Bestwina, dn. 07 lipca 2011r.
BR.0002.8.2011

P r o t o k ó ł Nr VIII/2011
z sesji Rady Gminy Bestwina odbytej w dniu 07 lipca 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 VIII/62/2011 do
Nr VIII/69/2011.
Na ustawową liczbę 15 radnych w sesji uczestniczyło 14 radnych, co stanowi
93%. Nieobecnym usprawiedliwionym był radny Edward Jonkisz.
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 02 czerwca 2011r.
5. 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) przystąpienia gminy Bestwina do realizacji projektu „WYCHOWYWAĆ,
NIE TYLKO UCZYĆ – NOWY PUNKT PRZEDSZKOLNY W
JANOWICACH” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego,
4) upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Bestwinie do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania
świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
5) przystąpienia Gminy Bestwina do Porozumienia między Burmistrzami.
6. Informacje bieżące.
7. Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich.
8. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
9. Zamknięcie sesji.
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Ad.1
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek przywitał wszystkich radnych Rady
Gminy Bestwina, Wójta Gminy wraz z kierownictwem Urzędu Gminy i
jednostek organizacyjnych, radnych Rady Powiatu Bielskiego Artura
Beniowskiego i Józefa Maziarza, Redaktora Naczelnego „Magazynu
Gminnego” oraz pozostałych obecnych na Sali.
Otworzył VIII sesję Rady Gminy Bestwina w dniu 07 lipca 2011 roku. Na
podstawie posiadanej listy obecności stwierdził prawomocność obrad.
Przewodniczący Jerzy Zużałek na wstępie złożył kondolencje radnemu Jerzemu
Stanclikowi z powodu śmierci ojca oraz radnemu Jerzemu Borutce z powodu
śmierci teściowej.
Po tej smutnej chwili, Przewodniczący Jerzy Zużałek wraz z Wójtem Stefanem
Wodniakiem z kolei złożyli serdeczne życzenia radnemu Stanisławowi Nycz z
okazji 50-tych urodzin oraz gratulacje Redaktorowi Naczelnemu „Magazynu
Gminnego” Panu Sławomirowi Lewczakowi za ukończenie drugiego kierunku
studiów magisterskich.
Ad.2
Sekretarzem obrad zgodnie z harmonogramem jednogłośnie wybrany został
radny Benedykt Kohut.
Ad.3
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek przedstawił porządek obrad
jednocześnie zgłaszając wniosek Wójta Gminy o wprowadzenie do porządku
obrad dwóch dodatkowych projektów uchwał w sprawie:
• zaciągnięcia
kredytu
długoterminowego
na
realizację
zadania
inwestycyjnego pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina
– etap I – Bestwinka.
• określenia zakresu formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy,
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o
przebiegu realizacji przedsięwzięć, informacji o przebiegu wykonania planu
finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i
samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze.
Kolejno zapytał czy są inne propozycje?
Wobec braku innych propozycji poddał oddzielnie pod głosowanie każdy z
dwóch projektów uchwał o ich wprowadzenie do porządku obrad.
W wyniku przeprowadzonego głosowania obydwa projekty uchwał zostały
przyjęte 14 głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Również 14 głosami „za”, tj. jednogłośnie został przyjęty porządek obrad
uzupełniony o dwa dodatkowe projekty uchwał.
Przegłosowane projekty uchwał zostały wprowadzone w punkcie 5 porządku
obrad, kolejno podpunkt 3 i 4, zaś pozostałe projekty przyjęły numerację
kolejno po sobie.
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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 02 czerwca 2011r.
5. 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) zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadania
inwestycyjnego pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie
Bestwina – etap I – Bestwinka,
4) określenia zakresu formy informacji o przebiegu wykonania budżetu
gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, informacji o przebiegu
wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze.
5) przystąpienia gminy Bestwina do realizacji projektu „WYCHOWYWAĆ,
NIE TYLKO UCZYĆ – NOWY PUNKT PRZEDSZKOLNY W
JANOWICACH” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego,
6) upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Bestwinie do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania
świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
7) przystąpienia Gminy Bestwina do Porozumienia między Burmistrzami.
6. Informacje bieżące.
7. Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich.
8. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
9. Zamknięcie sesji.
Ad.4
Przewodniczący Jerzy Zużałek stwierdził, że protokół z sesji Rady Gminy
Bestwina z dnia 14 kwietnia 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 14 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Ad.5
Rada Gminy w liczbie 14 radnych przystąpiła do podjęcia uchwał. Opinie do
poszczególnych projektów uchwał, wypracowane na wspólnym posiedzeniu
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komisji stałych w dniu 04 lipca 2011r. przedstawiał Przewodniczący Rady
Gminy Jerzy Zużałek.
Podejmowane uchwały dotyczyły:
1) 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 Stefan Wodniak informując,
że od czasu posiedzenia komisji pierwotny projekt uchwały uległ niewielkiej
zmianie. Różnica ta polega na odstąpieniu od realizacji zadania pn.: wymiana
sieci wodociągowej w Kaniowie przy ul. Jawiszowickiej. Na zadanie to była
przewidziana pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 480 000,00zł oraz środki
własne w kwocie 120 000,00zł. Zaznaczył, że budżet realizuje się bardzo
niepomyślnie, o czym, jak podkreślił, informował na poprzednich sesjach.
Jest to pochodna kryzysu jaki jest w kraju, a dyscyplina budżetowa musi być
na bieżąco prowadzona. Zaznaczył też, że jeżeli sytuacja nie ulegnie
poprawie, to w tym roku to zadanie nie będzie wykonane. Zwrócił uwagę, że
można by je wykonać kosztem innych zadań np. ul. Bialskiej, ale jak
stwierdził, trudno rezygnować z dużych inwestycji, na które zostały
pozyskane środki z zewnątrz, obwarowane określonymi harmonogramami. W
związku z tym stwierdził, że są to zbyt duże pieniądze pozyskane z zewnątrz,
aby ryzykować tymi zadaniami.
Kontynuując poinformował, że powyższa pożyczka w kwocie 480tys.zł
będzie zamieniona na kredyt na realizację zadania „Budowa kanalizacji
sanitarnej w Gminie Bestwina – etap I – Bestwinka, jako wkład własny na
kontynuację tego zadania, którego zakończenie musi nastąpić w roku
bieżącym (ogółem kredyt planowany jest w wysokości 500tys.zł.)
Poinformował też, że został rozstrzygnięty przetarg na wykonanie
odwodnienia ul. Bialskiej do cieku przy ul. Leśnej na kwotę 296tys.zł. Na to
zadanie była zabezpieczona kwota z Miasta Bielska-Białej w kwocie
220tys.zł., zaś z budżetu gminy w wysokości 30tys.zł. Wobec powyższego,
brakującą kwotę 50tys.zł. trzeba dołożyć z aktualnie z uwolnionych środków
budżetowych.
Kolejno poinformował, że otrzymał rozliczenie realizacji zadania Budowa
kanalizacji sanitarnej w Kaniowie (małej kanalizacji – przełączenie starej
oczyszczalni). Środki na to zadanie przyznane przez Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego wynosiły 309 553,93zł.a po rozliczeniu wstępnym
kwota wyniosła 270 672,56.zł. Dlatego należy dokonać spłaty różnicy w
wysokości 38 881,37zł.
Uzasadnienie pisemne do projektu uchwały stanowi załącznik nr 4 do nin.
protokołu.
• Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
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– W dyskusji głos zabrał Przewodniczący Komisji Łukasz Furczyk wyrażając
nadzieję, że ta inwestycja, która wypadła obecnie w Kaniowie, będzie
realizowana w roku przyszłym.
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr VIII/63/2011 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.
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,
• Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Wójt Stefan Wodniak informując, że
projekt uchwały jest wynikiem powyżej podjętej uchwały.
• Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
– Brak głosów w dyskusji.
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr VIII/64/2011 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 14 głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu.
3) zaciągnięcia
kredytu
długoterminowego
na
realizację
zadania
inwestycyjnego pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina
– etap I – Bestwinka .
4) Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Wójt Stefan Wodniak informując, że
projekt uchwały jest konsekwencją wcześniej podjętej uchwały nr
VIII/63/2011 w sprawie zmiany Uchwały II/10/10 Rady Gminy Bestwina z
dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie budżetu gminy na 2011r.,
• Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
– Brak głosów w dyskusji.
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr VIII/65/2011 w sprawie zaciągnięcia
kredytu długoterminowego na realizację zadania inwestycyjnego pn.:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina – etap I –
Bestwinka - została przyjęta 14 głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu.
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5) określenia zakresu formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy,
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o
przebiegu realizacji przedsięwzięć, informacji o przebiegu wykonania planu
finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i
samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze.
• Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że projekt był omawiany na
wspólnym posiedzeniu Komisji i zaopiniowany został pozytywnie.
• Brak głosów w dyskusji.
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr VIII/66/2011 w sprawie określenia
zakresu formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy,
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o
przebiegu realizacji przedsięwzięć, informacji o przebiegu wykonania planu
finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i
samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze - została przyjęta 14
głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu.
6) przystąpienia gminy Bestwina do realizacji projektu „WYCHOWYWAĆ,
NIE TYLKO UCZYĆ – NOWY PUNKT PRZEDSZKOLNY
W JANOWICACH” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego,
• Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Wójt Stefan Wodniak informując, że
temat nowego punktu przedszkolnego w Janowicach jest już dokładnie
przedyskutowany zarówno na zebraniach w Janowicach, jak i na Radzie
Gminy. Przypomniał, że przedszkole będzie uruchomione z dniem 1 września
br. i jest to inna formuła – Inicjatywa Społeczna. Udział gminy w tym
zadaniu wynosi 1,5% co stanowi 11 215,76zł.
• Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
– Brak głosów w dyskusji.
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr VIII/67/2011 w sprawie przystąpienia
gminy Bestwina do realizacji projektu „WYCHOWYWAĆ, NIE TYLKO
UCZYĆ – NOWY PUNKT PRZEDSZKOLNY W JANOWICACH”
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego została przyjęta 14 głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu.
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7) 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 Wójt Stefan Wodniak informując,
że upoważnienie kierownika GOPS jest sprawą formalną.
• Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
• Brak głosów w dyskusji.
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr VIII/68/2011 w sprawie upoważnienia
kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bestwinie do
prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania świadczeń pomocy
materialnej o charakterze socjalnym - została przyjęta 14 głosami „za”, tj.
jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu.
8) przystąpienia Gminy Bestwina do Porozumienia między Burmistrzami.
• Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Wójt Stefan Wodniak informując, że
dokładnie nazywa się to Porozumienie między Burmistrzami dla
Zrównoważonej Gospodarki Energetycznej na Szczeblu Lokalnym. Takie
porozumienie zostało zawarte w Unii Europejskiej między burmistrzami
członków Unii Europejskiej. Wójt musi otrzymać pełnomocnictwo Rady
Gminy, aby takie Porozumienie podpisać i takie rozwiązania realizować w
naszej gminie. Ta innowacyjność będzie wspierana przez Unię Europejską.
Poinformował, że dla naszej gminy został opracowany program przez
Fundację Rozwoju Regionalnego. Program ten będzie przekazany Radzie
Gminy po usunięciu drobnych błędów, które się w tym programie znalazły.
• Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały: 11 głosami „za” przy 1
głosie „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących”.
• W dyskusji głos zabrali:
Radny Jan Stanclik wyraził swoje przeciwne zdanie i nie poparł
przedstawionego projektu uchwały. Stwierdził, że UE będzie stosowała
wymogi, którym nasz kraj nie będzie mógł sprostać. Jest zdania, że Rada
Gminy winna wcześniej zapoznać się z programem, a dopiero później
podejmować uchwałę. Zaznaczył, że nasza gospodarka oparta jest na węglu,
a w przyszłości energia z elektrowni atomowych będzie o 100% droższa.
Zaznaczył, że zarobki w naszym kraju są dużo mniejsze niż w innych krajach
Unii Europejskiej, gdzie zarobki te są nawet trzy razy większe i dlatego nie
stać nas na gaz lub inną energię.
Radny Andrzej Wojtyła podkreślił z kolei, że szukamy dróg rozwoju pod
kątem ekologicznym.
Wójt Stefan Wodniak jeszcze raz wyjaśnił, że nie będzie podpisywana żadna
umowa dotycząca wskaźników, a jedynie będzie to wstąpienie w Program, z
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którego zawsze można wystąpić. Podkreślił, że warto być przygotowanym
jeżeli miałoby to gminie pomóc. Zaznaczył, że Program opracowała Agencja
za darmo, a inne gminy w późniejszym czasie będą zmuszone same sobie taki
Program opracować. Jest to jedynie akces niezobowiązujący.
Wobec braku innych głosów w dyskusji Przewodniczący Jerzy Zużałek
przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr VIII/69/2011 w sprawie przystąpienia
Gminy Bestwina do Porozumienia między Burmistrzami - została przyjęta
11 głosami „za” przy 1 głosie „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do nin. protokołu.
Ad.6
W informacjach bieżących na wstępie Przewodniczący Rady Gminy Jerzy
Zużałek zapoznał zebranych z liczbą ludności gminy Bestwina na dzień 30
czerwca 2011r.
Liczba ludności wynosiła - 10 874
Bestwina – 4555
Bestwinka – 1572
Janowice – 1631
Kaniów – 3116
Urodzenia: 59
Zgony: 59
Bestwina
30
23 (+7)
Bestwinka
4
7 (- 3)
Janowice
5
14 (- 9)
Kaniów
20
15 (+5)
Informacja stanowi załącznik nr 12 do nin. protokołu.
Przewodniczący Jerzy Zużałek odczytał pismo Dyrektora Biblioteki Śląskiej w
Katowicach, w którym zawarte zostały słowa uznania za wspaniałą pracę i
dokonania Gminnej Biblioteki Publicznej w Bestwinie. W związku z tym
Przewodniczący Rady po raz kolejny złożył gratulacje Pani Teresie Lewczak
Dyrektor GBP. Pismo stanowi załącznik nr 13 do nin. protokołu.
Kolejno Przewodniczący zwrócił się do radnych z prośbą, aby zastanowili się
nad składem zespołu, który trzeba będzie powołać na następnej sesji do
opiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Pszczynie oraz
Sądu Okręgowego w Katowicach. Poinformował, że Prezes Sądu Rejonowego
w Pszczynie wskazał w skład tego zespołu Panią Ewę Wieczorek – sędziego
Sądu Rejonowego. Radni po krótkiej dyskusji zaproponowali, aby przy
konstruowaniu projektu uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego
kandydatów na ławników, oprócz wskazanej pani sędzi, wpisać w skład zespołu
przewodniczących komisji stałych Rady Gminy, wzorem poprzednich kadencji.
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Przewodniczący Jerzy Zużałek odczytał pisma, które wpłynęły do Wójta Gminy
oraz Rady Gminy od Państwa Tadeusz i Genowefy Tanistra oraz Janiny i
Czesława Głód w sprawie zwrotu kosztów poniesionych w wyniku zalania i
przebudowy przepustu pod ul. Podleską. Pisma stanowią załączniki nr 14 i 15
do nin. protokołu.
Informacje bieżące przedstawił również Wójt Gminy Stefan Wodniak:
• ul. Bialska w Bestwinie – 14 lipca 2011r. zostanie podpisana umowa z firmą
(WPRD w Katowicach), która wygrała przetarg na przebudowę tej drogi i w
miesiącu lipcu br. zostaną rozpoczęte prace. Przetarg został rozstrzygnięty na
kwotę 2 550 000zł (wartość kosztorysowa 2 950 000zł).
• odwodnienie wzdłuż ul. Leśnej w Bestwinie – odwodnienie będzie
wykonywała firma „Komodos” w Wadowicach.
• wpłynęło pismo od Starosty Bielskiego przypominające, że należy do PKS-u
dopłacić 100 000zł. Przypomniał, że w latach ubiegłych dopłata ta wynosiła
ok. 55 000zł. W tej sprawie odbyło się kilka spotkań wójtów, burmistrzów,
były również konwenty poświęcone tylko tej sprawie. Zostało zakupionych
nowoczesnych i oszczędnych 35 autobusów. Autobusy te już się pojawiły na
trasach i formalnie mogą być użytkowane wyłącznie na obszarze naszego
powiatu. Koszt autobusów, to kwota ponad 20mln.zł. Starosta Bielski
odbierając właścicielski akt od Ministra Skarbu, tj. 100% akcji PKS-u stał się
jego właścicielem. Jako właściciel wystąpił o środki unijne na zakup tych
autobusów i uzyskał kwotę 18ml.zł.,zaś brakujące 3mln.zł to udział własny.
Stąd też Starosta wystąpił do gmin o dotację celową dla Powiatu Bielskiego z
przeznaczeniem na realizację projektu pn. „ Zaspakajanie potrzeb z zakresu
transportu publicznego mieszkańców Powiatu Bielskiego. z zakresu
publicznego transportu drogowego na terenie powiatu bielskiego. Dotacja ta
zostanie przeznaczona na częściowe pokrycie udziału własnego Powiatu.
Poinformował też, że Starosta w piśmie określił termin 31 lipca 2011, jako
termin przekazania dotacji w wysokości 100 000tys.zł. Wójt zaznaczył, że
aktualnie brak takich środków w budżecie gminy, dlatego też poinformuje
Starostę w imieniu własnym i Rady Gminy, że na dzień dzisiejszy gmina nie
dysponuje taką kwotą. Zaznaczył jednak, że jeżeli wszystkie gminy
solidarnie przystąpią do tej sprawy, to gmina Bestwina również będzie
musiała wygospodarować środki na ten cel.
• wpłynęło pismo od Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w
Bielsku-Białej, w którym ponownie jest zawarta prośba o wsparcie
finansowe w wysokości 25tys.zł. z przeznaczeniem na zakup nowej
specjalistycznej drabiny samochodowej. Wójt zwrócił uwagę, że podobnie,
jak już mówił wcześniej, aktualnie w związku trudną sytuację finansową
brak możliwości udzielenia wsparcia zakupu drabiny. Zaznaczył jednak, że
być może w II półroczu br. poprawi się sytuacja finansowa, gdyż planowane
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są kolejne przetargi na sprzedaż nieruchomości i wówczas będzie się starał
powrócić do tematu. Takiej też udzieli pisemnej odpowiedzi Komendantowi
Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej.
• I etap budowy Ośrodka Rekreacji i Sportów Wodnych w Kaniowie – prace
trwają i ich zakończenie planowane jest na koniec I kwartału 2012r. Koszt
tego zadania to kwota 3,3mln.zł, w tym 2,2mln.zł, to środki z „Subregionu”,
zaś pozostała kwota to udział własny gminy. Wiosną został złożony wniosek
na II etap zadania, ale wniosek ten na etapie formalnym został odrzucony z
uwagi na jego wadliwość. Wadliwość polegała na tym, że mała działka o
nieuregulowanym akcie własności (trudności z ustaleniem właściciela),
wchodziła częściowo w budowany Ośrodek. Gmina złożyła protest do
organu odwoławczego. Organ odwoławczy podtrzymał jednak stanowisko I
Instancji orzekającej stwierdzając, że musi być jasno określone władanie
nieruchomością. Wójt zaznaczył, że istnieje jeszcze możliwość złożenia
zażalenia do sądu w ciągu 14 dni, ale zwrócił uwagę, że wówczas należy
dokonać opłaty sądowej w kwocie od 25-30tys.zł. Podkreślił, że kwota ta
przepada w przypadku przegrania sprawy. Stwierdził więc, że nie warto
ryzykować tak dużej kwoty, a lepiej zakończyć I etap i przygotować się do
nowej perspektywy finansowej i II etapu budowy. Tym bardziej, że środki
unijne na ten rok praktycznie są wyczerpane. Wyraził nadzieję, że w
kolejnych latach nadal będzie można się ubiegać się o środki, na taki
priorytet, jakim jest rewitalizacja terenów,
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa
Publicznego Benedykt Kohut poinformował, że na dzisiejszą sesję miał
przygotować informację o wynikach egzaminów gimnazjalnych i po szóstej
klasie oraz o wypoczynku wakacyjnym dla młodzieży z terenu naszej gminy. Z
uwagi na to, że wyniki są znane tylko dyrektorom i brak dokumentu
końcowego, poprosił jedynie o udzielenie głosu Dyrektorowi Gminnego
Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli, aby przedstawił informacje o planowanym
wypoczynku podczas tegorocznych wakacji.
Dyrektor GZOSiP Arkadiusz Maj poinformował, że od dwóch tygodni trwają
już wakacje i na przykładzie szkół na terenie gminy podał, jakie są
zorganizowane formy wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży:
Szkoła w Janowicach: co wtorek i czwartek są organizowane 4-5 godzinne
zajęcia sportowe przez nauczyciela wychowania fizycznego,
Szkoła w Bestwinie: na „Orliku” prowadzone są zajęcia sportowe. Gimnazjum
zorganizowało obóz sportowy nad morzem dla 25 gimnazjalistów.
Szkoła w Bestwince: jest prowadzony dyżur wakacyjny dla przedszkola,
Szkoła w Kaniowie: budynek szkoły jest wykorzystywany nawet nocą, bo na
sali gimnastycznej grupa dzieci spędziła nie tylko popołudnie,ale noc i poranek
przy zabawie i oglądaniu filmów.
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Na kolejną sesję przygotuje informację o wynikach egzaminów. Wstępnie na
podstawie danych uzyskanych od dyrektorów szkół poinformował, że wyniki
uczniów naszych szkół są powyżej średnich powiatowych i wojewódzkich.
Poinformował też, że odbyły się trzy konkursy na dyrektorów placówek
oświatowych i w tym miejscu podziękował radnym za udział w komisjach
konkursowych. Konkursy zostały rozstrzygnięte i zostali wyłonieni kandydaci
na dyrektorów tych placówek, które uczestniczyły w konkursie. Stanowiska
dyrektorów, Wójt Gminy powierzy z dniem 1 września br.
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek uzupełnił wypowiedź dyrektora GZOSiP
informując, że „Orlik” czynny jest dla dzieci od poniedziałku do piątku, zaś w
soboty jest ogólno dostępny, również dla dzieci. Na bieżąco prowadzone są też
świetlice środowiskowe.
Ad.7
W ramach wniosków i zapytań radnych oraz rad sołeckich, Przewodniczący
Jerzy Zużałek odczytał w pierwszej kolejności wnioski z zebrań rad sołeckich.
Wnioski Rady Sołeckiej w Janowicach z dnia 27 czerwca 2011r.(załącznik nr
16 do nin. protokołu). Wnioski m.inn. dotyczyły:
– wykonania przepustów na ulicy Pszczelarskiej,
– naprawy przepustu na ulicy Pszczelarskiej,
– załatania dziur na ulicach: Łanowej, Podlesie, Korczaka i Borowej,
– częstszych patroli Policji na ulicy Janowickiej pod kątem prędkości i tonażu
pojazdów poruszających się po tej ulicy, jak i rozważenia zamontowania
radaru,
– usunięcia usterek na terenach rekreacyjnych: wykonać i zamontować schody
prowadzące z parkingu na tereny rekreacyjne, wyremontować pawilon
gastronomiczny, zakupić słupek mocujący siatkę na boisku do piłki
siatkowej, zamontować skrzynkę elektryczną na budynku „Kogutek”, podjąć
komisyjną decyzję w sprawie osuwiska za estradą, rozwiązać problem
odwodnienia z centrum Janowic dotyczący: OSP Janowice, sklepu GS,
biblioteki, budynku własnościowego p. Stefanowskiego, baru „Kogutek”.
Wnioski Rady Sołeckiej w Kaniowie z dnia 18 maja 2011r.(załącznik nr 17 do
nin. protokołu). Wnioski m.inn. dotyczyły:
– zlecenia wykonania progów spowalniających nurt rzeki Łękawka podczas jej
dalszej regulacji,
– dołożenia wszelkich starań w poparciu wniosku złożonego przez Gminną
Spółkę Wodną Melioracyjną do Grupy Rybackiej odnośnie pozyskania
funduszy na regulację rzeki Młynówka,
– wystosowania pisma do mieszkańca Kaniowa w celu niezwłocznego
wykonania ruchomej zastawki na rzece Młynówka obok jego stawu,
– pozytywnego ustosunkowania się do prośby o wycinkę drzew wchodzących
w gabaryty rowu wzdłuż ul. Mirowskiej,
11

– zlecenia udrożnienia rowu na ul. Sosnowickiej w kierunku ul. Dankowickiej,
– sprawowania nadzoru nad rzetelnością wykonywania prac łatania dziur na
ulicach powiatowych,
– położenia nawierzchni asfaltowej na metrowym odcinku zagłębienia
wypełnionego ostrymi kamieniami na ul. Kóski obok figurki „Pana Boga”
powstałego w wyniku przeprowadzonego remontu przepustu pod tą ulicą w
ubiegłym roku.
Wnioski Rady Sołeckiej w Kaniowie z dnia 15 czerwca 2011r.(załącznik nr 18
do nin. protokołu). Wnioski m.inn. dotyczyły:
– poparcia wniosku Spółki Wodnej Melioracyjnej odnośnie zabezpieczenia
ruchomych zastawek rozdziału wody na kanale „Ulgi” przed uruchamianiem
ich przez osoby nieupoważnione oraz wyznaczeniem osoby odpowiedzialnej
do prowadzenia prawidłowej regulacji wody rozdziału wody na kanale
„Ulgi”,
– poparcia wniosku dyrekcji CKSiR w sprawie zamontowania słupków i siatki
do gry w piłkę siatkową w Parku Wiejskim w Kaniowie oraz doprowadzenia
obiektu do stanu wynikającego z treści protokołu,
– wskazania administratora rowu za boiskiem sportowym LKS Przełom
„Kaniów” celem potrzeby jego zarurowania,
– ponowienia pisma do Burmistrza Miasta i Gminy Czechowice-Dziedzice
odnośnie wycinki zarośli wzdłuż chodnika za kładką rowerową na rzece
Białej,
– przycięcia drzew, których gałęzie wchodzą w gabaryty ulic znajdujących się
na terenie sołectwa.
Ustne wnioski i zapytania złożyli:
Radna Maria Maroszek zapytała czy po zakończonym remoncie ulicy Bialskiej
będą czynione starania o przedłużenie linii autobusowej MZK?
Radny Jerzy Stanclik:
− wnioskował do Powiatu o załatanie głębokich dziur na ul. Bialskiej, zanim
rozpocznie się jej remont,
− zgłosił kilka dziur na ul. Sikorskiego. Zwrócił uwagę, że trwa tam budowa
Ośrodka „Razem” i z tym się łączy transport ciężki. Również w ubiegłym
roku została wzdłuż tej ulicy dokonana wymiana sieci wodociągowej tuż
przed powodzią i przejazd ciężkiego sprzętu spowodował obsunięcie
nawierzchni,
− zwrócił uwagę, że na wyjeździe z parkingu GS-u tworzy się kałuża wody o
powierzchni kilku m2 szczególnie przy intensywnych opadach deszczu.
Wnioskował o rozwiązanie tego problemu,
− wnioskował, aby w sobotnie popołudnia i w niedzielę, kiedy ruch jest
mniejszy, światła na ulicy Krakowskiej w Bestwinie migały ostrzegawczo w
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kolorze żółtym. Uzasadnił wniosek tym, że kiedy ruch jest mniejszy,
przechodnie nie przestrzegają światła czerwonego, co nie jest metodą
wychowawczą.
Radny Anatol Faruga
− przypomniał, że na ostatniej sesji poruszał problem szczelności kolektorów i
wprowadzania deszczówki. W związku z tym wnioskował do redaktora
naczelnego, aby na przyszłość w „Magazynie Gminnym” ukazywały się
pełne odpowiedzi, a nie tylko ogólnikowo, że odpowiedzi udzielił np. wójt,
itd. Podkreślił, że tym tematem, o którym wspomniał, interesują się
mieszkańcy, a osobiście przyjął interwencję w tej sprawie od mieszkańca
Bestwinki,
− zapytał czy jest jakiś projekt otoczenia Ośrodka Zdrowia i Przedszkola w
Bestwinie, bo w budżecie na ten cel jest zapisana kwota 50tys.zł,
− przypomniał, że w styczniu br. wnioskował o zorganizowanie spotkania z
Zarządem Dróg Powiatowych, Starostwa Powiatowego i Urzędu Gminy
Bestwina w celu przejścia niebezpiecznymi odcinkami ulicy Szkolnej, a
szczególnie odcinkiem biegnącym przez las w dół w stronę obsuwiska oraz
w rejonie stacji gazowni. W przypadku zorganizowania wizji, prosił o jego
powiadomienie.
Radna Wioleta Gandor
− przypomniała o umocnieniu skarp Młynówki w rejonie posesji przy ulicy
Św. Floriana 60 – woda pomywa skarpę i teraz już brzeg znajduje się przy
murach domu, a w dodatku drzewo przechyla się w stronę tej posesji,
− w imieniu mieszkańców Bestwinki, prosiła o rozważenie nawiezienia
kamienia w rejonie ul. Magi 9, w celu umocnienia tej drogi,
− po raz kolejny apelowała, o jak najszybszy remont ul. Sportowej na odcinku
obok boiska. Dodała, że jest to jedna z głównych ulic w Bestwince i chodzi
tylko o jej remont cząstkowy,
− wraz z radnym Grzegorzem Gawędą zamierzają zwrócić się do władz Urzędu
Gminy o wyburzenie pustostanu, który mieści się przy skupie złomu obok
OSP w Bestwince i wyraziła nadzieję, że władze przychylą się do ich prośby,
Radny Łukasz Furczyk
− przychylił się do prośby Rady Sołeckiej w Kaniowie o zajęcie się problemem
regulacji śluzy na kanale „Ulgi”, gdyż podczas ostatnich dni deszczowych i
burzowych, ktoś samowolnie dokonywał regulacji puszczając wodę na
Kaniów. Ponieważ śluzę miała pilnować Spółka Wodna Melioracyjna,
zapytał Wójta czy w związku z tym wyciągnął jakieś konsekwencje z tego
tytułu,
− ponowił prośbę, aby na przystanku autobusowym na ul. Witosa przy dworcu
PKP, dokonać utwardzenia nawierzchni, ponieważ mieszkańcy stoją na gołej
ziemi.
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Wiceprzewodniczący Rady Gminy Stanisław Nycz
− wnioskował, aby na ul. Granicznej postawić znak ograniczający prędkość do
40km/h od strony ulicy Famułkowej,
− zapytał, na jakim etapie jest sprawa parkingu na ul. Janowickiej przy szkole,
Radny Grygierzec Mateusz
− wniosek skierował do służb technicznych o dopilnowanie firmy
podejmującej się remontu ul. Bialskiej pod względem dobrze
rozmieszczonego oznakowania ostrzegawczego, sygnalizacji świetlnej oraz
wcześniejszego informowania mieszkańców o miejscach utrudnionej
komunikacji, zwłaszcza przy wylotach z ulic gminnych.
Radny Grzegorz Kołodziejczyk
− w imieniu własnym oraz zainteresowanych mieszkańców, podziękował
firmie Bud-Tor Pana Leszka Kosmatego za bezinteresowną naprawę dróg
lokalnych na terenie Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej, tzw. „Dwór”,
− w imieniu mieszkańców ul. Jagodowej, zapytał czy nawierzchnia tej ulicy
nie jest objęta gwarancją, bo była wykonywana stosunkowa niedawno, a jest
cała popękana. Proponował zorganizowanie wizji lokalnej i naprawy w
ramach gwarancji,
− zwrócił się do przewodniczących komisji, aby podjęli temat rozwiązania
problemu komunikacji autobusowej (głównie w sołectwie Bestwinka i
Kaniów). Przypomniał, że taki wniosek złożył w grudniu Przewodniczący
Rady Gminy,
− wyraził nadzieję, że oprócz jednej inwestycji, która wypadła w Kaniowie,
pozostałe zapisane w budżecie będą realizowane,
− zapytał, kiedy rozpoczną się zaplanowane prace związane z odwodnieniem
ulicy Dworskiej z przepustem na ulicy Kóski oraz prace z przepustem przy
ulicy Grobel Borowa.
Radny Jan Stanclik
− prosił o ustawienie znaku na ul. Famułkowej „uwaga na drogę z
pierwszeństwem przejazdu” przy wyjeździe na ul. Pszczelarską oraz drugi
znak na ul. Łanowej od strony Magów w kierunku Starej Wsi (uwzględnić
gdzie jest pierwszeństwo). Zgłosił też, że „zniknął” znak STOP na ul.
Korczaka,
− w imieniu mieszkańców Janowic mieszkających przy lesie janowickim prosił
o odtworzenie rowu.
Radny Grzegorz Kołodziejczyk
− w imieniu mieszkańców prosił, aby zwrócić się do Zarządu Dróg
Powiatowych o wykonanie podcinki gałęzi na dębach przy ul.
Czechowickiej, wystających na drogę.
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Sołtys sołectwa Kaniów
− jeszcze raz poruszył problem kanału „Ulgi” a szczególnie zastawek, które są
otwierane przez osoby nieupoważnione. Prosił o reakcję i rozważenie, jak ten
problem rozwiązać,
− zgłosił interwencje mieszkańców dotyczące szkód wyrządzonych przez
zwierzynę a szczególnie sarny,
− prosił o wystosowanie noty do Policji o wzmożone kontrole samochodów o
dużym tonażu przejeżdżających przez centrum Kaniowa. Zaznaczył, że znak
określa 4,5 tony za wyjątkiem autobusów.
Mieszkaniec Bestwiny Jan Ślosarczyk
− proponował, aby w ramach oszczędności wymienić oświetlenie przy drogach
na energooszczędne lampy LED,
− poruszył problem zbyt wysoko osadzonych krawężników (utrudnienie dla
rowerzystów i matek z wózkami),
Mieszkaniec Bestwiny Jacek Kosmaty
− poruszył problem cieku przy ul. Leśnej oraz działania związane z tą
inwestycją. Poinformował, że na zebraniu wiejskim w styczniu br. ustalił z
Wójtem Gminy, że w tej sprawie będą prowadzone rozmowy. Miała pojawić
się ekipa na posesjach mieszkańców ul. Leśnej, która miała podjąć rozmowy
w tej kwestii. W kwietniu ekipa się pojawiła i dokonana została wstępna
lustracja. Wstępnie ustalono, że nie będzie wymiany kanalizacji na odcinku
posesji jego rodziny, natomiast zostanie pociągnięty drugi kanał, który za
tymi posesjami zostanie połączony w studzienkę. O tym jednak, że ma być
rozstrzygnięty przetarg i rozpoczęta inwestycja, mieszkańcy dowiedzieli się
przypadkiem, kiedy na ich posesjach pojawiła się osoba, która wykonywała
zdjęcia potrzebne do oferty przetargowej. W związku z powyższym zwrócił
się z zapytaniem, czy to wstępne ustalenie jest w jakiś sposób wiążące, bo
aktualnie nikt z mieszkańcami na ten temat już nie rozmawiał, jak zaznaczył,
z przedmiaru robót wynika rozbiórka rurociągu o średnicy 50cm oraz
wydobycie rur ręcznie na odcinku 252m. Biorąc pod uwagę całość odcinka,
wyraził zaniepokojenie, że będą to również rury wydobywane na posesjach
jego rodziny. Zaznaczył, że nie należy do osób, które chcą blokować prace,
ale ma przykre doświadczenia z wymiany rurociągu, która miała miejsce
parę lat temu na jego posesji. Stąd uważa, że przed przystąpieniem do prac
należałoby z mieszkańcami porozmawiać. Ponadto uważa, ze nie można bez
rozmowy dysponować np. czyjąś własnością, bo rury na swojej posesji kupił
sam, ciek wykopał sam i sam te rury zamontował.
− zapytał, kto jest aktualnie zarządcą ul. Bialskiej, bo rów przy ul. Bialskiej na
odcinku od ul. Bestwińskiej do ul. Leśnej jest niedrożny co spowodowało, że
dom i jego działka, jak również jego rodziny, zostały zalane podczas
ostatniej nawałnicy deszczowej. Również niedrożny jest przepust
prowadzący z Bialskiej do cieku przy ul. Leśnej.
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− zapytał też, w czyim zarządzie jest ul. Leśna, bo jeżeli gminy to powinna
zarządzać kwestią odwodnienia. Nadmienił, że powstają nowe domy przy tej
ulicy i jest problem z rowem, który na dużym fragmencie nie istnieje.
Wnioskował, aby zwołać tam wizję lokalną i podjąć działania w kwestii
rozwiązania tego problemu, bo przy każdej następnej nawałnicy ich domy
będą zalewane, gdyż są położone w tzw. niecce.
− nawiązał do swojego wniosku złożonego na zebraniu wiejskim, aby włączyć
do kolegium „Magazynu Gminnego” niezależnego przedstawiciela
mieszkańców. Prosił, aby się do tego wniosku odnieść.
− poinformował też, że z zawodu jest policjantem, wykładowcą w Szkole
Policyjnej, ma do czynienia z młodzieżą i prowadzi zajęcia między innymi z
patologii,. Z tej racji złożył ofertę w stosunku do szkół na terenie gminy.
Zaznaczył, że jest do dyspozycji i chętnie służy swoim doświadczeniem, tym
bardziej, że robi to w całym województwie.
Mieszkaniec Bestwiny Jan Ślosarczyk
− podniósł temat przedłużenia linii autobusowej MZK do centrum Bestwiny,
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek odpowiadając, poinformował, że w
pierwszej kolejności trzeba przeprowadzić remont ul. Bialskiej, ale też
przeszkodą był i jest interes PKS-u. Niemniej stwierdził, że rozmowy można
podjąć. Zwrócił uwagę, że radny Grzegorz Kołodziejczyk przypomniał mu
temat, z którym zwracał się do przewodniczących komisji odnośnie problemu
komunikacji autobusowej. Stwierdził, że jest mu przykro, iż zwracał się do
przewodniczących nie tylko z tym problemem, ale i z problemem dotyczącym
propozycji nagród Rady Gminy i komisje nie podjęły żadnego z tych tematów.
Ad.8
Odpowiedzi na niektóre zapytania i wnioski złożone podczas sesji kolejno
udzielali:
Wójt Stefan Wodniak
− opady i nawałnica deszczu – zaznaczył, że mieszka w tym samym obszarze
co Pan Jacek Kosmaty i ten rejon, jak i „Podlesie” oraz „Podkępie” ucierpiał
najbardziej podczas tej ostatniej nawałnicy. Wyjaśnił, że w pewnym stopniu
miało to związek z tym, że ul. Bialska od strony Bielska-Białej i ul.
Bestwińska , po uzgodnieniach z „Miastem”, ma odwodnienie poprzez ciek
ul. Leśnej. Ulica Bialska będzie dopiero remontowana i będzie też
przebudowany węzeł odwadniający. Między innymi będzie odnowiony
przepust pod drogą i wybudowany nowy silos studzienkowy po stronie ul.
Leśnej.
− kanał wzdłuż ul. Leśnej – zlecił służbom, aby nawiązały kontakt z Panem
Kosmatym zgodnie z uzgodnieniami. Wyjaśnił, że okazało się, iż
przebudowa tego kanału musi iść po śladach dotychczasowego kanału.
U Pana Kosmatego jest możliwość obejścia, aby większych szkód nie
wyrządzić w ogrodzie, ale nie da się wszędzie tego obejścia wykonać. Trzeba
by wówczas zmieniać cały projekt i ponownie występować o pozwolenie i
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−

−

−

−

pozwolenie wodno-prawne na przebudowę tego kanału. Procedura ta
trwałaby średnio około pół roku, a zgodnie z zawartym Porozumieniem z
Prezydentem Miasta, kwotę 220tys.zł na to zadanie należy wykorzystać do
końca września br.
mieszkańcy ul. Podleskiej: Państwo Tanistra i Głód mieszkający w niecce
przy tej ulicy – nie było dotąd tak nagłej nawałnicy. W poprzednich
kadencjach ul. Podleska była przebudowywana i został zamontowany
przepust o średnicy „fi” 1000. Propozycja tych mieszkańców jest, aby
zbudować most lub przepust okularowy o średnicy „fi” 2000. Wójt wyjaśnił
jednak, że na tak nagłe wody, nie da się zbudować żadnych urządzeń i trzeba
sobie z tego zdać sprawę. Dla przykładu podał, że w ubiegłym roku podczas
opadów, woda z „Podkępia” płynęła na odcinku ok. 30m o wysokości ok.
1m. Zadał więc pytanie, jak można ująć taką masę wody w tak nagłym
przypływie i jaki ciek zbudować. Zaznaczył, że rozumie, że trzeba zrobić
wszystko, co możliwe, aby ulżyć mieszkańcom. Nawiązując do wypłaty
odszkodowań Państwu Tanistra i Głód wyjaśnił, że gmina nie wypłaca
żadnych odszkodowań, bo nie ma takiej formuły prawnej ani takich
możliwości. Gmina może jedynie dać zapomogę mieszkańcom, którzy
ucierpieli od sytuacji nagłych, w ramach funduszu rezerwowego, który jest
bardzo skromny. Dotyczy to osób, które znalazły się w sytuacji bez wyjścia
np. utrata mieszkania. Wówczas gmina musi zabezpieczyć kwaterunek,
wyżywienie, ubrania i inn. Przy odszkodowaniach, w grę wchodzi tylko
ubezpieczyciel, bo nie ma innej formy. Nawiązując jeszcze do rowów, to
stwierdził, że mieszkańcy sami zarurowali wiele rowów, które teraz nie są w
stanie odbierać wody tak, jak rów odkryty. Zwrócił też uwagę, iż zdarza się,
że podczas nawałnicy kratki na przepustach zatykają się różnymi gałęziami i
woda nie ma odpływu. Apelował więc, aby mieszkańcy również sami
próbowali te kratki oczyszczać i nawzajem sobie pomagali.
ulica Bialska – nie jest w zarządzie gminy i dlatego na utrzymanie,
asfaltowanie, odśnieżanie, odwodnienie, gmina nie może dać nawet złotówki.
Wyjaśnił, że ulica ta została przejęta przez gminę tylko na okres
modernizacji i tak prawnie to wygląda.
MZK – jeszcze raz podkreślił, że relacjonował sprawę PKS-u i przypomniał,
że Starosta jest właścicielem PKS i chce gminy do tego wprowadzić. Dlatego
też MZK nie wchodzi w grę. Ponadto poinformował, że dwie gminy zwróciły
się do MZK i MZK odrzuciło ofertę, bo Prezydent Miasta Bielska-Białej nie
zgodził się na poszerzenie i wydłużenie tras. PKS ma aktualnie 35 nowych
autobusów i jest koncepcja, aby w przyszłości MZK i PKS połączyć w jedną
firmę i tabor tak wykorzystać, aby „czerwone” autobusy dojeżdżały do takich
miejscowości, jak Wilkowice, Bestwina aż do Kaniowa.
kanał „Ulgi” – potwierdził, że kanał jest w zarządzaniu Spółki Wodnej i
dołoży starań, aby wspólnie rozwiązać problem zabezpieczenia zastawek na
kanale przez osoby nieupoważnione.
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Pełnomocnik Wójta ds. Inwestycji Artur Beniowski:
− będą starania, aby zgłoszone drobne rzeczy realizować w miarę możliwości
finansowych,
− kanał przy ul. Leśnej – po wybraniu wykonawcy i podpisaniu umowy z
wykonawcą tj. firmą „Komodos”, która wygrała przetarg, postara się przy
udziale pracownika Urzędu Gminy dotrzeć do każdego właściciela posesji,
odebrać stosowne oświadczenie po dokładnym określeniu przebiegu kanału
wzdłuż ul. Leśnej. Zaznaczył, że w większości przypadków, przebudowa
kanału będzie na bazie istniejącego, a tam gdzie będzie to możliwe, będą
zastosowane obejścia, aby jak najmniej ingerować w posesje,
− ul. Bialska – odwodnienie od ul. Bestwińskiej i odcinka ul. Bialskiej będzie
prowadzone pod nowo budowanym chodnikiem wzdłuż ul. Bialskiej i będzie
wybudowana studnia przy wlocie na ul. Leśną,
Wójt Gminy Stefan Wodniak
− Ośrodek Zdrowia w Bestwinie – nie wszystkie gabinety specjalistyczne,
zaplanowane w tym ośrodku uzyskały kontrakt z NFZ. Zapewnił, że ze swej
strony dokłada wszelkich starań, aby przez ministerstwo wpłynąć na NFZ.
Przypomniał z jakim trudem były uzyskane środki unijne na remont ośrodka,
zostały przygotowane nowe poradnie specjalistyczne, a teraz nie można ich
otworzyć. Nie wolno też tych poradni użytkować komercyjnie. Wyraził
ubolewanie, jak teraz po roku wykazać, że nie wszystko funkcjonuje.
− otoczenie wokół Ośrodka Zdrowia w Bestwinie – czyni starania o pozyskanie
środków z Lokalnej Grupy Rybackiej. Nabór wniosków jest do 26 września
br. Realizacja zadania rozpoczęłaby się wiosną przyszłego roku. Koncepcję
zagospodarowania otoczenia wykonała ta sama firma, co projekt „SET”.
Koncepcja została przedstawiona na Radzie Społecznej SP ZOZ w skład,
której wchodzą również niektórzy radni. Koncepcja została wykonana na
całość terenu, tj. wokół ośrodka zdrowia, przedszkola, parku i urzędu gminy.
Parking przy ośrodku zdrowia planowany jest na 80 miejsc parkingowych
wraz z całym bezpieczeństwem komunikacyjnym. Zadanie będzie
wykonywane etapowo. I etap będzie wykonywany wokół ośrodka zdrowia i
przedszkola.
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek zapytał, kto wydaje pozwolenia wodnoprawne i czy jest to rejestr, do którego każdy może mieć wgląd?
Odpowiedzi udzielił Wójt informując, że pozwolenie wodno-prawne wydaje
Starosta i rejestr jest dostępny.
Mieszkaniec Bestwiny Jacek Kosmaty zwrócił się z prośbą o udostępnienie
kopii nagrania z sesji.
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Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek odczytał pisma Pełnomocnika Wójta ds.
Inwestycji Artura Beniowskiego, tj.:
• Pismo skierowane do Przewodniczącego Rady Gminy Bestwina zawierające
odpowiedzi na zapytania z sesji w dniu 02 czerwca 2011r., które nie zostały
omówione podczas sesji:
– nieprzejezdny odcinek ul. Pisarzowickiej został naprawiony,
– ul. Sportowa – dziury zostały na całej długości załatane, odcinek przy
boisku – przełom drogowy, zostanie naprawiony, zgodnie z deklaracją
wykonawcy, do końca przyszłego tygodnia,
– zbiórka odpadów wielkogabarytowych odbędzie się pod warunkiem
poprawy sytuacji finansowej Urzędu Gminy, na pewno nie wcześniej niż
w miesiącach jesiennych,
– gałęzie i krzewy są wycinane przez pracowników gospodarczych Urzędu
Gminy. W pierwszej kolejności w miejscach najmniejszej widoczności –
skrzyżowania, łuki, drogi itp.
– na drzewa w parku kaniowskim, uzyskana została decyzja na wycinkę.
Drzewa zostaną usunięte w okresie wakacyjnym.
– W dniu 19.07.2011r. odbędzie się inwentaryzacja oznakowania
pionowego przy drogach powiatowych na terenie Gminy Bestwina.
Pismo stanowi załącznik nr 19 do nin. protokołu.
• Pismo skierowane do Starosty Bielskiego dotyczące stanu ulicy Szkolnej w
Bestwinie. Pismo stanowi załącznik nr 20 do nin. protokołu.
• Pismo skierowane do Zarządu Dróg Powiatowych, w którym zostały
przekazane wnioski i zapytania radnych Gminy Bestwina dotyczące zadań
leżących w kompetencji Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej:
– potrzeba udrożnienia rowów przy ul. Olchowej w Bestwince,
– dokończenie remontu cząstkowego ul. Czechowickiej w Kaniowie – w
kierunku drogi technologicznej,
– wniosek o zamontowanie lustra na wyjeździe z ul. Szkolnej na ul.
Krakowską,
– odtworzenie oznakowania poziomego na ul. batalionów Chłopskich w
Kaniowie – przed remontem droga była oznakowana,
– po raz kolejny Radni i Rada Sołecka w Kaniowie zwracają się z prośbą o
zamontowanie lustra przy ul. Batalionów Chłopskich w Kaniowie na
skrzyżowaniu z ul. Grobel Borowa. Skrzyżowanie to znajduje się przy
ostrym zakręcie, nie ma oznakowania poziomego na drodze i kierowcy
„ścinają” zakręt, a ponadto widoczność jest ograniczona przez
zabudowania. Montaż wnioskowanego lustra jest zatem bardzo zasadny.
Pismo stanowi załącznik nr 21 do nin. protokołu.
Radny Anatol Faruga podzielił się informacjami dotyczącymi zwierzyny łownej
(sarny, zające). Poinformował, że zwierzyna jest własnością Skarbu Państwa.
Koło Łowieckie zaś działa na podstawie zatwierdzonych planów, z których
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wynika liczba zwierząt, które może pozyskać. W ubiegłym roku był plan
pozyskania 70 saren przez Koło Łowieckie, ponad 100 saren zginęło w wyniku
różnych zdarzeń, w większości w wypadkach drogowych. Poinformował też, że
zabezpieczenie plonów przed zwierzyną łowną, leży w gestii właściciela tych
plonów.
Przewodniczący Komisji Jerzy Stanclik zachęcił radnych, a szczególnie
członków jego Komisji do oglądnięcia przebiegu prac przy osuwisku na ul.
Hallera.
Nawiązał też do tematu zleconego do opracowania przez Przewodniczącego
Rady Gminy w sprawie komunikacji zbiorowej i wyjaśnił, że temat nie został
podjęty, bo łączy się z wydatkami w budżecie gminy. Stwierdził, że jeżeli w
budżecie gminy obcina się wydatki, to trudno zajmować się sprawami, które
będą wymagały tych wydatków. Stwierdził też, że z punktu społecznego jest to
bardzo ważny temat i jak tylko gmina będzie dysponowała środkami, to
wówczas powróci się do tematu.
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek z kolei stwierdził, że teraz jest na to czas,
tym bardziej, że niedługo Wójt będzie pracował nad projektem budżetu na
przyszły rok i dobrze byłoby mieć opracowaną koncepcję.
Ad.9
Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad, Przewodniczący Jerzy
Zużałek dziękując za udział w obradach, za dyskusję, zamknął VIII sesję Rady
Gminy Bestwina w dniu 07 lipca 2011 roku.
Sesja rozpoczęła się o godz. 14:30 a zakończyła o godz. 17:06
Protokolant:
Irena Glądys

Sekretarz obrad:
Radny Benedykt Kohut
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