Bestwina, dn. 14 listopada 2011r.
BR.0002.11.2011

P r o t o k ó ł Nr XI/2011
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
14 listopada 2011 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bestwina.
Protokół obejmuje uchwały Rady Gminy Bestwina od Nr XI/93/2011 do
Nr XI/95/2011.
Lista obecności radnych oraz gości stanowi załącznik nr 1i 2 do nin. protokołu.
Na ustawową liczbę 15 radnych w sesji uczestniczyło 15 radnych, co stanowi
100%. Spóźnił się na obrady Wiceprzewodniczący Rady Gminy Stanisław
Nycz.
Porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołu z sesji Rady Gminy z dnia 27.10.2011r.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmiany Uchwały Nr II/11/10 Rady Gminy Bestwina z dnia 13 grudnia
2010r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina na
lata 2011 – 2020,
2) zmiany Uchwały II/10/10 Rady Gminy Bestwina z dnia 13 grudnia 2010r.
w sprawie budżetu gminy na 2011r.
3) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania
pomocy w zakresie dożywiania.
6. Zamknięcie sesji.
Ad.1
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek przywitał wszystkich Radnych
Rady Gminy Bestwina, Wójta Gminy Bestwina Stefana Wodniaka, Zastępcę
Wójta Stanisława Wojtczaka, Skarbnika Gminy Stanisławę Grzywa, radnego
powiatowego – pełnomocnika Wójta ds. Inwestycji - Artura Beniowskiego,
Kierownika GOPS - Beatę Szypka. Otworzył XI sesję Rady Gminy Bestwina w
dniu 14 listopada 2011 roku, zwołanej w trybie art. 20 ust.3 ustawy o
samorządzie gminnym na wniosek Wójta Gminy Stefana Wodniaka. Na
podstawie posiadanej listy obecności stwierdził prawomocność obrad.
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Ad.2
Sekretarzem obrad zgodnie z harmonogramem jednogłośnie wybrany został
radny Jan Stanclik.
Ad.3
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek przedstawił porządek obrad, do
którego nie wniesiono uwag i w wyniku głosowania został przyjęty 14 głosami
„za” tj. jednogłośnie.
Ad.4
Przewodniczący Jerzy Zużałek stwierdził, że protokół z sesji Rady Gminy
Bestwina z dnia 27 października 2011r. sporządzony został prawidłowo i
znajduje się do wglądu na sali obrad, na co dzień znajduje się do wglądu w
Biurze Rady Gminy. Zapytał, czy radni wnoszą uwagi do protokołu.
Do protokołu nie wniesiono uwag i w wyniku głosowania został on przyjęty
14 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Ad.5
Rada Gminy w liczbie 14 radnych przystąpiła do podjęcia uchwał. Z uwagi na
to, że projekty uchwał nie były omawiane na posiedzeniach Komisji,
Przewodniczący Jerzy Zużałek poprosił wnioskodawcę, Wójta Gminy Stefana
Wodniaka o przybliżenie tych projektów uchwał.
Wójt Gminy Stefan Wodniak poinformował, że konieczność zwołania sesji w
trybie pilnym nastąpiła w związku z możliwością złożenia w Katowicach w
terminie do 16 października 2011r. dodatkowego wniosku z tzw. III priorytetu
„turystyka” na poszerzenie wcześniej złożonego wniosku dotyczącego SET-a w
Kaniowie. Zaznaczył, że aktualnie na terenach sportowo-rekreacyjnych prace
inwestycyjne dobiegają końca. Został zainstalowany 1 basen, 2 boiska do kajakpolo, infrastruktura powierzchniowa do piłki plażowej, pole namiotowe, plaża
oraz sanitariaty. Przypomniał, że w pierwszym założeniu zakres tego zadania
był szerszy, bo zawierał 2 baseny (kąpieliska) i 3 baseny do kajak-polo, a także
parking. Zadanie to zostało uszczuplone z uwagi na brak środków. W chwili
obecnej pojawiła się możliwość ubiegania się o środki z ostatniego już naboru z
RPO i wykonania tego zadania w pełnym zakresie. Podstawą złożenia wniosku
jest wykazanie tego zadania w Wieloletniej Prognozie Finansowej, co zostało
ujęte w projekcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/11/10 Rady Gminy
Bestwina z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Bestwina na lata 2011– 2020. Wniosek opiewa na 2,3mln.zł.
Jest opracowane Studium wykonalności, przy czym korzysta się z pierwszego
projektu, który już zawierał większy zakres tego zadania, a który później był
segmentowany (etapowany) ze względu na mniejszą ilość środków
finansowych. Zaznaczył, że wskaźniki ujęte w Programie nie ulegną większym
zmianom w kolejnych latach, wręcz liczby zawarte w pierwszym etapie zmienią
się już po przetargach na korzyść (zmniejszenie wskaźników). Nawiązując
jeszcze do całego kompleksu sportowo-rekreacyjnego stwierdził, że pozostaje
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jeszcze na tym terenie budynek, który wymaga kapitalnego remontu, a który nie
ma uregulowanych spraw własnościowych. Aktualnie trwają prace
przygotowawcze do wystąpienia na drogę sądową w celu uregulowania tego
stanu.
Jeszcze raz zwrócił uwagę na wskaźniki ujęte w Wieloletniej Prognozie
Finansowej i zapewnił, że są one bezpieczne do 2020r.
Nawiązał również do drugiego projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały
II/10/10 Rady Gminy Bestwina z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie budżetu
gminy na 2011r., który wiąże się z projektem uchwały w sprawie zmiany
Uchwały Nr II/11/10 Rady Gminy Bestwina z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina na lata 2011 – 2020.
Zwrócił uwagę, że są to drobne korekty, a generalnie chodzi o kwotę 9tyś.zł. na
sfinalizowanie wydatków związanych z wcześniej omawianym projektem:
Studium wykonalności i inne potrzebne dokumenty dołączone do wniosku.
Na zapytanie radnego Anatola Farugi wyjaśnił, że gdyby wniosek został
załatwiony pozytywnie i środki zostałyby przyznane, to realizacja zadania
rozpocznie się w 2013 roku, ponieważ w 2012 roku około miesiąca lipca lub
sierpnia 2012r. byłaby dopiero podpisywana umowa na przejęcie środków, taka
jest procedura.
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził
głosowanie nad przyjęciem uchwał w sprawie:
1) zmiany Uchwały Nr II/11/10 Rady Gminy Bestwina z dnia 13 grudnia 2010r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina na lata 2011
– 2020,
W wyniku głosowania Uchwała Nr XI/93/11 w sprawie zmiany Uchwały Nr
II/11/10 Rady Gminy Bestwina z dnia 13 grudnia 2010 w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina na lata 2011 – 2020 została przyjęta 14 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.
2) zmiany Uchwały II/10/10 Rady Gminy Bestwina z dnia 13 grudnia 2010r. w
sprawie budżetu gminy na 2011r.
Przed głosowaniem nad projektem uchwały radny Jerzy Stanclik zwrócił uwagę
na kilka błędów drukarskich, które znalazły się w projekcie uchwały. Po ich
poprawieniu Przewodniczący przeprowadził głosowanie.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XI/94/11 w sprawie zmiany Uchwały
II/10/10 Rady Gminy Bestwina z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie budżetu
gminy na 2011r - została przyjęta 14 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.
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O godz. 9:20 na salę obrad wszedł spóźniony radny Stanisław Nycz. Stan
radnych na sali obrad wynosi 15 radnych.
Kolejno Przewodniczący Jerzy Zużałek poprosił Kierownika Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej Panią Beatę Szypka o przybliżenie projektu
uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do
przyznania pomocy w zakresie dożywiania.
Kierownik GOPS Pani Beata Szypka wyjaśniła, że ten projekt uchwały jest
sprawą techniczną. Przypomniała, że w 2010 roku była podejmowana podobna
uchwała, przy czym w tamtej uchwale było ograniczenie dotyczące osób, które
mają korzystać z tej formy pomocy. Dlatego też jest propozycja, aby docelowo
poszerzyć tą grupę o dzieci przedszkolne. Poprzednia uchwała zawierała zapis,
że dotyczy to dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie
przedszkolne oraz uczniów uczęszczających do szkoły podstawowej, gimnazjum
i szkoły ponadgimnazjalnej dziennej. Dodała, że projekt tej uchwały wynika z
rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” i jest tam zapis,
że: „Rada Gminy może podwyższyć kryterium uprawniające do jednego
ciepłego posiłku (obiad w szkole)”. Na to zadanie gmina otrzymuje dotację. Dla
przykładu podała, że w 2010r. była to kwota ponad 43,8tys.zł., przy czym
udział własny gminy musi wynosić 40% kosztu realizacji zadania. Obecnie
ok.120 dzieci korzysta z tej formy pomocy z tego : 27 dzieci w przedszkolu i 94
dzieci w szkołach.
Brak głosów w dyskusji.
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XI/95/11 w sprawie podwyższenia
kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie
dożywiania - została przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu.
Ad.6
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek dziękując za udział w obradach
zamknął XI sesję Rady Gminy Bestwina w dniu 14 listopada 2011 zwołanej w
trybie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym.
Sesja rozpoczęła się o godz. 9:00, a zakończyła o godz. 9:23.
Protokolant:
Insp.Irena Glądys

Sekretarz obrad:
Radny Jan Stanclik
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