Bestwina, dn. 22 września 2011r.
BR.0002.9.2011

P r o t o k ó ł Nr IX/2011
z sesji Rady Gminy Bestwina odbytej w dniu 22 września 2011 roku w sali
posiedzeń Urzędu Gminy Bestwina.
Lista obecności radnych oraz gości stanowi załącznik nr 1, 2 i 3 do nin.
protokołu.
Protokół obejmuje uchwały Rady Gminy Bestwina od Nr IX/70/2011 do
Nr IX/80/2011.
Na ustawową liczbę 15 radnych w sesji uczestniczyło 15 radnych, co stanowi
100%.
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 07 lipca 2011r.
5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011r.
6. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
za I półrocze 2011r.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmiany Uchwały II/10/10 Rady Gminy Bestwina z dnia 13 grudnia 2010r.
w sprawie budżetu gminy na 2011r.,
2) 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,
3) zmiany Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe
warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki
wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku
pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość
nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego
przyznawania i wypłacania.
4) przystąpienia
do
sporządzenia
zmiany
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina w sołectwie Bestwina,
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5) przystąpienia
do
sporządzenia
zmiany
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina w sołectwie
Bestwinka,
6) przystąpienia
do
sporządzenia
zmiany
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina w sołectwie Janowice
7) przystąpienia
do
sporządzenia
zmiany
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina w sołectwie Kaniów,
8) upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Bestwinie do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania
świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
9) powołania Zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników
do Sądu Okręgowego w Katowicach i Sądu Rejonowego w Pszczynie na
okres kadencji 2012 – 2015,
10) zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji
o kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach i Sądu
Rejonowego w Pszczynie na okres kadencji 2012 – 2015,
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 wraz z kierownictwem Urzędu Gminy i
jednostek organizacyjnych, Redaktora Naczelnego „Magazynu Gminnego”,
zaproszonych gości: Panią Halinę Błaszkiewicz i Panią Joannę Badowską oraz
pozostałych obecnych na sali. Usprawiedliwił nieobecność radnych
powiatowych z uwagi na ich udział we wspólnym posiedzeniu komisji Rady
Powiatu.
Otworzył IX sesję Rady Gminy Bestwina w dniu 22 września 2011 roku. Na
podstawie posiadanej listy obecności stwierdził prawomocność obrad.
Przed przystąpieniem do części roboczej sesji, Przewodniczący Jerzy Zużałek
przywitał bardzo serdecznie Panią Halinę Błaszkiewicz – Prezesa UKS „SET”
Kaniów, którą zaprosił na obrady, aby w obecności wszystkich obecnych,
złożyć, z okazji jubileuszu 50-lecia działalności sportowej, serdeczne gratulacje
i wyrazy uznania za niegasnący entuzjazm w kreowaniu i popularyzowaniu
kultury fizycznej oraz oddanie idei upowszechniania sportu. Wręczając bukiet
kwiatów, wspólnie z Wójtem Gminy Stefanem Wodniakiem, życzyli kolejnych
dekad pełnych sukcesów, wytrwałości w podejmowaniu sportowych zmagań,
realizacji wszelkich założeń, a w życiu prywatnym dużo zdrowia, pogody
ducha, rodzinnej radości i wiernych przyjaciół.
Pani Halina Błaszkiewicz wyraziła serdeczne podziękowanie za pamięć i
zaproszenie.
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Kolejno Przewodniczący Jerzy Zużałek udzielił głosu zaproszonemu gościowi
Pani Joannie Badowskiej – kandydatce na posła do Sejmu RP w wyborach
zarządzonych na 9 października 2011r., która przedstawiła swój program
wyborczy.
Również miłym akcentem było złożenie życzeń i bukietu kwiatów radnemu
Mateuszowi Grygiercowi z okazji imienin.
Ad.2
Sekretarzem obrad zgodnie z harmonogramem jednogłośnie wybrany został
radny Grzegorz Kołodziejczyk.
Ad.3
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek przedstawił porządek obrad (zał. nr
4 do nin. prot.), a następnie przedstawił wniosek Wójta Gminy o wprowadzenie
do porządku obrad dodatkowego projektu uchwały w sprawie:
− zaciągnięcia
kredytu
długoterminowego
na
realizację
zadania
inwestycyjnego pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina
– etap I – Bestwinka.
Radni nie wnieśli uwag i 15 głosami „za” tj. jednogłośnie przyjęli wniosek
o wprowadzenie dodatkowego projektu uchwały. Przewodniczący Rady
zaproponował wprowadzenie tego projektu uchwały, jako pierwszego w punkcie
7 – Podjęcie uchwał.
Radny Grzegorz Kołodziejczyk zaproponował, aby w miarę możliwości na
bieżąco odpowiadać na wnioski i zapytania w punkcie 9 porządku obrad.
Wniosek został przyjęty 15 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Rozszerzony porządek obrad został przyjęty 15 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Rozszerzony porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołu z sesji Rady Gminy Bestwina z dnia 07 lipca 2011r.
5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011r.
6. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za
I półrocze 2011r.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadania
inwestycyjnego pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie
Bestwina – etap I – Bestwinka.
2) zmiany Uchwały II/10/10 Rady Gminy Bestwina z dnia 13 grudnia 2010r.
w sprawie budżetu gminy na 2011r.,
3) 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,
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4) zmiany Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe
warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki
wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku
pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość
nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego
przyznawania i wypłacania.
5) przystąpienia
do
sporządzenia
zmiany
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina w sołectwie Bestwina,
6) przystąpienia
do
sporządzenia
zmiany
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina w sołectwie
Bestwinka,
7) przystąpienia
do
sporządzenia
zmiany
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina w sołectwie Janowice
8) przystąpienia
do
sporządzenia
zmiany
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina w sołectwie Kaniów,
9) upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bestwinie do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania
świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
10) powołania Zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników
do Sądu Okręgowego w Katowicach i Sądu Rejonowego w Pszczynie na
okres kadencji 2012 – 2015,
11) zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o
kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach i Sądu
Rejonowego w Pszczynie na okres kadencji 2012 – 2015,
8. Informacje bieżące.
9. Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich.
10. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
11. Zamknięcie sesji.
Ad.4
Przewodniczący Jerzy Zużałek stwierdził, że protokół z sesji Rady Gminy
Bestwina z dnia 07 lipca 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 protokół został
przyjęty 15 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Ad.5
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek odczytał Uchwałę
Nr 4100/226/2011 z dnia 29 sierpnia 2011 roku I Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o
przedłożonej przez Wójta Gminy Bestwina informacji o przebiegu wykonania
budżetu za I półrocze 2011r. I Skład Orzekający Regionalnej Izby
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Obrachunkowej dokonał oceny informacji Wójta Gminy Bestwina i wydał
opinię pozytywną. Kopia uchwały stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.
Następnie udzielił głosu Wójtowi Stefanowi Wodniakowi, który przypomniał,
że informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 omówił na
wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 19 września 2011r. W związku z
powyższym tylko krótko przybliżył ważniejsze cyfry. Przypomniał, że zgodnie z
uchwałą budżetową na 2011r. dochody zaplanowano w wysokości
34.485.973,61zł, a wydatki w wysokości 36.726.627,61zł.
Budżet po dokonanych zmianach zamknął się kwotą:
− po stronie dochodów kwotą 35.591.937,43zł.
− po stronie wydatków kwitą 37.166.865,06zł.
Za I półrocze 2011r. wykonanie budżetu wynosiło:
− dochody 14.810.041,62zł. tj. 41,6% planu
− wydatki 14.045.712,07zł. tj. 37,8% planu
Poinformował też, że wpływy (CIT, PIT) słabo są refundowane z budżetu
państwa i wykonane są w 40%, a powinny być wykonane w 50%. Zaznaczył
również, że na wynik dochodów miały też wpływ założenia ze sprzedaży
majątku, tj. działek, a głównie działki przemysłowej przy ul. Młyńskiej w
Kaniowie. Odbyło się kilka przetargów, lecz brak zainteresowania kupnem tych
nieruchomości.
Podkreślił, że po stronie wydatków, to głównie chodzi o inwestycje, czyli te
wszystkie zdania, które są skomponowane ze środkami unijnymi i
zewnętrznymi. Są realizowane zgodnie z harmonogramem i w terminie.
Podkreślił też, że w I półroczu odbywa się kompletowanie dokumentacji,
odbywają się przetargi, a dopiero w II półroczu rusza pełna realizacja zadań.
Ad.6
Wójt Stefan Wodniak omówił również informację o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2011r. Poinformował, że
prognoza ta na koniec czerwca br. jest bardzo pozytywna. Wskaźniki wskazują
6,94 – zadłużenie roczne i ogólne - 28,16. Przypomniał, że w pierwszej pozycji,
zgodnie z ustawą, dopuszczony jest 15% współczynnik zadłużenia, w drugim
60%. Zaznaczył, że nasz samorząd jest w pełni bezpieczny, jeżeli chodzi o te
wyniki, ale nie ukrywał, że trudność w zarządzaniu takim budżetem, przy tak
dużych inwestycjach, jest bardzo trudny. Głównie z tego powodu, że środki nie
wpływają z wymaganym terminem. Powoduje to opóźnienie w regulacji
płatności.
W dyskusji głos zabrała radna Wioleta Gandor zwracając uwagę, że na str. 17
Informacji, przy Bestwince jest zapis – plac zabaw, a winno być parking.
Zapytała też, jaka jest realna szansa, że szkoła doczeka się parkingu?
Odpowiedzi udzielił Wójt informując, że na ten moment nie ma żadnych
możliwości realizacji tych zadań, które są w pełni płacone z budżetu. Dlatego,
że w pierwszej kolejności priorytety mają zadania inwestycyjne z udziałem
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środków zewnętrznych. Zwrócił uwagę, że w budżecie brakuje 2 mln.zł.
wpływów. Stąd nie ma możliwości realizacji zaplanowanych zadań w 100%.
Wobec braku innych głosów w dyskusji, Przewodniczący Jerzy Zużałek
poinformował, że Komisje wydały opinię pozytywną o Informacji z wykonania
budżetu gminy za I półrocze 2011r. wraz z Informacją o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej. Następnie przeprowadził głosowanie nad
przyjęciem Informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011r. wraz z
Informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
Wynik głosowania: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów
„wstrzymujących”. Informacja z wykonania budżetu gminy stanowi załącznik nr
6 do nin. protokołu
Ad.7
Rada Gminy w liczbie 15 radnych przystąpiła do podjęcia uchwał. Opinie do
poszczególnych projektów uchwał, wypracowane na wspólnym posiedzeniu
komisji stałych w dniu 19 września 2011r. przedstawiał Przewodniczący Rady
Gminy Jerzy Zużałek.
Podejmowane uchwały dotyczyły:
1) zaciągnięcia
kredytu
długoterminowego
na
realizację
zadania
inwestycyjnego pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina
– etap I – Bestwinka.
• Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Wójt Stefan Wodniak informując, że
aby mieć możliwość zabezpieczenia środków na wypłacenie i rozliczenie
inwestycji, trzeba zaciągnąć kredyt gdyż tych środków brak w budżecie
gminy. Termin zakończenia inwestycji przypada na dzień 30 listopada br. Po
odbiorze inwestycji i rozliczeniu się z wykonawcami, pełna dokumentacja
zostanie złożona w Urzędzie Marszałkowskim. Źródłem spłaty tego kredytu
będą środki z dotacji rozliczeniowej tego zadania z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego.
• Komisje stałe Rady Gminy pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
• Brak głosów w dyskusji.
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr IX/70/2011 w sprawie zaciągnięcia
kredytu długoterminowego na realizację zadania inwestycyjnego pn.:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina – etap I –
Bestwinka – została przyjęta 15 głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu.
2) zmiany Uchwały II/10/10 Rady Gminy Bestwina z dnia 13 grudnia 2010r. w
sprawie budżetu gminy na 2011r.,
• Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Wójt Gminy Stefan Wodniak.
Pisemne uzasadnienie do projektu stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
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Przewodniczący Rady Gminy poinformował też, że do projektu omawianego
na posiedzeniu Komisji, została wprowadzona autopoprawka:
W § 8 projektu uchwały był zapis 731 858,12 dotyczący zwiększenia rat
spłaty pożyczki w BGK – kwotę tą zmniejszono o 38 881,37zł, a uzyskane
środki z tego tytułu przeniesiono do zwiększenia planu wydatków w dziale
600 – transport i łączność na bieżące utrzymanie dróg. Plan wydatków
wynosi 34 765 475,82zł. Rozchody po wprowadzonych poprawkach wynoszą
2 888 359,12zł.
• Komisje stałe Rady Gminy pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
• Brak głosów w dyskusji.
• Przewodniczący Rady Gminy w pierwszej kolejności poddał pod głosowanie
zgłoszoną do projektu autopoprawkę. Autopoprawka została przyjęta 15
głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały z naniesioną autopoprawką.
W wyniku głosowania Uchwała Nr IX/71/2011 w sprawie zmiany Uchwały
II/10/10 Rady Gminy Bestwina z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie budżetu
gminy na 2011r – została przyjęta 15 głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu.
3) 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,
• Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Wójt Stefan Wodniak. Uchwała jest
wynikiem wcześniej podjętej uchwały w sprawie zmiany Uchwały II/10/10
Rady Gminy Bestwina z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie budżetu gminy na
2011r.
• Komisje stałe Rady Gminy pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
• Brak głosów w dyskusji.
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr IX/72/2011 w sprawie zmiany Uchwały
II/11/10 Rady Gminy Bestwina z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina na lata 2011 – 2020 –
została przyjęta 15 głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu.
4) zmiany Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki
przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego,
funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych
składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy
sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
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doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.
• Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Dyrektor GZOSiP Arkadiusz Maj.
Przypomniał, że z dniem 1 września 2011r. funkcjonują dwa duże zespoły
szkolno – przedszkolne w Bestwinie i w Bestwince. Wzrosła też ilość
oddziałów ponad te, które były określone w poprzednim regulaminie. W
związku z tym, aby dać możliwość Wójtowi motywowania nowych
dyrektorów do zadań, które mają wyznaczone, został opracowany projekt
zmiany stawek dodatku motywacyjnego i funkcyjnego określonych w
regulaminie.
• Komisje stałe Rady Gminy pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
• Brak głosów w dyskusji.
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr IX/73/2011 w sprawie zmiany
Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki
przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego,
funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych
składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy
sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania –
została przyjęta 14 głosami „za”, przy 0 głosach ”przeciw” i 1 głosie
„wstrzymującym się”.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do nin. protokołu.
5) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Bestwina w sołectwie Bestwina,
• Wyjaśnień do wszystkich czterech projektów uchwał dotyczących
przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy udzieliła Alicja Grygierzec –
Kierownik Referatu Gospodarki Budownictwa i Ochrony Środowiska.
Wyjaśniła, że te cztery projekty uchwał potrzebne są do rozpoczęcia
procedury zmiany planu w poszczególnych sołectwach. Po ich podjęciu
będzie możliwy wybór wykonawcy projektu zmiany planu i przeprowadzenia
całej procedury, która jest uciążliwa i długotrwała, bo trzeba jej poświęcić, co
najmniej 4 lata. Poinformowała też, że przystąpienie do zmiany planu
następuje w 123 obszarach. Jest to połowa z tych wniosków indywidualnych,
które zostały złożone o zmianę w planie na tereny mieszkaniowe, usługowe,
a także korekty przebiegu rezerwacji pod drogi publiczne lub wewnętrzne.
Oprócz tego gmina również potrzebuje skorygować, wprowadzić pewne
zmiany już w istniejących planach np. wprowadzenie nowych rezerwacji i
ewentualnie likwidacji zbędnych rezerwacji pod drogi publiczne.
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• Komisje stałe Rady Gminy pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
• Brak głosów w dyskusji.
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr IX/74/2011 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Bestwina w sołectwie Bestwina - została przyjęta 15 głosami „za”, tj.
jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do nin. protokołu.
6) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Bestwina w sołectwie Bestwinka,
• Komisje stałe Rady Gminy pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
• Brak głosów w dyskusji.
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr IX/75/2011 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Bestwina w sołectwie Bestwinka - została przyjęta 15 głosami „za”, tj.
jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 13 do nin. protokołu.
7) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Bestwina w sołectwie Janowice
• Komisje stałe Rady Gminy pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
• Brak głosów w dyskusji.
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr IX/76/2011 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Bestwina w sołectwie Janowice - została przyjęta 15 głosami „za”, tj.
jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do nin. protokołu.
8) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Bestwina w sołectwie Kaniów,
• Komisje stałe Rady Gminy pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
• Brak głosów w dyskusji.
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr IX/77/2011 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
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gminy Bestwina w sołectwie Kaniów - została przyjęta 15 głosami „za”, tj.
jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do nin. protokołu.
9) upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Bestwinie do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania
świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
• Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek
informując, że Rozstrzygnięciem Nadzorczym Wojewoda Śląski stwierdził
nieważność uchwały Nr VIII/68/2011 podjętej na ostatniej sesji dniu 7 lipca
2011r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Bestwinie do prowadzenia postępowania w sprawach
przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
Z obszernego uzasadnienia wynika, że przedmiotowa uchwała ma charakter
aktu prawa miejscowego i winna wchodzić w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, a nie jak
określone było w § 3unieważnionej uchwały, że wchodzi w życie z dniem
podjęcia.
• Komisje stałe Rady Gminy pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
• Brak głosów w dyskusji.
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr IX/78/2011 w sprawie upoważnienia
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bestwinie do
prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania świadczeń pomocy
materialnej o charakterze socjalnym - została przyjęta 15 głosami „za”, tj.
jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 16 do nin. protokołu.
10) powołania Zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników
do Sądu Okręgowego w Katowicach i Sądu Rejonowego w Pszczynie na
okres kadencji 2012 – 2015,
• Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek
informując, że zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju
sądów powszechnych, ławników do sądów okręgowych oraz sądów
rejonowych wybierają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością
tych sądów. Jednak przed przystąpieniem do wyborów ustawa nakazuje
powołać zespół, który przedstawia na sesji rady gminy swoją opinię o
zgłoszonych kandydatach. Przypomniał, że na ostatniej sesji Rady Gminy w
dniu 7 lipca br. poruszył ten temat i wówczas radni zaproponowali, aby w
skład Zespołu opiniującego weszli przewodniczący komisji stałych Rady
Gminy oraz wskazana przez Prezesa Sądu, Pani Ewa Wieczorek – Sędzia
Sądu Rejonowego w Pszczynie. W związku z powyższym, projekt uchwały w
10

sprawie powołania Zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na
ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach i Sądu Rejonowego w
Pszczynie na okres kadencji 2012 – 2015,uwzględnia proponowany skład
osobowy.
• Komisje stałe Rady Gminy pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
• Brak głosów w dyskusji.
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr IX/79/2011 w sprawie powołania Zespołu
opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w
Katowicach i Sądu Rejonowego w Pszczynie na okres kadencji 2012 – 2015
- została przyjęta 15 głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 17 do nin. protokołu.
11) zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji
o kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach i Sądu
Rejonowego w Pszczynie na okres kadencji 2012 – 2015,
• Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek
informując, że jest to wymóg wynikający z ustawy Prawo o ustroju sądów
powszechnych.
• Komisje stałe Rady Gminy pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
• Brak głosów w dyskusji.
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr IX/80/2011 w sprawie zasięgnięcia od
Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na
ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach i Sądu Rejonowego w
Pszczynie na okres kadencji 2012 – 2015 - została przyjęta 15 głosami „za”,
tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 18 do nin. protokołu.
Na wniosek radnych, Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek ogłosił 10-cio
minutową przerwę. Po przerwie o godz. 15:55 wznowiono obrady.
Ad.8
Przewodniczący Jerzy Zużałek, w imieniu Dyrektora Gminnej Biblioteki
Publicznej w Bestwinie, zaprosił na finisaż wystawy fotograficznej „Ptaki”
braci Darka i Sebastiana Czernek, który odbędzie się w dniu 29 września 2011r.
o godz. 15:45 w Bibliotece w Bestwinie.
Poinformował również, że Muzeum Regionalne im. ks. Zygmunta Bubaka
zaprasza na wystawę malarską pani Barbary Mynarskiej. Wystawa czynna jest
do 25 października br.
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Kolejno Przewodniczący Jerzy Zużałek odczytał pisma, które wpłynęły do Rady
Gminy:
− pismo skierowane do Wójta Gminy – do wiadomości Rady Gminy - od
mieszkańca Janowic, w sprawie zmiany w planie miejscowego
zagospodarowania przestrzennego gminy, przeznaczenia działki nr 623/10,
położonej w Janowicach przy ul. Janowickiej. Pismo załącznik nr 19 do nin.
protokołu.
− Mieszkańca Bestwinki – skarga na Wójta gminy Bestwina za niezłożenia
zażalenia na Postanowienie prokuratury Rejonowej w Pszczynie. Pismo
stanowi załącznik nr 20 do nin. protokołu.
Przewodniczący Jerzy Zużałek przypomniał, że skargę na wójta rozpatruje
Rada Gminy. W związku z powyższym zaproponował, aby skargę
rozpatrzyła Komisja Rewizyjna. Poddał propozycję pod głosowanie.
Propozycja została przyjęta 12 głosami „za” przy 0 głosach „przeciw” i 3
głosach „wstrzymujących”.
Informacje bieżące Wójta Gminy Stefana Wodniaka:
− Wójt Gminy Stefan Wodniak poinformował, że zostały przygotowywane
dwa wnioski do Lokalnej Grupy Rybackiej. Jeden z nich zostanie złożony
w dniu 26 września br. na zadanie „otoczenie ośrodka zdrowia w
Bestwinie” . Kosztorys opiewa na 1,1mln.zł. i obejmuje parkingi,
odwodnienie, oświetlenie.
Drugi wniosek zostanie złożony w dniu 15 października br. na oczekiwany
zbiornik ujęcia wody pitnej w Kaniowie.
− Poinformował też, że wpłynęło pismo Starosty Bielskiego, aby w ramach
corocznych obchodów Święta Niepodległości, wzorem lat ubiegłych, zgłosić
osobę do Nagrody Starosty Bielskiego im. Ks. Józefa Londzina. W związku z
powyższym zwrócił się do Rady Gminy o zastanowienie się i wskazanie
kandydatury.
W informacjach bieżących głos zabrał także radny Jerzy Stanclik Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy Ochrony i Kształtowania Środowiska
przedstawiając wnioski z objazdowego posiedzenia Komisji. Poinformował, że
Komisja w ramach realizacji planu pracy w dniu 12 września br. przy udziale
Pełnomocnika Wójta ds. Inwestycji udała się w teren w celu zapoznania się z
przebiegiem inwestycji powiatowych i gminnych. Komisja zapoznała się
również z tymi problemami, które zostały zgłoszone w toku objazdu przez
radnych: Pana Anatola Farugę, Pana Jana Stanclika, Panią Wioletę Gandor i
Pana Edwarda Jonkisza.
Komisja w takcie objazdu zobaczyła:
1) most na Łękawce w ciągu ulicy Szkolnej ( mieszkańcy sąsiadujący w rejonie
mostu zgłosili problem niewłaściwego zamocowania poręczy),
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2) osuwisko przy ulicy Szkolnej w rejonie p. Matusiaka,
3) skorodowane poręcze mostka nad Łękawką przy ulicy Kubika w rejonie
p. Niemczyka. Przewodniczący Komisji Jerzy Stanclik zaznaczył, że sytuacja
jest skandaliczna i może dojść do tragedii, gdyż poręcze ochraniające boki
mostku wiszą i są skorodowane. Podkreślił, że jest to odpowiedzialność
powiatu, niemniej jest zdania, że należałoby dokonać chociaż
prowizorycznego zabezpieczenia w postaci taśm sygnalizujących
niebezpieczeństwo i równocześnie podjąć działania wobec powiatu, aby tą
sprawę załatwić.
4) osuwisko na tyłach sceny na terenach rekreacyjnych w Janowicach.
Przypomniał, że w latach 80-tych było tam nasypisko pyłu dymnicowego z
elektrociepłowni, którym to był zasypywany jar. Nasyp ten był obsypany
ziemią i były nasadzone topole. Aktualnie topole są bardzo wysokie i
podczas wiatru kołysząc się wyrywają się z nasypu. Zdaniem Komisji część
drzew należy wyciąć lub skrócić do 5m albo posadzić drzewa z głębokim
systemem korzeniowym w celu ustabilizowania tego nasypu.
5) zakończony remont osuwiska w Bestwinie na ulicy Gen. Hallera. Stwierdził,
że Komisja była pod wrażeniem solidnej inwestycji – koszt 3mln.zł. Drobne
usterki zostały odnotowane w protokole odbioru. Jeden z okolicznych
mieszkańców zgłosił konieczność podsypania kamieniem prywatnej drogi,
która została zniszczona przez samochody firm dokonujących remontu.
6) na wniosek radnej Wiolety Gandor, Komisja zobaczyła zniszczone
zabezpieczenia brzegów Młynówki w Bestwince przy ulicy Floriana (został
już uzgodniony sposób odnowienia tych zabezpieczeń),
7) budowę fundamentów hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kaniowie,
8) zakończony remont boiska treningowego LKS Kaniów – pokazał radny
Edward Jonkisz. Przewodniczący Komisji Jerzy Stanclik w imieniu Komisji
wyraził uznanie dla radnego Edwarda Jonkisza za wniesiony wkład w remont
tego boiska treningowego.
9) prace budowlane na obiekcie „SET”-a w Kaniowie. Na miejscu zostali
poinformowani o dalszych pracach, które będą jeszcze wykonane w tym, czy
na początku przyszłego roku. Z nadzieją też Komisja przyjęła informację, że
do czerwca przyszłego roku powinien być otwarty obiekt złożony: z basenu
pływającego, plaży, terenów pod boisko do piłki plażowej i biwaków do
uczestników zawodów sportowych.
Na zakończenie swojego wystąpienia, Przewodniczący Komisji Jerzy Stanclik
stwierdził, że tego rodzaju wyjazdowe posiedzenia, Komisja powinna odbywać
od czasu do czasu, aby zobaczyć co nowego się dzieje na terenie gminy.
O głos poprosił radny Jan Stanclik, który jest zarazem sołtysem w Janowicach i
nawiązując do mostu na ulicy Kubika, poinformował, że kilkakrotnie był z
wizytą na tym moście, również z panem Kubisiem – Dyrektorem Zarządu Dróg
Publicznych w Bielsku-Białej. Dyrektor osobiście schodził do rzeki, aby
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zobaczyć w jakim stanie znajduje się most. Obiecał wówczas ustnie, że w
gminie Bestwina do remontu są dwa mosty na drogach powiatowych. Nie
określił jednak żadnego terminu ich realizacji. Radny Jan Stanclik zaznaczył, że
wielokrotnie interweniował też u Pana Starosty, jednak bezskutecznie. Starosta
zawsze tłumaczył się brakiem środków finansowych.
Ad.9 i 10
Wnioski i zapytania radnych, rad sołeckich oraz udzielenie odpowiedzi.
Ustne wnioski złożyli:
Radny Jerzy Stanclik
− zwrócił uwagę, że remont osuwiska na ulicy Kościelnej został zakończony w
ubiegłym roku i do dnia dzisiejszego wiszą tam znaki drogowe informujące o
tym osuwisku. Wnioskował o przegląd znaków drogowych, a szczególnie
przy drogach powiatowych na terenie gminy.
− przypomniał, że na ostatniej sesji prosił o odpowiedź w sprawie działania
świateł sygnalizacyjnych obok pawilonu GS-u w centrum Bestwiny,
proponując, aby w okresie zmniejszonego ruchu drogowego na ul.
Krakowskiej (sobota, niedziela) pracowało tylko światło pulsacyjne
ostrzegawcze. Zaznaczył, że dlatego z uporem wraca do tego tematu, bo
uważa, że należy przestrzegać prawa, a teraz notorycznie ludzie przechodzą
przez jezdnię na czerwonym świetle. Zdarza się, że matka uczy małe
dziecko, jak należy przechodzić, gdy w tym czasie na czerwonym świetle
przechodzi kilka osób. Jeszcze raz prosił o rozpatrzenie tego wniosku i o
oficjalną odpowiedź.
Odpowiedzi udzielił Wójt Stefan Wodniak:
 w sprawie świateł sygnalizacyjnych - problem w tym, że światła w ten
sposób zaprojektowano i ludzie nie są z nich zadowoleni. Teraz, aby ten
program techniczny zmienić, potrzeba kilkudziesięciu tys. zł. (ok.3040tys.zł.). Zaznaczył, że bez kosztów można jedynie całkiem te światła
wyłączyć.
 w sprawie znaków na ulicy Kościelnej – stwierdził, że jest to niedbałość ZDP
w Bielsku-Białej, bo wielokrotnie dokonywali wizji, zapisywali i do tej pory
nie usunęli znaków informujących o osuwisku. Wyjaśnił też, że procedury
nie zezwalają na to, aby znaki te mogła usunąć gmina. Zapewnił, że przekaże
ten wniosek Pełnomocnikowi, a zarazem radnemu powiatowemu Arturowi
Beniowskiemu o interwencję w tej sprawie.
Radny Anatol Faruga
− wyraził radość po usłyszeniu informacji Wójta Gminy o budowie zbiornika
na wodę pitną w Kaniowie, bo jak stwierdził, wiele przykrych słów i pytań
pada od mieszkańców na temat braku wody.
− zapytał co będzie z dębami, które zostały wycięte przy ulicy Bialskiej, a
które leżą teraz na terenach rekreacyjnych w Bestwinie. Zwrócił uwagę, że
skaczą po tych drzewach dzieci i może dojść do wypadku.
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− zapytał, kto pomagał przy boisku w Kaniowie oprócz Kombest-u i czy były
na to faktury, czy też były te prace wykonywane gratis, jako współpraca
między firmami?
− na ręce Wójta Gminy Stefana Wodniaka złożył podpisy mieszkańców ulicy
Szkolnej, aby drogą służbową przekazał do Pana Starosty prośbę o ujęcie w
budżecie na przyszły rok, remont tej ulicy.
Odpowiedzi udzielił Wójt Stefan Wodniak:
 na drzewo leżące na terenach rekreacyjnych w Bestwinie odbył się przetarg
na kwotę 13tys.zł. Osoba, która ten przetarg wygrała, wycofała się z kupna i
w związku tym, przetarg będzie ponowiony.
 boisko treningowe było wykonane w ramach współpracy Prezesa Kombest-u
z Prezesem LKS „Przełom” Kaniów.
Radny Andrzej Wojtyła
− w imieniu mieszkańców ulicy Krakowskiej bocznej do nr 166,168,170
zwrócił się z prośbą o naprawę ubytków w drodze. Z uwagi na układ terenu,
droga ta jest wypłukiwana przez deszcze.
− wnioskował o naprawę nawierzchni mostka zlokalizowanego pomiędzy
boczną ulicy Krakowskiej a ulicą Kościelną.
− nawiązując do wyremontowanego osuwiska na ulicy Kościelnej zwrócił
uwagę na brak odprowadzenia wody z tego osuwiska, co powoduje
zalewanie domu mieszkalnego znajdującego się w niedalekiej odległości.
− zapytał, czy uda się zorganizować zbiórkę odpadów wielkogabarytowych?
− podziękował w imieniu własnym i mieszkańców za wykonaną inwestycję ma
ulicy Gen.Hallera,
− podziękował również Redaktorowi Naczelnemu „Magazynu Gminnego” za
umieszczenie w „Magazynie” ,na jego prośbę, listę usług medycznych
Ośrodka Zdrowia w Bestwinie.
Odpowiedzi udzielił Wójt Stefan Wodniak:
 bieżące sprawy będą czekały na możliwości finansowe, by móc je zlecić do
wykonania. Na chwilę obecną trzeba zabezpieczyć w pierwszej kolejności
płatności, które wyprzedzają inne potrzeby mieszkańców.
 odwodnienie osuwiska na ulicy Kościelnej było wielokrotnie zgłaszane do
powiatu,
 nawierzchnia mostka na ulicy Kościelnej – przez służby techniczne zostaną
dokonane oględziny mostka pod względem bezpieczeństwa.
Radna Wioleta Gandor
− podziękowała za załatanie dziur na ulicy Krótkiej oraz naprawę nawierzchni
ulicy Sportowej, chociaż zaznaczyła, że jakość tych prac pozostawia wiele do
życzenia. Wyraziła nadzieję, że w przyszłym roku, ta droga zostanie
potraktowana, jako priorytetowa.
− poinformowała, że wspólnie z radnym Grzegorzem Gawędą, pozbierali
podpisy mieszkańców Bestwinki, którzy proszą o remont ulicy Św. Floriana.
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Wkrótce złożą je w powiecie. Wyraziła nadzieję, że radni powiatowi i
władze gminy będą lobbowali za tym, aby powiat wyremontował tą ulicę w
przyszłym roku, albo chociaż jej fragment.
− na prośbę mieszkańca zapytała kiedy będzie uregulowana Młynówka w
rejonie ulicy Św. Floriana i ulicy Zagrodniej?
Odpowiedzi udzielił Wójt Stefan Wodniak:
 regulacja Młynówki w rejonie ulicy Św. Floriana i Zagrodniej, to stwierdził,
że nie wie w czym jest rzecz, bo Młynówka jest obwałowana, uregulowana.
W celu rozpoznania tego problemu, zleci wizję w terenie.
 odpady wielkogabarytowe – odbyła się darmowa akcja odbioru odpadów
segregowanych. Natomiast zbiórka innych odpadów wielkogabarytowych
(łóżka, szafki, itp.), nie odbędzie się w tym roku ze względu na brak
finansów.
Radny Łukasz Furczyk
− zgłosił fatalny stan dróg od strony Dankowic. Wyraził ubolewanie, że powiat
wykonując asfaltowanie dróg po stronie Dankowic i mając w tym rejonie
sprzęt, nie zawiadomił naszej gminy ani nie wyszedł z taką propozycją, aby
te odcinki dróg po stronie naszej gminy naprawić. Tym bardziej, że wnioski
w tej sprawie były wielokrotnie zgłaszane.
− zgłosił również, że most na rzece Białej, który był wyremontowany w
kadencji Wójta Pana Farugi przy współpracy z powiatem, nie jest
konserwowany. W kratkach ściekowych wyrosły kępki traw, a na moście
stoi woda, która w zimie będzie zamarzała i będzie można wpaść w poślizg.
− z uwagi na gęste mgły, prosił, aby skierować wniosek do powiatu o
odnowienie oznakowania poziomego na drogach: Batalionów Chłopskich,
Czechowickiej, Witosa.
− poinformował, że będąc na terenach „SET”-a wraz z Komisją Rozwoju
Gminy, Ochrony i Kształtowania Środowiska, Komisja zwróciła uwagę, że
na basenie pływającym jest niewystarczające zabezpieczenie przed tym, aby
ktoś nie wypadł do wody. Obecnie są tam luźno zwisające liny. Zwrócono
również uwagę na brak parkingu w tym rejonie. W związku z tym zwrócił się
do wójta, radnych i rady sołeckiej, aby zastanowić się nad koncepcją
powstania tam parkingu.
Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Nycz
− poinformował, że mieszkańcy ulicy Pszczelarskiej i ulicy Granicznej skarżą
się na złą jakość wody. Ponadto pytają do kogo zadzwonić, żeby zapytać o
brak wody, bo przez dwa dni nie było wody i nie można się było do nikogo
dodzwonić.
Odpowiedzi udzielił Prezes PK „Kombest” Wacław Waliczek informując, że na
każdym rachunku jest podany numer telefonu. Wyjaśnił też, że nie można się
dodzwonić, kiedy nie ma wody, bo najczęściej wszyscy naraz chcą się dzwonić.
Zła jakość wody spowodowana jest brakiem możliwości płukania sieci z uwagi
na brak wody. Sytuacja się zmieni po wybudowaniu zbiornika.
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− zgłosił trzy dziury na ulicy Korczaka w Janowicach przed wjazdem do
szkoły.
Radna Maria Maroszek
− podzieliła się informacją, że w miesiącu sierpniu br., wspólnie z
Pełnomocnikiem Arturem Beniowskim oraz radnym Janem Stanclikiem
objeżdżali drogi w Bestwinie, zaś wnioski z tego objazdu złożyli w powiecie.
Poinformowała, że między innymi mieszkańcy ulicy Krakowskiej prosili o
oznakowanie poziome. Jednak Zarząd Dróg Powiatowych odpisał, że droga
ta nie spełnia warunków, aby takie znaki były malowane. Jedynie będzie
oznakowane przejście przez drogę na ulicy Dworkowej przy szkole. Żadne
inne prace nie będą wykonywane z uwagi na brak pieniędzy.
Radny Grzegorz Kołodziejczyk
− poparł w pierwszej kolejności budowę zbiornika na stacji uzdatniania wody,
aby problemy z zaopatrzeniem w wodę, skończyły się w naszej gminie.
− wnioskował za kontynuacją napraw szczątkowych dróg gminnych
asfaltowych, jak i utwardzonych.
− prosił, aby wystosować pismo do ZDP w Bielsku-Białej informujące, że
postawienie znaku „stop” i namalowanie linii poziomej na skrzyżowaniu ulic
Grobel Borowa i Batalionów Chłopskich, nie poprawiło widoczności.
− zapytał, kiedy odbędzie się wycinka dębów, na które jest zezwolenie, na
ulicy Krzywolaków?
− prosił, aby zbiórki odpadów segregowanych organizować częściej, bo będzie
to z korzyścią dla naszego środowiska.
Radny Edward Jonkisz
− podziękował Wójtowi i radnemu Anatolowi Farudze, że podniósł problem
budowy boiska w Kaniowie, bo jak stwierdził, nikt nie wiedziałby, jaki
wkład został wniesiony w to boisko i to bez udziału środków z budżetu
gminy. Przy tej okazji podziękował tym ludziom, którzy w tych pracach z
oddaniem mu pomagali.
Odpowiedzi udzielił Wójt Stefan Wodniak
 w sprawie zabezpieczenia basenu, to stwierdził, że projektant powinien
przewidzieć całe bezpieczne rozwiązanie. Zaznaczył, że na chwilę obecną
nie może udzielić odpowiedzi, dopóki nie rozpozna problemu.
 złożył słowa uznania radnemu Edwardowi Jonkiszowi za włożony wkład w
działalność sportową, za tak ogromne zaangażowanie i szukanie sponsorów
przy inwestycji budowy boiska, bez udziału środków z budżetu gminy.
Dziękując, życzył radnemu Edwardowi Jonkiszowi dużo zdrowia.
 w sprawie ciągłości remontu dróg od strony Dankowic, wyjaśnił, że gmina
Wilamowice otrzymała środki na drogi z funduszy powodziowych. Nasza
gmina się nie zakwalifikowała na te środki, bo nie miała strat powodziowych
powyżej 1 miliona zł.
 prosił, aby telefonicznie zgłaszać nowe dziury, które wypadają w drogach,
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Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek
− zwrócił się z prośbą do Kierownika referatu GB Alicji Grygierzec o
rozeznanie własności działek na skrzyżowaniu od strony ulicy Grobli
Borowej i skręt w stronę szkoły. Rosną tam drzewka zasłaniające
widoczność.
− w czasie dyżurów jeden z mieszkańców prosił, aby interweniować
u właściciela rzeki Łękawka o wykonanie progów, szczególnie w rejonie
Bestwinki, bo rwąca woda podmywa i obrywa brzegi.
Radny Jan Stanclik
− zapytał, kto odpowiada za gałęzie wiszące na kablu elektrycznym oraz
przewodach telefonicznych na ulicy Podlesie? Mimo interwencji w
Energetyce, nic nie zostało zrobione.
− prosił, aby dziury na ulicy Korczaka załatać przed wyborami, aby wyborcy
idąc do lokalu wyborczego, nie złamali nogi.
Odpowiedzi udzielił Wójt Stefan Wodniak
 wyjaśnił, że druty elektryczne należą do Energetyki, zaś przewody
telefoniczne do Telekomunikacji. Stwierdził na przykładzie własnego
doświadczenia, że monitował w Energetyce o lampach, które nie świeciły na
ulicy Bialskiej i mija już trzeci tydzień i nic w tej kwestii nie zostało
zrobione.
Przewodniczący Jerzy Zużałek odczytał wnioski z zebrań rad sołeckich.
Rada Sołecka w Kaniowie - 6.09.2011r. (załącznik nr 21 do nin. protokołu).
Wnioski m.inn. dotyczyły:
− wykonania wycinki samosiejek i zwisających gałęzi nad jezdniami dróg
gminnych,
− wykonania naprawy schodów do budynku „Gromadzkiego” w centrum
Kaniowa,
− ponaglenia Zarządu Dróg Powiatowych i władz Starostwa o wykonanie
niedokończonych prac na drogach powiatowych,
− wykonania nasypu na drodze gruntowej (zjazd z ulicy Czechowickiej0 w
celu poprawy bezpieczeństwa wyjazdu maszyn rolniczych,
− ponaglenia władz Starostwa w celu podjęcia remontu ulicy Krzywolaków w
wyniku dużego niezadowolenia mieszkańców.
Ponadto Rada Sołecka w Kaniowie wystosowała pismo do Starosty Bielskiego,
w którym zwraca się o wykonanie następujących prac:
1. Pomalowanie pasów środkowych na ulicach: Batalionów Chłopskich i
Witosa – po remoncie nie zostały odtworzone.
2. Wykonanie podwyższonego przejścia dla pieszych w rejonie Szkoły
Podstawowej i centrum – rejon Przedszkola.
3. Pomalowanie pasów zewnętrznych na ulicy Czechowickiej (odtworzenie).
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4. Wydanie decyzji mieszkańcom, którzy mają posadzone drzewka i iglaki w
bliskiej odległości od jezdni (brak widoczności, szczególnie na
skrzyżowaniach) Batalionów Chłopskich i Grobel Borowa.
5. Wyczyszczenie rowów przy ulicach powiatowych.
6. Bezwzględna poprawa bezpieczeństwa na ulicy Krzywolaków – remont
ulicy.
Pismo stanowi załącznik nr 22 do nin. protokołu.
Rada Sołecka w Bestwinie - 19.09.2011r. (załącznik nr 23 do nin. protokołu).
Wnioski m.inn. dotyczyły:
− zaasfaltowania pozostałej części ulicy Polnej,
− montażu punktu świetlnego na ulicy Polnej od strony ulicy Krakowskiej,
− udrożnienia przepustu na ulicy Okrężnej przy wjeździe z ulicy Krakowskiej,
− montażu punktu świetlnego na ulicy Krakowskiej naprzeciw ulicy Okrężnej,
− poprawy pewności zasilania w wodę pitną na terenie sołectwa.
Rada Sołecka w Bestwinka - 1.09.2011r. (załącznik nr 24 do nin. protokołu).
Wnioski m.inn. dotyczyły:
− pogłębienia rowu wzdłuż ulicy Św. Sebastiana aż do skrzyżowania z ulicą
Św. Floriana w celu odprowadzenia wody,
− wyremontowania ulicy Magi i utwardzenia kamieniem dojazdu do posesji
przy ulicy Magi 9,
− wyremontowania ulicy Św. Floriana,
− wycięcia drzew przy posesji p.Magi (rozeznać do kogo należy teren, na
którym rosną),
− przycięcia gałęzi drzew rosnących przy ulicy Braci Dudów,
− nawiezienia kamienia na ulicę Starowiejską i końcowy odcinek ulicy
Franciszka Gandora w celu umocnienia tych dróg,
− wyremontowania ulicy Krótkiej,
− umocnienia skarpy rowu Młynówka w rejonie posesji przy ulicy Św.
Floriana 60,
− uporządkowania i umocnienia brzegów Łękawki,
− zadbania o odpowiednie odwodnienie ulicy Olchowej,
− poszerzenia ulicy Olchowej.
Rada Sołecka w Janowicach - 16.09.2011r. (załącznik nr 25 do nin. protokołu).
Wnioski m.inn. dotyczyły:
− zaproszenia Wójta Gminy na poszerzone posiedzenie Rady Sołeckiej,
− braku wody (sobota, niedziela) i złej jakość wody,
− uwag pod adresem niewykonania zadań zapisanych w budżecie gminy, tj.:
chodnik przy ulicy Janowickiej, parking przy Szkole Podstawowej, położenie
asfaltu na ulicy Podlesie,
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− niezadowolenia z tego, że nie są wykonywane remonty cząstkowe dróg po
sezonie zimowym.
Sołtys sołectwa Kaniów Marek Pękala prosił o realizację tych wszystkich
wniosków, które są zawarte w protokołach z posiedzeń Rady Sołeckiej.
Mieszkaniec sołectwa Bestwina Pan Jan Ślosarczyk zgłosił lipę zagrażającą
bezpieczeństwu w rejonie Pani Gajer oraz prosił o namalowanie przejścia dla
pieszych na ulicy Witosa w rejonie jego posesji.
W ramach odpowiedzi, Przewodniczący Rady Gminy odczytał następujące
pisma:
− Starosty Bielskiego skierowane do radnego Powiatu Bielskiego Józefa
Maziarza dotyczące odpowiedzi na złożoną petycję Przewodniczącego Rady
Gminy Bestwina o wycinkę drzew na ulicy Krzywolaków w Kaniowie.
Starosta informuje, że zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej jest w
posiadaniu decyzji Wójta Gminy Bestwina z dnia 11 kwietnia 2011r.
zezwalającej na usunięcie 27 drzew z pasa drogowego tej ulicy.
Przedmiotowa decyzja nie zezwala jednak na usunięcie pozostałych 49
drzew, o które wnioskował zarząd drogi z zastrzeżeniem, że wycinka tych
drzew może nastąpić wyłącznie po przedłożeniu projektu przebudowy ulicy
Krzywolaków wraz z oświadczeniem potwierdzającym zabezpieczenie
środków finansowych na inwestycję. Poinformował także, że wydanie
decyzji poprzedziła wizja lokalna z udziałem przedstawicieli Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska, wnioskodawczy i Urzędu Gminy w
Bestwinie. W decyzji określony został termin wycinki drzew do 31.12.2011
poza okresem lęgowym ptaków, przedmiotowa wycinka możliwa jest po 15
października br. Pismo stanowi załącznik nr 26 do nin. protokołu.
− Apel Wójta Gminy Bestwina skierowany do Starosty Bielskiego w związku z
interwencjami mieszkańców związanymi z katastrofalnym stanem ulic
powiatowych na terenie Gminy Bestwina, a szczególnie ulic: Krzywolaków,
Szkolnej, Św. Floriana. Pismo stanowi załącznik nr 27 do nin. protokołu.
− Odpowiedzi, Pełnomocnika Wójta ds. Inwestycji Artura Beniowskiego, na
wnioski z zebrania Rady Sołeckiej w Bestwince z dnia 1 września br.:
1. Administratorem ulic Św. Sebastiana i Św. Floriana w Bestwince jest
Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej. Zadanie związane z
wyczyszczeniem rowu przydrożnego, zostało przekazane zgodnie z
kompetencją.
2. W bieżącym roku brak jest środków finansowych na remont gminnych
dróg gruntowych (dotyczy ulicy Magi, ulicy Starowiejskiej, ulicy bocznej
Gandora).
3. Ulica Św. Floriana w Bestwince zgłoszona do remontu, zgodnie z
kompetencją.
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4. Wycinka zakrzewień wzdłuż ulicy Braci Dudów w Bestwince zostanie
wykonana w najbliższym czasie.
5. Uporządkowanie brzegu Łękawki – przekazana do WZIR w Pszczynie,
zgodnie z kompetencją.
6. Zadanie związane z odwodnieniem i poszerzeniem ulicy Olchowej w
Bestwince, przekazane zgodnie z kompetencją. Pismo stanowi załącznik
nr 28 do nin. protokołu.
Ad.11
Przed zamknięciem sesji, Przewodniczący Jerzy Zużałek na prośbę Wójta
Stefana Wodniaka, zwrócił się do Rady Gminy o wytypowanie kandydata do
Nagrody Starosty Bielskiego im. Ks. Józefa Londzina. Rada Gminy nominowała
radnego Edwarda Jonkisza, działacza sportowego.
Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad, Przewodniczący Jerzy
Zużałek dziękując za udział w obradach, za dyskusję, zamknął IX sesję Rady
Gminy Bestwina w dniu 22 września2011 roku.
Sesja rozpoczęła się o godz. 14:30 a zakończyła o godz. 17:35.
Protokolant:
Irena Glądys

Sekretarz obrad:
Radny Grzegorz Kołodziejczyk
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