że wykaszanie odbywało się 2 razy, a nawet 1 raz w roku, co jest 
rzeczą niewystarczającą. Prosił o podjęcie tej uchwały. 

• Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy 
nie wniosły uwag i pozytywnie, jednogłośnie  zaopiniowały projekt uchwały  
w sprawie zawarcia porozumienia na przejęcie zadań dotyczących 
zarządzania publicznymi drogami powiatowymi.  

• Brak głosów w dyskusji. 
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem 
uchwały. 
W wyniku głosowania Uchwała Nr XX/146/2012 w sprawie zawarcia 
porozumienia na przejęcie zadań dotyczących zarządzania publicznymi 
drogami powiatowymi – została przyjęta 13 głosami „za”, tj. jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do nin. protokołu. 

 



2) zmiany Uchwały Nr XII/96/2011 Rady Gminy Bestwina z dnia 01 grudnia 
2011r.  w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina na 
lata 2012 – 2021, 

• Wyjaśnień do projektu uchwały oraz następnego projektu dotyczącego zmian 
w budżecie gminy udzieliła Skarbnik Gminy Stanisława Grzywa informując, 
że zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 34 270,00zł. Środki pochodzą: 
− z zawartego porozumienia na wykaszanie poboczy dróg – 10 000,00zł.  
− ze zwiększenia planu odsetek od nieterminowych wpłat, a będą to środki 

przeznaczone na zwiększone potrzeby z utrzymaniem  „Orlika” (energia) 
– 12 000,00zł.  

− dotacja z WFOŚiGW w Katowicach na zielone szkoły dla dzieci – 
12 270,00zł. 

Omówiła również przeniesienia wydatków między działami informując, że 
po przetargu na „Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi w Gminie 
Bestwina poprzez rozbudowę obiektów retencyjnych dla ujęcia wody w 
Kaniowie”, pozostały środki zaplanowane na realizacje tego zadania w 
wysokości 185 000,00zł i przenosi się je po części do działu Kultura i 
ochrona dziedzictwa narodowego – 170 000,00zł, będą to środki na bieżące 
utrzymanie obiektu „SET” do końca roku, zaś na całkowite rozliczenie tego 
zadania przeznacza się 15 000,00zł. 
Również z działu Kultura fizyczna i sport kwotę 4000,00zł przenosi się do 
działu Ochrona zdrowia na organizowanie kolonii przez Parafię w Bestwinie. 
Budżet po wprowadzonych zmianach wynosić będzie po stronie dochodów 
kwotę 30 614 709,82zł., a po stronie wydatków kwotę 30 537 182,82zł. 
Przychody i rozchody pozostają bez zmian. 

• Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy 
nie wniosły uwag i pozytywnie, jednogłośnie  zaopiniowały projekt uchwały  
w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/97/2011 Rady Gminy Bestwina z dnia 
01grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Bestwina na lata 2012 – 2021, 

• Brak głosów w dyskusji. 
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem 
uchwały. 
W wyniku głosowania Uchwała Nr XX/147/2012 w sprawie zmiany Uchwały 
Nr XII/96/2011 Rady Gminy Bestwina z dnia 01 grudnia 2011r.  w sprawie  
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina na lata 2012 – 2021 – 
została przyjęta 13 głosami „za”, tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 
12 do nin. protokołu. 

 
3) zmiany Uchwały XII/97/2011 Rady Gminy Bestwina z dnia 01 grudnia 

2011r. w sprawie budżetu gminy na 2012r., 
• Wyjaśnień do projektu uchwały jak wyżej. 



• Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy 
nie wniosły uwag i pozytywnie, jednogłośnie  zaopiniowały projekt uchwały  
w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/96/2011 Rady Gminy Bestwina z dnia 
01grudnia 2011r. w sprawie budżetu gminy na rok 2012.  

• Brak głosów w dyskusji. 
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem 
uchwały. 
W wyniku głosowania Uchwała Nr XX/148/2012 w sprawie zmiany Uchwały 
Nr XII/97/2011 Rady Gminy Bestwina z dnia 01grudnia 2011r. w sprawie 
budżetu gminy na rok 2012 – została przyjęta 13 głosami „za”, tj. 
jednogłośnie.  
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do nin. protokołu. 

 
4) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzenie ścieków, 
• Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Prezes PK „Kombest” Wacław 

Waliczek informując, że Przedsiębiorstwo Komunalne „Kombest”, działając 
jako przedsiębiorstwo na terenie gminy Bestwina, ma obowiązek zgodnie z 
ustawą z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 
zbiorowe odprowadzenie ścieków, złożyć wniosek do Wójta gminy o 
zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzenia ścieków. Zaznaczył, że taki wniosek został złożony i 
otrzymali go również wszyscy radni. Okres taryfy funkcjonuje przez 12 
miesięcy, w przypadku gminy Bestwina od 1 lipca do 30 czerwca następnego 
roku. Aktualnie planuje się pozostawić cenę wody za 1m3 bez zmian – 
wartość netto – 4,95zł. brutto 5,35zł, Stawka opłaty abonamentowej 
minimalnie wzrośnie i po zmianie wynosić będzie 3,07zł netto, 3,32zł brutto. 
Również wzrośnie stawka za zbiorowe odprowadzenie ścieków na 
obowiązujący rok  i po zmianie wyniesie  ona 4,29/1m3 netto i 4,63zł/1m3 

brutto. Podkreślił, że podstawowym wskaźnikiem, który spowodował te 
zmiany, to koszty energii elektrycznej i ceny materiałów w postaci 
wodomierzy. Dodatkowe obciążenie to wywóz odpadów i osadów z 
piaskownika na oczyszczalni ścieków. Jest to wymóg obowiązujący po 3 
latach użytkowania i eksploatacji oczyszczalni ścieków.  

• Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy 
nie wniosły uwag i pozytywnie, jednogłośnie  zaopiniowały projekt uchwały  
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzenie ścieków. 

• Brak głosów w dyskusji. 
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem 
uchwały. 



W wyniku głosowania Uchwała Nr XX/149/2012 w sprawie zatwierdzenia 
taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków – 
została przyjęta 13 głosami „za”, tj. jednogłośnie.  
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do nin. protokołu. 
5) rozpatrzenia wezwania pana Eugeniusza Kóski do uchylenia uchwały Rady 

Gminy Bestwina Nr X/88/2011 z dnia 27 października 2011 roku, 
• Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że na wspólnym posiedzeniu 

komisji pani Radca Prawny Urzędu Gminy szczegółowo i obszernie 
tłumaczyła, zarówno projekt uchwały, jak i historię wystąpienia pana Kóski. 
Komisje zaproponowały projekt uchwały o podtrzymaniu wcześniejszego 
stanowiska i odmówienie uchylenia przedmiotowej uchwały. 

• Komisje stałe Rady Gminy nie wniosły uwag i pozytywnie, jednogłośnie  
zaopiniowały projekt uchwały  w sprawie rozpatrzenia wezwania pana 
Eugeniusza Kóski do uchylenia uchwały Rady Gminy Bestwina Nr 
X/88/2011 z dnia 27 października 2011 roku. 

• Brak głosów w dyskusji. 
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem 
uchwały. 
W wyniku głosowania Uchwała Nr XX/150/2012 w sprawie rozpatrzenia 
wezwania pana Eugeniusza Kóski do uchylenia uchwały Rady Gminy 
Bestwina Nr X/88/2011 z dnia 27 października 2011 roku – została przyjęta 
13 głosami „za”, tj. jednogłośnie.  
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do nin. protokołu. 
Ad.7 
W informacjach bieżących Przewodniczący Jerzy Zużałek odczytał:  
− pismo Rady Sołeckiej w Kaniowie skierowane do Komisariatu Policji w 

Czechowicach-Dziedzicach oraz do wiadomości Rady Gminy Bestwina w 
sprawie dokonywania częstszych i bardzo stanowczych kontroli w ruchu 
drogowym o przekraczającym tonażu na terenie sołectwa Kaniów. Pismo 
stanowi załącznik nr 16 do nin. protokołu. 

− pismo Dyrektora Biblioteki Śląskiej w Katowicach, w którym Dyrektor 
składa Wójtowi Gminy Arturowi Beniowskiemu serdeczne gratulacje z okazji 
wyboru na stanowisko Wójta Gminy i życzenia satysfakcjonującej pracy.  
Jednocześnie wzorem lat ubiegłych przybliżył działalność samorządowych 
bibliotek publicznych w 2011 roku w województwie śląskim i wyraził pełne 
uznanie dla pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Bestwinie, która po raz 
kolejny zajęła I miejsce wśród bibliotek powiatu bielskiego.  
Przewodniczący Jerzy Zużałek przyłączył się do tych wyrazów uznania i 
również złożył pani Teresie Lewczak, Dyrektor Gminnej Biblioteki 
Publicznej, gratulacje i życzenia dalszych sukcesów. Pismo stanowi załącznik 
nr 17 do nin. protokołu. 

 



Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że w związku z tym, iż  z 
porządku obrad zostało wycofanych kilka projektów uchwał, jest propozycja, 
aby kolejna sesja odbyła się w dniu 19 lipca 2012 roku. W związku z tym 
zapytał, czy Rada Gminy wyraża zgodę na ten termin, który przypadnie w 
okresie urlopów wakacyjnych. 
Radni nie wnieśli uwag i wyrazili zgodę na zaproponowany termin kolejnej 
sesji. 

 
W informacjach bieżących Wójt Artur Beniowski poinformował, że  wraca 
temat, który będzie się coraz bardziej nagłaśniał, a dotyczy budowy drogi 
ekspresowej S-1. Poinformował, że po konsultacjach społecznych z sześciu  
dotychczasowych wariantów powstały cztery: A, B, C, D. Dodał, że według 
posiadanych informacji,  końcem sierpnia lub na początku września br. można 
się spodziewać konsultacji społecznych na terenie naszej gminy. Decyzja 
lokalizacyjna ma zapaść w terminie do 28 grudnia 2012r. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek w imieniu Muzeum Regionalnego 
w Bestwinie zaprosił na wystawę fotograficzną „Parada parowozów” oraz 
spotkanie z autorem wystawy panem Ryszardem Tomiczkiem , które odbędzie 
się w dniu  3lipca br. o godz. 18:00. 
 
Kolejno Przewodniczący przypomniał, że w dniu 23 czerwca br. na terenach 
rekreacyjnych w Bestwinie odbędzie się Święto Gminy Bestwina. 
 
Dyrektor CKSiR Grzegorz Boboń podał terminy najbliższych imprez 
plenerowych na terenie gminy: 
23.06.2012 – Święto Gminy Bestwina 
24.06.2012 – uroczyste otwarcie Ośrodka Rekreacji i Sportów Wodnych w 
Kaniowie, 
30.06.2012 – Międzygminna Rewia Orkiestr Dętych w Kaniowie. 
Poinformował również, że od 1 lipca br. odpowiedzialnym kierownikiem ds. 
sportu i rekreacji będzie pracownik CKSiR pan Łukasz Wojsław. 
Jako radny powiatowy poinformował, że oprócz ślubowania, jakie dzisiaj złożył 
na sesji Rady Powiatu Bielskiego, Rada Powiatu podjęła uchwały o zmianie 
składów osobowych komisji, do których został powołany, a powołany został w 
skład dwóch komisji, tj.: Komisji Promocji, Turystyki i Sportu oraz w Komisji 
Oświaty, Kultury i Sztuki. 
 
Na zakończenie tego punktu Przewodniczący Jerzy Zużałek zaprosił do akcji 
krwiodawstwa, która odbędzie się w dniu 1 lipca 2012 roku na parkingu przy 
kościele w Kaniowie. 
 
Ad.8 



W ramach wniosków i zapytań radnych oraz rad sołeckich w pierwszej 
kolejności Przewodniczący Jerzy Zużałek odczytał wnioski z Zebrań Wiejskich 
i Rady Sołeckiej. 
Wnioski z Zebrania Wiejskiego w Janowicach z dnia 22 kwietnia 2012 roku  - 
załącznik nr 18 do nin. protokołu. 
� ponowić wniosek o ustawienie znaku ul. Podleska i Szkolna, 
� naprawić ul. Górską przy skrzyżowaniu z ulicą Janowicką, 
� położyć asfalt na przepustach ul. Pszczelarskiej, 
� wyciąć drzewa – ul. Kubika, 
� hydrant – ul. Korczaka, 
� kosz na śmieci na parkingu obok „Akwarium”, 
� naprawić dziury na ul. Granicznej, 
Wnioski z Zebrania Wiejskiego w Kaniowie z dnia 15 kwietnia 2012 roku  - 
załącznik nr 19 do nin. protokołu. 
� przyjąć wniosek p. Edwarda Góry ( dot. rozpisania referendum w sołectwie 

Kaniów  w sprawie dalszej eksploatacji kopalni Silesia), 
� poprawić odwodnienie ul. Batalionów Chłopskich na wysokości posesji pana 

Kóski, 
� postawić lustro na skrzyżowaniu Grobel Borowa i ul. Batalionów 

Chłopskich, 
� dokończyć remont przepustu na ul. Kóski, 
� podjąć kroki, aby część środków pochodzących z opłaty eksploatacyjnej, 

była przeznaczona na inwestycje w sołectwie Kaniów, 
� wykonać oświetlenie ul. Łabędziej, dokonać remontu bieżącego ul. Modrej, 
� rozebrać pozostałości budynku na ul. Gawlików, wykonać odwodnienie ul. 

Gawlików, 
� wykonać remont zjazdu z ul. Czechowickiej na ul. Ludową, 
� wykonać drenaż na boiskach do siatkówki oraz placu zabaw położonych na 

obiektach UKS „Set”, w terminie do 20 maja 2012 roku 
� wykonać remont ul. Batalionów Chłopskich oraz poprawić odwodnienie na 

wysokości posesji pana Kawki, 
� wyczyścić i udrożnić rów biegnący od ul. Torowej w kierunku ul. 

Dankowickiej, 
� wykonać oświetlenie ul. Mirowskiej, 
� wyczyścić rów wzdłuż ul. Torowej, zlokalizować źródło płynących rowem 
ścieków, 

� poprawić odwodnienie ul. Dworskiej, 
� zatrudnić w Urzędzie Gminy pracownika odpowiedzialnego za kontakty z 

PG Silesia. 
 
 
Wnioski Rady Sołeckiej w Kaniowie z dnia 12 kwietnia 2012 roku  - załącznik 
nr 20 do nin. protokołu. 



� Doprowadzić Ośrodek Zdrowia w Kaniowie do stanu niepochłaniającego 
straty energii cieplnej oraz wodno-kanalizacyjne, a także doposażyć 
placówkę, by mogła funkcjonować na odpowiednim poziomie medycznym. 

 
Ustne wnioski złożyli: 
Radny Jerzy Stanclik 
− wnioskował o załatanie dziury na dolnym parkingu Gminnej Spółdzielni 

„Samopomoc Chłopska” w Bestwinie, 
− prosił o wystąpienie do Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej o 

wymianę zniszczonej kratki ściekowej na ulicy Witosa przy wylocie z ulicy 
Sikorskiego, 

Radny Stanisław Nycz 
− zgłosił konieczność poprawienia fosy na ul. Pszczelarskiej na wysokości pani 

Owczarz. Ulewne deszcze powodują zalewanie całej posesji. 
Radny Anatol Faruga 
− wnioskował o zlikwidowanie przejścia dla pieszych na ulicy Krakowskiej 

przy „Panience” i wykonanie nowego przejścia poniżej obecnego, gdyż to, 
które jest w miejscu gdzie powstał pas do wyjazdu z ulicy Bialskiej na ulicę 
Krakowską, stwarza wielkie zagrożenie dla pieszych, 

− stwierdził, że należy się cieszyć z taryfy za wodę i ścieki, bo w Kronice 
Beskidzkiej podane są ceny za wodę w innych gminach, gdzie wynoszą one 
18-19zł/m3 , 

− poinformował też, że w Wilamowicach podjęto uchwałę o przyspieszenie 
prac nad procedurą drogi S-1. 

Radny Mateusz Grygierzec 
− zapytał jakie roboty cząstkowe dróg zostały ostatnio wykonane i co jest 

jeszcze w planach, 
Radny Jan Stanclik 
− poruszył problem pana Frączka, z którym wszyscy borykają się od 10 lat. 

Prosił Wójta i Radę Gminy o wystąpienie do Prokuratury o ściganie tego 
pana z urzędu za swoje czyny: łamie tuje na cmentarzu, zaśmieca, 
zdewastował śmietnik, zniszczył obiekt gminny gdzie jest przedszkole 
społeczne, łamie sztachety, niszczy i zaśmieca cały teren. Stwierdził, że 
jeżeli jest to człowiek chory, to niech go umieszczą w zakładzie i leczą, a 
jeżeli jest zdrowy, to niech ponosi konsekwencje sądowe. Policja nie daje 
jego wybryków do Prokuratury, bo stwierdza niską szkodliwość czynu, ale ta 
niska szkodliwość czynu razy 100 daje wielką szkodliwość  i w związku z 
tym nie chciałby, aby w Janowicach doszło do samosądu tej osoby. 
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek zaproponował, aby jednak każdy 
poszkodowany wystąpił w swojej sprawie. Jeżeli jest 100 poszkodowanych, 
to każdy winien to zgłosić, bo Rada Gminy nie ma takich kompetencji. 



Wójt Artur Beniowski zadeklarował, że po przeprowadzeniu konsultacji z 
panią mecenas Urzędu Gminy, nie będzie się uchylał od wystąpienia do 
Prokuratury, jeżeli tylko będzie miało to jakiś sens. Stwierdził jednak, że 
popiera wypowiedź pana Przewodniczącego w kwestii, że każdy 
poszkodowany powinien zgłaszać wyrządzoną szkodę, bo tylko takie 
bezpośrednie działanie wszystkich poszkodowanych, być może dać jakiś 
skutek.  
Radny Stanisław Nycz poinformował, że pan Frączek podpalił drzwi 
budynku OSP w Janowicach i Policja nie zrobiła nic ze względu na niską 
szkodliwość. 
Radny Jan Stanclik prosił Wójta, aby jednak wystąpił do Prokuratury z 
pismem, bo zgłoszone sprawy do Policji nie są prowadzone dalej tylko 
umarzane ze względu na niską szkodliwość czynu. Mieszkańcy nadal są 
bezradni, dlatego też prosił o to wystąpienie, bo jak stwierdził, ma nadzieję, 
że Prokuratura zażąda od Policji całej dokumentacji i zajmie się dalszym 
postępowaniem. 
Radny Jerzy Stanclik zaproponował, aby w pierwszej kolejności wystąpił do 
Prokuratury radny Jan Stanclik, jako sołtys i przedstawiciel sołectwa 
Janowice, które  jest najbardziej poszkodowane przez p. Frączka. 
Radny Jan Stanclik zobowiązał się do wystosowania pisma. 

Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek 
− zgłosił pilną, awaryjną naprawę potężnej dziury na terenie ogrodu  

przedszkola w Kaniowie, która prawdopodobnie została wymyta przez wodę. 
Zaznaczył, że ogród z powodu powstałej dziury jest zamknięty dla dzieci, 
niemniej dzieci nie zwracają uwagi na zakazy i może dojść do 
nieszczęśliwego wypadku. 

Mieszkaniec Bestwiny Jan Ślosarczyk 
− zgłosił dziury na drogach powiatowych: ul. Krakowskiej, na odcinku Witosa 

w Bestwinie oraz  ul. Jawiszowickiej w Kaniowie, 
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek 
− zgłosił dziury na drogach: ul. Żwirowej, Ludowej, Młyńskiej. Prosił radnych 

powiatowych o przypomnienie Panu Staroście o skrzyżowaniu ulicy 
Krzywolaków z ulicą Czechowicką, jak również zadeklarowane lustro na 
skrzyżowaniu z Groblą Borową i naprawę ulicy Jawiszowickiej. 

Ad.9 
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek odczytał pismo Kierownika 
Referatu Służb Technicznych i Obsługi Techniczno-Gospodarczej Mariusza 
Szlosarczyka  zawierające odpowiedzi na zapytania radnych z sesji w dniu              
19 kwietnia 2012r., na które nie zostały udzielone odpowiedzi podczas 
posiedzenia: 
1. Ulica Sportowa została naprawiona. Pojawiły się nowe ubytki, które zostaną 

naprawione w najbliższym czasie. 



2. W lipcu i sierpniu przeprowadzone zostaną szczegółowe przeglądy okresowe 
mostów, kładek i przepustów przez osoby posiadające odpowiednie 
uprawnienia w tym zakresie. Na ich podstawie zostanie określony zakres 
prac remontowych oraz ich kolejność. Kładka na potoku Pasieckim oraz 
most w ciągu ul. Godynia również będą uwzględnione w wytycznych 
remontowych. 

3. Położono gont oraz wykonano okucia kominów budynku gromadzkiego w 
Kaniowie – prace zrealizowane przez brygadę gospodarczą Urzędu. Naprawa 
schodów zewnętrznych zostanie wykonana do końca miesiąca sierpnia. 

4. Wykonawca robót budowlanych sali sportowej w Kaniowie został 
zobowiązany do utrzymania porządku. Ilość sprzętu ciężkiego obsługującego 
inwestycję wynika z faktu, iż konieczność wykonania zabezpieczeń przed 
wpływem eksploatacji górniczej podwojeniu uległa dowożona ilość 
materiałów niezbędnych do wykonania konstrukcji sali. 

5. Odbył się przegląd gwarancyjny ul. Bialskiej i wszystkie prace wskazane w 
protokole z tego przeglądu zostały wykonane. Wykonawca zrealizował 
również inne prace, nieobjęte protokołem, a wskazane przez mieszkańców 
ulicy Bialskiej. 

6. Drogi naprawiane są na bieżąco, ul. Mirowska została naprawiona w dniu 
13.04.2012r., a ul. Graniczna została naprawiona w dniach 27-28.04.2012r. 

Pismo stanowi załącznik nr 21 do nin. protokołu. 
 
Odpowiedzi na niektóre wnioski i zapytania zgłoszone na obecnej sesji 
odpowiedzi udzielił Wójt Artur Beniowski: 
Radnemu Mateuszowi Grygiercowi – remonty cząstkowe zostały dotychczas 
wykonane na ulicach: Braci Dudów, Magi, Sportowej, Podpolec, 
Pisarzowickiej, Podlesie, Pszczelarskiej, Granicznej, Podzamcze, 
Gospodarskiej, Groszkowej, Konopnickiej, cały plac przy Piekarni w Bestwinie 
(z funduszy i na zlecenie Urzędu Gminy, a nie powiatu), Brzozowa, Hamerlaka, 
Mirowska, Łabędzia oraz zostały zlecone ulice: Ofiar Wojny, Kwiatowa, 
Podzamcze, Ludowa, Sokołów, wyjazd ul. Kustronia i boczna, Prusa, 
Starowiejska, Miodowa, Żwirowa, dziura na parkingu GS-u. 
Radnemu Jerzemu Stanclikowi – kratka ściekowa była wielokrotnie zgłaszana 
do powiatu ale bezskutecznie i jeżeli po kolejnej interwencji nie zostanie 
naprawiona, to będzie trzeba ją naprawić na koszt gminy, 
Radnemu Stanisławowi Nycz – zostanie dokonane rozeznanie na jakim odcinku 
wymagane jest czyszczenie rowu przy ul. Pszczelarskiej i jaki będzie tego koszt, 
Radnemu Anatolowi Farudze – przejście na ul. Krakowskiej -  po raz kolejny 
ponowi wniosek do Zarządu Dróg Powiatowych, 
Przewodniczącemu Jerzemu Zużałkowi – rozpozna sprawę wymytej dziury w 
ogrodzie przedszkola w Kaniowie. 
Ulica Młyńska i Ludowa już zostały naprawione przez powiat. 
 



Radny Jerzy Stanclik zgłosił dodatkowo pęknięcie w asfalcie na ul. Witosa na 
wysokości pana Kędziora. 
Przewodniczący Jerzy Zużałek dodał, że pęknięcie jest również poniżej 
skrzyżowania ulic: Witosa, Dworkowej i Olchowej. 
 
Wójt Artur Beniowski odpowiedział, że przyszło powiadomienie, iż w okresie 
wakacji zostanie przeprowadzony przegląd ulicy Witosa. 
Ad.10 
Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad, Przewodniczący Jerzy 
Zużałek dziękując za udział w obradach, za dyskusję, zamknął XX sesję Rady 
Gminy Bestwina w dniu 21 czerwca 2012 roku. 
Sesja rozpoczęła się o godz. 14:30 a zakończyła o godz. 15: 50. 
 
Protokolant:                  Sekretarz obrad:   
Insp. Irena Glądys      Radny  Grygierzec Mateusz 

 
 

 
 
 
 
  
 


