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Bestwina, 26 kwiecień 2018r. 

 

BR.0002.4.2018 

 

 

Protokół Nr XXXVIII/2018 

 

z sesji Rady Gminy Bestwina odbytej dnia 26 kwietnia 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 9 radnych. 

Nieobecnymi radnymi byli: Łukasz Furczyk, Łukasz Greń, Maria Maroszek Barbara 

Pacholska i Mariusz Solich. W trakcie obrad dotarł radny Roman Pacyga. 

Protokół obejmuje uchwały Rady Gminy Bestwina od Nr XXXVIII/286/2018 do Nr 

XXXVIII/293/2018. 

Sesja rozpoczęła się o godz. 1500. 

 

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

Anita Kubik, Sekretarz Gminy Arkadiusz Maj, Radni powiatu bielskiego: Jan Stanclik, 

Bogusław Stolarczyk, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Grzegorz Boboń, Kierownik 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Beata Szypka, 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 XXXVI/2018 z dnia 19 marca 2018r. oraz 

protokołu z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy nr XXXVII/2018 z dnia 13 kwietnia 

2018r. 

4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej. 

5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 

wykonania budżetu Gminy Bestwina za 2017 rok 

2) udzielenia przez Gminę Bestwina pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla 

Powiatu Bielskiego, przeznaczonej na pokrycie części kosztów inwestycji: 

"Rozbudowa drogi powiatowej 4444S ul. Krakowska wraz ze skrzyżowaniem z 

drogą powiatową 4471S ul. Janowicka w miejscowości Bestwina" 

3) powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień dla 

zawodników, trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla innych osób 

wyróżniających się osiągnięciami w dziedzinie działalności sportowej 
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4) określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Bestwina 

5) określenia sezonu kąpielowego w Gminie Bestwina na terenie Ośrodka Rekreacji i 

Sportów Wodnych w Kaniowie 

6) nadania nazwy ulicy w sołectwie Kaniów 

7) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bestwina dla obszaru 

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

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 XXXVIII sesję VII kadencji Rady Gminy. Na podstawie listy obecności 

radnych stwierdził prawomocność sesji, gdyż w chwili rozpoczęcia sesji na sali było 9 

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 dodatkowego projektu 

uchwały w sprawie: 

 określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w 

prowadzonych przez Gminę Bestwina przedszkolach 

 

Zaproponował, aby uchwałę wprowadzić jako pkt 5. ppkt 8) porządku obrad sesji. 

 

Na obrady dotarł o godz. 1515 radny Roman Pacyga 

 

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: 

 określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w 

prowadzonych przez Gminę Bestwina przedszkolach 

 

Wniosek o wprowadzenie projektu uchwały do porządku obrad, jako punkt 5. ppkt 8) został 

przyjęty 10 głosami „za” tj. jednogłośnie. 

 

Zmieniony porządek obrad: 
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1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji. 

2. Przedstawienie porządku obrad Rady Gminy. 

3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy nr XXXVI/2018 z dnia 19 marca 2018r. oraz 

protokołu z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy nr XXXVII/2018 z dnia 13 kwietnia 

2018r. 

4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej. 

5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 

wykonania budżetu Gminy Bestwina za 2017 rok 

2) udzielenia przez Gminę Bestwina pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla 

Powiatu Bielskiego, przeznaczonej na pokrycie części kosztów inwestycji: 

"Rozbudowa drogi powiatowej 4444S ul. Krakowska wraz ze skrzyżowaniem z 

drogą powiatową 4471S ul. Janowicka w miejscowości Bestwina" 

3) powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień dla 

zawodników, trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla innych osób 

wyróżniających się osiągnięciami w dziedzinie działalności sportowej 

4) określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Bestwina 

5) określenia sezonu kąpielowego w Gminie Bestwina na terenie Ośrodka Rekreacji i 

Sportów Wodnych w Kaniowie 

6) nadania nazwy ulicy w sołectwie Kaniów 

7) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bestwina dla obszaru 

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

8) określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w 

prowadzonych przez Gminę Bestwina przedszkolach 

6. Informacje bieżące.  

7. Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich. 

8. Zamknięcie sesji. 

 

Przewodniczący zaproponował, aby ze względu na to, że Wójt wraz z Panią Skarbnik się 

spóźni oraz obecność projektanta i mieszkańców zmienić kolejność poszczególnych 

punktów: sprawozdanie wójta z dzielności międzysesyjnej przedstawić po uchwałach a 

uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania omówić w pierwszej kolejności. 

 

Radni wyrazili zgodę. 

 

Kolejno poddał pod głosowanie zmieniony porządek obrad, który w wyniku głosowania 

został przyjęty 10 głosami „za”, tj. jednogłośnie.  

 

Ad.3 

Przewodniczący Jerzy Stanclik stwierdził, że protokół nr XXXVI/2018 z sesji Rady Gminy 

Bestwina z dnia 19 marca 2018 roku oraz protokół z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy nr 
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XXXVII/2018 z dnia 13 kwietnia 2018 roku sporządzone zostały prawidłowo i znajdują się 

do wglądu na sali obrad, a na co dzień w Biurze Rady Gminy. 

Zapytał radnych czy wnoszą uwagi do protokołów. 

Do protokołów nie wniesiono uwag. 

W wyniku głosowania protokół z sesji Rady Gminy Bestwina nr XXXVI/2018 z dnia 19 

marca 2018 roku został przyjęty 10 głosami „za” tj. jednogłośnie. 

W wyniku głosowania protokół z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Bestwina nr 

XXXVII/2018 z dnia 13 kwietnia 2018 roku został przyjęty 10 głosami „za” tj. 

jednogłośnie. 

 

Ad.4 

Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej, czyli od sesji 19 marca 2018 roku do 

dnia dzisiejszego.  

 

 Jest w trakcie realizacja nakładek asfaltowych na drogach, mamy wyasfaltowaną wraz z 

infrastrukturą, pobocza i bariera ochronna ul. Podpolec 

 W tym momencie trwają prace na ul. Borowej i ul. Podlesie w Janowicach – prace są 

prowadzone z kłopotami, jeżeli chodzi o skonfliktowanych mieszkańców. 

 Został wybrany wykonawca na drogi gruntowe, remonty cząstkowe, które są w trakcie. 

Są podpisane umowy z firmami wykaszającymi pobocza. 

 Dokumentacje dotyczące budowy chodników są na etapie oczekiwania na pozwolenie 

na budowę. Kosztorys inwestorski w tym zakresie jest to 7 mln zł. 

 Gmina otrzymała promesę z tzw. powodziówek w wysokości 500 tys. zł. na ulicę 

Gawlików. W ubiegłym roku podobna promesa na tą ulicę nie została wykorzystana z 

powodu braku wykonawcy. 

 Otrzymaliśmy dofinansowanie do zakupu średniego samochodu strażackiego dla OSP 

Janowice 300 tys. zł. plus 70 tys. zł z funduszu ubezpieczeniowego 

 Na ukończeniu jest dokumentacja budowy bieżni i odwodnienia na boisku sportowym 

w Bestwinie  

 Są informacje z ministerstwa sportu, że początkiem maja odbędą się nabory na te 

zadania – gmina oczywiście będzie składała wniosek 

 Jak co roku wystąpiliśmy do Powiatowego Urzędu Pracy o przyznanie osób w ramach 

robót interwencyjnych i w tym roku będziemy mieli tylko na 1 osobę.  

 W tym roku obchody 3 maja odbędą się w Janowicach. O godz. 900 msza w kościele, 

następnie przejście na cmentarz pod obelisk i po uroczystościach zaproszenie do 

siedziby Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich w Janowicach na tradycyjny kołacz 

i kawę. 

 

Ad. 5 

Rada Gminy w składzie 10 radnych przystąpiła do rozpatrzenia projektów uchwał.  
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1) Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 

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

Jawiszowickiej, 

 

Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Sekretarz, który poinformował, że projekt uchwały 

omawiany był na posiedzeniu komisji wspólnej. Zwrócił uwagę na to, aby poszczególne 

uwagi do projektu zostały przegłosowane każda z osobna. 

 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy, 11 głosami 

„za” tj. jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekty uchwał w sprawie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bestwina dla obszaru położonego w 

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

 

Wiceprzewodniczący Stanisław Nycz zastąpił Przewodniczącego w prowadzeniu 

głosowania nad poszczególnymi uwagami do studium zagospodarowania zgodnie z 

załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bestwina 

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

wyłożonego w dniach od 18 września 2017r. do 9 października 2018r.  

 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 10 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 10 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 10 głosami „za” tj. jednogłośnie  

 

 Głosowanie uwagi nr 4 z rozstrzygnięciem wójta.  

Wiceprzewodniczący zwrócił się do rady czy akceptuje i podtrzymuje to 

rozstrzygnięcie. 
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W wyniku głosowania rozstrzygniecie uwagi nr 4 zostało zaakceptowane i 

podtrzymane 10 głosami „za” tj. jednogłośnie  

 

Głos zabrał pan Tadeusz Kucz zwracając się do radnych z zapytaniem, dlaczego 

procedowana jest uchwała, która w całości zastała odrzucona przez rozstrzygnięcie 

nadzorcze wojewody śląskiego. Dlaczego jest ona dalej procedowana? Został wyłożony 

nowy plan miejscowego zagospodarowania po tym zastrzeżeniu i powinien być one 

procedowany, jako nowy a nie stary. Jak można procedować rozstrzygnięcie, które zostało 

w całości uznane, jako niezgodne. Proszę o wyjaśnienie. W Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego zamieszczone jest rozstrzygnięcie, które stwierdza nieważność tej 

uchwały. 

 

Projektant Jan Knura wyjaśnił, że pytanie nie jest skierowane do radnych tylko do 

prawnika. Kwestią prawną jest czy można procedować uchwałę po stwierdzeniu jej 

nieważności. Poinformował, że zgodnie z procedurą radni po wprowadzeniu odpowiednich 

poprawek zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od nadzoru prawnego ponownie rozpatrują 

przyjęcie uchwały. 

 

Pan Kucz – to, co mówił Pan projektant to powinna być w tym nowym planie, który został 

wyłożony, wzmianka, że to tylko dotyczy ulicy Rybackiej, a zostało wyłożone do ulicy 

Jawiszowickiej i do ulicy Rybackiej. Myśmy to przyjęli i złożyliśmy do Urzędu Gminy 

nowe uwagi, bo został wyłożony nowy plan. I zamiast procedować ten nowy plan i nasze 

nowe uwagi to znowu są procedowane nasze stare uwagi.  

 

Przewodniczący Rady – wyjaśnił, że do złożone nowe uwagi będą dopiero przedstawiane w 

dalszej kolejności. Rada musi powtórzyć elementy z poprzedniej uchwały a następnie 

przedstawione zostaną te nowe. 

 

Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bestwina 

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

wyłożonego w dniach od 26 lutego 2018r. do 19 marca 2018r.  

 

 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 9 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się”  

 

Radny Marek Szymański – zwrócił się z prośbą o przytoczenie rozstrzygnięcia wojewody 

śląskiego. 
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Projektant J.Knura – przedmiotem rozstrzygnięcia nadzorczego i głównym powodem 

stwierdzenia nieważności było połączenie dwóch przeznaczeń, które według Urzędu 

Wojewódzkiego wykluczają się, czyli eksploatacji i terenu sportu i rekreacji. Ciężko z tym 

polemizować, gdyż, jeżeli firma, która na tym terenie ma koncesję na eksploatację złoża a 

wpisany w koncesji nakaz rekultywacji w kierunku rekreacji wodnej jest to poza gminą. 

Inwestor wyznaczył teren, który będzie jeszcze eksploatować oraz teren gdzie będzie już 

tylko rekreacja, to został zaznaczone linią rozgraniczającą tak jak wojewoda sobie zażyczył. 

Spełniono wymóg, w pozostały zakresie wojewoda stwierdza nieważność z tytułu tego, że 

pewien zapis, który był wprowadzony, celem ochrony zabudowy mieszkaniowej jest 

nieprawny, gdyż powiela zapis ustawowy. Konkretnie chodzi o zapis, który mówi „w 

przypadku realizacji inwestycji związanej z eksploatacją należy uwzględnić tereny 

chronione na podstawie przepisów odrębnych” chodzi o tereny np. zabudowy 

mieszkaniowej, które są terenami chronionymi na podstawie ustawy o ochronie środowiska 

związane z hałasem. W tym przypadku, jeżeli teren z zabudową mieszkaniową jest 

chroniony akustycznie zgodnie z ustawą. Dodatkowo zostały wskazane w rozstrzygnięciu 

niewielkie błędy formalne. 

W pozostałym zakresie wojewoda nie wniósł uwag do tego projektu planu. Został zbadany 

pod kierunkiem zgodności ze studium uwarunkowań i wojewoda nie wniósł w tym kierunku 

żadnych zastrzeżeń. 

 

Radny Grzegorz Owczarz – zapytał czy wojewoda również czytał uwagi mieszkańców. 

 

Projektant – wojewoda ma obowiązek sprawdzić zgodność kompletu projektu planu z 

przepisami odrębnymi jak również całej dokumentacji planistycznej. Prześledzić jej 

przebieg, sprawdzić wszystkie uzyskane uzgodnienia i opinie (ten projekt posiada ponad 40 

opinii i uzgodnień z różnymi instytucjami). 

 

Radny Grzegorz Kołodziejczyk – mieszkańcy moją obawy, co do poziomu hałasu i 

zalewania ich nieruchomości przez wody opadowe. Czy faktycznie tereny, które 

przygotowane są pod tereny przemysłowe będą zasypywane wyżej niż istniejące działki 

mieszkańców, czy te obawy są uzasadnione. 

 

Projektant – to nie jest przedmiotem miejscowego planu, aby w tej chwili taka rzecz w 

ogóle regulować. Plan miejscowy ustala tylko i wyłącznie przeznaczenie zagospodarowania 

wraz z zasadami przykładowo parametrów technicznych itd. Nie ma prawa regulować 

kwestii np. rekultywacji, wysokości rekultywacji, głębokości itd. Nie ma prawa ustalać 

zakresu dopuszczalnego poziomu hałasu, ponieważ to regulują przepisy odrębne. W kwestii 

zalewania wodami reguluje to prawo wodne.  

 

 Głosowanie uwagi nr 2 z rozstrzygnięciem wójta.  

Wiceprzewodniczący zwrócił się do rady czy akceptuje i podtrzymuje to 

rozstrzygnięcie. 
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W wyniku głosowania rozstrzygniecie uwagi nr 2 zostało zaakceptowane i 

podtrzymane 9 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się” 

 

Radny Marek Szymański – czy rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody jest to samo, o którym 

mówiliśmy wcześniej. 

 

Pan Tadeusz Kucz – zwrócił się do radnych jak jest możliwe bez wniosku czy konsultacji z 

właścicielami nieruchomości obligatoryjnie Urząd Gminy zdecydował jak te działki 

powinny wyglądać. Następnie przeczytał: „zgodnie z przepisem art.3 ust. 1 kształtowanie i 

prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy w szczególności poprzez uchwalanie 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego należy do zadań własnych gminy. 

Przyznanym tym przepisom kompetencji do uchwalenia niniejszych planów 

zagospodarowania przestrzennego wyraża się samodzielność gminy w zakresie władczego 

przeznaczenia i określenia warunków zagospodarowania terenów (władztwo planistyczne 

gminy). Nie oznacza to jednak, że gmina ma absolutną władzę w określeniu, przeznaczeniu 

terenu i ich warunków zagospodarowania”. Zwrócił się do radnych, aby wytłumaczyli jak to 

jest, że ustawa mówi tak, że gmina ma prawo, ale nie ma absolutnej władzy do określenia 

przeznaczenia, gdy przykładowo nie wnioskuje się o przekształcenia działki. Robione jest to 

poza plecami mieszkańców bez konsultacji itp. Zwrócił się z pytaniem: ustawa z 22 stycznia 

2003 roku o planowaniu zagospodarowania przestrzennego, aby z ręką na sercu powiedzieć, 

kto z państwa ta ustawę przeczytał. 

 

Przewodniczący Rady – procedura planistyczna jest dwu etapowa. Najpierw opracowuje się 

studium zagospodarowania przestrzennego gminy – to było realizowane i zakończone w 

2016 roku. Odbyło się wówczas spotkanie z mieszkańcami, którzy składali odwołania czy 

zapytania (były to prawdopodobnie 74 wnioski), po Pańskiej wizycie we wtorek na dyżurze 

zostało sprawdzone czy na etapie studium zagospodarowania przestrzennego Pan składał 

wnioski. Pan tych wniosków nie złożył, niestety nieznajomość prawa szkodzi i na pewnym 

etapie nie jesteśmy zadowoleni z działań gminy. W studium zagospodarowania 

przestrzennego gminy zostały wprowadzone określone założenia i później plan 

zagospodarowania przestrzennego gminy opiera się na tym studium. Państwa błąd jest, że 

nie zainteresowali się państwo procedura planistyczną na etapie przygotowywania studium. 

 

Pan T.Kucz – przyjął uwagi przewodniczącego i przyznał rację, że w tym w którymś 

momencie popełnił błąd. Tylko, jeżeli to trwało od października ubiegłego roku i były 

spotkania z Panem Wójtem 2 razy z panem urbanistą i Panią naczelnik, to żeby powiedziała 

tak, że sprawę „przespaliśmy” i do tego tematu nie ma, co wracać, bo wcześniejszy etap nie 

został przez państwa dopilnowany to dalibyśmy sobie z tym wszystkim spokój. Nasze 

uwagi do tego planu zagospodarowania są całkiem nieważne, bo to, co pisaliśmy zostało w 

każdej części w starym planie i w nowym planie nieuwzględnione nawet w małej części. 

Czy jest to trudne, aby część z tych postulatów zgłaszanych przyjąć. Jest tak, że w planie 

nasze działki są to tereny przemysłowe, tam stoją budynki mieszkalne i gospodarcze i my w 
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tej chwili na tych swoich budynkach możemy jedynie „okna umyć, ściany pomalować i 

kran naprawić”. Jeżeli chciałbym zrobić okno w dachu to nie mogę, czy np. zrobić balkon. 

Nie mogę postawić garażu czy zrobić go z budynku gospodarczego. Zostaliśmy 

ubezwłasnowolnieni przez uchwałę, która z automatu nam narzuca i dodatkowo następuje 

spadek wartości budynku. 

 

Wójt – chciałby pewne rzeczy zdementować. Na każdym z Państwem spotkaniu nigdy nie 

powiedziałem ani przedstawiciele urzędu nie mówili, że nic się nie da zrobić, bo to, co się 

już podziało w zapisach proponowanych przez plan to jest naciągnięcie tego terenu w części 

chociażby opisowej przez pana urbanistę na państwa prośbę. Druga rzecz to Pan 

Przewodniczący zaraz przytoczy oświadczenie, jakie dostali Państwo wczoraj od Pana 

Kosmatego. Po każdym spotkaniu była niestety sytuacja taka, że byliście Państwo 

usatysfakcjonowani a po dwóch, trzech dniach pojawiało się kolejne pismo, odwołanie itd. 

(tak się nie robi). Proszę mi nie zarzucać, że ktoś od samego początku nie informował. 

Kolejna rzecz wynikająca z prawa budowlanego, to, o czym Pan mówi, że Pan nie może 

sobie okna dachowego zrobić, czy okna wymienić, czy wybudować garażu jest nieprawdą. 

Wszystkie działania niewymagające pozwolenia na budowę są dopuszczalne. 

 

Pan T.Kucz – Pan Wójt nadmienił sprawę, że na sugestię gminy zostaliśmy zaproszeni do 

prezesa firmy Bud-Tor, który nam obiecał, że firma wykona pas ochronny o szerokości 25 

metrów od granicy działek zabudowanych budynkami mieszkalnymi. W urzędzie 

wnioskowaliśmy o 15 metrów nie dało się tego załatwić, a prezes firmy Bud-Tor z dobrej 

woli nam to załatwił. 

 

Wójt – a kto interweniował u prezesa firmy Bud-Tor? 

 

Pan T.Kucz – Pan Wójt, ale teren zabudowy mieszkaniowej będzie odgrodzony rowem 

biegnącym wzdłuż ulicy Jawiszowickiej w kierunku zachodnim do ul. Bat.Chłopskich. 

Zadałem pytanie panu prezesowi czy będzie to wpisane do uchwały albo do plany. W planie 

na stronie 5, że przewiduje się pas ochrony szerokości 10 metrów. 

 

Projektant – tam jest minimum 10 metrów, więc może być i 25 metrów. 

 

Przewodniczący Rady – zgodnie z pismem pas ochronny będzie na poziomie 

zabudowanych działek i wzdłuż będzie wykonany rów odwadniający, zgodnie z 

załącznikiem graficznym do oświadczenia. 

 

Pan T.Kucz – czy Pan Przewodniczący zwrócił uwagę, że jest pas ochronny, ale proszę 

zobaczyć gdzie jest rów odwadniający. 

 

Wójt – w tym momencie za państwa domem jest wyrobisku zalane wodą, czyli staw. Jak na 

chwilę obecną na logikę można ten rów wkreślić skoro nie wiadomo jak ten staw będzie 



10 

 

zasypywany, na jakiej rzędnej wysokościowej itd. Na pierwszej rozmowę przyszedł Pan i 

prosił o 15 metrów pasa ochronnego i o zabezpieczenie stosunków wodnych, wszystko to 

pan otrzymał. 

 

Projektant – w kwestii tego czy Pan Kucz nie może sobie wybudować garażu itp. wynika z 

planu, który obowiązuje obecnie, a po wprowadzeniu nowego planu będzie mógł sobie 

wybudować np. garaż. Nie można mówić o spadku wartości nieruchomości, ponieważ w tej 

chwili będzie to zabudowa pod usługi i produkcję, co wiąże się z wyższymi stawkami za 

nieruchomości. 

 

Radny Grzegorz Owczarz – proszę mi powiedzieć, bo tam były i jeszcze są tereny zielone, 

będą tereny przemysłowo-usługowe. Wartość metra terenów zielonych a usługowo-

przemysłowych, co jest więcej warte.  

 

Projektant – tereny przemysłowo-usługowe są wyżej cenione niż zabudowa mieszkaniowa. 

Bez sprzecznie wartość działki wzrośnie gdyż obecnie ma całkowity zakaz rozbudowy a po 

zmianie już tego zapisu nie będzie. 

 

Radny Grzegorz Kołodziejczyk – podobny przypadek był w Bestwince. Przekwalifikowane 

zostały grunty orna na tereny zielone i mieszkaniec miał pretensje, natomiast nikt go nie 

zmusza, że jeżeli ma grunty orne przekwalifikowane na zielone to musi tam nasadzić np. 

drzewek. Może te tereny użytkować te tereny jak przed przekwalifikowaniem. 

 

 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 9 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się” 

 

 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXVIII/292/2018 w sprawie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bestwina dla obszaru położonego 

w sołectwie Kaniów w rejonie ul. Rybackiej i ul. Jawiszowickiej, została przyjęta 9 

głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się”. 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu 

 

2) Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bestwina za 2017 rok 

 

Wójt, poinformował, że budżet na rok 2017 po stronie dochodów wyniósł 44 454 817,03 zł. 

tj. 97.48 % planu, wydatki to 44 321 284,52 zł. tj. 92,88 % planu. Budżet zamknął się 
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nadwyżką w kwocie 133 532,51 zł. został wobec tego spełniony wymóg wynikający z art. 

242 ust.2 i 3 o finansach publicznych zgodnie, z którym wydatki bieżące nie powinny być 

niższe niż bieżące dochody. W swojej opinii RIO nie przedstawiło żadnych zastrzeżeń. 

Jeżeli chodzi o szczegółowe wykonanie budżetu pod katem wydatków i dochodów 

omawiane to było na dwóch komisjach: wspólnym posiedzeniu komisji oraz Komisji 

rewizyjnej. Jeżeli są jakieś pytania, sugestie to kierownicy i Pani skarbnik są do państwa 

dyspozycji. 

 

Przewodniczący odczytał uchwałę nr 4200/I/72/2018 z dnia 3 kwietnia 2018r. I Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o 

przedłożonym przez Wójta Gminy Bestwina sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 

rok. 

Z treści uchwały wynika, że została wydana pozytywna opinia, poparta uzasadnieniem do 

uchwały. 

Uchwała RIO stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy, 12 

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 XXXVIII/286/2018 w sprawie rozpatrzenia 

i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem wykonania 

budżetu Gminy Bestwina za 2017 rok, została przyjęta 10 głosami „za”, tj. 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu 

 

3) Uchwała w sprawie udzielenia przez Gminę Bestwina pomocy finansowej w formie 

dotacji celowej dla Powiatu Bielskiego, przeznaczonej na pokrycie części kosztów 

inwestycji: "Rozbudowa drogi powiatowej 4444S ul. Krakowska wraz ze 

skrzyżowaniem z drogą powiatową 4471S ul. Janowicka w miejscowości Bestwina", 

 

Wójt wyjaśnił, że uchwała dotyczy przekazania kwoty 550 000,00 zł. dla powiatu w 

związku z budową ronda przy piekarni. Kwota ta była ujęta w budżecie na rok 2018. 

 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy, 12 

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 pokrycie części kosztów inwestycji: "Rozbudowa 
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drogi powiatowej 4444S ul. Krakowska wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową 

4471S ul. Janowicka w miejscowości Bestwina" 

 

 Brak dyskusji i uwag. 

 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXVIII/287/2018 w sprawie udzielenia przez 

Gminę Bestwina pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu 

Bielskiego, przeznaczonej na pokrycie części kosztów inwestycji: "Rozbudowa 

drogi powiatowej 4444S ul. Krakowska wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową 

4471S ul. Janowicka w miejscowości Bestwina" została przyjęta 10 głosami „za”, tj. 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu. 

 

4) Uchwała w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o przyznanie 

nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla 

innych osób wyróżniających się osiągnięciami w dziedzinie działalności sportowej, 

 

Wójt Gminy poinformował, że zgodnie z uchwałą Rady Gminy dotyczącą regulaminu 

przyznawania powyższych nagród Rada Gminy w formie uchwały powołuje skład komisji 

proponowany przez Wójta Gminy. Proponowane osoby to: radna Magdalena Wodniak-

Foksińska, radny Roman Pacyga, radny Jerzy Stanclik  

  

 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy, 12 

głosami „za” tj. jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie 

powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień dla 

zawodników, trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla innych osób 

wyróżniających się osiągnięciami w dziedzinie działalności sportowej,  

 

 Brak dyskusji i uwag. 

 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXVIII/289/2018w sprawie powołania Komisji 

ds. opiniowania wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień dla zawodników, 

trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla innych osób wyróżniających się 

osiągnięciami w dziedzinie działalności sportowej, została przyjęta 10 głosami „za” tj. 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu. 

 

5) Uchwała w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Bestwina, 
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Wójt Gminy wyjaśnił, że zgodnie z ustawą prawo wodne Rada Gminy musi określić wykaz 

kąpielisk na terenie danej gminy, jest to nowy przepis. 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy, 12 

głosami „za” tj. jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie 

określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Bestwina 

 

 Brak dyskusji i uwag. 

 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXVIII/290/2018 w sprawie określenia wykazu 

kąpielisk na terenie Gminy Bestwina została przyjęta 10 głosami „za” tj. jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu. 

 

6) Uchwała w sprawie określenia sezonu kąpielowego w Gminie Bestwina na terenie 

Ośrodka Rekreacji i Sportów Wodnych w Kaniowie, 

 

Wójt Gminy Artur Beniowski wyjaśnił, że uchwała określa sezon kąpielowy na Ośrodku 

Rekreacji i Sportów Wodnych w Kaniowie, który trwał będzie od 15 czerwca do 15 

września br. 

 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy, 12 

głosami „za” tj. jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie 

określenia sezonu kąpielowego w Gminie Bestwina na terenie Ośrodka Rekreacji i 

Sportów Wodnych w Kaniowie 

 

 Brak dyskusji i uwag. 

 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXVIII/291/2018 w sprawie określenia sezonu 

kąpielowego w Gminie Bestwina na terenie Ośrodka Rekreacji i Sportów Wodnych 

w Kaniowie, została przyjęta 10 głosami „za” tj. jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do nin. protokołu. 

 

7) Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Kaniów, 

 

Wójt Gminy wyjaśnił, że Rada Gminy nadaje w formie uchwały nazwę ulicy. Chodzi o 

ulicę, która wychodzi w dwóch rozgałęzieniach w rejonie ul. Grobel Borowa i Głębokie w 

Kaniowie. Załącznik graficzny załączony jest do projektu uchwały. Na wniosek 

mieszkańców proponowana jest nazwa ulica Jasna. 



14 

 

 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy, 12 

głosami „za” tj. jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie 

nadania nazwy ulicy w sołectwie Kaniów 

 

 Brak dyskusji i uwag. 

 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXVIII/292/2018 w sprawie nadania nazwy 

ulicy w sołectwie Kaniów, została przyjęta 10 głosami „za” tj. jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 12 do nin. protokołu. 

 

8) Uchwała w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Bestwina przedszkolach, 

 

Sekretarz wyjaśnił, że w związku ze zmianami w ustawie o finansowaniu placówek 

oświatowych i dostosowaniu do zmian w prawie oświatowym, które wprowadza dość 

szczegółowe rozliczenia finansowe. Kwotowo nie zmienia się praktycznie nic, z uwagi na 

to, że każda godzina ponad obowiązkowe 5 godzin bezpłatne, każda godzina następna jest 

wyceniona na 1 zł. Nowość w stosunku do wcześniejszych ustaleń to wprowadzenie zniżek: 

drugie dziecko z rodziny 80% opłaty, za trzecie i każde następne 50% opłaty i zwolnione są 

z tych opłat dzieci niepełnosprawne. 

 

 Brak dyskusji i uwag. 

 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXVIII/293/2018 w sprawie określenia 

wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych 

przez Gminę Bestwina przedszkolach, została przyjęta 10 głosami „za” tj. 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 13 do nin. protokołu. 

 

Ad 6. Informacje bieżące 

 

Przewodniczący poinformował zebranych, że w Biurze Rady można zapoznać się z analizą 

stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komisariatu Policji w 

Czechowicach-Dziedzicach. 

Analiza stanowi załącznik nr 14 do nin. protokołu. 
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Ad 7. Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich. 

 

W ramach wniosków i zapytań radnych, głos zabrali: 

 

Przewodniczący Rady – zwrócił się do radnych powiatowych w sprawie ul. Ludowej w 

miejscu przejazdu pod torem kolejowym powstały dziury oraz tradycyjnie dziura na zbiegu 

ul. Olchowej i Młyńskiej. 

 

Radny powiatowy B.Stolarczyk – dziury zostaną załatane kładąc nawierzchnię na tej 

drodze, gdyż przyszły pieniądze funduszu powodziowego i jutro będą procedowane na sesji 

nadzwyczajnej. Jeżeli chodzi o dziury będzie to jutro zgłoszone. 

 

Wójt – zwrócił się do radnych powiatowych o zainterweniowanie w sprawie dziur w trybie 

pilnym. 

 

Do Rady Gminy wpłynął protokół z zebrania Rady Sołeckiej w Kaniowie nr 1/2018 z dnia 

27.02.2018r. 

Wnioski: 

1. Możliwość wglądu do planu projektu nowego parkingu przy ul. Kóski 

2. Przebudowa skrzyżowania wraz z przejściem dla pieszych ul. Kóski i Bat.Chłopskich 

3. Wykonać oświetlenie przejść dla pieszych i ich wzmocnienie 

4. Umieścić ogłoszenia w mediach o możliwości wynajęcia pomieszczeń na działalność 

rehabilitacyjną po Ośrodku Zdrowia 

5. Dokonać przeglądu dróg gminnych i opracować harmonogram poprawy nawierzchni, 

poszerzenia oraz wykonania poboczy dla poprawy bezpieczeństwa w szczególności 

takich ulic jak Grobel Borowa i Kóski. 

Protokół stanowi załącznik nr 15 do nin. protokołu 

 

Do Rady Gminy wpłynął protokół z zebrania Rady Sołeckiej w Kaniowie nr 2/2018 z dnia 

24.04.2018r. 

Wnioski: 

1. Ustawić lustro na wylocie ul. Słonecznej i Mirowskiej 

2. Dokonać wycinki drzew na Bat.Chłopskich naprzeciw Kościoła po stronie chodnika 

3. Dokonać obcinki gałęzi wystających na pobocza i jezdnie 

4. Wyasfaltować plac przy LKS – zobligować Zarząd Dróg Powiatowych 

5. Utwardzić i poszerzyć pobocza dróg wskazanych przez Radę Sołecką. 

6. Przejąć na prośbę Rady Sołeckiej sprawy odzyskania zabytkowego słupa 

granicznego przez Urząd Gminy w Bestwinie 

Protokół stanowi załącznik nr 16 do nin. protokołu 

 

Rady Grzegorz Kołodziejczyk – zgłosił się mieszkaniec Kaniowa, że obok jego posesji pod 

ul. Czechowicką biegnie przepust gdzie spływa woda z rejonu ul. Myśliwskiej. Jest to 
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bardzo stary przepust wymurowany z cegły i jak ul. Czechowicka była poszerzana był on za 

wąski i dołożone zostały rury betonowe i prawdopodobnie te rury zaczęły się zapadać. 

Prośba do radnych powiatowych o załatwienie tej sprawy. 

 

Radny Krzysztof Wróbel – prośba o oświetlenie i załatanie dziury na ul. Zagrodniej oraz 

czy wiadomo coś na temat drugiej części Młynówki od ul. Sportowej do firmy Nicromet. 

 

Radny Roman Pacyga – prośba, aby łącznik między ul. Czechowicką i ul. Myśliwską 

utwardzić kamieniem. Pytanie techniczne w sprawie lampy na ul. Czechowickiej w miejscu 

przy gospodarstwie Pana M. jest ona dalej ustawiona i nie bardzo oświetla zakręt, aby coś z 

tym zrobić. 

 

Radny Grzegorz Owczarz – wniosek do radnych powiatowych o interwencję, aby w kasie 

powiatu można było zamontować terminal do płatności kartą. 

 

Przewodniczący Rady – mieszkaniec mieszkający w rejonie ul. Ofiar Wojny zadał pytanie, 

kiedy gmina planuje odnowienie nawierzchni. Tam jest newralgiczny zakręt i jeżeli jedzie 

trochę dłuższy samochód taka bagażówka to ona ma straszne kłopoty z pokonaniem tego 

zakrętu. Prośba, aby dołożyć tam rurę przepustową i poszerzyć ten zakręt. 

 

Przewodniczący przekazał głos Panu Janowi Wiercigrochowi, który zgłosił prośbę o 

przedstawienie swojej sprawy na sesji. 

 

Pan Jan Wiercigroch - zwrócił się do radnych, że w dniu 21.08.2003 roku gmina wjechała 

na moją posesję zabierając pas około 3,5 metra z zasiewem, wywieźli ponad 23 furmanki 

ziemi. Wysoka rado nikt nie interesuje się tym, dzwoniłem na policję 4 razy i nie 

przyjechali, jako to załatwili nie wiem. Zgłosiłem przestępstwo w prokuraturze jak to 

załatwili nie wiem. W 2006 roku była wizja lokalna sędzia na miejscu ustaliła, że droga ma 

być około 3 metrów od płotów kamieni. W tej chwili wymierzone są kamienie 6,5 metra. W 

tej chwili słyszę, że asfalt chce się robić. Druga sprawa gmina za nasze pieniądze utwardziła 

drogę z jednej strony i utwardziła drogę z drugiej strony, a odcinek około 100 metrów nie 

złączyła, ponieważ gmina pozwoliła Nowakowi zagrodzić drogę i zrobić sobie ogród. 

Żądam, aby doprowadzić do tego, aby ta droga była przejezdna. Jeżeli gmina tego nie zrobi 

to ja pójdę do telewizji. Gmina mnie zmusiła żeby przestać gospodarzyć, wyprowadziłem 

się z Bestwiny, mimo, że jestem zameldowany. Wystąpiłem do gminy o przekwalifikowanie 

z ornego na budowlane to gmina przekwalifikowała tak, że 5 parcel i rolnicze następnie 5 

parcel i rolnicze. Kto miał w tym interes żeby mi utrudniać. Moi synowie mają duże tiry i 

płacą podatki do gminy a oni zagrodzili im drogę. Nie mówię, że Pan Wójt jest winy, bo 

zaczęło się to od Wójta Szypuły i tak się to ciągnie. 

 

Wójt – odniósł się do wypowiedzi Pana Jana Wiercigrocha. Mapka, którą przedstawił Pan 

Wiercigroch odnosi się do starego planu w studium, które państwo przyjęli w 2016 roku 
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wszystkie działki Pana Wiercigrocha są, jako działki budowlane. W obecnej procedurze 

zmiany całego planu zagospodarowania, która się kończy w tym roku o ile nie będzie uwag 

będą one zakwalifikowane, jako budowlane. Jeżeli chodzi o rozstrzygnięcie sądu sprzed 

kilku tam lat jest w mocy, geodeta sądowy nabił słupki graniczne, które zostały określone 

na etapie postępowania i w tym momencie Rada Gminy nie ma możliwości, kompetencji 

ani mocy prawa żeby ingerować. Jeśli się pan z tym nie zgadza to niestety pozostało tylko 

rozstrzygnąć to sądownie. 

 

Kierownik Alicja Grygierzec – skutkiem tego rozstrzygnięcia sądowego nie może być 

określenie granicy około, ono musi być precyzyjne, co do punktów i ich konkretnego 

położenia. Taka dokumentacja z tego postanowienia sądowego została wydana, ona jest 

prawomocna i znajduje się w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej w Bielsku-Białej, bo są 

to granice prawne. Każdy geodeta, który przyjdzie w teren musi później nanieść 

profesjonalnie z dokładnością do 10 cm, bo taka jest dokładność lokalizacji graniczników. 

Pan Wiercigroch złożył o podział na działki, ale geodeta będzie tego dokonywał w oparciu o 

dokumentację znajdującą się Ośrodku Dokumentacji. Jeżeli nie przyjmie tych granic nie 

będzie mógł dokonać podziału na działki budowlane. 

 

Ad 8.  

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

XXXVIII sesję Rady Gminy Bestwina w dniu 26 kwietnia 2018 roku. Sesja rozpoczęła się o 

godz. 1500, a zakończyła o godz. 1750. 

 

Protokolant  Przewodniczący Rady 

Joanna Grygierzec  Jerzy Stanclik 

 


