Bestwina, 19 marzec 2018r.
BR.0002.2.2018

Protokół Nr XXXVI/2018
z sesji Rady Gminy Bestwina odbytej dnia 19 marca 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 obecnych było 13 radnych.
Nieobecnymi radnymi byli: Marek Szymański i Krzysztof Wróbel. W trakcie obrad dotarł radny
Marek Szymański.
Protokół obejmuje uchwały Rady Gminy Bestwina od Nr XXXVI/276/2018 do Nr
XXXVI/284/2018.
Sesja rozpoczęła się o godz. 1500.
W sesji uczestniczyli: Radni, Wójt Gminy Bestwina Artur Beniowski, Skarbnik Gminy Anita
Kubik, Sekretarz Gminy Arkadiusz Maj, Sołtys Sołectwa Kaniów Marek Pękala, Sołtys Sołectwa
Bestwinka Teresa Paruch-Ryś, Radni powiatu bielskiego: Jan Stanclik, Bogusław Stolarczyk,
Grzegorz Gawęda, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Grzegorz Boboń, Kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej Beata Szypka, Dyrektor Biblioteki Publicznej Teresa Lewczak, Prezes
PK Kombest Wacław Waliczek, Kierownicy Referatów Urzędu Gminy, Redaktor „Magazynu
Gminnego” Sławomir Lewczak, mieszkańcy.
Porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad Rady Gminy.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy nr XXXV/2018 z dnia 19 lutego 2018 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) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Bestwinie za 2017 rok
4) zmiany Uchwały Nr XXXV/268/2018 roku Rady Gminy Bestwina z dnia 19 lutego 2018 roku
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
5) udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na
dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w BielskuBiałej
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6) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności
zwierząt na terenie gminy Bestwina
7) podziału Gminy Bestwina na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby
radnych wybranych w każdym okręgu
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
XXXVI 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 dodatkowych projektów
uchwał w sprawie:
 uchylenia Uchwały Nr XXIX/215/2017 Rady Gminy Bestwina z dnia 26 czerwca 2017r. w
sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego wraz z udziałem w gruncie
 określenia warunków i trybu składania informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości,
rolny, leśny oraz możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za
pomocą środków komunikacji elektronicznej
Zaproponował aby uchwały wprowadzić jako pkt 5. ppkt 8) i 9) porządku obrad sesji.
Przewodniczący Rady Jerzy Stanclik zapytał radnych, czy są inne propozycje.


Wobec braku innych propozycji poddał pod głosowanie wprowadzenie do porządku obrad
projektów uchwał w sprawie:
 uchylenia Uchwały Nr XXIX/215/2017 Rady Gminy Bestwina z dnia 26 czerwca 2017r. w
sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego wraz z udziałem w gruncie
 określenia warunków i trybu składania informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości,
rolny, leśny oraz możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za
pomocą środków komunikacji elektronicznej
Wniosek o wprowadzenie projektów uchwał do porządku obrad, jako punkt 5. ppkt 8) i 9) został
przyjęty 13 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Zmieniony porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad Rady Gminy.
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3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy nr XXXV/2018 z dnia 19 lutego 2018 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) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Bestwinie za 2017 rok
4) zmiany Uchwały Nr XXXV/268/2018 roku Rady Gminy Bestwina z dnia 19 lutego 2018
roku 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
5) udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na
dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w
Bielsku-Białej
6) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności
zwierząt na terenie gminy Bestwina
7) podziału Gminy Bestwina na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby
radnych wybranych w każdym okręgu
8) uchylenia Uchwały Nr XXIX/215/2017 Rady Gminy Bestwina z dnia 26 czerwca 2017r. w
sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego wraz z udziałem w gruncie
9) określenia warunków i trybu składania informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości,
rolny, leśny oraz możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za
pomocą środków komunikacji elektronicznej
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.
Ad.3
Przewodniczący Jerzy Stanclik stwierdził, że protokół nr XXXV/2017z sesji Rady Gminy Bestwina
z dnia 19 lutego 2018 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.
Na obrady dotarł o godz. 1510 radny Marek Szymański.
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Ad.4
Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej czyli od sesji 19 lutego 2018 roku do dnia
dzisiejszego.
W tym czasie odbyły się spotkania sprawozdawcze w gminnych jednostkach i stowarzyszeniach
działających na terenie gminy Bestwina. Wójt podziękował tym państwu, którzy uczestniczyli w
tym spotkaniach.
Rozstrzygnięty został przetarg na wykonanie dokumentacji kanalizacji południowej części
Bestwiny i Janowice. Umowa będzie podpisywana w najbliższą środę 21 marca z wybraną firmą.
Zostały podpisane umowy na rozstrzygnięty przetarg na nakładki asfaltowe na drogach gminnych ,
a także na remonty cząstkowe.
Zostały otwarte oferty na przetarg dotyczący budowy boiska wielofunkcyjnego w Janowicach,
natomiast decyzja jeszcze nie została podjęta. Oferta przetargowa przekroczyła wartość kosztorysu
inwestorskiego i trzeba się zastanowić co zrobić.
Do 12 marca można było składać wnioski na tzw. niską emisję, na ten rok przewidziane do
wymiany jest 100 źródeł ciepła, w pierwszej kolejności będą wymieniane te piece, które nie
zakwalifikowały się w zeszłym roku.
Trwają prace związane z planem zagospodarowania przestrzennego dla gminy Bestwina.
Obchody 100-lecia Niepodległości zostały zainaugurowane przedstawieniem, które odbyło się 10
marca w sali OSP w Bestwinie. Szczegółowy harmonogram obchodów (będzie to kilka wydarzeń)
pojawi się w najbliższym wydaniu magazynu gminnego, a także każdy z mieszkańców gminy
otrzyma ulotkę informacyjną o tych wydarzeniach. Będą to imprezy kulturalne, sportowe oraz
naukowe, tak aby każdy mieszkaniec coś dla siebie znalazł.
Zostały rozstrzygnięte dotacje na zadania związane ze sportem czyli klubów sportowych. Na tą
działalność zostaje przeznaczone niespełna 210 tys. zł.
Wójt zaprosił do wręczenia odznak dla honorowych krwiodawców. Pana Przewodniczącego
Gminnego Koła Honorowych Krwiodawców Jerzego Zużałka poprosił o kilka słów komentarza.
Pan Jerzy Zużałek zwrócił się do zgromadzonych z podziękowaniem za możliwość już po raz
kolejny uhonorowania krwiodawców. „Dzień dzisiejszy jest wyjątkowy ponieważ ja nie
przypominam sobie żeby takie odznaczenie jak dzisiejsze było wręczane w naszej gminie. 17
grudnia będzie 10-ta rocznica od czasu kiedy powstał Klub Honorowych Dawców Krwi przy
Urzędzie Gminy Bestwina i na pewno w tym czasie takie odznaczenie nie było wręczane. Jest to
odznaczenie Zasłużony dla Zdrowia Narodu, jest to odznaczenie które podpisuje czy też nadaje
Minister Zdrowia. Ponieważ ani ja, ani wice przewodniczący nie mamy takich uprawnień żeby
odznaczenia tej rangi wręczać więc jest tutaj z nami Pan Bogdan Ogrocki – Prezes Zarządu
Rejonowego PCK w Bielsku-Białej. Proszę Pana Prezesa i Pana Wójta o wręczenie odznaczeń”
W dniu dzisiejszym nie jest obecny jeden z zasłużonych krwiodawców gdyż jest strażakiem i
zatrzymały go obowiązki – jest to Łukasz Góra. Natomiast obecny jest Tomasz Gibas i Paweł
Jaranowski. Proszę Panów o wystąpienie.
Wręczenie odznaczeń.
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Głos zabrał Pan Bogdan Ogrocki i w kilku słowach przybliżył zakres działania PCK na terenie
Bielska i okolicy. Samych członków jest 1500 osób, gdzie w województwie śląskim jest 4000
członków. Odnośnie odznaczenia – otrzymuje je każdy kto odda 20 litrów krwi. Równocześnie
powiedział, ”że nie ma w czasie pokoju większego poświęcenia jak oddawanie krwi, czyli dzielę się
cząstką siebie dla ratowania życia i zdrowia innych”.
9 marca w Sali Urzędu Wojewódzkiego Pan Jerzy Zuzałek na wniosek oddziału wojewódzkiego
PCK został odznaczony przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Srebrnym Krzyżem Zasługi.
W tym roku obchodzimy 60-lecie krwiodawstwa w Polsce, a w przyszłym roku 100-lecie PCK.
Na zakończenie podziękował za zaproszenie i złożył zgromadzonym życzenia świąteczne.
Pan Jerzy Zużałek podziękował Panu Wójtowi za otrzymany prezent na 10-lecie Klubu w postaci
kurtek. Jedną z nich przekazał Panu Stanisławowi Nyczowi również honorowemu dawcy krwi.
Następnie złożył wszystkim życzenia z okazji zbliżających się Świat Wielkanocnych.
Ad. 5
Rada Gminy w składzie 14 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 Wieloletniej Prognozie
Finansowej zmiany następują w wykazie przedsięwzięć do wpf.
Do zmian należą m.in.:
1. W przedsięwzięciu pn. „Projekt kanalizacji sanitarnej południowej części Gminy Bestwina”
po postępowaniu przetargowym trzeba było dołożyć kwotę która przekroczyła tą zapisaną w
budżecie i usystematyzować limit wydatków na rok 2018, to będzie 250 000,00 zł. a po
zakończeniu dokumentacji 450 000,00 zł. w 2019 roku. Jeżeli uchwały zostaną podjęte to w
środę zostanie podpisana umowa z firmą która wygrała przetarg na to zadanie.
2. W przedsięwzięciu pn. „Budowa Sali gimnastycznej w Janowicach” limit wydatków na rok
2018 to 100 000,00 zł., w 2019 roku to 250 000,00 zł., a w 2020 roku to kwota 950 000,00
zł.
Jeżeli chodzi o zmiany w uchwale budżetowej to w większości są to przesunięcia między
działami i paragrafami. Z istotnych kwot które wójt przytoczył to 20 000,00 zł. otrzymane ze
Starostwa Powiatowego na przejecie zarzadzania publicznymi drogami powiatowymi. Chodzi o
wykaszanie i utrzymanie poboczy przy drogach powiatowych.
Zwiększyła się kwota subwencji oświatowej o 324 282,00 zł. które trzeba wpisać do budżetu.
 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy, 12 głosami „za” i
1 głosem „wstrzymującym się” 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,
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- zmiany Uchwały Nr XXXII/251/2017 Rady Gminy Bestwina z dnia 14 grudnia 2017 roku
w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok 2018,


Brak dyskusji i uwag.



Przewodniczący Jerzy Stanclikprzeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXVI/276/2018 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 14 głosami „za”, tj.
jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu



Przewodniczący Jerzy Stanclikprzeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXVI/277/2018 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 14 głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu

3) Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bestwinie za 2017 rok
Wójt, poinformował, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym i rachunkowości Zakład Opieki
Zdrowotnej co roku składa na ręce rady bilans. W tym roku został złożony na dzień 31 grudnia
2017 roku i najważniejszą cyfrą, która z tego bilansu wynika jest kwota niespełna 80 tys. złotych,
która jest nadwyżką powstałą w roku 2017 i nadwyżka ta zostanie przekazana na zwiększenie
funduszu SP ZOZ w Bestwinie czyli na bieżącą działalność placówki.
 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy, 14 głosami „za”
tj. jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Bestwinie za 2017 rok


Brak dyskusji i uwag.



Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXVI/278/2018 w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Bestwinie za 2017 rok., została przyjęta 14 głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu

4) Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/268/2018 roku Rady Gminy Bestwina z dnia
19 lutego 2018 roku 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
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opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji
elektronicznej,
Wójt wyjaśnił, że w związku z wejście w życie ordynacji podatkowej i stanowiskiem RIO w
tym zakresie z części pozycji mówiącej o uzasadnieniu do korekty deklaracji wykreśla się tą
możliwość, bo art. 81 ust. 2 nowej ordynacji podatkowej stwierdza że do korekty nie można
żądać uzasadnień.
 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy, 14 głosami „za”
tj. jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr
XXXV/268/2018 roku Rady Gminy Bestwina z dnia 19 lutego 2018 roku 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


Brak dyskusji i uwag.



Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXVI/279/2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr
XXXV/268/2018 roku Rady Gminy Bestwina z dnia 19 lutego 2018 roku 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 14 głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu.

5) Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta
Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom
Alkoholowym w Bielsku-Białej,
Wójt Gminy poinformował, że projekt uchwały mówi o formie udzielania pomocy finansowej
w określonej kwocie to jest 5 606,00 zł. w postaci dotacji celowej dla Ośrodka
Przeciwdziałania Problemem Alkoholowym. Kwota ta jest wyliczana z algorytmu, wzięte są
dane z lat ubiegłych.
 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy, 13 głosami „za”
tj. jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy
finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności
Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej,


Brak dyskusji i uwag.
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Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXVI/280/2018w sprawie w sprawie zmiany Uchwały
nr XVIII/131/2016 Rady Gminy Bestwina z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia
pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie
działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej, została
przyjęta 14 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu.

6) Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Bestwina,
Wójt Gminy wyjaśnił, że uchwała jest przyjmowana corocznie. Zmieniła się kwota, która się
zwiększyła w stosunku do lat ubiegłych. Na rok 2018 jest przeznaczone w budżecie gminy na
koszty odławiania 55 tys.zł., koszty dokarmiania 500 zł, i transport 1800 zł.
 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy, 14 głosami „za”
tj. jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie
gminy Bestwina


Brak dyskusji i uwag.



Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXVI/281/2018 w sprawie przyjęcia programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy
Bestwina, została przyjęta 14 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu.

7) Uchwała w sprawie podziału Gminy Bestwina na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic,
numerów i liczby radnych wybranych w każdym okręgu,
Wójt Gminy Artur Beniowski wyjaśnił, że jesteśmy gminą do 20 tys. mieszkańców więc
obowiązują tzw. jednomandatowe okręgi wyborcze. Pan sekretarz na wspólnym posiedzeniu
komisji stałych wyjaśnił szczegółowo projekt uchwały. W okręgu nr 8 jest zapisana już ul.
Długa zamiast ul. Magii. Przypomniał, że Zarządzeniem Wojewody Śląskiego od 13 marca
funkcjonuje już ul. Długa.
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 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy, 14 głosami „za”
tj. jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie podziału Gminy
Bestwina na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybranych
w każdym okręgu


Brak dyskusji i uwag.



Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXVI/282/2018 w sprawie podziału Gminy Bestwina
na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybranych w
każdym okręgu, została przyjęta 14 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do nin. protokołu.

8) Uchwała w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIX/215/2017 Rady Gminy Bestwina z dnia 26
czerwca 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego wraz z udziałem w
gruncie,
Wójt Gminy wyjaśnił, że uchwała dotyczy byłego lokalu po spółce wodnej melioracyjnej.
Uchwałą z 26 czerwca 2017 roku została wyrażona zgoda Rady Gminy na sprzedaż tego
lokalu, jednak nie było chętnych. W międzyczasie znaleźli się potencjalni dzierżawcy. Aby
można było wydzierżawić lokal musi być stosowne ogłoszenie na stronach internetowych
Urzędu Gminy, więc w obrocie prawnym nie mogą funkcjonować dwa różnego typu
ogłoszenia.
 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy, 14 głosami „za”
tj. jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr
XXIX/215/2017 Rady Gminy Bestwina z dnia 26 czerwca 2017r. w sprawie wyrażenia zgody
na sprzedaż lokalu użytkowego wraz z udziałem w gruncie


Brak dyskusji i uwag.



Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXVI/283/2018 w sprawie uchylenia Uchwały Nr
XXIX/215/2017 Rady Gminy Bestwina z dnia 26 czerwca 2017r. w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż lokalu użytkowego wraz z udziałem w gruncie, została przyjęta 14
głosami „za” tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do nin. protokołu.

9) Uchwała w sprawie określenia warunków i trybu składania informacji i deklaracji na
podatek od nieruchomości, rolny, leśny oraz możliwości składania deklaracji na podatek od
środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
Wójt Gminy wyjaśnił, że została ona wprowadzona aby nie wstrzymywać tej uchwały aż do
sesji kwietniowej. Gmina posiada elektroniczny obieg dokumentów oraz nowy system
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informatyczny i dzięki przyjęciu tej uchwały określi się możliwość składania deklaracji na
podatek poprzez środki komunikacji. Ta uchwała doprecyzowuje w jakich formatach
elektronicznych, w jakim formacie informacji będą te wnioski składane.
Sekretarz Gminy wyjaśnił, że uchwała określa format dokumentu, który generalnie obowiązuję
w całym systemie informatycznym. Dla mieszkańców nie ma to jakieś większego znaczenia ale
gmina musi przyjąć taką uchwałę. Jest to kwestia techniczno-informatyczna.


Brak dyskusji i uwag.



Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXVI/284/2018 w sprawie określenia warunków i
trybu składania informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny oraz
możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą
środków komunikacji elektronicznej, została przyjęta 14 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do nin. protokołu.

Ad 6. Informacje bieżące
1- Przewodniczący Rady przekazał głos Panu Łukaszowi Furczykowi w celu przedstawienia
sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2017 rok.
Zgodnie ze Statutem Gminy Komisja musi przedstawić takie sprawozdanie do końca marca
roku następnego.
W roku ubiegłym komisja spotkała się na 4 posiedzeniach. Pierwsze było 10 stycznia,
dotyczyło zażalenia Pana A.Bijoka na Pana Wójta, zażalenie zostało oddalone. Następne 8
maja na którym komisja wypracowała opinie w sprawie absolutorium dla Pana Wójta, opinia
była pozytywna. Kolejne posiedzenie 19 czerwca komisja spotkała się w sprawie Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Komisja stwierdziła, że
program jest realizowany prawidłowo. Ostatnie posiedzenie odbyło się 7 listopada na którym
komisja dokonała kontroli mieszkalnego zasobu gminy. Zostały przedstawione wnioski do
Wójta o podwyższenie stawek bazowych czynszów. Na tym komisja skończyła swoją
działalność w ubiegłym roku. Ponieważ niektóre komisje wybrały swoich zastępców
przewodniczących prośba do Sekretarza aby informacje o tym zostały zamieszczone na stronie
internetowej gminy.
Brak uwag do sprawozdania.
2- Przewodniczący odczytał Informację Wójta Gminy Bestwina o zgłoszonych żądaniach wypłaty
odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości i wydanych decyzjach o naliczeniu
opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w 2017 roku na skutek
uchwalenia lub zmian miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego.
Informacja stanowi załącznik nr 14 do nin. protokołu
Wójt wyjaśnił, że zgodnie z przepisami jeżeli ktoś zbędzie działkę czy teren przed upływem 5
lat od wejścia w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany,
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to naliczana jest tzw. opłata planistyczna od wzrostu wartości nieruchomości na skutek
uchwalenia bądź zmiany planu.
3- Przewodniczący odczytał pismo od Komendanta Miejskiego Policji w Bielsku-Białej w
sprawie dofinansowania zakupu sprzętu transportowego.
Pismo stanowi załącznik nr 15 do nin. protokołu.
Wójt przypomniał, że na rok 2018 jest wpisane w budżet dofinansowanie do samochodu
operacyjnego policji. Dzisiaj Pan zastępca Komendanta Komisariatu w CzechowicachDziedzicach dostarczy do urzędu podpisaną umowę przez Komendanta Wojewódzkiego. Wójt
wyraził swoją negatywną opinię z uwagi na dofinansowanie już jednego samochodu, a obecna
prośba dotyczy nie samochodu operacyjnego tylko zwykłego samochodu dla innych potrzeb.
Brak dyskusji i uwag.
Po zapoznaniu z pismem Przewodniczący zaproponował przegłosowanie niniejszej prośby. W
wyniku głosowania radni odrzucili prośbę.
Ad 7. Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich.
Do Rady Gminy wpłynęło pismo od Rady Sołeckiej w Bestwinie z dnia 26.03.2018r.
Przewodniczący odczytał niniejsze pismo dotyczące:
 urządzenia przystanku autobusowego w centrum sołectwa Bestwina,
 naprawienia nawierzchni i zamontowanie punktu świetlnego na ul. Polnej
 naprawy mostka na ul. Leszczynowej
Pismo stanowi załącznik nr 16 do nin. protokołu.
W ramach zapytań radnych głos zabrali:
Radny Grzegorz Owczarz – zwrócił się z pytaniem: Przystanek na ul. Witosa w Bestwince jest
zniszczony, czy w urzędzie jest coś wiadomo co się stało?
Wójt – wiadomo jeszcze nie jest, ale jest to zgłoszone na policję bo ewidentnie w przystanek ktoś
wjechał. Prawdopodobnie został zniszczone tej nocy. Na wizji był wraz z policją pracownik urzędu,
zgłoszone jest również do firmy ubezpieczeniowej.
Radny Łukasz Furczyk –w związku ruchami IPN-u na terenie naszej gminy i też wnioskuje o
zmianę tablicy na pomniku w centrum Kaniowa, zwrócił się z pytaniem do władz gminy jaki
będzie nowy napis na pomniku, czy to jest już ustalone, czy jest w trakcie konsultacji. Zapytał
również o ilość ulic które będą mieć zmienioną nazwę i jakie to są koszty dla mieszkańców (koszty
wymiany dokumentów itp.)
Wójt – jeżeli chodzi o ilość na terenie gminy to oprócz ul. Magii i obecnie już ul. Długiej to na
terenie Kaniowa są trzy ulice planowane natomiast nie ma jeszcze żadnego postanowienia Pana
Wojewody oraz rzeczny pomnik. Jeżeli chodzi o tablicę na tym pomniku na chwilę obecną trwają
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konsultacje z mieszkańcami, którzy montowali tę tablicę. Nie jest to pomnik w administracji Urzędu
Gminy, natomiast pan który się tym opiekuje ma się określić jaka forma tablicy mogłaby zawisnąć.
Urząd zadeklarował, że może pomóc wykonać i zamontować taką tablicę.
Jeżeli chodzi o ustawę, z niej wprost wynika, że wszelkie zmiany związane z administracyjną
zmianą ulicy dla mieszkańców danej ulicy nie niosą żadnych konsekwencji finansowych, czyli
mieszkańcy również dostają zarządzenie zastępcze wojewody co do zmiany ulicy. Mając taki
dokument mogą posługiwać się starymi dokumentami aż do kresu ich ważności, natomiast jeżeli
chcieliby je wymienić to urzędy administracyjne mają obowiązek wymienić je bezpłatnie. Więc
mieszkańcy nie ponoszą żadnych konsekwencji finansowych tylko muszą ponieść konsekwencje
czasowe. Jeżeli prowadzą działalność gospodarczą to wskazane jest aby zrobili to szybko. Tak
informacja o zmianie nazwy ulic przekazywana jest do wszystkich instytucji. Urząd ponosi koszt
montażu nowych tablic przy tych ulicach.
Radny Łukasz Furczyk – w związku z zastrzeżeniami IPN-u do treści tablicy na pomniku w
Kaniowie ponowił zapytanie co do tablicy na pomniku. Pomnik wcześniej został poddany renowacji
za pieniądze członków rodzin osób które są tam wymienione, jak to będzie wyglądało tym razem i
ewentualnie co by się stało gdybyśmy tego nie zrobili.
Wójt – Urząd Gminy nie administruje tym pomnikiem więc członkowie tych rodzin sobie ustalą co
ma być na tej tablicy.
Radny Łukasz Furczyk – zapytał, kto to sfinansuje?
Wójt – odpowiedział, że oni muszą to sfinansować teoretycznie, natomiast jest powiedziane że
gmina im w tej kwestii pomoże, natomiast nie ma możliwości aby się oficjalnie angażować w ta
sprawę.
Przewodniczący Rady – zapytał, kto jest właścicielem gruntu
Wójt – odpowiedział, że gmina jest właścicielem gruntu
Przewodniczący Rady – stwierdził, że w takim przypadku ten kto jest właścicielem gruntu to chyba
jest właścicielem tego co się na nim znajduje.
Wójt – odpowiedział, że w tym przypadku nie jest tak do końca. Potomkowie tych osób w swoim
zakresie przygotują co na nowej tablicy ma się znaleźć. Urząd Gminy w żaden sposób nie będzie
ingerował w wygląd jak i tekst znajdujący się na tablicy. Ma to zostać skonsultowane z nadzorem
prawnym Wojewody Śląskiego.
Radny Grzegorz Kołodziejczyk – w ramach bieżących napraw dróg gminnych zgłosił do naprawy
dwie drogi w Kaniowie: ul. Dworską i ul. Kóski.
Przewodniczący Rady – zwrócił się do zebranych o tłumaczenie mieszkańcom, że zmiany nazwy
ulic są dokonywane na podstawie obowiązującej ustawy. Ponieważ Gmina nie przeprowadziła tych
zmian zostało to narzucone przez Wojewodę Śląskiego.
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Wójt – poinformował, że inicjatorką spotkania z mieszkańcami ulicy Magi była pani sołtys, tak aby
wytłumaczyć dokonywane zmiany. Z zaproszonych wszystkich mieszkańców ulicy na spotkanie
przyszedł jeden mieszkaniec, a później doszli mieszkańcy drugiego domu. Tak więc pokazuje to
jakie jest zainteresowanie.
Radny Roman Pacyga – zwrócił się do radnych powiatowych o naprawę, remont ul. Ludowej
Sołtys Marek Pękala – zgłosił zacieki jakie się pojawiły na domu gromadzkim w Kaniowie, a także
potrzebę obróbki komina aby przy deszczach nie robiły się coraz to większe zacieki na suficie.
Drugą sprawą jest mostek na ul. Grobel Borowa w okolicach Pana Olka. W trakcie jednej z burz
drzewa uszkodziły barierki i część betonu.
Radny powiatowy Bogusław Stolarczyk – odniósł się do wypowiedzi Pana Pacygi informując, że
powiat czeka na środki finansowe na naprawę tej drogi.
Ad 8.
Dziękując wszystkim za udział w obradach, za dyskusję, Przewodniczący Rady zamknął XXXVI
sesję Rady Gminy Bestwina w dniu 19 marca 2018 roku. Sesja rozpoczęła się o godz. 1500, a
zakończyła o godz. 1610.
Protokolant

Przewodniczący Rady

Joanna Grygierzec

Jerzy Stanclik
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