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Bestwina, dn.  14 stycznia 2011r. 

 

P r o t o k ó ł  Nr IV/2011 
 

z sesji Rady Gminy Bestwina zwołanej w trybie art. 20 ust. 3 ustawy                    
o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. Nr 142, poz.1919 ze zm.) odbytej w dniu                        
14 stycznia 2011 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bestwina. 
 
Protokół obejmuje uchwały Rady Gminy Bestwina od Nr IV/25/11 do              
Nr IV/26/11. 
Lista obecności radnych oraz gości stanowi załącznik nr 1 i 2 do nin. protokołu.  
Na ustawową liczbę 15 radnych w sesji uczestniczyło 15  radnych,  co stanowi 
100%.  
 
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 30 grudnia 

2010r. 
5. Podjęcie uchwał w sprawie: 

− zmiany Uchwały Nr II/10/10 Rady Gminy Bestwina z dnia 13 grudnia 
2010 w sprawie budżetu Gminy Bestwina na 2011r. 

− 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, 

6. Zamknięcie sesji. 
 
Ad.1 
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek przywitał wszystkich Radnych 
Rady Gminy Bestwina, Wójta Gminy Bestwina, pełnomocnika Wójta oraz 
Skarbnika i Sekretarza Gminy. Otworzył IV sesję Rady Gminy Bestwina w dniu 
14 stycznia 2011 roku, zwołanej w trybie art. 20 ust.3 ustawy o samorządzie 
gminnym na wniosek Wójta Gminy Stefana Wodniaka. Na podstawie 
posiadanej listy obecności stwierdził prawomocność obrad.  
Ad.2 
Sekretarzem obrad zgodnie z harmonogramem jednogłośnie wybrany został 
radny Łukasz Furczyk. 
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Ad.3 
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek przedstawił porządek obrad, 
jednocześnie zgłaszając wniosek Wójta o przegłosowanie zmiany zapisu w § 4 
Uchwały Nr III/16/10 podjętej w dniu 30 grudnia 201r. w sprawie ustalenia 
wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2010r. 
Wyjaśnił, że konieczność zmiany zapisu tego paragrafu nastąpiła po 
konsultacjach z Redakcją Dziennika Urzędowego, która domaga się wycofania 
uchwały z publikacji, a także Regionalną Izbę Obrachunkową.  
Dotychczasowe brzmienie § 4 – Uchwała wchodzi w życie 14 dni po 
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą 
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku. Uchwała podlega ogłoszeniu w 
sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy. 
Winno być: 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 
2011 roku. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na 
terenie gminy. 
Radni nie wnieśli uwag i w wyniku głosowania wniosek został przyjęty                   
15 głosami „za” tj. jednogłośnie. 
Przewodniczący Jerzy Zużałek zaproponował, aby głosowanie nad tą zmianą 
odbyło się w punkcie 5 po podjęciu uchwał. 
Porządek obrad wraz z przegłosowanym wnioskiem został przyjęty 15 głosami 
„za” tj. jednogłośnie. 
Ad.4 
Przewodniczący Jerzy Zużałek stwierdził, że protokół z  sesji Rady Gminy 
Bestwina z dnia 30 grudnia  2010 sporządzony został prawidłowo  i znajduje się 
do wglądu na sali obrad, na co dzień znajduje się do wglądu w Biurze Rady 
Gminy. Zapytał, czy radni wnoszą uwagi do protokołu. 
Do protokołu nie wniesiono uwag i w wyniku głosowania został on przyjęty           
15 głosami „za” tj. jednogłośnie. 
Ad.5 
Rada Gminy w liczbie 15 radnych przystąpiła do podjęcia uchwał. Z uwagi na 
to, że projekty uchwał nie były omawiane na posiedzeniach Komisji, 
szczegółowych wyjaśnień udzielił Wójt Gminy Stefan Wodniak.  
W pierwszej kolejności poinformował, że konieczność zwołania sesji w trybie 
pilnym nastąpiła w związku z koniecznością złożenia w Katowicach w terminie 
do 20 stycznia br. wniosku dotyczącego budowy sali gimnastycznej w 
Kaniowie. Zaznaczył przy tym, że termin ten był znany wcześniej, jednak 
Ministerstwo Sportu przedstawiło szczegóły nieco inaczej, stąd przy 
konstruowaniu budżetu na 2011 rok zabrakło dokładnych informacji. Wyjaśnił, 
że budowa sali gimnastycznej w Kaniowie, która została rozstrzygnięta 
przetargiem w ubiegłym roku na ok.2,5mln.zł. była w finansowaniu 
Ministerstwa Sportu w 60% i 40% udziału własnego gminy (ewentualnie dotacja 
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na ten cel). Jednak w związku z tym, że nastąpiły zmiany w wytycznych i 
obecnie całe finansowanie z Ministerstwa Sportu musi być „przerobione”  w 
danym roku budżetowym, ten udział własny gminy i Ministerstwa Sportu nie 
może być brany w określonych wcześniej proporcjach procentowych. Zaszła 
więc potrzeba dokonania przez wykonawcę zmian w całym harmonogramie 
robót. Tak, aby uzyskane środki z Ministerstwa Sportu zostały w całości 
„przerobione” w roku 2011. Wobec powyższego, pozostałe prace prowadzące 
do zamknięcia stanu surowego planuje pokryć się ze środków własnych gminy. 
Poinformował też, że w związku z tą zaistniałą sytuacją ,odstępuje się od 
zaciągnięcia kredytu w wysokości 400tyś.zł., który był zaplanowany w budżecie 
na to zadanie, jako udział własny gminy. W tej nowej konstrukcji wykonawca 
przyjął do przerobienia całą kwotę z Ministerstwa Sportu w wysokości 
1,5mln.zł, zaś do zamknięcia stanu surowego w roku obecnym potrzebna jest 
kwota w wysokości 118 tyś. zł. Podkreślił, że w związku z powyższym  
potrzebna jest korekta budżetu gminy na 2011r. polegająca na tym, że: 
− zmniejsza się dochody na 2011r. o kwotę 400tyś.zł.,  
− zwiększa się dochody o kwotę 341 290,00zł. – dochody majątkowe – dział 

Oświata i wychowanie – z tytułu zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z 
budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 
własnych gmin. 

− Zmniejsza się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę 
400 000,00zł. 

− Dokonuje się przeniesień wydatków między działami: 
� zmniejsza się wydatki: 

1) dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 38 710,00zł 
2) dział 750 – Administracja publiczna o kwotę 30 000,00zł 
3) dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                      

o kwotę 50 000,00zł 
� zwiększa się wydatki: 

1) dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 118 710,00zł 
Zaznaczył, że kwota 118 710,00zł, to jest ta kwota, którą bez kredytu uzupełni 
się  zadanie pt. budowa sali gimnastycznej w Kaniowie. 
Prosił Radę Gminy, aby zaakceptowała tą korektę budżetu. 
 
Wójt Stefan Wodniak będąc przy głosie udzielił równocześnie wyjaśnień do 
projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały  Nr II/11/10 z dnia 30 grudnia 
2010r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina na lata 
2011-2010. Poinformował, że równolegle ze zmianą w budżecie gminy musi 
być dokonana zmiana w załączniku nr 1 i 2 do tej uchwały w pozycjach 
dotyczących sali gimnastycznej w Kaniowie i wcześniej planowanego 
zadłużenia. 
 



4 

 

Nawiązał również do korekty technicznej w Uchwale w sprawie 
niewygasających wydatków, informując, że dotychczas uchwała taka zawsze 
była publikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Z uwagi 
na zmianę przepisów uchwała ta nie podlega publikacji i w związku z tym 
formalnie zapis w tej uchwale należy wyłączyć. 
 
Po omówieniu przez Wójta Gminy projektów uchwał, Przewodniczący Rady 
Jerzy Zużałek odczytał projekt uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Nr II/10/10 
Rady Gminy Bestwina z dnia 13 grudnia 2010 w sprawie budżetu Gminy 
Bestwina na 2011r., a następnie otworzył dyskusję. 
W dyskusji głos zabrał radny Łukasz Furczyk pytając, kiedy wykonawca 
budowy sali  gimnastycznej w Kaniowie wejdzie na plac budowy i rozpocznie 
prace? 
Odpowiedzi udzielił Wójt Stefan Wodniak informując, że firma ma już sobie 
technicznie przygotować drogi (rozebranie płotu przy szkole przylegającego do  
drogi prowadzącej na tył szkoły), wydzielić miejsce magazynowania. 
Generalnie w miesiącu kwietniu br. planuje rozpoczęcie robót. 
Z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Gminy 
Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie 
zmiany Uchwały Nr II/10/10 Rady Gminy Bestwina z dnia 13 grudnia 2010 w 
sprawie budżetu Gminy Bestwina na 2011r. 
W wyniku głosowania Uchwała Nr IV/25/11 w sprawie zmiany Uchwały Nr 
II/10/10 Rady Gminy Bestwina z dnia 13 grudnia 2010 w sprawie budżetu 
Gminy Bestwina na 2011r. – została przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie.  
Uchwała stanowi załącznik nr 3 do nin. protokołu. 
 
Kolejno Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany 
Uchwały Nr II/11/10 Rady Gminy Bestwina z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie  
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina na lata 2011 – 2020, a 
następnie otworzył dyskusję. 
Wobec braku głosów w dyskusji przeprowadził głosowanie nad przyjęciem tej 
uchwały.  
W wyniku głosowania Uchwała Nr IV/26/11 w sprawie zmiany Uchwały Nr 
II/11/10 Rady Gminy Bestwina z dnia 13 grudnia 2010 w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina na lata 2011 – 2020 -  
została przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie.  
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu. 
 
Po podjęciu uchwał, zgodnie z przyjętym wnioskiem Wójta Gminy Stefana 
Wodniaka , Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad 
zmianą zapisu w § 4 Uchwały Nr III/16/10 podjętej w dniu 30 grudnia 2010r. w 
sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2010r. 
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Przypomniał: 
dotychczasowe brzmienie § 4 „Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 
dnia 1 stycznia 2011 roku. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo 
przyjęty na terenie gminy”.  
Winno być: 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 
2011 roku. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na 
terenie gminy” 
Wobec braku uwag oraz głosów w dyskusji, Przewodniczący Rady 
przeprowadził głosowanie.  
W wyniku głosowania korekta zapisu § 4 Uchwały Nr III/16/10 z dnia              
30 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem 
2010r. – została przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie. 
Ad.6 
Przed zamknięciem sesji Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował radnych 
o możliwości wymiany swojego zdjęcia, które będzie umieszczone na stronie 
internetowej. 
 
Prosił o podanie do Biura Rady Gminy informacji o pełnionych dyżurach przez 
radnych, również tych prowadzonych w sołectwach,  aby można było je podać 
w gazetce Magazyn Gminny oraz na stronie internetowej. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek dziękując za udział w obradach 
zamknął IV sesję Rady Gminy Bestwina w dniu 14 stycznia 2011 zwołanej w 
trybie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym.. 
 
Sesja rozpoczęła się o godz. 10:00, a zakończyła o godz. 10:25.  
 
    Protokolant:                     Sekretarz obrad: 
Insp.Irena Glądys                Radny Łukasz Furczyk 
 
 

 

 

 


