Bestwina, 28 maj 2018r.
BR.0002.5.2018
Protokół Nr XXXIX/2018
z sesji Rady Gminy Bestwina odbytej dnia 28 maja 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: Mariusz Solich i Magdalena Wodniak-Foksińska.
Protokół obejmuje uchwały Rady Gminy Bestwina od Nr XXXIX/294/2018 do Nr XXXIX/298/2018.
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,
Grzegorz Gawęda, Sołtys sołectwa Bestwina Teresa Paruch-Ryś, Sołtys sołectwa Kaniów Marek
Pękala, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Beata Szypka, Dyrektor Biblioteki
Publicznej Teresa Lewczak, 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 XXXVIII/2018 z dnia 26 kwietnia 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) emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
4) przyjęcia aktualizacji Programu Ograniczenia Emisji w Gminie Bestwina na lata 2017-2020
5) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bestwina z tytułu wykonania budżetu Gminy
Bestwina za 2017 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
XXXIX sesję VII kadencji Rady Gminy. Na podstawie listy obecności radnych stwierdził
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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).
Następnie poddał pod głosowanie porządek obrad, który w wyniku głosowania został przyjęty 13
głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Ad.3
Przewodniczący Jerzy Stanclik stwierdził, że protokół nr XXXVIII/2018 z sesji Rady Gminy
Bestwina z dnia 26 kwietnia 2018 roku sporządzony został prawidłowo i znajduje się do wglądu na
sali obrad, a na co dzień w Biurze Rady Gminy.
Zapytał radnych czy wnoszą uwagi do protokołu.
Do protokołu nie wniesiono uwag.
W wyniku głosowania protokół z sesji Rady Gminy Bestwina nr XXXVIII/2018 z dnia 26 kwietnia
2018 roku został przyjęty 13 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Ad.4
Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
Najważniejsze tematy:
 Dzisiaj odbył się odbiór asfaltowania trzech dróg gminnych: Podpolec, Borowej i Podlesie.
 Przegotowana została dokumentacja na asfaltowanie kolejnych dróg m.in.: Sosnowicka,
Rzeczna. W trakcie jest jeszcze kilka pozwoleń, które czeka na uzyskanie od Starosty tzw.
zgłoszenia. Po otrzymaniu tych dokumentów będzie ogłoszony przetarg, prawdopodobnie
będzie to miesiąc czerwiec.
 Zostało wybudowane rondo przy piekarni. Urząd gminy partycypował w kosztach budowy w
wysokości 550 tys. zł. – podpisana ze starostwem stosowna umowa.
 Odbyło się przekazanie samochodu ciężkiego dla jednostki OSP Kaniów przy okazji 110lecia tej jednostki i Dnia Strażaka.
 Dla jednostki OSP Janowice pozyskane zostało 300 tys. zł. na zakup średniego samochodu,
70 tys. zł. z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
 Otrzymaliśmy promesę poprzez Urząd Wojewódzki z MSW na remont ul. Gawlików, jest to
usuwanie skutków powodzi. Do 13 lipca musi być wybrany wykonawca i podpisana z nim
umowa. Dzisiaj został ogłoszony przetarg na to zadanie. Z tego samego programu starostwo
otrzymało również promesę na remont ul. Ludowej, terminy mają takie same jak gmina. Do
końca tego roku zadanie musi być wykonane i rozliczone.
 W trakcie są prace projektowe kanalizacji północnej części gminy, sołectwo Bestwina i
Janowice. W najbliższych tygodniach rozpoczną się wizyty projektantów w domach
mieszkańców w celu uzgodnienia poszczególnych podpięć.
 Odbył się już odbiór techniczny termomodernizacji Szkoły w Bestwince. Oficjalny odbiór tej
inwestycji odbędzie się w najbliższą środę.
 W trakcie realizacji jest program ograniczenia niskiej emisji.
 Na bieżąco wykonywane są remonty cząstkowe dróg gminnych.
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Brak dyskusji i uwag.

Ad. 5
Rada Gminy w składzie 13 radnych przystąpiła do rozpatrzenia projektów uchwał.
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,
Wójt poinformował zebranych, że jeżeli chodzi o wpf wprowadzane są 4 nowe zadania:
1. Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Witosa w Bestwinie.
2. Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Dankowickiej w Kaniowie.
3. Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Janowickiej w Janowicach.
4. Budowa bieżni lekkoatletycznej w Bestwinie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej
przy boisku sportowym.
Natomiast, zmiany w uchwale budżetowej dotyczą inwestycji wymienionych wcześniej. Na zadania
te nie będzie brany kredyt, tylko będą wyemitowane obligacje. Dlatego zmiany w tej uchwale
związane są przede wszystkim z emisją obligacji.
Pozostałe zmiany:
 Zwiększenie w dziale 600 czyli Transport i łączność w wysokości 931 959,00 zł. na inwestycje
związaną z przebudową dróg gminnych: ul. Rzeczna, Akacjowa i Sosnowicka.
 Gmina otrzymała z MSWiA promesę na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na realizację
zadania pn: Odbudowa drogi gminnej ul. Gawlików w wysokości 456 000,00 zł.
 W dziale 754 zwiększono o kwotę 300 000,00zł. na zakup średniego samochodu pożarniczego
w Janowicach
 W rozdziale szkół podstawowych zwiększono o kwotę 500 000,00zł. na inwestycję pn:
Modernizacja kuchni w ZSP w Bestwince, która będzie wykorzystywana dla wszystkich 4
placówek.
Pozostałe kwoty to drobne przesunięcia, które były omawiane na wspólnym posiedzeniu Komisji
Stałych.
 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,


Brak dyskusji i uwag.
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Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwał.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXIX/294/2018 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



Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwał.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXIX/295/2018 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 emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
Wójt, poinformował, że na sfinansowanie zadań inwestycyjnych gmina może wziąć kredyt lub
wyemitować obligacje. Emisja obligacji jest formą bardziej przyjazną samorządowi, jeżeli chodzi o
same koszty postepowania i ich obsługę. Proponowane obligacje dotyczą zadań inwestycyjnych i
przeznaczone będą na remonty dróg i na budowę 3 chodników.
 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy, 13 głosami „za”
tj. jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad
ich zbywania, nabywania i wykupu


Brak dyskusji i uwag.



Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXIX/296/2018 w sprawie emisji obligacji oraz zasad
ich zbywania, nabywania i wykupu, została przyjęta 13 głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu

4) Uchwała w sprawie przyjęcia aktualizacji Programu Ograniczenia Emisji w Gminie Bestwina
na lata 2017-2020,
Projekt uchwały omówił kierownik Referatu Pan Dominik Puda. Wyjaśnił, że aktualizacja polega na
tym, że wprowadzone zostają rzeczywiste ilości wymiany urządzeń tzn. kotłów opalanych węglem
w porównaniu z zeszłym rokiem. W ubiegłym roku w programie mieliśmy 22 kotły do wymiany, w
tym roku jest to 100 urządzeń. Kolejną rzeczą, która jest aktualizowana w programie tj. zwiększana
ilość montażu instalacji fotowoltaicznych w porównaniu z ubiegłym rokiem była to liczba 100,
natomiast w tym roku jest to liczba 156. Obie zmiany są konieczne do uzyskania spójności ze
składanymi wnioskami do Urzędu Marszałkowskiego i WFOŚiGW.
 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy, 13 głosami „za”
tj. jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji
Programu Ograniczenia Emisji w Gminie Bestwina na lata 2017-2020
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Brak dyskusji i uwag.



Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXIX/297/2018 w sprawie przyjęcia aktualizacji
Programu Ograniczenia Emisji w Gminie Bestwina na lata 2017-2020 została przyjęta 13
głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu.

5) Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bestwina z tytułu wykonania
budżetu Gminy Bestwina za 2017 rok,
Przewodniczący oddał głos Panu Łukaszowi Furczykowi Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej,
który odczytał uchwałę Komisji Rewizyjnej nr 1/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie
wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Bestwina za 2017 rok.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu.
Przewodniczący odczytał uchwałę nr 4200/I/106/2018 z dnia 27 kwietnia 2018r. I Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bestwina.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu.
 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy, 13 głosami „za”
tj. jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
Wójtowi Gminy Bestwina z tytułu wykonania budżetu Gminy Bestwina za 2017 rok,


Brak dyskusji i uwag.



Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXIX/298/2018w sprawie udzielenia absolutorium
Wójtowi Gminy Bestwina z tytułu wykonania budżetu Gminy Bestwina za 2017 rok, została
przyjęta 13 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do nin. protokołu.

Wójt podziękował za przyjęcie uchwały.
Ad 6. Informacje bieżące
1- Przewodniczący zwrócił się do radnych czy mają jakieś uwagi do sprawozdanie z realizacji
programu współpracy Gminy Bestwina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku
2017, które znajdowało się w biurze rady.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 12 do nin. protokołu.
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2- Przewodniczący Rady poinformował, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zgodnie z ustawą
o pomocy społecznej przedłożył do wglądu ocenę zasobów pomocy społecznej. Poinformował
jednocześnie, że sprawozdanie jest dość obszerne i składa się w dużej mierze z tabel. Następnie
zwrócił się do radnych czy mają uwagi, co do dokumentu, który był do wglądu w biurze rady.
Dokument stanowi załącznik nr 13 do nin. protokołu.
3- Przewodniczący Rady poinformował, że radni otrzymali do zapoznania się „Analizę gospodarki
odpadami komunalnymi za rok 2017”
Analiza stanowi załącznik nr 14 do nin. protokołu.
Kierownik Referatu Alicja Grygierzec poinformowała, że dokument jest opracowany obszernie.
Przygotowaniem jego zajmowała się Pani Joanna Czarnik, która zajmowała się również
przygotowaniem sprawozdania rocznego.
Radny Łukasz Furczyk – prośba o omówienie kwestię dotyczącą opłat, gdyż są opłaty wynikające ze
złożonych deklaracji (jest to pewna kwota), opłaty wniesione i opłaty niewniesione. Opłaty
niewniesione to ponad 100 tys., jest to duża kwota czy jest to do ściągnięcia.
Wójt – jeżeli chodzi o opłaty to wielokrotnie informowałem, że wynika to z niepłacenia przez
mieszkańców w terminie lub wcale. Zaległości są ściągane zgodnie z odpowiednimi procedurami.
Jeżeli wysyłane upomnienia nie skutkują uregulowaniem zaległości, sprawa kierowana jest to
właściwego Urzędu Skarbowego.
Radny Łukasz Furczyk – w analizie jest zapis dotyczący rozbudowy i modernizacji PSZOK-u o
wartości 300 tys. zł. Jaki ma być zakres tej modernizacji i kiedy to ma być wykonane?
Wójt – na chwilę obecną nie można odpowiedzieć na to pytanie. Gmina ma możliwość pozyskania
pieniędzy na rozbudowę czy modernizację PSZOK-u. Na pewno musi być opracowany projekt czy
koncepcja i dopiero po tym dokumencie będzie można mówić czy gmina będzie do tego zadania
przystępowała, gdyż nie są znane dzisiaj koszty tych prac.
Radny Grzegorz Kołodziejczyk – pytanie odnośnie liczby mieszkańców, bo w dokumencie na dzień
31 grudnia 2017 roku jest zameldowanych 11 800 mieszkańców a z deklaracji wynika, że jest 10 913.
Z czego bierze się ta różnica?
Wójt – różnica bierze się najczęściej z tego, że właściciel posesji deklaruje na deklaracji właściwą
liczbę mieszkańców a nie ilość zameldowanych osób. Jest to w miarę możliwości kontrolowane.
Radny Łukasz Furczyk – w dokumencie jest zawarta informacja o zakupionych kompostownikach,
które miały ograniczyć ilość odpadów zielonych. Czy jest kontrola tego i jaki skutek odniosła ta
akcja?
Wójt – jeżeli chodzi o pytanie o skutek to odpowiedź będzie jutro, gdyż po południu spotykam się z
przedstawicielami firmy, która obsługuje gminę. Posiadamy dane z PSZOK-a i ZGO.
Kompostowniki są kontrolowane i te posesje, które zostały w niewyposażone są wyrywkowo
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sprawdzane. Nie było przypadku, aby kompostownik, który został zabrany nie był odpowiednio
używany.
Radny Grzegorz Owczarz – czy jest szansa sprawdzić, czy mieszkaniec, który otrzymał
kompostownik wywozi trawę na PSZOK, czy jest możliwość weryfikacji.
Wójt – jest to do sprawdzenia, natomiast żaden regulamin nie mówi, że właściciel posesji, która
posiada kompostownik zakupiony przez gminę nie może wywozić swojej trawy na PSZOK. Jeżeli
ktoś ma dużą działkę to ten kompostownik nie starcza, o tyle jest to ograniczone. Nie ma możliwości
zabronić, że ten, kto ma kompostownik to już nie ma prawa wywieźć trawy na PSZOK. W akcji
kompostowniki chodziło o ograniczenie ilości odpadów zielonych na PSZOK-u.
Radny Łukasz Furczyk – skierował pytanie do Pani Alicji Grygierzec odnośnie pkt. 8 dotyczącego
recyklingu i normy, jaką osiągnęła gmina. Zapytał czy wartość ta stopniowo rośnie?
Kierownik Alicja Grygierzec – tak, coraz większe są wymogi w stosunku do recyklingu. Nie
dostosowanie się do norm ogłoszonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska skutkuje płaceniem
kar. Nastąpiła teraz zmiana w sposobie segregowania, w chwili obecnej są trzy wydzielone frakcje i
jakość tych odpadów w żółtym worku wzrosła.
Zasygnalizowała również, że trwają prace nad kolejną zmianą przepisów o utrzymaniu porządku i
czystości w gminach gdzie wywołany zostanie kompostownik, jako rzecz, która będzie deklarowana
w deklaracji, wówczas będzie to bardzie przejrzyste oraz zwiększy kontrolę nad ilością składowania
odpadów biodegradowalnych.
4- Przewodniczący odczytał pismo otrzymane od Pani Małgorzaty Pępek Posła na Sejm RP w
sprawie Dnia Samorządu Terytorialnego.
Pismo stanowi załącznik nr 15 do nin. protokołu.
Ad 7. Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich.
W ramach wniosków i zapytań radnych, głos zabrali:
Przewodniczący Rady – zwrócił się z zapytaniem, jak wygląda realizacja wniosku rady sołeckiej z
Bestwiny w sprawie wybudowania przystanku dla miejskiego autobusu naprzeciwko zamku w
Bestwinie. Jakie są działania Urzędu w tej sprawie i kiedy ten problem zostanie rozwiązany.
Wójt – na dzień dzisiejszy wykonywane są prace dokumentacyjne, ponieważ zatoczka autobusowa
będzie leżała w ciągu drogi powiatowej, własnościowo na terenie powiatu. Po przygotowaniu
dokumentacji będzie można przystąpić do robót wykonawczych. Jeżeli nie będzie żadnych kłopotów
z zatwierdzeniem projekt to pod koniec miesiąca sierpnia będzie można rozpocząć jego realizację.
Radny Łukasz Furczyk – zapytał o sprawę poruszaną na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych
dotyczącą cennika na ośrodku sportów wodnych oraz czy zostały uwzględnione uwagi, co do osób
niepełnosprawnych.
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Wójt – tak, zostały uwzględnione. Osoby niepełnosprawne będą mieć wejście za darmo.
Radny powiatowy Jan Stanclik – na początku pogratulował Wójtowi uzyskania absolutorium za 2017
rok. W imieniu mieszkańców Janowic, szczególnie ulicy Podlesie i Borowej serdecznie podziękował
za wykonanie nowej nakładki asfaltowej.
Sołtys Marek Pękala – Zaczyna się okres letni, wakacje, na Set w Kaniowie przyjeżdża coraz większa
ilość ludzi i samochodów, mam taka prośbę i propozycję. Po rozmowach z przedstawicielami policji
w Czechowicach prośba jest żeby znaki zakazu zatrzymywania na drodze dojazdowej do SET-a
ustawić po oby dwóch stronach drogi. W związku z tym, że droga na okres letni jest drogą
jednokierunkową to na drodze jednokierunkowej powinny stać dwa znaki, bo z tego, co policjanci
mówią, przy interwencjach kierowcy mówią, że „po naszej stronie znaku nie ma” i mogą tam stać.
Druga sprawa to pytanie w związku z problemami z ul. Ludową, czy są jakieś nowe informacje
odnośnie problemów z właścicielem jednej z posesji.
Wójt – jeżeli chodzi o ul. Ludową inwestorem jest starostwo powiatowe i przedstawiciele starostwa
rozmawiali z właścicielem, a więc trzeba ich zapytać. Natomiast, jeżeli chodzi o znaki zakazu na
wjeździe na ul. Żwirową, były stawiane na wyraźne polecenie i wyznaczenie, jakie znaki mają być
postawione oraz zaakceptowanie tego projekt ruchu na czas wakacyjny policji, więc dziwi mnie to,
że Panowie mówią zupełnie, co innego. Niemniej zwrócimy się jutro jakby to mogło wyglądać.
Radny Łukasz Furczyk – zwrócił się z pytaniem, kiedy zostanie zamknięta sprawa basenu na terenach
rekreacyjnych w Kaniowie, tej dziury w ziemi.
Wójt – informowałem już kilkukrotnie, że w okresie wakacyjnym kopalnia, bo to ona jest sprawcą
tych skód wchodzi na roboty zgodnie z harmonogramem.
Pan Jacek Kosmaty – Panie Przewodniczący, Panie Wójcie mamy dzisiaj 28 maja, podaję tę datę, bo
chcę zapytać czy ta inwestycja – rów przy ul. Leśnej Pan uważa za zakończoną, czy ona jest
kontynuowana.
Wójt – 30 maja, bo w czwartek mamy święto będziemy tam mieli spotkanie z wykonawcą i jeżeli ten
zakres, który miał na zleceniu jest wykonany, to uważam to za wykonaną, natomiast, jeżeli nie to ma
jeszcze 2 dni na to żeby to zrobić.
Pan Jacek Kosmaty – mówię, bo niezależnie od wszystkiego ja i tak dziękuję szczególnie Panu
kierownikowi, bo on tam dokładał starań żeby ten rów wyglądał tak jak wygląda i myślę, że jest to
chyba najładniejsze 50 metrów rowu w naszej gminie w tej chwili. Niezależnie od wszystkiego, jeśli
to nie jest jeszcze zakończone to mam taka prośbę, ponieważ mam tam jeszcze dwie, trzy uwagi i
myślę, że to już zamknie sprawę całkowicie. W każdym bądź razie dziękuję, moje … byłyby jeszcze
dźwięczniejsze gdyby nie to, że czekałem na te 50 metrów rowu 8 lat. W międzyczasie trzykrotnie
zostałem między innymi przez brak tego rowu zalany, a raz doprawdy poważnie. W każdym razie
sprawa myślę, że jest załatwiona przynajmniej po części, bo rów gdzieś tak sięga do połowy ul.
Leśnej, myślę, że na lata. Druga kwestia to też moje pytanie: Panie Wójcie czy ulica Krakowska to
ulica powiatowa?
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Wójt – tak
Pan Jacek Kosmaty – no tak myślałem, pytam nie bez przyczyny, bo Państwo nie wiecie zapewne,
ale ostatnio troszeczkę korespondowałem z Panem Wójtem i między innymi zwróciłem uwagę na
nasze rowy przy niektórych ulicach, bo to jest tylko fragment naszej miejscowości w zasadzie
sięgający też o ułamek Janowic. Ja sobie pozwolę przeczytać odpowiedź Pana Wójta, którą w tej
sprawie dostałem: Dziękuję za interwencję dotyczącą rowów i korytek przekażę ją oczywiście do
zarządcy dróg, bo głównie podnosi Pan problemy dotyczące ulic powiatowych, zarządu dróg
powiatowych w Bielsku a także radnych rady powiatu. Proszę uwierzyć nie muszę zgadywać, bo
wbrew Pańskiemu mniemaniu gminę znam nieźle i również nie tylko samochodem, ale i na rowerze
i pieszo się przemieszczam. Zaznaczam również, że gmina Bestwina to także Janowice, Bestwinka i
Kaniów chodź rozumiem Pana troskę o stan rowów najbliższej Pana okolicy, wszak koszula bliższa
ciału. Co do dróg proszę oczywiście o sugestie, niemniej wiem, że coraz ciężej będzie znaleźć ich
cały album, bo musi Pan przyznać mam nadzieję, że nie ze smutkiem, iż na bieżąco poprawia się stan
naszych dróg poprzez wykonywanie na nich nakładek asfaltowych. Zapewniam, że na każdą Pana
sugestię wnikliwie się pochylam.
Pytałem, dlatego o tę drogę powiatową, bo analizując protokół, to jest protokół notabene to też takie
pytanie techniczne, ponieważ widzę, że Państwo zatwierdzacie na każdej kolejnej sesji protokół z
poprzedniej sesji, tak?
Przewodniczący Rady – tak
Pan Jacek Kosmaty – więc jak to jest, że na stronie internetowej urzędu gminy znajduje się do wglądu
tylko jeden protokół, mianowicie jest to protokół z sesji z 19 lutego 2018 roku, to tak na marginesie.
Ale z tym protokołem właśnie, o którym wspomniałem jest tam ustawa w sprawie przejęcia na
podstawie porozumienia zadań dotyczących zarządzania publicznymi drogami powiatowymi
leżącymi w granicach administracyjnych gminy Bestwina, wójt gminy wyjaśnił, że uchwała ta
przyjmowana jest corocznie, dotyczy wykaszania przez gminę poboczy dróg powiatowych na terenie
gminy. Uchwała jest konieczna by podpisać z powiatem stosowne porozumienie itd. itd. Państwo
oczywiście tę uchwałę zatwierdziliście i ona rozumiem, że weszła w życie, więc nie wiem, nie chce
tutaj dyskutować jak to jest z tymi rowami i drogami. Natomiast nie korespondowałem dalej, bo
uznałem, że to w zasadzie nie ma specjalnie sensu. Chce Państwu powiedzieć tak, że nie chodzę po
wsi i nie robię zdjęcia każdej dziury. Otóż codziennie mam taką trasę, którą przemierzam to jest trasa,
ponieważ nie mogę przemierzać lasu, do tego jeszcze za chwilkę nawiążę, to niestety musze się
poruszać drogami publicznymi. Są to drogi bestwińskie i zahaczając o Janowice tak jak
wspomniałem, notabene jest tam też ulica Podlasie (Podlesie), z całym szacunkiem Panie radny nie
wiem czy Pan oglądał tą drogę po wykonaniu tej inwestycji, ja taki szczęśliwy bym nie był, ale, do
czego zmierzam, zrobiłem sobie takie małe resume, są to drogi tylko na tej mojej trasie i to
fragmentarycznie, bo niestety nie przemierzam ich całościowo. Pozwolę sobie to złożyć do protokołu
i chciałbym, żebyście Państwo ewentualnie to przejrzeli i z tym się zapoznali, ponieważ myślę, że to
się przyda odpowiednim służbom. Jest to coś w rodzaju takiego remanentu właśnie bestwińskich
rowów i bestwińskich dróg, niestety tylko na trasie mojego marszu, więc traktuję to bardzo
wybiórczo, ale nie mniej jest i bardzo bym prosił, jeśli się Państwo nad tym pochylą to myślę, że to
tylko poprawi sytuację. Jest, co poprawiać niech mi Państwo wierzą, myślę także w kontekście tej
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nowej inwestycji, o której Państwo wspominaliście, ja tak pozwoliłem sobie również parę zdjęć
pstryknąć, myślę, że jest to oczywiście do obejrzenia.
Płyta CD stanowi załącznik nr 16 do nin. protokołu.
Ale nie z tym tutaj w zasadzie przyszedłem. Proszę Państwa państwo na początku kadencji
składaliście ślubowanie: wierny Konstytucji i prawą Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję uroczyście
obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i
jej mieszkańców. Jeszcze raz powtórzę to, co dla mnie tutaj istotne: wierny Konstytucji i prawu
Rzeczypospolitej, czyli rozumiem, że ta ustawa, czyli ustawa o samorządzie gminnym stanowi prawo,
tak? Na podstawie tej ustawy sporządziliście Państwo w 2016 roku Statut Gminy i w tym statucie też
oczywiście podajecie tutaj odpowiednie artykuły, nie będę cytował, w tym, statucie rozumiem, że to
też stanowi prawo, co prawda prawo lokalne, ale prawo, tak?
Przewodniczący Rady – oczywiście typu lokalnego
Pan Jacek Kosmaty – więc w tym prawie w rozdziale 5 zapisaliście Państwo (rozdział dotyczy
radnych) następujący tekst: prawa i obowiązki radnych określa ustawa to jest § 84 ust.1 i 2, radni
utrzymują stałą więź z mieszkańcami gminy i ich organizacjami po przez: informowanie
mieszkańców o aktualnej sytuacji Gminy, upowszechnianie uchwał i przedsięwzięć rady,
konsultowanie spraw i projektów uchwał Rady, informowanie mieszkańców o swojej działalności w
Radzie. Radni (to jest ust.3) winni informować mieszkańców o miejscu i czasie bezpośredniego
kontaktu z nimi, jeszcze raz radni winni informować mieszkańców o miejscu i czasie bezpośredniego
kontaktu z nimi. Ja przejrzałem stronę internetową w tym fragmencie, który dotyczy Rady Gminy,
przyznam bardzo fajne zdjęcia, natomiast tak, tylko u 6 radnych znalazłem informacje o tym, że pełnią
dyżury i kiedy te dyżury pełnią. U pozostałych radnych w ogóle brak takich danych. W związku z
tym, ponieważ chciałem się skontaktować z radną ze swojego okręgu, a podawała, nie pełni tego
dyżuru, podawała tylko adres poczty elektronicznej, niestety nie ma mojej Pani radnej dzisiaj, ale
pozwolę sobie jednak to zacytować. 20 marca, przepraszam nawet wcześniej 13 listopada wysłałem
do Pani Radnej na adres, który podaje na stronie internetowej taka informację: „Szanowna Pani
Radna, od kilku lat próbuję rozwiązać problem wykonania rowu przy ulicy Leśnej, jak dotąd
nieskutecznie, niestety na stronie internetowej urzędu gminy nie znalazłem informacji o pełnionych
przez Panią dyżurach w związku z tym, wysłałem informacje na adres poczty elektronicznej, który
tam znalazłem w sprawie, o której wspominam na wstępie chciałbym z Panią porozmawiać
osobiście”. Cytuję to w całości i mówię o tym, ponieważ na ten e-mail nie było żadnego odzewu,
zupełnie żadnego, ja w zasadzie tego nie powtarzałem, ale wiem, że ten e-mail doszedł, bo takie
potwierdzenie miałem. 20 marca tegoż już roku wysłałem e-maila do Pana Grzegorza Owczarza,
ponieważ też nie znalazłem informacji o pełnionych dyżurach, tylko ta informacja dotycząca adresu
poczty elektronicznej: „Szanowny Panie Radny z informacji zamieszczonych na stronie internetowej
urzędu gminy Bestwina wynika, że pełni Pan funkcję Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gminy,
Ochrony i Kształtowania Środowiska, w związku z powyższym proszę o przekazanie mi informacji,
kiedy planowane jest najbliższe posiedzenie kierowanej przez Pana komisji. Zamierzam uczestniczyć
w tym posiedzeniu poruszając zagadnienia związane z ochroną środowiska na terenie naszej gminy”.
Także cytuję w całości, ponieważ żadnej odpowiedzi nie otrzymałem, więc zastosowałem pewien
blef, mianowicie 20 marca, czyli tego samego dnia wysłałem ponowny e-mail do mojej Pani radnej,
to jest Pani Wodniak, żeby była jasność, mówię tutaj o swoim okręgu. Blef polegał na tym, że
napisałem, że chcę uczestniczyć w Komisji zdrowia, ja mówię tutaj w skrócie, bo akurat ta kwestia,
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jeżeli chodzi o nią najbardziej mnie interesowała. Odczekałem parę dni, ale w końcu się udało,
dokładnie tydzień, po tygodniu dostałem odpowiedź, że taka Komisja się odbędzie i otrzymam
informacje o jej terminie. Więc otrzymałem taka informację, w posiedzeniu uczestniczyłem niektórzy
z Państwa wiedzą, bo też mieliśmy okazję się spotkać, nie chciałem przeciągać, więc rozdałem
Państwu pewne materiały. One dotyczyły właściwie takiego zlepka spraw i całościowo przekazałem
ten materiał Panu Przewodniczącemu natomiast wyrywkowo materiały dostała Pani Przewodnicząca
Wodniak, nie ma jej, więc to sobie darujemy, będzie okazja być może zapytać jeszcze, kiedy indziej.
Dotyczyło to kwestii funkcjonowania Ośrodka Zdrowia, ale nie tylko, ale głównie spraw związanych
ze zdrowiem. Przekazałem też Panu Przewodniczącemu Owczarzowi, bo blef polegał na tym, że
właśnie wcześniej sobie sprawdziłem, kto jest członkiem tej komisji i okazało się, że są tam wszystkie
osoby, które byłyby mi bardzo niezbędne i potrzebne, dlatego na tej komisji się znalazłem. Jeśli
chodzi o materiał, który przekazałem Panu, acha w ogóle to ten materiał nazwałem sobie sprawy do
załatwienia pilne. Dotyczyły one ochrony środowiska na terenie naszej gminy i dotyczyły lasu
bestwińsko-janowickiego. Chciałem Pana radnego zapytać, ponieważ minęło no już sporo ponad
miesiąc od tego spotkania:, co w tej sprawie uczyniono?
Radny Grzegorz Owczarz – w sprawie lasu mieliśmy tu komisję jeszcze zanim Pan podjął ten temat,
był tu Pan Nadleśniczy i rozmawialiśmy na temat wyrębu lasu i tu się tłumaczył, w jaki sposób jest
gospodarka lasu prowadzona, zanim Pan podjął temat. I jeszcze jedną mam uwagę Pan się mija z
prawdą, bo Pan mówi, że Panu nie odpisałem pisemnie, ale osobiście Panu potwierdziłem, Pan nie
zaprzeczy, że otrzymałem tego e-maila i jeśli będzie komisja dotycząca ochrony środowiska to Pana
o tym powiadomię. Jest to prawda?
Pan Jacek Kosmaty – jest to prawda, tylko odpowiedział mi Pan wtedy, kiedy pojawiłem się na
Komisji. Pan nie dał mi żadnej odpowiedzi, komisja była 23 kwietnia bodajże czy jakoś tak, a e-maila
wysłałem do Pana miesiąc wcześniej, z całym szacunkiem Panie Radny. A gdybym nie przyszedł na
tę Komisję, to, co by się stało. No właśnie, nic by się nie stało.
Radny Grzegorz Owczarz – jeśli dobrze Pana słuchałem, Pan oczekuje od radnych żeby kontaktowali
się ze swoimi wyborcami w swoich okręgach, tak?
Pan Jacek Kosmaty – nie wdajmy się w dyskusję, ja przeczytałem prawo, które Państwo stworzyliście.
Oczywiście jak najbardziej, nie chodzi o swoje okręgi, Państwo reprezentujecie całą naszą Gminę, a
Pan jest Przewodniczącym konkretnej Komisji. W sprawie funkcjonowania tej Komisji, a konkretnie
kwestii związanych z środowiskiem naturalnym chciałem z Panem rozmawiać, czy też rozmawiać z
komisją.
Radny Grzegorz Owczarz – ale w tym momencie w żaden sposób nie jest Pan w stanie zarzucić, że
Pana nie informuje o tym, że jeśli będzie Komisja. Ja nie mam obowiązku urzędowego do 14 dni
Panu odpowiedzieć, tak lub nie na piśmie. Mam taki obowiązek?
Pan Jacek Kosmaty – Pana nie obowiązuje prawo administracyjne?
Przewodniczący Rady – nie.
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Pan Jacek Kosmaty – podstawowy termin administracyjny to 30 dni na udzielenie odpowiedzi i ja
myślę skoro nie podaje Pan miejsca dyżuru to po to Pan podaje tę pocztę. Może inaczej Panie Łukaszu
zwracam się do Pana Łukasza Furczyka Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, z Panem też
korespondowałem, prawda? Zgadza się? Kiedy dostał Pan e-maila ode mnie, co Pan zrobił?
Radny Łukasz Furczyk – odpisałem Panu
Pan Jacek Kosmaty – odpisał Pan tego samego dnia, żeby była jasność. To nie ma znaczenia w tej
chwili. Rozumiem, że jeśli chodzi o to, co Panu przekazałem to tyle ma mi Pan do powiedzenia, tak?
Na te dwie sugestie, które zawarłem w tym materiale. Panie Radny, bo pytam.
Radny Grzegorz Owczarz – odpowiadałem Panu, była rozmowa tutaj z Nadleśniczym. Na dzień
dzisiejszy to z tego, co wiem to sytuacja w lesie się nie zmieniła i w tej chwili oprócz Pana sugestii
na temat lasu janowickiego nie otrzymałem więcej żadnych. Tak, że, wie Pan, dla mnie pilne, tam
było więcej (mam przy sobie to pismo od Pana) na temat informacji w kościołach itd. To niech Pan
powie o wszystkich punktach, które tam zostały wyczytane, bo Pan się w tym momencie skupia …
Pan Jacek Kosmaty – nie, ja to nie będę czytał, bo zabrałoby to zbyt wiele czasu, a nie w tym rzecz
żeby się spotkać i dyskutować. Panie Przewodniczący Panu także przekazałem całość tych materiałów
podobnie jak Panu Wójtowi, proszę Państwa, żeby była jasność. Spotkałem się na przestrzeni
ostatnich kilku lat, miesięcy, czyli od października do kwietnia br. sprawdziłem sobie 4 razy z Panem
Wójtem, 3-krotnie z Panem Przewodniczącym. Za każdym razem poruszałem kwestie bestwińskiego
lasu i kwestie ochrony środowiska, żeby było ciekawiej spotkałem się też z Panią Kierownik w tej
sprawie. Dysponuję całkiem … materiałem, więc dyskusja też w tej chwili wydaje się mi
bezprzedmiotowa, ponieważ uznałem, że są to sprawy ważne. Z Panem Wójtem spotkałem się po raz
pierwszy w tej sprawie i przekazałem mu to pismo 20 marca, 23 kwietnia, też uznałem, że minął
termin administracyjny spotkałem się z Panem Wójtem ponownie. W zasadzie nie zrobiono w tej
sprawie nic, ja mam takie pytanie: czy Państwo widzieliście zdjęcia, które zrobiłem w bestwińskim
lesie? Proste pytanie, przekazałem je Wójtowi 20 marca z prośbą o tym, żeby radni też się z nimi
zapoznali. No proste pytanie: oglądaliście Państwo te zdjęcia czy nie. Jeśli nie, to składam również
do protokołu, to jest z marca.
Płyta CD stanowi załącznik nr 17 do nin. protokołu.
Radny Grzegorz Owczarz – ja mam takie pytanie, czy Pan podjął jakoś rozmowę z dyrekcją lasu, oni
są właścicielami.
Pan Jacek Kosmaty – do tego zmierzam, nie zgodzę z Panem Panie Przewodniczący Komisji,
ponieważ, widzi Pan ja mam już taki zwyczaj, że jeśli się czymś zajmuję to staram się już to robić
bardzo dogłębnie. Mam dokument, to jest Państwa dokument Państwo żeście to zatwierdzili. Nazywa
się to Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bestwina na lata 2014-2018 z perspektywą do roku
2022, i tu jest, to jest Państwa dokument, ja już nie będę go oczywiście czytał, ale jest tu właśnie
mowa o zasobach przyrodniczych, jest tutaj też mowa o lesie, jest tutaj mowa o znaczeniu tego lasu.
A teraz, ponieważ Pan Przewodniczący zadał mi pytanie, co ja zrobiłem, otóż zrobiłem. Jakieś dwa
tygodnie temu spotkałem się z Panem Nadleśniczym Kobarskim właśnie w nadleśnictwie. Był bardzo
zdziwiony, kiedy zobaczył tam takiego żuczka, który przedstawił się tylko, jako mieszkaniec gminy,
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stwierdził, że, to znaczy zapytał zaskoczony, jakim cudem go tutaj znalazłem skoro nie znalazł go
żaden radny, ani Przewodniczący, mówię o Lasach Państwowych, mówię o siedzibie.
Radny Jerzy Borutka – co Pan opowiada, mieliśmy spotkanie…
Pan Jacek Kosmaty – proszę Państwa, więc ja mam taki dziwny zwyczaj, ponieważ właśnie można
się przekrzykiwać, można sobie wiele rzeczy wmawiać, mam taki dziwny zwyczaj, że kiedy
rozmawiam z przedstawicielami władzy nagrywam tę rozmowę. Więc bardzo łatwo to po prostu
zweryfikować, co, gdzie, kiedy powiedział. Pana Kobarskiego te rozmowę też oczywiści
zarejestrowałem, rozmawialiśmy sobie dość długo, bo ponad 80 minut i stwierdził, że wiele rzeczy
jest do zrobienia np. w kontekście tego, co sugerowałem na którymś tam zebraniu wiejskim parę lat
temu w kontekście uporządkowania pięciu alej tzw. Mówił, że jest możliwość wybudowania parku,
wytyczenia nawet ścieżek, którymi po tym lesie można by było się poruszać, bo ten las jak zobaczycie
sobie te zdjęcia jest kompletnie zdewastowany. Ja też nie wymyślałem sobie jakiegoś tak specjalnego,
specjalnej trasy marszu, tylko zrobiłem zdjęcia na trasie, którą zawsze chodziłem na spacer z
rodzicami, ze swoimi dziećmi. Teraz nie ma żadnej możliwości żeby tam przejść, ja przemieszczając
się tym terenem, zresztą jest takie ostatnie zdjęcie pokazujące buty, w jakich się musiałem
przemieszczać. Tak ten las wygląda na chwilę obecną, w każdym bądź razie szanowni Państwo, żeby
się tutaj nie przekomarzać powtarzam dysponuję konkretnymi materiałami, więc są one do
weryfikacji. Nadleśniczy Kobarski stwierdził, że jest gotowy do takich rozmów, ale inicjatywa musi
wyjść od gminy. Ja mam w tym materiale dotyczącym lasu, tam chyba na początku są trzy zdjęcia
pokazujące, bo rozmawialiśmy o czymś takim w rodzaju takiej altanki, ja o tym mówiłem na zebraniu
wiejskim ładnych parę lat temu. Pokazane są kosze, ponieważ i Państwo, i Państwo mówię tu o Radzie
Sołeckiej, i Pan Nadleśniczy twierdził, że bardzo ciężko jest utrzymać porządek i te śmieci w koszach.
Ja tydzień temu byłem na Szlaku Orlich Gniazd i tam trafiłem do tzw. Doliny Wodącej, tam jest
zrobione zdjęcie, to jest bardzo podobne miejsce do naszych alej w rejonie janowickim. Tam zrobiłem
zdjęcie tej altanki i śmieci, i o dziwo śmieci były albo w koszu, a jeśli już nie były w koszu, bo nie
było na nich miejsca leżały pod koszem, więc generalnie rzecz biorąc myślę, że wiele rzeczy można
zrobić. Ja powtarzam, ja nie chcę się tutaj przekomarzać, co było, kto z kim rozmawiał. Ja
rozmawiałem 2 tygodnie temu, powiedziałem Panu Kobarskiemu, że będę na tej sesji i powiem o tym,
o czym on mówił mnie. Stwierdził jednoznacznie, że jest w stanie, zresztą pokazywał przykłady wielu
gmin, z którymi się dogadał w podobnych kwestiach. Więc myślę, że jest to do zrobienia także i tutaj.
Proszę Państwa ja już oczywiście powoli kończę, wiem, że się Państwo cieszycie, ale tak, zacząłem
od tego Statutu Gminy nie bez przyczyny, ponieważ powiem tak, ja mogę się spotykać, bardzo fajnie
się rozmawia i z Panem Wójtem, i z Panem Przewodniczącym tylko z tych rozmów niewiele wynika.
Ja czekałem bardzo długo, poczekam jeszcze miesiąc mam nadzieję, że Państwo jakieś działania
konkretne podejmiecie także w kontekście tego, co piszę tam o ochronie środowiska. To są bardzo
proste rzeczy do zrobienia, niektóre bardzo proste np. wydzielenie numeru telefonu do kontaktów w
sprawie zgłaszania różnego rodzaju interwencji. Ponieważ nawiązałem do tego Statutu powiem tak,
podsunął mi on pewną myśl. Ja złożyłem w sekretariacie urzędu stosowne pismo kierowane do Pana
Przewodniczącego, zresztą taką informację przesłałem także poczta elektroniczną. Przygotowałem
dla Państwa ankietę, taką ankietę dotyczącą pracy radnego w mijającej kadencji. Bardzo prosta rzecz,
można się tam oczywiście pochwalić, jest tam też pytanie o mój największy sukces, moją największą
porażkę, są też pytania o inne oczywiście kwestie. Proszę potraktować, chciałbym, żeby się to
znalazło w protokole, że ta moja ankieta i to moje zapytania są formułowane w ramach dostępu do
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informacji publicznej. Ja myślę, że Państwa działania są publiczne, więc nie ma się czego wstydzić,
wystarczy tylko odpowiedzieć na kilka prostych pytań, które się tam znalazły. Więc jeszcze raz
podkreślam kieruje to jako zapytanie publiczne, powiem też tak nie chciałbym, żebyście Państwo
odbierali to broń boże jako szantaż. Ja naprawdę poczekam jeszcze miesiąc, skoro czekałem tak długo
i liczę na konkretne działania właśnie w kontekście bestwińskiego lasu, bo tej sprawy nie odpuszczę
tak jak zresztą Panu Wójtowi powiedziałem i sprawy ochrony środowiska, ale tak na bardzo
poważnie. Nie tak żebyśmy się przekomarzali, bo to nie ma sensu, tam są naprawdę proste rzeczy do
zrobienia i można je zrobić. Więc w zasadzie tych spraw do poruszenia byłoby multum proszę
Państwa, ale zostało nam jeszcze parę sesji gminy, myślę że to tak dobra pora żeby rozpocząć
podsumowywanie kadencji, która mija. Bardzo dziękuję panu Panie Przewodniczący za udzielenie
głosu.
Wójt – Panie Jacku proszę, aby Pan nas jeszcze nie opuszczał, bo co prawda większość wypowiedzi
dotyczyła Państwa radnych i też Pana Kobarskiego, i może od tego zacznę, że proszę uwierzyć
niezależnie od tego, co mówił Pan Kobarski on tutaj był i te 15 osób wiedziało i słyszało, i jest
zaprotokołowane to, co pan nadleśniczy mówił. Proszę uwierzyć, wypowiem się tu w imieniu radnych
powiatowych, że również spotkanie z panem nadleśniczym Kobarskim dotyczące może nie
bezpośrednio wycinki w lesie, ale co za tym idzie, czyli degradacji dróg, którymi ciężkie samochody
wyjeżdżają, rowów itd. były w powiecie poruszane. Proszę uwierzyć, że Pan Kobarski jest mimo
wszystko nadleśniczym i jakieś tam dyspozycje, które on może wydać mam nadzieję są wiążące i nie
mówił nam żeby nas zbyć. Bo Panu przedstawiono rzekomo, bo nie widziałem, nie słyszałem tego
nagrania, że w zasadzie to tam się da wszystko zrobić.
Pan Jacek Kosmaty – nie rozumiemy się Panie Wójcie
Wójt – inaczej, że są pewne rzeczy, które od ręki dałoby się zrobić.
Pan Jacek Kosmaty – nie od ręki, proszę mi nie wtykać słów, które nie powiedziałem.
Wójt - natomiast zarówno to, co Pan Kobarski (jest nagrywane, więc przepraszam, jeżeli coś
powiedziałem nad) na spotkaniu tutaj jak i w powiecie Pan Kobarski mówił wręcz odwrotne. Łącznie
z tym, Panie Jacku, że lasy państwowe poprzez działanie wycinkowe drzewa, sprzedaż tego drzewa
itd. miały fundusz i miały być rzekomo przez nich naprawione drogi, co prawda nie gminne, bo tam
tylko jedną jeździli gminną, ale drogi powiatowe ul. Kubika, ul. Szkolna i okazało się, panowie radni
powiatowi chyba potwierdzicie, że nie będzie ani złotówki na naprawę tych dróg. Więc nie wiem i na
ten temat kończę, bo faktycznie
Przewodniczący Rady – żeby uzupełnić, kilka lat temu jeszcze leśnicy mieli specjalny fundusz
naprawy dróg. Dwa czy trzy lata temu ówczesny rząd szukając pieniędzy wszedł im na konto, zabrał
i wobec tego leśnicy się wycofali ze swoich wcześniejszych zobowiązań.
Wójt – natomiast ja bym się chciał odnieść do dwóch pierwszych punktów, mianowicie nagrania czy
wydruku z protokołu dotyczącego administrowania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania
zieleni a stanem tychże rowów. Panie Jacku porozumienie, które mamy z powiatem, mamy go od lat
kilku dotyczy tylko wykaszania poboczy przy tych drogach. Dostajemy od powiatu na to 20 tys. zł.
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na całą gminę, natomiast to co Pan przedstawił na zdjęciach, czyli potrzebę korygowania tych rowów,
potrzebę modernizacji np. rowu przy ul. Szkolnej gdzie te płytki są już, że tak powiem powalone czy
opadły. Nie leży to w kompetencjach tego porozumienia i jest zadaniem bieżącym starostwa tak jak
Panu powiedziałem zaraz po rozmowie te kwestie łącznie ze zdjęciami zostały do nich przesłane. Co
zrobiono to już jest inny temat, natomiast tu chcę wyjaśnić, że my ze starostwem podpisujemy umowę
nie na utrzymanie rowu, tylko wykaszanie tego pasa drogowego również przy drogach powiatowych
skoro to już robimy przy gminnych.
Pan Jacek Kosmaty – zdjęcia dotyczą głównie dróg gminnych
Wójt – nie tylko, natomiast jeżeli chodzi o kwestie ul. Podlesie i przypuszczam o którym odcinku Pan
mówi, śmieszne, kuriozalne ale prawdziwe, po prostu właściciel, bo to jest na prywatnej własności
(myślę, że mówi Pan o tym trójkącie)
Pan Jacek Kosmaty – nie, nie ja mówię o całości, wie Pan wychodzę z założenia takiego, Państwo
dysponujecie publicznymi pieniędzmi, więc te pieniądze powinny być naprawdę 10 razy przeliczane
zwłaszcza, że mamy ich tak mało według Państwa dyskusji dotyczącej budżetu i 10 razy sprawdzane
jak to jest wydawane. Ja już nie będę mówił o nieszczęsnym kawałku rowy tym gdzieś tam koło mnie,
bo z całym szacunkiem rozmawiałem z Panem kierownikiem kilkukrotnie i cytuję słowa Pana
kierownika: rzeczywiście jest tak, że ta inwestycja wygląda jakby firma budowała wieżowiec, bo
zaczęli 23 kwietnia, dzisiaj jest 28 maja i w moim odczuciu ta inwestycja, zresztą Pan sam to przed
chwilą potwierdził nie jest jeszcze dokończona. Natomiast, jeśli chodzi o ul. Podlesie wie Pan ja nie
jestem budowlańcem, nie jestem drogowcem ale parę rzeczy w życiu robiłem i dziwi mnie, zresztą to
na zdjęciach pokazałem tam są fragmenty z 20 centymetrową nakładką asfaltu. Tam są fragmenty
gdzie oczywiście, ponieważ podniesiono drogę o 20 cm to trzeba było coś zrobić z poboczem, bo
ktokolwiek by się tam poruszał to by spadł, więc tam położono kamień, taki gruby kamień, na ten
kamień naniesiono w pierwszej wersji taki rzadszy tłuczeń to oczywiści ubito, no ale szanowni
Państwo to po prostu sobie skacze, to wszystko gdzieś tam pracuje, więc potem położono jeszcze taką
nakładkę asfaltową, na to ułożono cieniutki kamień i ten kamień, nie wiem czy to deszcz, czy to
samochody rozjeździły. Proszę się tam przejechać i zobaczyć jak ta droga wygląda. Nie wiem czy
ona jest żwirkowana, czy ona jest asfaltowana. Więc mówię ja nie jestem specjalistą, ale powtarzam
jeszcze raz wydajecie Państwo (mam nadzieję, że to też jest nagrywane) publiczne pieniądze. Więc z
całym szacunkiem odnoszę się jeszcze raz do tego nieszczęsnego rowu, Panie kierowniku ile razy u
Pana interweniowałem w tej sprawie.
Kierownik Mariusz Szlosarczyk – wiele razy.
Pan Jacek Kosmaty – wiele razy na przestrzeni miesiąca w kontekście 50-cio metrowego rowu
szanowni Państwo. 50-cio metrowego rowu i on jest jeszcze do poprawki a co jest najgorsze ja tego
nie zauważyłem wcześniej.
Wójt – nie, przepraszam Panie Jacku to, co było ustalone to jest zrobione, natomiast, że w między
czasie miał Pan jeszcze inne oczekiwania, którym z racji powiedziałbym logiki dawaliśmy zadość no
to już, proszę Pana to właśnie mówimy o publicznych pieniądzach i że tak powiem publicznej
dokumentacji. My nie jesteśmy firmą prywatną, gdzie ja mam pewne widzi mi się, jak Pan powiedział
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nie jest Pan drogowcem, ja również nie jestem drogowcem, ale jest inspektor nadzoru, który bierze
za to odpowiedzialność, jest akurat w naszym przypadku starostwo powiatowe, które zatwierdza
pewna dokumentacje.
Pan Jacek Kosmaty – czy ja płacę Państwu podatki?
Wójt – płaci Pan
Głos z sali – czy płaci pan do spółki wodnej?
Pan Jacek Kosmaty – do spółki wodnej to nie jest podatek, spółka wodna to zupełnie inna sprawa.
Spółki wodnej nie płacę.
Radny Grzegorz Owczarz – to jest obywatelski obowiązek
Pan Jacek Kosmaty – co proszę? Jest Pan w kompletnym błędzie
Radny Grzegorz Owczarz – ale z czego oni mają …
Pan Jacek Kosmaty – nie mam obowiązku bycia członkiem spółki wodnej. Jeśli Szanowny Panie
mogę Panu pokazać zdjęcia, jeśli mnie przez ileś tam lat notorycznie zalewa to, po co mi taka spółka
wodna. Po co ja mam płacić, jeśli ewidentnie są niedrożne dreny z jednej i drugiej strony, i ja
odbieram multum wody. Nie opowiadajcie mi państwo bzdur. Członkostwo w spółce wodnej jest
absolutnie dobrowolne. Zresztą prosty przykład, ja od 3 lat nie jestem już członkiem spółki wodnej i
jakoś nic mi się z tego powodu nie stało.
Radny Jerzy Borutka – przepraszam, na jakiej zasadzie Pan nie jest. Pan się po prostu wypisał, ale
druga strona założycielem spółki wodnej jest powiat.
Pan Jacek Kosmaty – założycielem jesteście Państwo, powiat nadzoruje
Radny Jerzy Borutka – czy powiat Pana zwolnił z opłaty za spółkę wodną.
Głos z sali – czy korzysta pan urządzeń melioracyjnych
Przewodniczący Rady – ale proszę Państwa ze spółką wodną w moim odczuciu jest tak, że w swoim
czasie w ramach liberalizmu pozwolono występować itd. rozwiązywać. Na szczęście na terenie naszej
gminy spółki nie rozwiązano jak w sąsiednich gminach gdzie się obudzili głęboko z ręką w nocniku.
Kwestia jest taka, jest to tylko odczucie, nie obowiązek, tylko odczucie mieszkańca. Jeśli akceptuje
to płaci, jeżeli nie chce płacić nie można go pociągnąć do obowiązku płacenia.
Pan Jacek Kosmaty – większość mieszkańców tej gminy nie ma zielonego pojęcia, że nie musi być
członkami spółki wodnej. Bo gdyby wiedziała, zaręczam Panu gremialnie by poszły takie pisma jakie
ja kierowałem. Gremialnie, ponieważ jest to bardzo proste do rozwiązania, wystarczy tylko to co Pan
podpowiedział, interweniować u nadzorcy czyli w starostwie powiatowym.
16

Przewodniczący Rady – widzi Pan, na szczęście większość mieszkańców myśli inaczej niż Pan.
Pan Jacek Kosmaty – nie sadzę, po prostu …
Radny Jerzy Borutka – a gdyby tej spółki nie było, nie było tych drenów, to by Panu bardziej zależało.
Pan Jacek Kosmaty – Bardziej już nie …. No właśnie to jest bezprzedmiotowe. Ale wracam do swoich
podatków, ile Państwa kosztowała ta inwestycja? Bo Pan mówi widzimisię jakieś tutaj moje …
Wójt – około 10 tys. zł., bo to proszę Państwa nie jest rów, to też zawęża obraz sprawy tak samo jak
moja odpowiedź do Pana Jacka przeczytana przez niego, bo ona była w kontekście tego co Pan Jacek
do mnie napisał więc na pewno by obraz poszerzyło wszystko ale nieważne.
Pan Jacek Kosmaty – mogę przeczytać.
Wójt – nie, ja to mam na e-mailu, ja też zbieram taką korespondencję proszę mi wierzyć. Natomiast
to nie jest tylko rów, to jest wykonanie studni, to jest wykonanie rowu, to jest wykonanie akodrenu,
to jest przy asfaltowanie na wjeździe gdzie ten akodren funkcjonuje, wykonanie korytek i położenie
na części krat, więc to nie jest tylko rów Panie Jacku.
Pan Jacek Kosmaty – to w takim razie Panie Wójcie proszę sobie policzyć ile w przeciągu ośmiu lat,
o których mówię tylko ja, moi rodzice i mój brat, nie mówiąc już o innych zapłaciło w kontekście
składek podatkowych.
Radna Maria Maroszek – przecież nasze podatki, nasze pieniądze nie idą tylko dla nas. Utrzymanie
dróg, utrzymanie przedszkoli, utrzymanie szkół przecież utrzymanie …
Przewodniczący Rady – to jest jeden z dochodów własnych gminy.
Pan Jacek Kosmaty – Pani Sołtys to nich mi Pani pokaże, na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat, ile
inwestycji było wykonanych na przestrzeni lat 10-ciu przy ul. Leśnej w Bestwinie.
Radna Maria Maroszek – ja w tej chwili odnoszę się do Pana podatków, bo Pan mówi, że zapłacił Pan
ileś tych podatków i nie korzysta. Cały budżet gminy to nie jest, że ja dam pieniądze i proszę mi za
te 10 tys. mi teraz wypłacić.
Pan Jacek Kosmaty – ma Pan racje to jest bez przedmiotowa dyskusja.
Radny powiatowy Bogusław Stolarczyk – wie Pan, co to jest bezsensowna dyskusja, bo ja mieszkam
też w Bestwinie i płacę podatki od 30 lat też w Bestwinie i na mojej drodze się nic nie działo. A Pan
jakoś patrzy dziwnie… nie wiem kto więcej tych podatków płaci Pan czy ja.
Pan Jacek Kosmaty – to jest Pan … skoro
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Radny powiatowy Bogusław Stolarczyk – to nie Pan będzie oceniał tylko społeczeństwo.
Pan Jacek Kosmaty – mam nadzieję. Więc mówię dla mnie też dyskusja jest bezprzedmiotowa, to
Państwo wciągnęliście mnie w tą dyskusję nie ja. Ja mogę nie powiedzieć już ani jednego słowa,
natomiast bardzo bym prosił, ponieważ wiem, że Państwo robicie nagrania z tych sesji, bardzo bym
prosił o udostępnienie też w ramach dostępu do informacji publicznej nagrania z tej dzisiejszej sesji.
Dziękuję.
Radny powiatowy Jan Stanclik – mam do Pana Jacka takie zapytania, bo Pan do ul. Podlesie same
takie niedomówienia były, co tam jest źle zrobione na Podlesiu. A jeżeli chodzi to odniosę się do
lasów państwowych, ja z lasami państwowymi koresponduję od 2010 roku i powiem Panu nie jest tak
wesoło i łatwo. W powiecie też, na ostatniej sesji powiedziałem żeby Pan Kobarski wywoził drzewo
z Macierewiczem drogą powietrzną. A powiem Panu dlaczego oni jak … po lasach to aleje zrobili
tylko ćwierć alei … wie Pan którędy jeździli, ul. Kubika, rozjechali ją dokumentnie. A ja mam ostatni
odpis Pana Kobaskiego i Panu z chęcią udzielę i powiedział, że ta droga już taka była przed jego
wannami, przed kamieniem, który tam woził. Taka cacy rozmowa z tym Panem nie jest i chce Panu
powiedzieć, że rozjechał nam nową drogę, która była po remoncie z powodziówki ul. Szkolna, tak to
wygląda. Niech Pan poogląda, jego transport się odbywał
Pan Jacek Kosmaty – z droga nie jest źle, gorzej rowy.
Radny powiatowy Jan Stanclik – słuchaj Pan, odbywał się Prusa ulica gminną, nie Graniczną drogą
w dół jechał w stronę Janowic i skręcał w prawo na Janowice a dlatego że były niskie przewody na
Szkolnej w stronę Krakowskiej to nie mogli jechać. Dostał zezwolenie z zarządu dróg powiatowych
jeździć tylko Kubika żeby ją dorżnął. I weźmie i dołoży do naprawy tej drogi. Liczyliśmy, że będzie
remont a na końcu powiedział, że on jej nie zniszczył i nie widzi pieniędzy żeby na to dać. Jak Pan
chodzi ul. Szkolną przy Kubika niech Pan popatrzy ile samosiejek rośnie na rowie z jednej i z drugiej
strony, po drugie te liście spadają do rowu, kto ma je wybrać
Pan Jacek Kosmaty – czemu Pan to mnie mówi.
Radny powiatowy Jan Stanclik – no, ale tak Pan mówi, że taka rozmowa była cacy z nim.
Pan Jacek Kosmaty – znowu Pan wpycha w moje usta jakieś dziwne określenia, to nie była cacy
rozmowa, to była trudna ciężka rozmowa. Ja tylko mówię i chcę to podkreślić jeszcze raz Kobarski
stwierdził, że jest w stanie się z Państwem dogadać i tyle tu chciałem powiedzieć.
Radny powiatowy Jan Stanclik – jestem za tym, będę szczęśliwy jeśli się dogadamy. Niech Pan zapyta
Zarządu Dróg Powiatowych czy się idzie dogadać.
Przewodniczący Rady – ja mam taką propozycję Panie radny powiatowy żeby się Pan umówił z
Panem Jackiem i Pan Jacek na pewno chętnie z Panem do Pana Kobarskiego ewentualnie podjedzie i
w ten czas uzgodnicie bardziej konkretnie.
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Pan Jacek Kosmaty – widzi Pan Panie Przewodniczący spotkałem się z Panem 20 marca ja tez
powiedziałem, że ja nie chcę być poza tym, skoro wszczynam cokolwiek to chcę w tym uczestniczyć.
Prosiłem o takie spotkanie to zresztą tam gdzieś jest … przekazałem. Jest taka propozycja spotkania
i powiedziałem, że jak najbardziej w takim spotkaniu chętnie będę uczestniczył. Ponieważ Pan Wójt
stwierdził, że nie można nic, Pan Przewodniczący też rozłożył ręce i powiedział, że w kontekście
lasów jest bezradny, dlatego poszedłem do Pana Kobarskiego. Ja nie wiem, to nie była łatwa rozmowa
Panie radny, to była trudna rozmowa, ale sprowadzam ją do jednego, moglibyśmy dyskutować pewnie
nie wiadomo jak długo, sprowadzam ją do jednego, obiecał, że się z wami spotka, więc chcę żeby
takie spotkanie się odbyło, bardzo chętnie będę w nim uczestniczył i wezmę sobie to maleńkie
urządzonko na wszelki wypadek bo wtedy trudno jest się wyprzeć swoich słów. Wiec zobaczymy, co
Pan Kobarski, co Państwo w kontekście tego wszystkiego.
Przewodniczący Rady – bo wie Pan, Pan nie jest zorientowany, ale Pan Jan Stanclik był tym,
ówcześnie radnym gminnym, który zmobilizował mieszkańców mieszkających w rejonie lasu
janowickiego. Pojawiły się prośby i wystąpienia, interpelacje Pana radnego Jana Stanclika i w wyniku
jego działań został sprowadzony tutaj na spotkanie pan nadleśniczy.
Pan Jacek Kosmaty – proszę Państwa prośba, przejrzyjcie te zdjęcia. Ja jestem z tym lasem związany
emocjonalnie tak jak Pan Jan, bo mieszkam pod tym lasem związany od 50 lat. Bawiłem się tam jako
dziecko, chodziłem tam na spacery ze swoimi rodzicami, w zasadzie jeszcze do jakiegoś czasu tam
można było przejść, w tej chwili ten las jest nie do przejścia, już pomijam rabunkową politykę. Ja na
temat lasów państwowych przeczytałem naprawdę bardzo dużo i wiem z czego to wynika, i wierzcie
mi Państwo ja mam swoje możliwości rozwiązania, znaczy widzę je. Nie chcę ich na razie
uruchamiać, bo po co. Ten las trzeba ratować, niech Pan obejrzy zdjęcia i tak jak Panu mówię
Radny Jerzy Borutka – ale tłumaczę Panu, przecież Gmina nie jest administratorem lasu
państwowego. Pan chyba nie rozumie, że gmina ma zrobić a przecież gminie nie wolno
Pan Jacek Kosmaty – znowu mówi Pan o czymś, o czym ja nie powiedziałem. Trafiłem na starą waszą
stronę internetową, mówię o stronie internetowej gminy, gdzie mało tego, że o lesie jest bardzo
wdzięcznie napisane, to jest nawet zapisane, że jest to obok parku jeden z zabytków, najważniejszych
miejsc na terenie gminy. Więc to Państwo musicie walczyć, Kobarski wam tego nie odda łatwa
rączką, bo jemu chodzi o zysk, czysty zysk. Proszę pana ja to dokładnie przeanalizowałem, na
przestrzeni ostatnich kilku lat dochody lasów państwowych zwiększyły się o 3-4 mld zł. Wiadomo o
co jest gra, nikt tego nie odda łatwą rączką, natomiast trzeba z tym coś zrobić. Nie będę dyskutował i
przedłużał, obejrzycie zdjęcia i spróbujcie przynajmniej. Ja jestem do dyspozycji.
Radny Stanisław Nycz – w imieniu Rady Rodziców zaprosił wszystkich na 9 czerwca na Rajd
rowerowy w Janowicach.
Sołtys Teresa Paruch-Ryś – podziękowała za staranne wykoszenie poboczy na organizowany IV
Piknik Rodzinny, samochody miały gdzie zaparkować, zabawa się udała, było bardzo dużo osób.
Ad 8.
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Dziękując wszystkim za udział w obradach, za dyskusję, Przewodniczący Rady zamknął XXXIX
sesję Rady Gminy Bestwina w dniu 28 maja 2018 roku. Sesja rozpoczęła się o godz. 1500, a
zakończyła o godz. 1640.
Protokolant

Przewodniczący Rady

Joanna Grygierzec

Jerzy Stanclik
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