Bestwina, 19 luty 2018r.
BR.0002.1.2018

Protokół Nr XXXV/2018
z sesji Rady Gminy Bestwina odbytej dnia 19 lutego 2018 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy
Bestwina.
Lista obecności radnych oraz gości stanowi załącznik nr 1, 2 i 3 do nin. protokołu.
Na ustawową liczbę 15 radnych w chwili rozpoczęcia sesji uczestniczyło 13 radnych. Nieobecnymi
radnymi byli: Roman Pacyga i Krzysztof Wróbel.
Protokół obejmuje uchwały Rady Gminy Bestwina od Nr XXXV/264/2018 do Nr XXXV/275/2018.
Sesja rozpoczęła się o godz. 1500.
W sesji uczestniczyli: Radni, Wójt Gminy Bestwina Artur Beniowski, Sekretarz Gminy Arkadiusz
Maj, Sołtys Sołectwa Kaniów Marek Pękala, Sołtys Sołectwa Bestwinka Teresa Paruch-Ryś,
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Grzegorz Boboń, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej Beata Szypka, Dyrektor Biblioteki Publicznej Teresa Lewczak, Prezes PK Kombest
Wacław Waliczek, Dyrektor ZSP Kaniów Krystyna Bryksa, Kierownicy Referatów Urzędu Gminy,
Redaktor „Magazynu Gminnego” Sławomir Lewczak.
Porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad Rady Gminy.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy nr XXXIV/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku
4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1) zmiany Uchwały Nr XXXII/250/2017 Rady Gminy Bestwina z dnia 14 grudnia 2017 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina
2) zmiany Uchwały Nr XXXII/251/2017 Rady Gminy Bestwina z dnia 14 grudnia 2017 roku
w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok 2018
3) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w wysokości 1 000 000,00 zł.
4) zmiany uchwały Nr XVIII/129/2016 Rady Gminy Bestwina z dnia 30 czerwca 2016r. w
sprawie ustalenia metody i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności
5) zmiany Uchwały nr XVIII/131/2016 Rady Gminy Bestwina z dnia 30 czerwca 2016r. w
sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
6) udzielenia przez Gminę Bestwina pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu
Bielskiego przeznaczonej na dofinansowanie kosztów opieki technicznej dla modułów
wdrożonych w ramach Projektu pn.: Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o
Terenie Powiatu Bielskiego”
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7) wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 2 do Porozumienia Nr ON.II.031.43.2015 z dnia 11
marca 2015r. w Bielsku-Białej o współpracy w sprawie realizacji Regionalnych Inwestycji
Terytorialnych Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
8) uchylenia Uchwały Nr XXIX/216/2017 Rady Gminy Bestwina z dnia 26 czerwca 2017r. w
sprawie zbycia nieruchomości
9) przejęcia na podstawie porozumienia zadań dotyczących zarzadzania publicznymi drogami
powiatowymi leżącymi w granicach administracyjnych gminy Bestwina
10) niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2019 roku
11) wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2019 roku
12) zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy Bestwina oraz komisji stałych na 2018 rok
6. Informacje bieżące.
7. Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich.
8. Zamknięcie sesji.
Ad.1
Przewodniczący Rady Jerzy Stanclik przywitał wszystkich radnych Rady Gminy Bestwina, Wójta
Artura Beniowskiego oraz wszystkich obecnych na sali obrad wymienionych na wstępie. Otworzył
XXXV 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.
Ad.2
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Stanclik przedstawił porządek obrad, który otrzymali wszyscy
radni (zał. nr 4 do nin. protokołu).
Kolejno Przewodniczący wniósł o wprowadzenie do porządku obrad uchwałę:
 w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/149/2016 Rady Gminy Bestwina z dnia 10 listopada 2016 r.
w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji o podmiocie i przedmiocie opodatkowania
niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku rolnego
Zaproponowała aby uchwałę wprowadzić jako pkt 5. ppkt 13) porządku obrad na najbliższej sesji.
Przewodniczący Rady Jerzy Stanclik zapytał radnych, czy są inne propozycje.


Wobec braku innych propozycji poddał pod głosowanie wprowadzenie do porządku obrad
projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/149/2016 Rady Gminy Bestwina z dnia 10
listopada 2016 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji o podmiocie i przedmiocie
opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku leśnego,
podatku rolnego

Wniosek o wprowadzenie projektu uchwały do porządku obrad, jako punkt 5. ppkt 13) został przyjęty
13 głosami „za” tj. jednogłośnie.
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Zmieniony porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad Rady Gminy.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy nr XXXIV/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku
4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1) zmiany Uchwały Nr XXXII/250/2017 Rady Gminy Bestwina z dnia 14 grudnia 2017 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina
2) zmiany Uchwały Nr XXXII/251/2017 Rady Gminy Bestwina z dnia 14 grudnia 2017 roku
w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok 2018
3) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w wysokości 1 000 000,00 zł.
4) zmiany uchwały Nr XVIII/129/2016 Rady Gminy Bestwina z dnia 30 czerwca 2016r. w
sprawie ustalenia metody i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności
5) zmiany Uchwały nr XVIII/131/2016 Rady Gminy Bestwina z dnia 30 czerwca 2016r. w
sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
6) udzielenia przez Gminę Bestwina pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu
Bielskiego przeznaczonej na dofinansowanie kosztów opieki technicznej dla modułów
wdrożonych w ramach Projektu pn.: Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o
Terenie Powiatu Bielskiego”
7) wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 2 do Porozumienia Nr ON.II.031.43.2015 z dnia 11
marca 2015r. w Bielsku-Białej o współpracy w sprawie realizacji Regionalnych Inwestycji
Terytorialnych Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
8) uchylenia Uchwały Nr XXIX/216/2017 Rady Gminy Bestwina z dnia 26 czerwca 2017r. w
sprawie zbycia nieruchomości
9) przejęcia na podstawie porozumienia zadań dotyczących zarzadzania publicznymi drogami
powiatowymi leżącymi w granicach administracyjnych gminy Bestwina
10) niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2019 roku
11) wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2019 roku
12) zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy Bestwina oraz komisji stałych na 2018 rok
13) zmiany Uchwały Nr XX/149/2016 Rady Gminy Bestwina z dnia 10 listopada 2016 r. w
sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji o podmiocie i przedmiocie opodatkowania
niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku
rolnego
6. Informacje bieżące.
7. Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich.
8. Zamknięcie sesji.
Kolejno poddał pod głosowanie zmieniony porządek obrad, który w wyniku głosowania został
przyjęty 13 głosami „za”, tj. jednogłośnie.
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Ad.3
Przewodniczący Jerzy Stanclik stwierdził, że protokół nr XXXIV/2017 z sesji Rady Gminy Bestwina
z dnia 29 grudnia 2017 roku sporządzony został prawidłowo i znajduje się do wglądu na sali obrad,
a na co dzień znajduje się w Biurze Rady Gminy.
Zapytał radnych czy wnoszą uwagi do protokołu.
Do protokołu nie wniesiono uwag i w wyniku głosowania został on przyjęty 13 głosami „za” tj.
jednogłośnie.
Ad.4
Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej czyli od sesji 29 grudnia 2017 roku do dnia
dzisiejszego.
W międzyczasie:
 odbył się przetarg na remont dróg: Podlesie, Borowa, Podpolec;
 rozstrzygnięty został przetarg na remonty cząstkowe dróg gminnych;
 ogłoszony został przetarg na projekt kanalizacji południowej części Bestwiny i Janowic –
rozstrzygniecie przewidujemy w przyszłym tygodniu;
 rozpoczęła się budowa ronda przy piekarni w Bestwinie;
 przygotowywane jest ogłoszenie przetargu na wykonanie boiska wielofunkcyjnego w
Janowicach – ogłoszenie przetargu nastąpi jeszcze w lutym;
 w trakcie jest projekt dokumentacyjny budowy sali gimnastycznej w Janowicach;
 został rozstrzygnięty i wybrany wykonawca odbioru śmieci - od 1 marca przez najbliższe
prawie 3 lata będzie to wykonywało konsorcjum OPERATUS – REZBUD czyli tak samo jak
dotychczas;
 wykonywane są projekty chodników przy ulicach Witosa, Janowickiej i Dankowickiej;
 rusza drugi etap naboru wniosków na tzw. niską emisję czyli wymianę pieców c.o. – od 26
lutego do 12 marca będzie nabór dla tych mieszkańców którzy nie złożyli jeszcze wniosków
( w pierwszej kolejności będą rozpatrywane wnioski złożone w roku ubiegłym);
 odbyły się spotkania noworoczne, zebrania sprawozdawcze w organizacjach i
stowarzyszeniach. Wójt stara się uczestniczyć a w razie braku możliwości czyni to Pan
sekretarz lub merytoryczni kierownicy referatów. Wójt podziękował Panu
Przewodniczącemu Rady za uczestnictwo w większości tych spotkań oraz radnym.

Ad. 5
Rada Gminy w składzie 13 radnych przystąpiła do rozpatrzenia projektów uchwał.
Przewodniczący Jerzy Stanclik przystąpił do rozpatrzenia projektów uchwał w sprawie:
1) Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/250/2017 Rady Gminy Bestwina z dnia
14 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina,
2) Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/251/2017 Rady Gminy Bestwina z dnia
14 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok 2018,
Wyjaśnień do projektów uchwał udzielił Wójt, który poinformował, że w przypadku dzisiejszych
projektów uchwał to zmiany w WPF będą miały w większości odzwierciedlenie w przesunięciach
budżetowych.
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Do zmian należą m.in.:
1. Przedsięwzięcie pn. „Aktywna integracja w Gminie Bestwina” – 2 edycja. Zadanie to będzie
realizowane przez GOPS w latach 2018-2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą
418 847,00 zł. a limit na 2018 rok wynosi 145 150,20 zł.
Przedsięwzięcie to jest dofinansowane w 85% ze środków zewnętrznych
2. W przedsięwzięciu pn. „Umiem więcej i mogę więcej” zmienił się limit wydatków na rok
2018, kwota całościowa zostaje taka sama;
3. Przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynku SP w Bestwince” – wystąpiły dodatkowe
prace w trakcie realizacji i trzeba zwiększyć koszt tego zadania;
4. Po spotkani z firmą która nam świadczy usługi cateringowe w placówkach oświatowych,
musieliśmy zwiększyć kwotę wydatków ponieważ wzrosły ceny żywności i płaca minimalna.
5. Zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia pn.: Budowa oczyszczalni ścieków w ORiSW w
Kaniowie
6. Przedsięwzięcie pn.: Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Bestwina, który był
planowany na lata 2017-2020 będzie przyspieszony, aby większość pieców wymienić w 2018
roku. Powodem przyspieszenia jest zamiar przystąpienia do programu związanego z
montażem paneli fotowoltaicznych i nie chcemy kumulować tych dwóch programów.
Wnioski, które zostały złożone w zeszłym roku i mieszkańcy się określili składając wniosek
że chcą wymienić piec w 2019 roku czy 2020 roku to takie wnioski oczywiście będą
realizowane.
Te wszystkie zmiany mają odzwierciedlenie w uchwale budżetowej. Do uchwały budżetowej weszła
również pożyczka w wysokości 1 000 000,00 zł. Jest to pożyczka, która będzie przeznaczona na
remont dróg gminnych. Kierowana jest ona do samorządów, praktycznie rzecz biorąc jej koszt to 2%
kwoty. Będzie ona spłacana w okresie czteroletnim.


Brak dyskusji i uwag.

 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy, 13 głosami „za”
tj. jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekty uchwał w sprawie:
- zmiany Uchwały Nr XXXII/250/2017 Rady Gminy Bestwina z dnia 14 grudnia 2017 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina,
- zmiany Uchwały Nr XXXII/251/2017 Rady Gminy Bestwina z dnia 14 grudnia 2017 roku
w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok 2018,


Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXV/264/2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr
XXXII/250/2017 Rady Gminy Bestwina z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina, została przyjęta 13 głosami „za”, tj.
jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu

5



Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXV/265/2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr
XXXII/251/2017 Rady Gminy Bestwina z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu
Gminy Bestwina na rok 2018, została przyjęta 13 głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu

3) Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w wysokości 1 000 000,00 zł.
Wójt, poinformował, że pożyczka ta została omówiona przy poprzednich projektach uchwał. Jest ona
z samorządowego programu pożyczkowego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. Spłata
pożyczki to lata 2019-2023. Dotyczy ona na chwilę obecną 3 dróg które są po rozstrzygnięciu
przetargowym już do realizacji.


Brak dyskusji i uwag.

 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy, 13 głosami „za”
tj. jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki
długoterminowej w wysokości 1 000 000,00 zł.


Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXV/266/2018 w sprawie zaciągnięcia pożyczki
długoterminowej w wysokości 1 000 000,00 zł., została przyjęta 13 głosami „za”, tj.
jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu

4) Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/129/2016 Rady Gminy Bestwina z dnia 30
czerwca 2016r. w sprawie ustalenia metody i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności,
Wójt wyjaśnił, że projekt tej uchwały dotyczy tego faktu, że w poprzednim okresie na który był
rozstrzygnięty przetarg na odbieranie odpadów nie były ujęte w harmonogramie kosze uliczne.
Ten przetarg obliguje już firmę która wygrała, żeby również to zadanie świadczyła.
Paradoksalnie Urząd Gminy, który jest właścicielem tych koszy musi Gminie Bestwina składać
deklaracje. Aby móc składać tę deklaracje to trzeba te kosze uliczne 40 litrowe wprowadzić do
regulaminu i stosowne za nie opłaty czyli 3 zł. za opróżnienie kosza, jeżeli śmieci będą zbierane
selektywnie i 7 zł. jeżeli śmieci będą zbierane w sposób nieselektywny.


Brak dyskusji i uwag.

 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy, 13 głosami „za”
tj. jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr
XVIII/129/2016 Rady Gminy Bestwina z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia metody i
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłaty za pojemnik o
określonej pojemności
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Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXV/267/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr
XVIII/129/2016 Rady Gminy Bestwina z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia
metody i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłaty za
pojemnik o określonej pojemności, została przyjęta 13 głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu.

5) Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII/131/2016 Rady Gminy Bestwina z dnia 30
czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
Wójt Gminy poinformował, że we wzorze deklaracji zaszły zmiany w pozycji 35 gdzie
wprowadzany jest zapis zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia
2016 roku, że oświadczenie mieszkańca jest na zbieranie selektywne odpadów bądź
nieselektywne odpadów. Natomiast odnośnie poprzednich wzorów również była
wyszczególniona możliwość zbierania selektywnego, ale to selektywne było z dopiskiem mokre
+ suche. W tym momencie rozporządzenie ten zapis mokre + suche znosi i są albo selektywne,
albo nieselektywne. Druga zmiana to w punkcie F1 wprowadzony jest dodatkowy rodzaj
pojemnika – do 40 litrów czyli kosze uliczne.


Brak dyskusji i uwag.

 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy, 13 głosami „za”
tj. jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr
XVIII/131/2016 Rady Gminy Bestwina z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu
składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą
środków komunikacji elektronicznej,


Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXV/268/2018 w sprawie w sprawie zmiany Uchwały
nr XVIII/131/2016 Rady Gminy Bestwina z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia
warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, została przyjęta 13 głosami
„za” tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu.

6) Uchwała w sprawie udzielenia przez Gminę Bestwina pomocy finansowej w formie dotacji
celowej dla Powiatu Bielskiego przeznaczonej na dofinansowanie kosztów opieki technicznej
dla modułów wdrożonych w ramach Projektu pn.: „Rozwój elektronicznych usług Systemu
Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego”,
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Wyjaśnień udzielił Wójt Gminy wyjaśniając, że Starostwo Powiatowe weszło do programu już
bodajże w 2006 roku. Dotyczy on szeroko pojętych informacji elektronicznych o naszych
działkach. Możliwości wglądu przez mieszkańców na tzw. geoportal. Środki pozyskane przez
Starostwo Powiatowe to 85% zadania, reszta stanowi wkład poszczególnych gmin powiatu
bielskiego.


Brak dyskusji i uwag.

 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy, 13 głosami „za”
tj. jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę
Bestwina pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Bielskiego przeznaczonej na
dofinansowanie kosztów opieki technicznej dla modułów wdrożonych w ramach Projektu pn.:
Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego”


Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXV/269/2018 w sprawie udzielenia przez Gminę
Bestwina pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Bielskiego
przeznaczonej na dofinansowanie kosztów opieki technicznej dla modułów wdrożonych w
ramach Projektu pn.: Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu
Bielskiego”, została przyjęta 13 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu.

7) Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 2 do Porozumienia Nr
ON.II.031.43.2015 z dnia 11 marca 2015r. w Bielsku-Białej o współpracy w sprawie realizacji
Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
Wójt Gminy Artur Beniowski wyjaśnił, że jest to uchwała typowo techniczna. Bielsko-Biała jako
lider najpierw zintegrowanych inwestycji terytorialnych (ZIT) teraz regionalnych inwestycji
terytorialnych (RIT) otrzymało wytyczne, że biuro które zajmowało się tym w mieście – było to
biuro funduszy europejskich musi być rozdzielone na dwa podmioty czyli biuro funduszy oraz
biuro związane bezpośrednio z działalności RIT-ów. Dzieje się to na poziomie Urzędu
Miejskiego w Bielsku-Białej natomiast my jako jeden z partnerów tych działań podpisywaliśmy
umowy na podstawie stosownych uchwał Rady Gminy.
Z funduszy tych jest wykonywana termomodernizacja budynku szkoły w Bestwince i
przygotowywane są też inne zadania.


Brak dyskusji i uwag.

 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy, 13 głosami „za”
tj. jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie Aneksu nr 2 do Porozumienia Nr ON.II.031.43.2015 z dnia 11 marca 2015r. w BielskuBiałej o współpracy w sprawie realizacji Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu
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Południowego Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020


Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXV/270/2018 w sprawie Uchwała w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 2 do Porozumienia Nr ON.II.031.43.2015 z dnia
11 marca 2015r. w Bielsku-Białej o współpracy w sprawie realizacji Regionalnych
Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, została
przyjęta 13 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do nin. protokołu.

8) Uchwała w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIX/216/2017 Rady Gminy Bestwina z dnia 26
czerwca 2017r. w sprawie zbycia nieruchomości,
Wójt Gminy wyjaśnił, że jakiś czas temu właściciel nieruchomości w gminie Bestwina przy ul.
Zacisze wystąpił do gminy w ramach regulacji terenów drogowych i przydrożnych o zakup od
gminy gruntu o powierzchni 234 m2. Został wykonany operat szacunkowy na kwotę 10 800 zł.
netto. Po operacie szacunkowym wnioskodawca odstąpił od zakupu gruntu i chce wystąpić do
sądu o zasiedzenie.


Brak dyskusji i uwag.

 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy, 13 głosami „za”
tj. jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr
XXIX/216/2017 Rady Gminy Bestwina z dnia 26 czerwca 2017r. w sprawie zbycia
nieruchomości


Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXV/271/2018 w sprawie Uchwała w sprawie uchylenia
Uchwały Nr XXIX/216/2017 Rady Gminy Bestwina z dnia 26 czerwca 2017r. w sprawie
zbycia nieruchomości, została przyjęta 13 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do nin. protokołu.

9) Uchwała w sprawie przejęcia na podstawie porozumienia zadań dotyczących zarzadzania
publicznymi drogami powiatowymi leżącymi w granicach administracyjnych gminy Bestwina,
Wójt Gminy wyjaśnił, że uchwała ta jest podejmowana corocznie, dotyczy wykaszania przez
gminę poboczy dróg powiatowych na terenie gminy. Uchwał jest konieczna aby podpisać z
powiatem stosowne porozumienie.


Brak dyskusji i uwag.

 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy, 13 głosami „za”
tj. jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie przejęcia na podstawie
9

porozumienia zadań dotyczących zarzadzania publicznymi drogami powiatowymi leżącymi w
granicach administracyjnych gminy Bestwina


Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXV/272/2018 w sprawie przejęcia na podstawie
porozumienia zadań dotyczących zarzadzania publicznymi drogami powiatowymi leżącymi
w granicach administracyjnych gminy Bestwina, została przyjęta 13 głosami „za” tj.
jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do nin. protokołu.

10) Uchwała w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2019 roku,
Wójt Gminy Artur Beniowski zwrócił się do radnych o przyjęcie tej uchwały. Wyjaśnił, że w
przypadku naszej gminy wyodrębnienie funduszu sołeckiego odbyłoby ze szkodą dla budżetu
gminy z tego względu, że zadania bieżące realizowane są na wniosek rad sołeckich, radnych czy
wnioski z zebrań wiejskich. Niemniej wiemy, jakie są argumenty tych osób które są za
funduszem sołeckim. Nigdy nie było w ten sposób, że jeżeli ktoś przyszedł i było to zadanie czy
potrzeba istotna i wrażliwa dla mieszkańców nie było to wykonane. Ważnym elementem tego
aby funduszu nie wyodrębniać w naszej gminie jest to, że wyniósł by on około 100 000,00 zł..
Jeżeli zostanie on w budżecie gminy jako wkład własny w projekty unijne to można pozyskać z
zewnątrz 3 lub 4 krotnie wyższą sumę. Poinformował, że jego stanowisko w tej sprawie już od
wielu lat jest takie i poprosił o podjęcie tej uchwały.


Brak dyskusji i uwag.

 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy, 12 głosami „za” i
1 głosem „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie
niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2019 roku


Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXV/273/2018 w sprawie niewyrażenia zgody na
wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2019 roku, została przyjęta 11 głosami „za” i 2 głosami
„wstrzymującymi się”.
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do nin. protokołu.

11) Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2019 roku,
Wójt Gminy Artur Beniowski odniósł się do niniejszego projektu uchwały omawiając
wcześniejszy projekt.
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Brak dyskusji i uwag.

 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy, 12 głosami
„przeciw” i 1 głosem „wstrzymującym się” negatywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2019 roku


Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały.
W wyniku głosowania projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
funduszu sołeckiego w 2019 roku, nie został przyjęty 11 głosami „przeciw” i 2 głosami
„wstrzymującymi się”.

12) Uchwała w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy Bestwina oraz komisji
stałych na 2018 rok,
Projekt uchwały został dokładnie przedyskutowany na wspólnym posiedzeniu Komisji stałych
Rady Gminy.


Brak dyskusji i uwag.

 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy, 13 głosami „za”
tj. jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia ramowego
planu pracy Rady Gminy Bestwina oraz komisji stałych na 2018 rok


Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXV/274/2018 w sprawie Uchwała w sprawie
zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy Bestwina oraz komisji stałych na 2018
rok, została przyjęta 13 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do nin. protokołu.

13) Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/149/2016 Rady Gminy Bestwina z dnia 10
listopada 2016 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji o podmiocie i
przedmiocie opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości,
podatku leśnego, podatku rolnego,
Wójt Gminy Artur Beniowski poinformował zebranych, że jest to kolejna techniczna uchwała.
Dotychczas wzór deklaracji obejmował wszystkie trzy rodzaje podatków, natomiast w chwili
obecnej będzie możliwość składania deklaracji drogą elektroniczną i w związku z tym deklaracje
te muszą być dla każdego podatku osobno. Deklaracja dotyczy tylko tych osób, które nie składały
jeszcze deklaracji.


Brak dyskusji i uwag.

 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy, 13 głosami „za”
tj. jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr
XX/149/2016 Rady Gminy Bestwina z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzorów
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informacji i deklaracji o podmiocie i przedmiocie opodatkowania niezbędnych do wymiaru i
poboru podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku rolnego


Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXV/275/2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr
XX/149/2016 Rady Gminy Bestwina z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie określenia
wzorów informacji i deklaracji o podmiocie i przedmiocie opodatkowania niezbędnych do
wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku rolnego, została
przyjęta 13 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 16 do nin. protokołu.

Ad 5. Informacje bieżące

1- Przewodniczący poinformował radnych, że otrzymali druki oświadczeń majątkowych, które
należy złożyć na ręce Przewodniczącego Rady Gminy wraz z kopią swojego zeznania
podatkowego o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) do dnia 30 kwietnia,
według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.

2- Przewodniczący zwrócił się do Wójta o odczytanie Sprawozdania Wójta z wysokości średnich
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w placówkach
prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 17 do nin. protokołu.

3- Przewodniczący odczytał pismo Pana Jacka Kosmatego skierowane do Przewodniczącego Rady
Gminy.
Pismo stanowi załącznik nr 18 do nin. protokołu.
Ad 6. Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich.
W ramach zapytań radnych głos zabrali:
Głos z sali – czy są jakieś informacje dotyczące budowy ronda przy piekarni.
Wójt – budowa ronda rozpoczęła się, przetarg wygrała firma Eurovia, czas realizacji do połowy roku.
Nie wiemy czy zakończyły się rozmowy z Państwem Marczyk. Pan Jan Marczyk po wejściu
geodetów w teren, interweniował w gminie. Zwrócił się o zwołanie wizji w terenie. W odpowiedzi
usłyszał, że „Urząd nie jest stroną postępowania, gdyż inwestorem jest Starosta Bielski i Zarząd Dróg
Powiatowych, niemniej taka wizja w miarę możliwości zostanie zwołana”. Wizja została zwołana
przy udziale inwestora, projektanta, wójta i kierownika referatu ST M.Szlosarczyka. Po tej wizji Pan
projektant naniósł pewne zmiany, które wnioskowali Państwo Marczyk, a nie kolidowały z projektem.
Większe zmiany spowodowałyby unieważnienie projektu na realizacje inwestycji. Po tych zmianach
odbyło się spotkanie w ubiegły piątek na sali sesyjnej. Obecni byli przedstawiciele rodziny Państwa
Marczyków jako zainteresowane strony w obecności swojego adwokata, Pani Emilia Starczynowska,
Pani Dyrektor i Pan Dyrektor z Zarządu Dróg Powiatowych, radni na czele z Panem
Przewodniczącym, radny powiatowy Jan Stanclik, pracownicy urzędu. Wydawałoby się, że spotkanie
zakończyło się kompromisem lecz godzinę po spotkaniu zadzwoniła Pani Dyrektor Kosmal, z
informacją, że Państwo Marczykowie dzień wcześniej przed spotkaniem złożyli odwołanie do
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Wojewody, o czym nas na spotkaniu nie poinformowali. Na każdym etapie postępowania byli stroną
i mieli możliwość odwołania się od każdej decyzji w terminie określonym przepisami. Na żadnym
etapie Państwo Marczykowie nie odwołali się od decyzji co jest równoznaczne z tym, że Zarząd Dróg
Powiatowych pod względem formalnym nie popełnił żadnych błędów. W rozmowie między Paniom
Dyrektor a Państwem Marczyk padło takie zdanie, że jeżeli te piątkowe ustalenia wejdą w życie, czyli
geodeci naniosą te nowe punkty geodezyjne tak jak to zostało ustalone na spotkaniu to oni wycofają
tę skargę na decyzję wywłaszczeniową. Więc na chwilę obecną postępowanie trwa, niemniej sytuacja
trochę kuriozalna.
Przewodniczący Jerzy Stanclik – sprawa dotyczy Rady. Otóż zarzucono Radzie, że zaopiniowała plan
ronda. Powoływano się na sytuację w Gminie Jaworze, gdzie rzeczywiście rada zatwierdzała plan
ronda na dawnej ulicy Cieszyńskiej. Próba wyjaśnienia przyczyny nieporozumienia mówiąca, że
absolutnie Rada Gminy nie zajmował się planem ronda przy piekarni, jako że była to sprawa powiatu
i zarządy dróg powiatowych, niestety nie została przyjęta.
Radny Grzegorz Kołodziejczyk – zwrócił się do wójta z zapytaniem dotyczącym ciężkiej sytuacji
Pana Staszka z Kaniowa, który pracuje u Pana Maroszka. On prawdopodobnie miał nocować w
noclegowni, natomiast wczoraj dotarła informacje, że śpi on w budzie wędkarskiej przy akwenie
wodnym w Kaniowie.
Radny Grzegorz Owczarz – sytuacją tą mocno interesuje się dzielnicowy z Czechowic i stara się Go
pilnować, trudno powiedzieć z jakim skutkiem ale dzielnicowy jest na bieżąco.
Co do tematu budowy ronda to na pewno powstaną tu korki i ruch się przeniesie w dużej mierze przez
Kaniów i ulicę Łabędzią. Przydałoby się tam poprawić pobocza, po wcześniejszej poprawie poboczy
ta droga stała się dużo bezpieczniejsza.
Wójt – jeżeli chodzi o pobocza na ulicy Łabędziej można je poprawić natomiast trzeba mieć
świadomość, że w tym okresie wczesnowiosennym efektu takiego jak latem, kiedy ten frez
praktycznie od razu się zwulkanizował może nie być.
Radna Barbara Pacholska – zwróciła uwagę, że ten sam problem będzie dotyczył ul. Polnej.
Przewodniczący Jerzy Stanclik – zwrócił się z zapytaniem dotyczącym kończących się prac nad
dokumentacją budowy sali gimnastycznej w Janowicach i zasad składania wniosku do Ministerstwa
Sportu o dofinansowanie budowy.
Wójt – zasadniczo nabory w Ministerstwie były w miarę określone, czy to na wiosnę czy na jesień.
Niemniej w tym roku już się pojawiły analogicznie do lat ubiegłych nabory które nie były
przewidziane w harmonogramach lat poprzednich więc jest nadzieja, że ilość możliwości się
powiększy. Do tego będziemy dążyli w połowie roku jak będą już zakończone prace nad
dokumentacją.
Przewodniczący Jerzy Stanclik – w trakcie rozmowy z burmistrzem Wilamowic dowiedziałem się,
że Wilamowice uzyskały dotacje z totalizatora sportowego na budowę sali gimnastycznej w
Dankowicach. Czy to Gmina ma występować do totalizatora, bo w zasadzie gmina będzie budowała?
13

Wójt – środki z totalizatora sportowego są środkami ministerialnymi, nie ma odrębnych środków. Jest
to to samo, więc można powiedzieć że gmina Wilamowice uzyskała dotację z zewnętrznych środków.

Do Rady Gminy wpłynął protokół z Rady Sołeckiej w Janowicach z dnia 18.01.2018r.
Wnioski :
1. Zamontować tablicę ogłoszeniową na Pasiekach
2. Wyrównać pobocze przy chodniku wzdłuż ul. Janowickiej oraz oświetlić ten odcinek
3. Wykonać oświetlenie ul. Górskiej
4. Wykonać punkty świetlne na ul. Miodowej bocznej
5. Zaznaczyć wjazd na parking pomiędzy lokalem Janówka a budynkiem Remizy OSP a także
zlikwidować przejście pomiędzy tym parkingiem a parkingiem położonym poniżej
6. Przeprowadzić kontrolę poboczy dróg pod kątem wyeliminowania niebezpiecznych konarów
drzew
7. Wnioskujemy o oświetlenie ul. Granicznej
Protokół stanowi załącznik nr 19 do nin. protokołu.

Do Rady Gminy wpłynęło pismo od Rady Sołeckiej w Bestwince z dnia 13.02.2018r.
Wnioski i zapytania:
1. Kiedy będzie remont ul. Rzecznej
2. Wymiana rury pod Młynówką przy ul. Zagrodniej (odwodnienie i przeczyszczenie drenów)
3. Odwodnienie ul. Młyńskiej
4. Wniosek Pana Sebastiana Furczyka – rozbita szyba na przystanku na ul. Witosa obok sklepu Jaś,
brak oznaczenia wiaty znakiem informacyjnym, że to przystanek autobusowy, brak aktualnego
rozkładu jazdy autobusów PKS
5. Zamontować znak sierżant lub pionowe słupki z odblaskiem na ul. Braci Dudów (na
niebezpiecznym zakręcie obok wejścia na ścieżkę od jazu)
6. Zamontować lustro na ul. Św. Floriana obok posesji Państwa Kubiczek i Distel.
Pismo stanowi załącznik nr 20 do nin. protokołu.
Radny Grzegorz Kołodziejczyk – zwrócił się zapytaniem do Pan Szlosarczyka, jak wygląda sprawa
znaków informacyjnych przy Kóski 43

Wójt – jeżeli chodzi o Kóski 43 czyli lotnisko, to temat oznakowania tej drogi i postawienia tablicy
informacyjnej „Kaniów Gmina Bestwina” pojawił się już jakiś czas temu praktycznie zaraz po jej
oddaniu, natomiast praktycznie do tego roku nie miała statusu drogi nadanego przez starostwo. Po raz
kolejny wystąpiliśmy do Zarządu Dróg Powiatowych i Starostwa Powiatowego o przyjęcie tej drogi
w administrację. Będzie to możliwe po nadania jej statusu drogi przez Starostwo Powiatowe i Zarząd
Dróg Powiatowych.
Radny Grzegorz Owczarz – zapytał o budowę ronda i czy przepust będzie robiony równocześnie.
Wójt – przepust i przebudowa dalszej części ul. Krakowskiej wraz z budową chodnika od ul. Pod
Magówką do Granic jest kolejnym etapem. Na pewno nie równocześnie z budową ronda.
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Przewodniczący - z rozmowy z projektantem tego przepusto – mostu wynika, że w pierwszej
kolejności będzie budowana od strony Janowic jak gdyby większa część tego mostu a następnie po
skierowaniu ruchu na tę nową część zostanie wyburzona stara konstrukcja i dobudowana brakująca
część nowego.
Dyrektor GOK Grzegorz Boboń – zaprosił wszystkich na 10 marca na godzinę 1600 do OSP w
Bestwinie gdzie nastąpi inauguracja obchodów 100-lecia niepodległości w naszej Gminie, będzie to
przedstawienie patriotyczne „Polska dziś woła nas”. Prośba o informację do GOK lub Urzędu czy
państwo będziecie uczestniczyć w wydarzeniu.
Przewodniczący – zwrócił się do wójta z zapytaniem jak odnosi się do polityki rządu dotyczącej
tworzenia ośrodków dziennego pobytu seniorów tzw. klubów seniora i środków do wykorzystania na
ten cel.
Wójt – jednym z priorytetów obecnego rządu jest również budowa klubów seniora, musielibyśmy
mieć swój teren, te zadania nie dofinansowują rozbudowy bądź modernizacji istniejących
pomieszczeń tylko budowę nowych.
Przewodniczący odczytał zaproszenie Starosty Bielskiego na coroczny wyjazd samorządowców z
Powiatu Bielskiego do Częstochowy.
Ad 7.
Dziękując wszystkim za udział w obradach, za dyskusję, Przewodniczący Rady zamknął XXXV sesję
Rady Gminy Bestwina w dniu 19 lutego 2018 roku. Sesja rozpoczęła się o godz.1500, a zakończyła o
godz. 1655.

Protokolant

Przewodniczący Rady

Joanna Grygierzec

Jerzy Stanclik
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