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Bestwina, 29 grudzień 2017r. 

BR.0002.11.2017 

 

Protokół Nr XXXIV/2017 

 

z uroczystej sesji Rady Gminy Bestwina odbytej w dniu 29 grudnia 2017 roku w sali posiedzeń 

Urzędu Gminy Bestwina. 

 

Lista obecności radnych oraz gości stanowi załącznik nr 1, 2 i 3 do nin. protokołu. 

W chwili rozpoczęcia sesji w obradach uczestniczyło 13 radnych na ustawową liczbę 15 radnych. 

Nieobecnymi radnymi byli: Grzegorz Kołodziejczyk i Mariusz Solich. 

Protokół obejmuje uchwały Rady Gminy Bestwina od Nr XXXIV/262/2017 do Nr XXXIV/263/2017. 

Sesja rozpoczęła się o godz. 1330. 

 

W sesji uczestniczyli: Radni, Wójt Gminy Bestwina Artur Beniowski, Skarbnik Gminy Anita Kubik, 

Sekretarz Gminy Arkadiusz Maj, Sołtys sołectwa Bestwinka Teresa Paruch-Ryś, Sołtys sołectwa 

Kaniów Marek Pękala, Radni Rady Powiatu Bielskiego: Jan Stanclik, Grzegorz Gawęda i Bogusław 

Stolarczyk, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Grzegorz Boboń, Kierownik Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej Beata Szypka, Dyrektor Biblioteki Publicznej Teresa Lewczak, Prezes PK 

Kombest Wacław Waliczek, Kierownik Referatu ST Mariusz Szlosarczyk, Kierownik Referatu SO 

Brygida Jankowska, Kierownik Referatu SiP Łukasz Wojsław, Kierownik Referatu GiŚ Alicja 

Grygierzec, Dyrektor ZSP w Kaniowie Krystyna Bryksa, Redaktor „Magazynu Gminnego” Sławomir 

Lewczak oraz zaproszeni goście. 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji. 

2. Przedstawienie porządku obrad Rady Gminy. 

3. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XXXII/2017 Rady Gminy z dnia 14 grudnia 2017r. oraz protokołu 

z sesji nadzwyczajnej Nr XXXIII/2017 Rady Gminy z dnia 20 grudnia 2017r. 

4. Sprawozdanie Wójta - podsumowanie 2017 roku i omówienie planów na 2018 rok. 

5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bestwina dla obszaru 

położonego w sołectwie Kaniów w rejonie ul. Rybackiej i ul. Jawiszowickiej, 

2) powierzenia Wójtowi Gminy Bestwina uprawnień w zakresie ustalenia wysokości cen i opłat 

za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i 

urządzeń użyteczności publicznej 

6. Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich. 

7. Informacje bieżące.  

8. Zamknięcie sesji. 

 

Ad.1 

Przewodniczący Rady Jerzy Stanclik przywitał radnych Rady Gminy Bestwina, Wójta Artura 

Beniowskiego oraz wszystkich obecnych na sali obrad wymienionych na wstępie. Otworzył XXXIV 

sesję VII kadencji Rady Gminy. Na podstawie listy obecności radnych stwierdził prawomocność 

sesji, gdyż w chwili rozpoczęcia sesji na sali było 13 radnych na 15 radnych ustawowego składu Rady 

Gminy. 
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Ad.2 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Stanclik przedstawił porządek obrad, który otrzymali wszyscy 

radni (zał. nr 4 do nin. protokołu).  

 

Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Nycz przedstawił wniosek o przeniesienie punktu 4 na koniec 

porządku obrad, jako punkt 6. 

 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. W wyniku głosowania wniosek został przyjęty 11 

głosami „za” i 2 głosami „wstrzymującymi się”. 

  

Zmieniony porządek obrad: 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji. 

2. Przedstawienie porządku obrad Rady Gminy. 

3. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XXXII/2017 Rady Gminy z dnia 14 grudnia 2017r. oraz protokołu 

z sesji nadzwyczajnej Nr XXXIII/2017 Rady Gminy z dnia 20 grudnia 2017r. 

4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bestwina dla obszaru 

położonego w sołectwie Kaniów w rejonie ul. Rybackiej i ul. Jawiszowickiej, 

2) powierzenia Wójtowi Gminy Bestwina uprawnień w zakresie ustalenia wysokości cen i opłat 

za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i 

urządzeń użyteczności publicznej 

5. Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich. 

6. Sprawozdanie Wójta - podsumowanie 2017 roku i omówienie planów na 2018 rok. 

7. Informacje bieżące.  

8. Zamknięcie sesji. 

 

Następnie pod głosowanie poddano porządek obrad, który został przyjęty 13 głosami „za” tj. 

jednogłośnie.  

 

Ad.3 

Przewodniczący Jerzy Stanclik stwierdził, że protokół z sesji Nr XXXII/2017 Rady Gminy z dnia 14 

grudnia 2017r. oraz protokół z sesji nadzwyczajnej Nr XXXIII/2017 Rady Gminy z dnia 20 grudnia 

2017r. zostały sporządzone prawidłowo i znajdują się do wglądu na sali obrad, a na co dzień znajdują 

się w Biurze Rady Gminy. 

Zapytał radnych czy wnoszą uwagi do protokołu. 

Do protokołu radni nie wnieśli żadnych uwag i przystąpiono do głosowania.  

W wyniku głosowania protokół z sesji Rady Gminy Bestwina nr XXXII/2017 z dnia 14 grudnia 2017 

roku został przyjęty 13 głosami „za” tj. jednogłośnie. 

W wyniku głosowania protokół z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Bestwina nr XXXIII/2017 z dnia 

20 grudnia 2017 roku został przyjęty 13 głosami „za” tj. jednogłośnie. 

 

Ad.4 

Rada Gminy w składzie 13 radnych przystąpiła do rozpatrzenia projektów uchwał.  

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy 

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekty poszczególnych uchwał.  
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Następnie Przewodniczący przystąpił do rozpatrzenia projektów uchwał w sprawie: 

 

1) Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bestwina 

dla obszaru położonego w sołectwie Kaniów w rejonie ul. Rybackiej i ul. Jawiszowickiej 

 

Wójt wyjaśnił, że uchwałą z lutego 2017 roku Rada Gminy przyjęła możliwość zmiany planu 

zagospodarowania przestrzennego w północnej części sołectwa Kaniów w rejonie ul. Rybackiej i ul. 

Jawiszowickiej. Są to tereny związane z działalności przemysłową firmy BUT-TOR. Projekt planu 

został wyłożony do informacji publicznej z możliwością wniesienia do niego uwag. Zostały 

wniesione 4 uwagi. Dwie z tych uwag zostały nieuwzględnione w całości, a 2 zostały uwzględnione 

częściowo. 

 

Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowania poszczególnych uwag do studium 

zagospodarowania zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 

Wiceprzewodniczący Stanisław Nycz zastąpił Przewodniczącego w prowadzeniu głosowania nad 

poszczególnymi uwagami. 

 

 Głosowanie uwagi nr 1 z rozstrzygnięciem wójta.  

Wiceprzewodniczący zwrócił się do rady czy akceptuje i podtrzymuje to rozstrzygnięcie. 

W wyniku głosowania rozstrzygniecie uwagi nr 1 zostało zaakceptowane i podtrzymane 13 

głosami „za” tj. jednogłośnie  

 

 Głosowanie uwagi nr 2 z rozstrzygnięciem wójta.  

Wiceprzewodniczący zwrócił się do rady czy akceptuje i podtrzymuje to rozstrzygnięcie. 

W wyniku głosowania rozstrzygniecie uwagi nr 2 zostało zaakceptowane i podtrzymane 13 

głosami „za” tj. jednogłośnie  

 

 Głosowanie uwagi nr 3 z rozstrzygnięciem wójta.  

Wiceprzewodniczący zwrócił się do rady czy akceptuje i podtrzymuje to rozstrzygnięcie. 

W wyniku głosowania rozstrzygniecie uwagi nr 3 zostało zaakceptowane i podtrzymane 13 

głosami „za” tj. jednogłośnie  

 

 Głosowanie uwagi nr 4 z rozstrzygnięciem wójta.  

Wiceprzewodniczący zwrócił się do rady czy akceptuje i podtrzymuje to rozstrzygnięcie. 

W wyniku głosowania rozstrzygniecie uwagi nr 4 zostało zaakceptowane i podtrzymane 13 

głosami „za” tj. jednogłośnie  

 

 Głosowanie uwagi nr 5 z rozstrzygnięciem wójta.  

Wiceprzewodniczący zwrócił się do rady czy akceptuje i podtrzymuje to rozstrzygnięcie. 

W wyniku głosowania rozstrzygniecie uwagi nr 5 zostało zaakceptowane i podtrzymane 13 

głosami „za” tj. jednogłośnie  

 

 Brak dyskusji i uwag. 
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 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXIV/262/2017 w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Bestwina dla obszaru położonego w sołectwie 

Kaniów w rejonie ul. Rybackiej i ul. Jawiszowickiej, została przyjęta 13 głosami „za”, tj. 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu 

 

2) Uchwała w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Bestwina uprawnień w zakresie ustalenia 

wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za 

korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, 

 

Wyjaśnień udzielił Wójt informując, że uchwała dotyczy opłat ustalanych przez Urząd dla 

poszczególnych obiektów. Ponowne przejęcie wynika z tego, że nie jest wymagane, aby była ona 

publikowana w Dzienniku Urzędowym. 

 

 Brak dyskusji i uwag. 

 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXIV/263/2017 w sprawie powierzenia Wójtowi 

Gminy Bestwina uprawnień w zakresie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne 

o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń 

użyteczności publicznej, została przyjęta 13 głosami „za”, tj. jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu 

 

Ad.5 Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich. 

W ramach wniosków i zapytań radnych głos zabrał: 

 Sołtys Marek Pękala – podziękował Wójtowi, pracownikom urzędu oraz radnym za inwestycje, 

które zostały wykonane w bieżącym roku na terenie sołectwa Kaniów. Złożył również 

zgromadzonym życzenia noworoczne. 

 

 Radny Stanisław Nycz – jako radny i sołtys z sołectwa Janowice również podziękował za 

wykonane inwestycje na terenie sołectwa oraz złożył życzenia noworoczne. 

 

 Radny powiatowy Bogusław Stolarczyk – podziękował w imieniu swoim i kolegów radnych 

powiatowych za udaną współpracę, jednocześnie wyraził nadzieję, że kolejny rok będzie równie 

udany. Na koniec złożył zgromadzonym życzenia noworoczne. 

 

 Prezes Zarządu Straży Pożarnych Herbert Szeliga – w imieniu wszystkich gminnych jednostek 

OSP podziękował za dokonane inwestycje między innymi zakup samochodu do Kaniowa i 

Bestwinki.  Na koniec złożył wszystkim życzenia na nowy rok. 

 

Ad.6 Sprawozdanie Wójta - podsumowanie 2017 roku i omówienie planów na 2018 rok. 

 

Wójt zwrócił się do zebranych informując, że nie chce przedłużać wystąpienia dlatego nie będzie 

szczegółowo podsumowywać 2017 roku, gdyż zebrani są zaangażowani w sprawy gminy, więc śledzą 

wszystkie informacje na bieżąco.  
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Przypomniał również, że wszystkie informacje są przedstawione na stronie gminy. 

 

Za wszystkie inwestycje, które udało się wykonać w 2017 roku dzięki wsparciu Rady Gminy złożył 

podziękowania na ręce Pana Przewodniczącego, jak również podziękował za wsparcie i współpracę 

radnym powiatowym. 

Budżet na nadchodzący rok został przyjęty 14 grudnia, ale już dzisiaj wiadomo, że zapisane kwoty 

ulegną zmianie gdyż gmina cały czas stara się pozyskiwać środki z zewnętrznych źródeł. Być może 

po zmianach budżet na 2018 roku może przekroczyć 50 mln. zł. 

Na sali posiedzeń są przedstawiciele większości organizacji, które działają na terenie Gminy Bestwina 

i na ich ręce Wójt złożył podziękowania za udaną współpracę oraz godne reprezentowanie gminy na 

różnego rodzaju imprezach i zawodach. 

Podziękował również wszystkim pracownikom urzędu i jednostek podległych za udany rok i dobrą 

współpracę. 

Corocznie na uroczystej sesji są osoby, które z uwagi na swoje osiągnięcia należy wyróżnić i w tym 

roku tą osobą jest Pani Teresa Lewczak – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej. W 2017 roku 

Gminna Biblioteka w Bestwinie po raz kolejny w rankingu Rzeczpospolitej została najlepszą 

biblioteką w województwie śląskim oraz plasuje się w czołówce, jeżeli chodzi o biblioteki wiejskie 

w skali kraju. 

Pani Teresa Lewczak podziękowała za otrzymane wyróżnienie. 

 

Wójt podziękował każdemu z radnych za zaangażowanie w wiele różnych inicjatyw i działalności na 

rzecz społeczności gminnej. 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Stanclik krótko podsumował kończący się rok i podziękował za 

wykonane inwestycje na terenie gminny. Wyraził również nadzieję, że inwestycji będzie coraz więcej 

a na ich realizację środki finansowe będą pozyskiwane z zewnętrznych źródeł.   

 

Ad.7 Informacje bieżące 

Brak bieżących tematów. 

 

Ad.8  

Dziękując wszystkim za udział w obradach, za dyskusję, Przewodniczący Rady zamknął XXXIV 

sesję Rady Gminy Bestwina w dniu 29 grudnia 2017 roku. Sesja rozpoczęła się o godz.1330, a 

zakończyła o godz. 1425. 

 

Protokolant  Przewodniczący Rady 

Joanna Grygierzec  Jerzy Stanclik 

 


