Bestwina, dn. 30 grudnia 2010r.

P r o t o k ó ł Nr III/10
z sesji Rady Gminy Bestwina z dnia 30 grudnia 2010 roku.
Sesja odbyła się w Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie
ul. Krakowska 123.
Protokół obejmuje uchwały Rady Gminy Bestwina od Nr III/13/10 do
Nr III/24/10
Lista obecności radnych oraz gości stanowi załącznik nr 1,2 i 3 do nin.
protokołu.
Na ustawową liczbę 15 radnych w sesji uczestniczyło 15 radnych co stanowi
100%.
Sesja rozpoczęła się o godz. 12:00.
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 13 grudnia 2010r.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmiany Uchwały Nr XXXVI/268/10 Rady Gminy Bestwina w sprawie
budżetu gminy na 2010r.
2) zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Gminie Bestwina na 2011 rok,
3) zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla
Gminy Bestwina na lata 2011 – 2015,
4) zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie dla Gminy Bestwina na lata 2011 – 2015,
5) współdziałania Gminy Bestwina z Gminą Bielsko-Biała w zakresie
przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu Gminy
Bestwina doprowadzonych do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom
Alkoholowym w Bielsku – Białej,
6) trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego
Zespołu Interdyscyplinarnego w Bestwinie oraz szczegółowych
warunków jego funkcjonowania,
7) zatwierdzenia Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
oraz Podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok,
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6.
7.
8.
9.

8) zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Bestwina w sołectwie Kaniów,
9) ustalenia składu Rady Społecznej przy SP ZOZ Bestwina.
Informacje bieżące.
Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich.
Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
Zamknięcie sesji.

Ad.1
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek przywitał wszystkich radnych Rady
Gminy Bestwina, wójta gminy Bestwina oraz zaproszonych gości według listy
obecności. Otworzył III sesję Rady Gminy Bestwina w dniu 30 grudnia 2010
roku. Na podstawie posiadanej listy obecności stwierdził prawomocność obrad.
Ad.2
Sekretarzem obrad zgodnie z harmonogramem jednogłośnie wybrany został
radny Anatol Faruga.
Ad.3
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek przedstawił porządek obrad,
jednocześnie zgłaszając wniosek Wójta o rozszerzenie punktu piątego –
podjęcie uchwał – o dodatkowe projekty 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,
− ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2010 roku,
W wyniku przeprowadzonego głosowania, wniosek o wprowadzenie
dodatkowych projektów uchwał, jak wyżej, został przyjęty 15 głosami „za” tj.
jednogłośnie.
Przewodniczący Rady zaproponował, aby projekty te znalazły się w porządku
obrad kolejno po projekcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr
XXXVI/268/10 Rady Gminy Bestwina w sprawie budżetu gminy na 2010r.
Radni nie wnieśli uwag i porządek obrad z wprowadzonymi dodatkowymi
projektami uchwał przyjęli 15 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Kolejno Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek poddał pod głosowanie poprawki
w niektórych tytułach uchwał w sprawie:
− zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Gminie Bestwina na 2011 rok – wyraz
„zatwierdzenia” zastępuje się wyrazem „uchwalenia”,
− zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy
Bestwina na lata 2011 – 2015 rok – wyraz „zatwierdzenia” zastępuje się
wyrazem „uchwalenia”,
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− zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
dla Gminy Bestwina na lata 2011 – 2015 rok – wyraz „zatwierdzenia”
zastępuje się wyrazem „uchwalenia”,
− zatwierdzenia Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz
Podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2011 rok – wyraz „zatwierdzenia”
zastępuje się wyrazem „przyjęcia”,
− ustalenia składu Rady Społecznej przy SP ZOZ Bestwina – wyrazy
„ustalenia składu” zastępuje się wyrazem „powołania”.
Zgłoszone poprawki w tytułach uchwał zostały przyjęte 15 głosami „za’ tj.
jednogłośnie.
Porządek obrad po zatwierdzonych 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 13 grudnia 2010r.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmiany Uchwały Nr XXXVI/268/10 Rady Gminy Bestwina w sprawie
budżetu gminy na 2010r.
2) zmiany Uchwały Nr 10/10 Rady Gminy Bestwina z dnia 13 grudnia 2010
w sprawie budżetu Gminy Bestwina 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,
4) ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2010 roku,
5) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Gminie Bestwina na 2011 rok,
6) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy
Bestwina na lata 2011 – 2015,
7) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
dla Gminy Bestwina na lata 2011 – 2015,
8) współdziałania Gminy Bestwina z Gminą Bielsko-Biała w zakresie
przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu Gminy
Bestwina doprowadzonych do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom
Alkoholowym w Bielsku – Białej,
9) trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego
Zespołu Interdyscyplinarnego w Bestwinie oraz szczegółowych
warunków jego funkcjonowania,
10) przyjęcia Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz
Podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2011 rok,
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11) zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Bestwina w sołectwie Kaniów,
12) powołania Rady Społecznej przy SP ZOZ Bestwina.
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 13 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. Opinie do
poszczególnych projektów uchwał, wypracowane na wspólnym posiedzeniu
komisji stałych w dniu 28 grudnia 2010r. przedstawiał Przewodniczący Rady
Gminy Jerzy Zużałek.
Podejmowane uchwały dotyczyły:
1) zmiany Uchwały Nr XXXVI/268/10 Rady Gminy Bestwina w sprawie
budżetu gminy na 2010r.
• Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Skarbnik Gminy Stanisława
Grzywa informując, że:
Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na rok 2010 o kwotę 15 921,14 zł
Wydatki majątkowe o kwotę 15 921,14 zł. - Dział 600 – Transport i łączność
z tytułu zmniejszenia planu dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną
między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych
Zmniejsza się przychody § 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i
kredytów na rynku krajowym o kwotę 15 921,14 zł
Dokonuje się przeniesień wydatków pomiędzy paragrafami w ramach
działów:
Dział 600 – Transport i łączność – Lokalny transport zbiorowy - zmniejsza
się plan wydatków bieżących o kwotę 213,43 zł z tego: wydatki jednostek
budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 213,43 zł. z tego: dotacje
na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst
Dział 801 – Oświata i wychowanie – Przedszkola - zmniejsza się plan
wydatków bieżących o kwotę 5 685,00 zł z tego: wynagrodzenia i składki od
nich naliczone o kwotę 5 685,00
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- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5 685,00 zł. z tego: dotacje
na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.
Dokonuje się przeniesień wydatków między działami i rozdziałami
Zmniejsza się wydatki:
Dział 710 – Działalność usługowa o kwotę 50 000,00 zł – Plany
zagospodarowania przestrzennego o kwotę 50 000,00 zł - wydatki bieżące o
kwotę 50 000,00 zł. z tego: wydatki jednostek budżetowych związane
z realizacją ich statutowych zadań
Zwiększa się wydatki:
Dział 600 – Transport i łączność o kwotę 50 000,00 zł – Drogi publiczne
gminne o kwotę 50 000,00 zł - wydatki bieżące o kwotę 50 000,00 zł z tego:
wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań
Zmniejsza się wydatki:
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 1 700,00 zł – Pozostała
działalność o kwotę 1 700,00 zł - wydatki bieżące o kwotę 1 700,00 zł z tego:
wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań
Zwiększa się wydatki:
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport o kwotę 1 700,00 zł – Obiekty sportowe
o kwotę 1 700,00 zł - wydatki majątkowe o kwotę 1 700,00 zł z tego:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
Zmniejsza się wydatki:
Dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 37 250,00 zł – Szkoły
podstawowe o kwotę 37 250,00 zł - wydatki bieżące o kwotę 37 250,00 zł z
tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone 37 250,00
Zwiększa się wydatki:
Dział 600 – Transport i łączność o kwotę 15 000,00 zł – Drogi publiczne
gminne o kwotę 15 000,00 zł - wydatki bieżące o kwotę 15 000,00 zł z tego:
wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę
22 250,00 zł – Ochotnicze straże pożarne o kwotę 22 250,00 zł - wydatki
majątkowe o kwotę 22 250,00 z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne
Dokonuje się zmian w załącznikach Nr 2, 2a, 3, 11, 15
Po wprowadzeniu zmian objętych niniejszą uchwałą budżet Gminy Bestwina
wynosi:
- po stronie dochodów kwotę 30 613 588,97
- po stronie wydatków kwotę 35 101 451,96
Planowany deficyt budżetu w kwocie 4 487 862,99 zł zostanie pokryty z:
- przychodów z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań
realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej § 903 794 292,00
- planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym §
952 3 636 828,86
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- wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych § 955 56 742,13 zł
Budżet po wprowadzonych zmianach wynosi:
- po stronie dochodów kwotę 30 613 588,97
- po stronie wydatków kwotę 35 101 451,96
• Komisje zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.
• Brak głosów w dyskusji.
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr III/13/10 w sprawie zmiany Uchwały Nr
XXXVI/268/10 Rady Gminy Bestwina w sprawie budżetu gminy na 2010r. –
została przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.
2) zmiany Uchwały Nr II/10/10 Rady Gminy Bestwina z dnia 13 grudnia 2010
w sprawie budżetu Gminy Bestwina na 2011r.
• Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Wójt Stefan Wodniak informując, że
zmiany dotyczą poprawek technicznych wynikających z zaleceń Regionalnej
Izby Obrachunkowej, które powstały na bazie nowej ustawy o finansach
publicznych.
• Komisje zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.
• Brak głosów w dyskusji.
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr III/14/10 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 5 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 informując jak
wyżej.
• Komisje zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.
• Brak głosów w dyskusji.
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr III/15/10 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
– została przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie.
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Uchwała stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu.
4) ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2010 roku,
• Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Skarbnik Gminy Stanisława
Grzywa informując, że dotyczy to niezrealizowanych kwot wydatków
zamieszczonych w budżecie gminy na 2010 rok, a które nie wygasają z
upływem 2010roku. Kwota 16 800,00zł to kwota na zadanie pt.: Wykonanie
remontu instalacji c.o. w budynku komunalnym w Janowicach przy ul.
Janowickiej 100 (budynek po przedszkolu).
• Komisje zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.
• Brak głosów w dyskusji.
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr III/16/10 w sprawie ustalenia wykazu
wydatków, które nie wygasają z upływem 2010 roku – została przyjęta 15
głosami „za” tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu.
5) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Gminie Bestwina na 2011 rok,
• Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Wójt Stefan Wodniak informując,
że Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
uchwala się co roku, bo tak wymaga tego ustawa. Natomiast Program
Przeciwdziałania Narkomanii oraz Program Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie uchwala się na okres pięciu lat i z uwagi na to, że termin ten wygasł
dla dotychczas obowiązujących programów, dziś zachodzi potrzeba podjęcia
nowych w tym zakresie.
Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Uzależnień Bożena Jaromin dodatkowo
poinformowała, że poprawki i uwagi do programów, które zostały wysunięte
na wspólnym posiedzeniu komisji, zostały naniesione.
Radny Andrzej Wojtyła w imieniu Koła Socjologów Gminy Bestwina
podziękował za zaproszenie do współpracy przy tworzeniu tych programów.
Również Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek podziękował Kołu
Socjologów za prowadzenie ankiet wśród mieszkańców gminy i wyraził
nadzieję, że gmina może na tą współpracę z socjologami liczyć.
• Komisje zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.
• Brak dalszych głosów w dyskusji.
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr III/17/10 w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Gminie Bestwina na 2011 rok – została przyjęta 15 głosami
„za” tj. jednogłośnie.
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Uchwała stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu.
6) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy
Bestwina na lata 2011 – 2015,
• Komisje zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.
• Brak głosów w dyskusji.
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr III/18/10 w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Bestwina na
lata 2011-2015 – została przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu.
7) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla
Gminy Bestwina na lata 2011 – 2015,
• Komisje zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.
• Brak głosów w dyskusji.
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr III/19/10 w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy
Bestwina na lata 2011-2015 – została przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu.
8) współdziałania Gminy Bestwina z Gminą Bielsko-Biała w zakresie
przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu Gminy
Bestwina doprowadzonych do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom
Alkoholowym w Bielsku – Białej,
• Komisje zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.
• Brak głosów w dyskusji.
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr III/20/10 w sprawie współdziałania
Gminy Bestwina z Gminą Bielsko-Biała w zakresie przeciwdziałania
alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu Gminy Bestwina
doprowadzonych do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym
w Bielsku – Białej – została przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do nin. protokołu.
9) trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu
Interdyscyplinarnego w Bestwinie oraz szczegółowych warunków jego
funkcjonowania,
• Komisje zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.
8

• Brak głosów w dyskusji.
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr III/21/10 w sprawie trybu i sposobu
powoływania
i
odwoływania
członków
Gminnego
Zespołu
Interdyscyplinarnego w Bestwinie oraz szczegółowych warunków jego
funkcjonowania – została przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do nin. protokołu.
10) przyjęcia Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz
Podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2011 rok,
• Komisje zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.
• Brak głosów w dyskusji.
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr III/22/10 w sprawie przyjęcia Programu
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami
wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2011 rok – została przyjęta 15 głosami „za” tj.
jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do nin. protokołu.
11) zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Bestwina w sołectwie Kaniów,
• Wyjaśnień udzielił Wójt Gminy Stefan Wodniak informując, że zmianą
Planu objęte jest 112 ha położonych w Kaniowie, które przeznacza się na
wydobycie żwiru. Z wnioskiem o zmianę wystąpiła firma BUD-TOR, która
też sfinansowała całość tego przedsięwzięcia. Gmina obciążona jest jedynie
przeprowadzeniem całej procedury.
• O głos poprosił również właściciel Firmy BUD-TOR Pan Leszek Kosmaty,
który na wstępie podziękował za zaproszenie, pogratulował wszystkim
radnym wyboru, zaś Wójtowi pogratulował reelekcji. Następnie prosił Radę
Gminy o podjęcie uchwały w sprawie zmiany Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dotyczącego wspomnianego przez Wójta
segmentu jednocześnie wyrażając nadzieję na dobrą współpracę z gminą,
szczególnie w kwestii wspólnego rozwiązania problemu gospodarki wodnej
w czasie powodzi.
• W dyskusji głos zabrał radny Łukasz Furczyk pytając Pana Kosmatego kiedy
rozpocznie działalność, na jaki okres oraz czy wspólnie z powiatem planuje
rozwiązać problem zminimalizowania skutków związanych z transportem
żwiru.
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• Pan Kosmaty odpowiadając na pytanie poinformował, że całość złoża
podzielona jest na dwie części: północna i południowa. Działalność planuje
rozpocząć od strony wału Wisły ok.55 ha. Na dzień dzisiejszy wykupionych
jest ok. 70% gruntów. Pozostałe grunty są w fazie negocjacji bądź w fazie
uregulowań własnościowych. Eksploatację planuje się prowadzić na sucho,
ale zależy to od przerostów złoża i zależy jak będzie z jego przepłukiwaniem.
Do końca 2011 roku będzie wykonany zbiornik retencyjny przy „starej
żwirowni”. Jest również nawiązany kontakt z nowymi właścicielami KWK
„Silesia” i wspólnie będą czynić starania o ochronę terenów Kaniowa przed
zalaniem w czasie powodzi. Aby zminimalizować uciążliwości związane z
transportem żwiru, chciałby aby część tego transportu przebiegała krótszymi
drogami przez Czechowice-Dziedzice. Wyraził nadzieję, że w przyszłości
połączenie z drogą ekspresową odciąży drogi lokalne, zaś remont ul.
Krzywolaków, przewidziany w 2011 roku, zmniejszy uciążliwości dla
mieszkańców Kaniowa.
• Radny Grzegorz Kołodziejczyk zapytał pana Kosmatego czy stary zakład
będzie przenoszony w nowe miejsce i gdzie będzie odbywało się płukanie
żwiru.
• Pan Kosmaty odpowiadając poinformował, że planuje się sprzedaż ze złoża
po uszlachetnieniu, które dokonywane będzie na starym zakładzie. Na chwilę
obecną nie planuje się przenoszenia zakładu.
• Brak dalszych głosów w dyskusji.
• Komisje zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr III/23/10 w sprawie zmiany Miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bestwina w sołectwie
Kaniów – została przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do nin. protokołu.
12) powołania Rady Społecznej przy SP ZOZ w Bestwine,
• Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek odczytał, proponowany przez Komisje
skład Rady Społecznej przy SP ZOZ w Bestwinie. Przypomniał, że Rada
Społeczna zgodnie ze statutem SP ZOZ jest powoływana kadencyjnie i
kadencja dotychczasowej Rady Społecznej dobiega końca. W nowym
składzie osobowym zaproponowanym przez Komisje znalazły się osoby,
które są członkami w obecnej Radzie Społecznej, a są to: Przewodniczący
RS – Artur Beniowski jako osoba wyznaczona przez Wójta, Ewa Kolondra –
przedstawiciel Wojewody, Stanisław Nycz – przedstawiciel Rady Gminy,
Jerzy Stanclik – przedstawiciel Rady Gminy, Antoni Grygierzec –
przedstawiciel Rady Gminy (radny ubiegłej kadencji). W miejsce Pani
Danuty Kubik, która złożyła rezygnację, zgłoszono kandydaturę radnego
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Grzegorza Gawędy oraz radnej Wiolety Gandor. Po krótkich konsultacjach
między kandydatami, swoją kandydaturę wycofał radny Grzegorz Gawęda.
• Do zaproponowanego składu Rady Społecznej radni nie wnieśli uwag.
• Brak głosów w dyskusji.
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy SP ZOZ w Bestwinie
W wyniku głosowania Uchwała Nr III/24/10 w sprawie powołania Rady
Społecznej przy SP ZOZ Bestwina – została przyjęta 15 głosami „za” tj.
jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do nin. protokołu.
Przewodniczący Rady Społecznej Artur Beniowski poinformował, że zgodnie ze
Statutem SP ZOZ w Bestwinie, pierwsze posiedzenie nowej kadencji Rady
Społecznej zwołuje Rada Gminy. W związku z powyższym zwrócił się do Rady
Gminy z propozycją, aby takie posiedzenie zostało zwołane w terminie do
30 dni od podjęcia uchwały.
Propozycja Przewodniczącego Rady Społecznej została przez Radę Gminy
przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Po zakończeniu punktu – Podjęcie uchwał – na salę obrad zawitali kolędnicy i
nastąpił występ dzieci scholii Promyki działającej przy kościele w Kaniowie.
Po kolędowaniu, które trwało ok. 20 minut, nastąpiła dalsza część robocza sesji.
Ad.6
W informacjach bieżących Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek poinformował,
że wszyscy radni otrzymali pisemną informację dotyczącą liczby mieszkańców
Gminy Bestwina w rozbiciu na poszczególne sołectwa wraz z liczbą urodzeń,
zawartych małżeństw, a także zgonów. Informacja stanowi załącznik nr 16 do
nin. protokołu.
Wójt Gminy Stefan Wodniak nawiązał do Stanowiska Zarządu Regionu
Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” w sprawie planowanej likwidacji placówek
pocztowych. Pismo omawiane było również na wspólnym posiedzeniu Komisji
i stanowi załącznik nr 17 do nin. protokołu. Poinformował, że w tej sprawie
dokonał rozeznania i potwierdził fakt, że restrukturyzacja „Poczty” ma
przebiegać dość drastycznie.
Rada Gminy jednogłośnie zobowiązała Wójta o wystąpienie do Poczty Polskiej
z prośbą o zaniechanie likwidacji Poczty w gminie Bestwina.
Ad.7
W ramach wniosków i zapytań radnych oraz rad sołeckich ustne wnioski
złożyli:
Radny Łukasz Furczyk
− zapytał radnych powiatowych, jakie inwestycje drogowe w gminie Bestwina
przyjął Powiat w swoim budżecie na 2011 rok?
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Odpowiedzi udzielił radny powiatowy Bogusław Stolarczyk informując, że nie
w budżecie, lecz w planach jest ulica Krakowska, zaś zapytany o ulicę Bialską
odpowiedział, że ul. Bialska nie jest drogą powiatową.
Radny Łukasz Furczyk wyraził zdziwienie i przypomniał, że droga ta miała być
współfinansowana z powiatem.
Radny powiatowy Bogusław Stolarczyk wyjaśnił, że nie przewiduje się dopłat
do dróg, które nie są zatwierdzone przez Urząd Marszałkowski do tzw.
„Schetynówek”. Jeżeli ul. Bialska zostanie zatwierdzona, to wówczas uchwała
budżetowa będzie zmieniona i droga zostanie wpisana w budżet.
Radny Jerzy Stanclik
− po raz kolejny ponowił zapytanie o osuwisko na ul. Hallera. Podziękował za
remont osuwiska na ul. Kościelnej, ale podkreślił, że gdyby nastąpiły
wzmożone opady deszczu, to na osuwisku na ul. Hallera może dojść do
przerwania drogi. Przypomniał, że remont tego osuwiska był obiecywany od
3 lat, a nie znalazł informacji w odpowiedzi p. Stolarczyka.
Radny powiatowy Bogusław Stolarczyk odpowiadając, poinformował, że trwają
rozmowy w sprawie pozyskania funduszy z MSWiA na to osuwisko i być może
uda się to zadanie załatwić w tym roku. Zaznaczył, że podobnie jak w gminie,
budżet powiatu ukształtowany jest według nowych zasad. Niemniej jeżeli jest
możliwość jego zmian, to jest on zmieniany prawie na każdej sesji. I tak też te
najważniejsze zadania dla powiatu i gminy będą w miarę możliwości
wprowadzane do budżetu w ciągu roku.
Kierownik Referatu Służb Technicznych, radny powiatowy Artur Beniowski
uzupełniając wypowiedź w sprawie osuwiska na ul. Hallera, poinformował że
jest opracowana dokumentacja projektowa i czeka do naboru na środki
ministerialne. Na posiedzeniu klubu PIS i PSL zapytał, dlaczego nie została w
budżecie powiatu ujęta ul. Bialska, skoro została oceniona i przyjęta do
finansowania. Ponadto znajduje się na pierwszej pozycji listy rezerwowej, a w
budżecie powiatu zostały ujęte drogi z innych gmin, które znajdują się na 5 i 6
pozycji listy rezerwowej. Na to pytanie jednak nie otrzymał odpowiedzi. Jeszcze
raz przypomniał, że przecież w tej sprawie jest już zawarte porozumienie
pomiędzy gminą Bestwina a powiatem w sprawie finansowania, które mówi, że
50% to środki z tzw. schetynówek, 25% powiat i 25% gmina Bestwina. Ponadto
udział naszej gminy już został zapisany w budżecie na 2011 rok. Poinformował
też, że dziwi go fakt, że w sprawie ul. Bialskiej dopytuje w powiecie jako
jedyny spośród radnych powiatowych gminy Bestwina.
Radna Wioleta Gandor
− zgłosiła, że na ul. Sportowej w Bestwince w rejonie państwa Roj powstało
nieznaczne obniżenie terenu prosiła o interwencję.
− prosiła również o interwencję w Energetyce w sprawie naprawy latarni na ul.
Św. Floriana w rejonie posesji nr 70,
− zapytała Wójta czy w sprawie Kółka Rolniczego w Bestwince można
korzystać z usług radcy prawnego w Urzędzie Gminy.
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Wójt potwierdził swoją wcześniejszą obietnicę i stwierdził, że każdy radny z tej
usługi może skorzystać.
Radny Anatol Faruga
− zwrócił się do radnych powiatowych o bieżące utrzymanie ul. Szkolnej, a
szczególnie na odcinku od lasu do stacji gazowni (zbyt wąsko i brak
możliwości wymijania) oraz oblodzony zjazd z ulicy szkolnej na ulicę
Krakowską,
− w imieniu mieszkańców prosił o umieszczenie w gazetce Magazyn Gminny
uchwały o wynagrodzeniu Wójta Gminy oraz wysokości diet dla radnych,
Radny Stanisław Nycz
− w imieniu mieszkańców Korczaka prosił o zamontowanie lustra w rejonie
posesji p. Wojciecha oraz doktora p.Pasierbka,
− zwrócił uwagę, że w Kronice Policyjnej Magazynu Gminnego jest błąd, bo
jest napisane, że włamanie było na ul. Janowickiej, a winno być na ul.
Granicznej,
Radna Maria Maroszek
− zapytała radnych powiatowych
o remont ulicy Bestwińskiej w
Czechowicach-Dziedzicach łączącej się z ul. Krakowską w Bestwinie oraz o
ulicę Krakowską na odcinku między stawami,
− zgłosiła wniosek do Wójta o postawienie nowej wiaty na ul. Witosa w
Bestwinie,
Radny Jerzy Stanclik
− w imieniu mieszkańców Bestwiny prosił o wznowienie starań o przedłużenie
linii autobusowej MZK od „Sosny” do centrum Bestwiny,
Radny Grzegorz Kołodziejczyk – wnioski do radnych powiatowych
− zgłosił konieczność czyszczenia rowu wzdłuż ul. Krzywolaków, który jest
zamulony i zarośnięty krzakami (od 20 lat nie był czyszczony),
− zapytał o termin wycinki drzew na ul. Krzywolaków,
− wnosił o odbudowę zniszczonej bariery na ul. Czechowickiej w rejonie
sklepu p. Kopeć,
− prosił o załatanie wyrwy średnicy ok. 1m na skrzyżowaniu ul. Krzywolaków
i ul. Czechowickiej,
wnioski dotyczące dróg gminnych:
− prosił o tablice informującą o numerach domu od nr 2-10 przy wjeździe na
ul. Myśliwską,
− w imieniu mieszkańców prosił o lampę w rejonie budynku po RSP tzw.
„dwór”. Zaznaczył, że jest tam bardzo ponuro i mieszkańcy boją się tamtędy
przechodzić. Zasugerował, aby nie obciążać budżetu gminy, przenieść w to
miejsce jedną z dwóch lamp ze skrzyżowania ul. Kóski i ul. Czechowickiej,
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Radny Łukasz Furczyk
− nawiązał do wypowiedzi radnego Jerzego Stanclika i sugerował, aby
problemem komunikacji autobusowej, nie tylko w Bestwinie, ale i w
Kaniowie, zajęła się Komisja Rozwoju Gminy, Ochrony i Kształtowania
Środowiska,
Radny Grzegorz Gawęda
− w imieniu mieszkańców poruszył problem wałęsających się psów,
− prosił o załatanie wyrwy koło boiska na ul. Św. Floriana w Bestwince,
Radny Mateusz Grygierzec
− zgłosił konieczność interwencji w Zarządzie Dróg w sprawie wyrównania
wyjazdu z ul. Podleskiej na ul. Bestwińską,
Radny Jan Stanclik
− zapytał radnych powiatowych, co będzie z remontem kapitalnym ul.
Szkolnej. Przypomniał też, że było obiecane, iż po remoncie zostanie ona
przekazana pod władanie gminy,
Radny Edward Jonkisz
− podziękował radnemu powiatowemu Arturowi Beniowskiemu za
natychmiastową interwencję i odśnieżenie małego ronda w Kaniowie gdzie
znajduje się figura Św. Krzyża,
− w imieniu mieszkańców Kaniowa podziękował tym, którzy starali się o
naprawę przejazdu kolejowego na ul. Witosa, a przede wszystkim za
wyłożenie go gumą,
− w imieniu własnym podziękował młodzieży uprawiającej dyscyplinę
sportową, jaką jest piłka nożna, życzył wszystkim obecnym na sali
Szczęśliwego Nowego Roku, a następnie wręczył kalendarze na 2011 rok
LKS-u „Przełom „Kaniów,
Radny Andrzej Wojtyła
− zapytał o przebieg prac na boisku „Orlik”,
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek
− prosił o łatanie dziur, jak tylko pozwoli na to pogoda,
− przypomniał, że nie zostało wykonane przejście z ul. Witosa na parking przy
sklepie Euro Market,
− zgłosił, że dziury na wyremontowanym mostku w ciągu ul. Dankowickiej są
coraz większe,
− zapytał kiedy zostanie wyposażona w krzesła i stoły wyremontowna sala
OSP w Kaniowie, aby mogły odbywać się tam zebrania,
− przedstawił mapkę z propozycjami internautów w sprawie rozwiązania
komunikacji autobusowej - załącznik nr 18 do protokołu,
− przedstawił również zapytanie internautów: „jaka sankcja grozi za wejście na
teren kortów w Kaniowie. Zgodnie z zamieszczonym tam regulaminem,
można z nich korzystać od kwietnia do października. Czy gospodarz terenu –
CKSiR – zdaje sobie sprawę z tego, że gdy jakieś dziecko ( a codziennie jest
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ich tam sporo) dla przykładu złamie nogę na tamtejszej górce to
ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania?”
Sołtys sołectwa Kaniowa
zapytał radnych powiatowych, ile trzeba czasu na to, aby była jakaś reakcja ze
strony powiatu na to co Rady Sołeckie zgłaszają. Przypomniał, że cztery lata
temu było wystosowane pismo do powiatu odnośnie ul. Czechowickiej i zjazdu
na ul. Ludową i wówczas była informacja, że w budżecie na 2007 rok to zadanie
się nie znajdzie, ale znajdzie się w budżetach przyszłorocznych. Do dnia
dzisiejszego nie ma odpowiedzi. Dodatkowo dwa lata temu zostało
wystosowane pismo z Rady Sołeckiej do powiatu wraz z wnioskami
dotyczącymi dróg powiatowych i do dziś nie uzyskano nawet zdawkowej
odpowiedzi.
Ad.8
Odpowiedzi na niektóre wnioski i zapytania zgłoszone podczas sesji, w
pierwszej kolejności udzielił Wójt Stefan Wodniak:
− nawiązując do budżetu powiatu wyraził zaniepokojenie, iż trzech a właściwie
czterech radnych, bo p. Badowskiego radnego powiatowego z listy
Czechowic - Dziedzic, ale mieszkającego w Bestwinie przy ul. Bialskiej,
liczy jako radnego z gminy Bestwina, dopuściło do takich zapisów, że drogi
zajmujące w rankingu dalsze miejsca ( z Czechowic-Dziedzic ok.8-9 dróg)
znalazły się w budżecie powiatu, a ul. Bialska, która jest powiatową tylko w
zarządzaniu gminy na czas pozyskiwania środków i planowanego remontu,
nie znalazła się w budżecie powiatu. Podkreślił, że interes powiatu to interes
gmin. Apelował do radnych powiatowych z terenu gminy o współdziałanie.
Zwrócił uwagę, że tylko klub PSL, który reprezentuje p. Artur Beniowski o
tą drogę w powiecie „walczy”. Drogi gmin, które nie współfinansują dróg
powiatowych np. Wilamowice, to te drogi są zapisane w budżecie, a ul.
Bialska, która dostała w porozumieniu finansowanie w tym budżecie się nie
znalazła. Jeszcze raz prosił radnych powiatowych aby dbali o interes gminy.
− utrzymanie ul. Szkolnej – parokrotnie był w powiecie problem omawiany i w
dalszym ciągu jest podtrzymana oferta, aby ul. Kościelną i Szkolną po
wyremontowaniu przekazać gminie,
− osuwisko na ul. Hallera – prosił powiat o remont, bo dłużej już nie można
czekać. I w tym miejscu znów zwrócił uwagę, że osuwisko w Starej Wsi w
gminie Wilamowice zostało ujęte, a w naszej gminie po raz kolejny ominięte,
− wiata autobusowa na ul. Witosa jest w budżecie ujęta,
− komunikacja autobusowa MZK – przypomniał, że na początku ubiegłej
kadencji były prowadzone rozmowy i uzyskano uzgodnienia o przedłużeniu
linii. Te uzgodnienia zablokował PKS i Związek Solidarności. W związku z
powyższym MZK z tych uzgodnień się wycofało. Natomiast PKS otrzymał
dofinansowanie i jest możliwość poprawy komunikacji, tym bardziej, że PKS
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dysponuje małymi autobusami również w kierunku Czechowic-Dziedzic.
Ponadto zaznaczył, że MZK i MPK bez dopłat nie będzie obsługiwał naszej
gminy. Stwierdził, że wniosek, aby problem komunikacji autobusowej na
terenie gminy rozpoznała Komisja Rozwoju Gminy, Ochrony
i Kształtowania Środowiska, jest wnioskiem słusznym.
Kolejno odpowiedzi udzielił Kierownik Referatu Służb Technicznych Radny
Artur Beniowski:
− krótko uzupełnił wypowiedź Wójta w sprawie komunikacji informując o
dopłatach, które już wówczas wynosiły 4 zł. do wozokilometru, a były uwagi
że autobusy w większości jeździły puste. Również jest zdania, że tym
problemem trzeba się zająć na Komisji Rozwoju Gminy, Ochrony i
Kształtowania Środowiska,
− wyrwy w drogach – będą uwzględnione, jak tylko pozwolą warunki
pogodowe,
− tablica informująca o numerach ul. Myśliwskiej będzie wykonana,
− lampa przy tzw. „dworze” – jest to teren prywatny należący do RSP,
niemniej rozpozna ten problem,
− wałęsające psy – prosi aby zgłaszać zaraz w Urzędzie Gminy w Referacie
Gospodarki, Budownictwa i Ochrony Środowiska,
− wyposażenie sali OSP leży w po stronie Strażaków, bo projekt remontu tego
nie zakładał. Przypomniał, że Strażacy otrzymali środki ze Spółki
Pastwiskowej, a Urząd ewentualnie może wesprzeć w przeprowadzeniu
przetargów,
− „Orlik” – trwają prace, aktualnie jest kładziona sztuczna nawierzchnia oraz
trwają drobne poprawki ogrodzenia. W połowie stycznia br. powinno już być
po odbiorze prac głównych, zaś drobne prace typu malowanie linii na boisku
będą wykonane zaraz z wiosną,
Na pytanie radnego Łukasza Furczyka w sprawie wałęsających się psów oraz
działań w tej sprawie myśliwych, odpowiedzi udzielił radny Anatol Faruga
będący zarazem myśliwym.
Kolejno Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek odczytał zapytania i
wnioski radnych Gminy Bestwina, zadane na sesji w dniu 13 grudnia 2010r.,
które zostały przesłane do Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej przez
Pełnomocnika Wójta ds. Inwestycji Artura Beniowskiego. Pismo stanowi
załącznik nr 19 do nin. protokołu.
Wnioski i zapytania dotyczyły:
• Kiedy zostaną ustawione płotki zapobiegające nawiewaniu śniegu na jezdnię
w ciągu ul. Witosa?
• Kiedy rozpocznie się wycinka drzew przy ul. Krzywolaków w Kaniowie?
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• Wniosek o wymianę zniszczonych znaków drogowych na ul. Floriana w
Bestwince ( przy przejeździe kolejowym), wymianę znaku „STOP” przy
wjeździe z ul. Bialskiej na Krakowską.
• Wniosek o naprawę mostka na ul. Kubika w Janowicach.
• Wniosek o ponowne rozpatrzenie możliwości postawienia lustra na ul.
Batalionów Chłopskich w Kaniowie, naprzeciw wjazdu z ul. Grobel Borowa.
• Wniosek o „przegląd gwarancyjny” nowo naprawionego mostka na ul.
Dankowickiej na Łękawce ( pojawiające się zaraz po remoncie ubytki na
nawierzchni).
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek podtrzymał swój wniosek o remont PKP w
Kaniowie.
Kolejno Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek pogratulował zaproszonemu
gościowi radnemu Sejmiku Województwa Śląskiego Andrzejowi Kamińskiemu
powtórnego wyboru oraz funkcji Wiceprzewodniczącego Sejmiku.
Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Andrzej Kamiński
podziękował za gratulacje oraz podziękował za zaproszenie na sesję. Podkreślił,
że współpraca z gminą Bestwina zawsze układała się dobrze. Ze swej strony
zapewnił, że będzie się starał, aby uczestniczyć w sesjach Rady Gminy.
Pogratulował przyjęcia budżetu gminy na 2011 rok, zaś na progu nowego roku i
rozpoczęcia nowej kadencji złożył życzenia noworoczne wójtowi, radnym oraz
wszystkim obecnym na sali obrad.
Pan Leszek Kosmaty Prezes Firmy BUD-TOR podziękował za podjętą uchwałę
w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Bestwina w sołectwie Kaniów oraz za współpracę i wyraził nadzieję, że
ta współpraca będzie się nadal układała i będzie jeszcze lepsza. Również złożył
życzenia noworoczne wójtowi, radnym i wszystkim obecnym na sali obrad.
Wójt Gminy Stefan Wodniak, u schyłku starego roku, podziękował radnym z
poprzedniej kadencji za energiczną współpracę, bo jak stwierdził, wiele udało
się osiągnąć, zaś nowo wybranym radnym życzył, aby swoje działania
skierowali w stronę poprawy interesu mieszkańców. Radnym powiatowym
pogratulował wyboru i życzył, aby ta współpraca z gminą układała się dobrze.
Wiceprzewodniczącemu Sejmiku pogratulował wyboru i funkcji oraz prosił o
wsparcie gminy w jej rozwoju. Wszystkim obecnym na Sali obrad i ich
rodzinom złożył życzenia noworoczne.
Ad.9
Przed zakończeniem sesji Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek odczytał
życzenia świąteczno-noworoczne, które wpłynęły do Rady Gminy na jego ręce
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od: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kaniowie, Gimnazjum w Bestwince,
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bestwince, SP ZOZ w Bestwinie,
Prezydenta Bielska-Białej, Rady miejskiej i Burmistrza Czechowic-Dziedzic,
Dyrektora Biura i Przewodniczącego Związku Gmin Wiejskich RP, Posła RP
Małgorzaty Handzlik, Senatora RP Rafała Muchackiego, Senatora RP
Sławomira Kowalskiego, Naczelnika Urzędu Skarbowego w Czechowicach –
Dziedzicach Roberta Hyli oraz P.U.H „IZOBUD” Jana Grygierczyka.
Po odczytaniu życzeń, Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek również złożył
życzenia noworoczne wszystkim obecnym na sali obrad życząc przede
wszystkim dużo zdrowia, a także realizacji swoich planów i zamierzeń.
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek dziękując za udział w obradach, za
dyskusję, zamknął III sesję Rady Gminy Bestwina w dniu 30 grudnia 2010 roku.

Protokolant:
Insp.Irena Glądys

Sekretarz obrad:
Radny Anatol Faruga
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