Bestwina, 12 październik 2018r.
BR.0002.8.2018
Protokół Nr XLII/2018
z sesji Rady Gminy Bestwina odbytej dnia 12 października 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 sesji uczestniczyło 15 radnych.
Protokół obejmuje uchwały Rady Gminy Bestwina od Nr XLII/313/2018 do Nr XLII/321/2018.
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 Kaniów Marek Pękala, 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.
Porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad Rady Gminy.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy nr XLI/2018 z dnia 13 sierpnia 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) udzielenia przez Gminę Bestwina pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy
Wilamowice, przeznaczonej na pokrycie części kosztów zadania pn.: "Remont drogi
gminnej ul. Społeczna w Starej Wsi"
4) przyjęcia Programu współpracy Gminy Bestwina z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na rok 2019
5) uchwalenia Statutu Gminy Bestwina
6) określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
i mieszkaniach chronionych
7) zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Bestwina, a Gminą Jaworze
8) zamiany nieruchomości
9) „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bestwina”
6. Sprawozdanie z działalności w okresie kadencji 2014 - 2018
1) Komisji Rewizyjnej,
2) Rady Gminy Bestwina,
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3) Wójta Gminy Bestwina.
7. Informacje bieżące
 Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bestwina za I półrocze 2018
roku.
8. Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich.
9. 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
XLII sesję VII kadencji Rady Gminy. Na podstawie listy obecności radnych stwierdził
prawomocność sesji, gdyż w chwili rozpoczęcia sesji na sali było 15radnych 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 zaproponował wprowadzenie do porządku obrad następujących zmian:
 usuwa się uchwałę w sprawie zamiany nieruchomości
 wprowadza się uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości
stanowiących własność Gminy Bestwina
Niniejszą uchwałę zaproponował wprowadzić w miejsce usuwanej jako pkt 5. ppkt 8) porządku
obrad.
Przewodniczący Rady Jerzy Stanclik zapytał radnych, czy są inne propozycje.
Wobec braku innych propozycji poddał pod głosowanie wprowadzenie zmian do porządku obrad
Wniosek o wprowadzenie zmian do porządku obrad został przyjęty 15 głosami „za” tj.
jednogłośnie.
Zmieniony porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad Rady Gminy.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy nr XLI/2018 z dnia 13 sierpnia 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) udzielenia przez Gminę Bestwina pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla
Gminy Wilamowice, przeznaczonej na pokrycie części kosztów zadania pn.: "Remont
drogi gminnej ul. Społeczna w Starej Wsi"
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6.

7.

8.
9.

4) przyjęcia Programu współpracy Gminy Bestwina z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na rok 2019
5) uchwalenia Statutu Gminy Bestwina
6) określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
i mieszkaniach chronionych
7) zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Bestwina, a Gminą Jaworze
8) wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiących własność Gminy
Bestwina
9) „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bestwina”
Sprawozdanie z działalności w okresie kadencji 2014 - 2018
1) Komisji Rewizyjnej,
2) Rady Gminy Bestwina,
3) Wójta Gminy Bestwina.
Informacje bieżące
Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bestwina za I półrocze 2018
roku.
Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich.
Zamknięcie sesji.

Następnie poddał pod głosowanie zmieniony porządek obrad, który w wyniku głosowania został
przyjęty 15 głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Ad.3
Przewodniczący Jerzy Stanclik stwierdził, że protokół nr XLI/2018 z sesji Rady Gminy Bestwina z
dnia 13 sierpnia 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 XLI/2018 z dnia 13 sierpnia 2018
roku został przyjęty 15 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Ad.4
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej od 13 sierpnia 2018r. do 12 października 2018r.
Poza najważniejszymi tematami nad którymi w tym okresie pracowaliśmy tzn. projektem i
przygotowaniem do budżetu na 2019 rok przeprowadzono kolejne remonty dróg gminnych.
Rozstrzygnięte są przetargi na remonty które będą wykonywane jeszcze w tym roku. W trakcie
remontu jest odcinek powiatowej ulicy Młyńskiej. Uzyskaliśmy pozwolenie na budowę sali
gimnastycznej w Janowicach. Odbył się cykl czterech zebrań wiejskich. Przygotowujemy
doposażenie kuchni w Bestwince, która będzie docelowo kuchnią obsługującą cała nasza gminę.
Odbyło się w ostatnim czasie w Urzędzie Marszałkowskim Forum Sołtysów, w którym
uczestniczyłem wraz z trójką sołtysów z Bestwiny, Janowic i Kaniowa. W trakcie tego forum
zostały przyznane gminom, miejscowościom czy tez indywidualnym osobom nagrody i
wyróżnienia. Sołectwo Bestwina zostało wyróżnione i znalazło się w gronie siedmiu sołectw
(miejscowości) z terenu całego województwa śląskiego. Jest to spore wyróżnienie i cieszę się, że
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zostaliśmy wyróżnieni i na ręce Pani sołtys przekazuję oficjalnie list gratulacyjny od Pana
marszałka i puchar, który sołectwo zdobyło.
Również podczas Forum Sołtysów zostały dostrzeżone prace naszych mieszkańców i trzecim
miejscem w województwie śląskim, została doceniona i wyróżniona tzw. najpiękniejsza zagroda
(obejście) mieszkańców sołectwa Bestwina Państwa Firganków. Osobiście nie dali radę być na sesji
ale po otrzymaniu informacji byli wzruszeni i podziękowali za docenienie.
Radna Maria Maroszek – ul. Młyńska dotyczy również Bestwiny czy tylko Kaniowa
Wójt – ul. Młyńska powiatowa na granicy Kaniowa i Bestwinki
Ad. 5
Rada Gminy w składzie15 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 projekty uchwał były dość szczegółowo omówione na
posiedzeniu wspólnym Komisji Stałych. Przytoczył tylko najważniejsze rzeczy.
Do wpf Gminy Bestwina wprowadzamy m.in.
 Termomodernizacją budynku przedszkola publicznego w Bestwinie i zarazem budynku
biblioteki, otrzymaliśmy ponad 1 mln.zł. dofinansowania w ramach RPO, tę kwotę musimy
dostosować do tego projekt i rozpocząć realizację tego zadania
 Wprowadzamy przedsięwzięcie pn.: System obsługi do automatycznej wysyłki smsświadczenie usług dla mieszkańców drogą elektroniczną, jest to kolejny krok związany z
cyfryzacja urzędu, po wprowadzeniu tego programu mieszkańcy którzy będą chcieli będą
mogli otrzymywać sms powiadomienia dotyczące informacji, które jesteśmy w stanie z
urzędu wysłać np. termin płatności podatków, śmieci, informację o zagrożeniach itp.
 W wydatkach majątkowych zmieniamy przedsięwzięcie pn.: Budowa chodnika dla pieszych
wzdłuż ul. Dankowickiej na rok przyszły, tak samo przy ul. Janowickiej w Janowicach
 Wprowadzamy kwotę 500 000,00 zł. Na rok 2019, jeżeli chodzi o kontynuację programu
Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Bestwina, czyli wymiany kotłów
 Wprowadzamy przedsięwzięcie pn.: Budowa bieżni lekkoatletycznej przy stadionie w
Bestwinie, a także budowę boiska wielofunkcyjnego na terenach rekreacyjnych w Kaniowie,
jest to zadanie które będzie finansowane z tzw. usuwania skutków szkód górniczych przez
PG Silesia
 Wprowadzamy przedsięwzięcie pn.: Modernizacja pokryć dachowych w budynkach
komunalnych- na ul. Krakowskiej w Bestwinie i ul. Czechowickiej w Kaniowie
Jeżeli chodzi o zmiany w uchwale budżetowej, są to przede wszystkim zmiany, które korygują
pewne rzeczy tak aby pozostawić budżet bez żadnych zaległości
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 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy, 14 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,
Radny Marek Szymański – wycofujemy limit wydatków na chodnik w Janowicach, jaki jest tam
status prawny, czy wszystko zostało rozwiązane
Wójt – status prawny jest rozwiązany, w tym momencie oczekujemy na pozwolenie na budowę ze
starostwa, Wszystkie te własnościowe sprawy dotyczące dwóch czy trzech działek zostały
przeprowadzone.


Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwał.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XLII/313/2018 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 15 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 XLII/314/2018 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 15 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu

3) Uchwała w sprawie udzielenia przez Gminę Bestwina pomocy finansowej w formie dotacji
celowej dla Gminy Wilamowice, przeznaczonej na pokrycie części kosztów zadania pn.:
"Remont drogi gminnej ul. Społeczna w Starej Wsi"
Wyjaśnień udzielił Wójt.
Gmina Wilamowice wystąpiła o pozyskanie środków zewnętrznych na zadanie pn. Remont drogi
gminnej ul. Społecznej w Starej Wsi i zwróciła się do naszego samorządu o możliwość
partycypowania w tych kosztach z tego względu, że odcinek drogi dokładnie w 105 metrów
przebiega po terenie działek 1629 i 1631, które są położone w sołectwie Janowice. I były dwie
możliwości: skończą ten remont przed tą drogą, bo nie mogą inwestować na nie swojej własności i
dofinansowywać jej, albo dołożymy się do tego remontu.
 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy, 14 głosami „za”
tj. jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę
Bestwina pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Wilamowice, przeznaczonej
na pokrycie części kosztów zadania pn.: "Remont drogi gminnej ul. Społeczna w Starej Wsi"
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Radny Marek Szymański –chciałem się jeszcze odnieść do tego i mam nadzieję, że jak przyjdzie do
remontu ul. Czernichowskiej, gdzie mamy podobna sytuację, to Gmina Wilamowice również się do
tego przyłoży.
Wójt – o ul. Czernichowską jak również ul. Krakowską będziemy Pana burmistrza trzymali za
słowo, że do tych odcinków też się dołoży finansowo


Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XLII/315/2018 w sprawie udzielenia przez Gminę
Bestwina pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Wilamowice,
przeznaczonej na pokrycie części kosztów zadania pn.: "Remont drogi gminnej ul.
Społeczna w Starej Wsi", została przyjęta 15 głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu

4) Uchwała w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bestwina z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2019,
Uchwałę omówił Wójt.
Uchwała typu uchwał technicznych. Jesteśmy zobligowani aby podjąć taka uchwalę by móc ogłosić
konkursy na tzw. zadania upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzież, a
także na zadania związane z zapewnieniem możliwości wypoczynku dla naszych dzieci i młodzieży
poprzez organizacje kolonii i wyjazdów. Przyjęcie tej uchwał pozwoli nam na rozpoczęcie tej
procedury.
 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy, 14 głosami „za”
tj. jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu
współpracy Gminy Bestwina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.


Brak dyskusji i uwag.



Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XLII/316/2018 w sprawie przyjęcia Programu
współpracy Gminy Bestwina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
na rok 2019,została przyjęta 15 głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu.

5) Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bestwina,
Informacji udzielił Wójt.
Projekt uchwały dotyczący uchwalenia Statutu Gminy Bestwina był dość mocno i burzliwie
dyskutowany na wspólnym posiedzeniu komisji. Był dyskutowany również w dniu dzisiejszym na
nieformalnym spotkaniu radnych przez sesją.
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Przyjęcie Statutu jest spowodowane zmianą ustawy. Projekt Statuty został przedstawiony w ramach
tzw. konsultacji społecznych. Jestem zobowiązany przeczytać protokół z tych konsultacji.
Protokół stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu.
 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy, 14 głosami „za”
tj. jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu
Gminy Bestwina,
Głos zabrał Pan Jacek Kosmaty.
Cieszę się, że uwzględniliście Państwo aż 7 moich uwag ale i rozumiem, że jesteście państwo pod
ścianą, bo Statut w zasadzie musi być uchwalony przed końcem kadencji ponieważ będzie
obowiązywał już nową Radę. Niezależnie od tego ja nie będę wchodził w merytorykę, moich uwag
było tutaj znacznie, znacznie więcej. Natomiast powiem tak, tylko jeden przykład: jeśli państwo
uwzględniacie zapis art.1 (dotyczy Komisji Skarg i Wniosków) to winien być również
uwzględniony w § 2 ... i teraz przeczytam państwu zapis z państwa statutu, który zaraz będziecie
uchwalać. To jest § 75 dotyczący jednostek pomocniczych, jest tam ust. 5 mówiący o tym, że
inicjator do przedłożonego wniosku dołącza sporządzony przy udziale, nie ważne, potem pojawia
się ust. 6 – tryb przeprowadzenia konsultacji określa odrębna uchwała, w moim odczuciu brakuje
tam zapisu który figurował w poprzednim statucie i było to zapisane z sensem. Mówię, chociażby te
dwa przykłady pokazują, że ten Statut jest w dalszym ciągu nie dopracowany, tych przypadków
mógłbym wskazać więcej, ale ponieważ Pan Przewodniczący prosił ot to, żeby było krótko powiem
tylko i chciałbym aby to było wyraźnie zaprotokołowane – ten projekt Statutu Gminy to wyjątkowy
bubel prawny. Dziękuję bardzo.
Wójt – mam też przygotowana taka informację, a nie chciałem jej przedstawiać bo nie wiedziałem
czy będzie potrzeba, a byłaby do wglądu. Powiem dlaczego nie uwzględniono niektórych uwag
Panów wnioskujących w ramach tzw. konsultacji społecznych.
Wyjaśnienia stanowią załącznik nr 10 do nin. protokołu.
Pan Jacek Kosmaty – ja się nie odnosiłem do kwestii merytorycznych, zostawiłem to, odnosiłem się
do przecinków, cudzysłowów i tego typu rzeczy. W dalszym ciągu powtarzam jeszcze raz w tym
statucie który zaraz państwo uchwalicie jest sporo właśnie takich błędów. Podkreślę to jeszcze raz z
mocą, ten Statut sprawia wrażenie dokumentu sporządzanego na kolanie jest zwyczajnym bublem
prawnym. Dziękuję.
Przewodniczący Rady – każdy obywatel ma prawo do swojej opinii.
Radny Łukasz Furczyk – nie wiem czy państwo zauważyli, w stosunku do projektu który
omawialiśmy na posiedzeniu komisji np. z § 11 zniknął punkt 5., gdzie on został przeniesiony.
Sekretarz – do § 71 ust. 3.
Radny Łukasz Furczyk – ja rozumiem tryb pracy nad uchwałą, dlaczego on jest taki szybki ale
jednak nie podzielam słuszności zastosowania tego trybu, dlatego też wstrzymam się od głosowania
…, tak głębokie uchwały decydujące o działalności rady gminy powinny być procedowane w
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sposób szerszy i bardziej głęboki. Tak samo, jeżeli były konsultacje społeczne rada powinna się na
posiedzeniu komisji z nimi zapoznać i dopiero wtedy dyskutować, a nie na ostatniej kończącej sesji,
dlatego wstrzymam się od głosu. Dziękuję bardzo.
Wójt – chciałem tylko przypomnieć, że nie tylko jako radny ale jako obywatel Pan miał obowiązek
się zapoznać z tym projektem Statutu i jeżeli Pan tego nie zrobił i zapoznaje się dopiero teraz to już
nie świadczy o mnie jako wnoszącym projekt uchwały.


Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XLII/317/2018w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
Bestwina, została przyjęta 14głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się”.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do nin. protokołu.

6) Uchwała w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych,
Wyjaśnień udzielił Wójt.
Pozwolę sobie omówić projekt tej uchwały i kolejnej dlatego, że one się ze sobą wiążą. Art. 17
ustawy o pomocy społecznej do zadań obowiązkowych gminy nakład zapewnienie miejsc tzw.
mieszkań chronionych. Na chwilę obecną nasza gmina nie posiada w zasobach lokalowych tego
typu mieszkania a co więcej jedyna gminą w powiecie bielskim, która posiada takie mieszkania jest
Gmina Jaworze. Dlatego zwróciliśmy się do Gminy Jaworze o możliwość porozumienia z nimi o
ewentualnym umieszczeniu naszych mieszkańców w razie potrzeby, w ich placówce i o tym mówi
kolejna uchwała. Natomiast uchwała, którą Pan Przewodniczący teraz czytał określa szczegółowe
zasady wnoszenia odpłatności za pobyt w tego typu ośrodkach naszych mieszkańców, którzy
mieliby tam być kierowani.
 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy, 15 głosami „za”
tj. jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie określenia
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach
chronionych,


Brak dyskusji i uwag.



Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XLII/318/2018 w sprawie określenia szczegółowych
zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach
chronionych, została przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do nin. protokołu.

Przewodniczący Rady ogłosił 5 minut przerwy.
7) Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Bestwina,
a Gminą Jaworze,
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Wyjaśnień udzielił Wójt omawiając wcześniejszą uchwalę.
 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy, 15 głosami „za”
tj. jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia
międzygminnego pomiędzy Gminą Bestwina, a Gminą Jaworze,


Brak dyskusji i uwag.



Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XLII/319/2018 w sprawie zawarcia porozumienia
międzygminnego pomiędzy Gminą Bestwina, a Gminą Jaworze, została przyjęta 15 głosami
„za” tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do nin. protokołu.

8) Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiących
własność Gminy Bestwina,
Wyjaśnień do uchwały udzielił Wójt.
Szanowni Państwo staje się faktem projektowanie i budowa mostu na ciągu drogi technologicznej i
obwodnicy Parku Techniki Lotniczej na rzece Białej. Starosta ma zamiar rozpocząć projektowanie
tego ważnego dla całego terenu gminy obiektu, żeby móc go zaprojektować, tworzyć dokumentacje
musi się on łączyć jako inwestycja powiatowa z ciągiem drogi powiatowej. O ile łączy się od strony
Parku Techniki Lotniczej i nowo wybudowanej obwodnicy to po drugiej stronie przy terenie byłego
wysypiska śmieci jest to droga technologiczna, której własność przeplata się z właścicielami
prywatnymi i własnością gminy Bestwina, jest to droga z płyt betonowych. Jeżeli przekażemy Panu
Staroście te wycinki, które stanowią naszą własność, prywatny przedsiębiorca, który jest
właścicielem działek pod tą drogą technologiczną zrobi to samo. Pan Starosta odpowiednią sesją
jeszcze w tej kadencji a jeżeli się nie uda to na samym początku następnej przyjmie tę darowiznę na
własność i będzie mógł rozpoczynać procedurę na swoich własnościach.
Dla naszej gminy jest to inwestycja strategiczna bo może dojść do tego że po jej wybudowaniu,
mostu cały ciężki sprzęt, który jeździ na żwirownię, do obsługi Parku Techniki Lotniczej i terenów
przemysłowych mógłby komunikować się tamtędy i nie musiałby przejeżdżać przez centrum
Bestwiny. Mając taki most mamy też zielone światło do tego żeby zabiegać o większe ograniczenia
jeżeli chodzi o przejazd pojazdów ponadnormatywnych na naszych drogach. Na chwilę obecną
funkcjonuje tam ruch zwyczajowy czy przejazd zwyczajowy natomiast jest on nie zalegalizowany
więc my też nie możemy blokować możliwości przejazdu tych ciężarówek, wanien po naszym
terenie. Jeżeli most zostałby wybudowany to w tym momencie mam nadzieję, że cały ruch taboru
ciężkiego będzie się odbywał tamtędy.
Radny Grzegorz Kołodziejczyk – na pewno z jednej strony most ten pozwoli na … łącznik między
drogą S1 a DK1, a z drugiej strony mamy przykład kiedy remontowany był most w Kaniowie na
rzece Białej. Jakie były utrudnienia, żeby dostać się do Czechowic. Trzeba było jechać przez
Bestwinę. W tej chwili gdyby powstał ten drugi most nie mielibyśmy żadnego problemu żeby
przeprawić się bliżej na druga stronę.
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 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy, 15 głosami „za”
tj. jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
dokonanie darowizny nieruchomości stanowiących własność Gminy Bestwina,


Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XLII/320/2018 w sprawie wyrażenia zgody na
dokonanie darowizny nieruchomości stanowiących własność Gminy Bestwina, została
przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do nin. protokołu.

9) Uchwała w sprawie „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie
Gminy Bestwina”,
Wyjaśnień do uchwały udzielił Prezes PK Kombest Pan Wacław Waliczek.
Przyjęcie tej uchwały jest to konsekwencja poprzedniej uchwały, którą państwo podjęliście
przekazując do Gospodarstwa Polskie Wody w celu zaopiniowania. Nastąpiła opinia,
dopasowaliśmy ten regulamin do tej opinii i Regulamin obecny, który mają państwo do uchwalenia
jest kompletny, jeżeli chodzi o stworzenie regulaminu i zaopiniowaniu przez Polskie Wody.
 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy, 15 głosami „za”
tj. jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie „Regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bestwina”,


Brak dyskusji i uwag.



Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XLII/321/2018 w sprawie „Regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bestwina”, została przyjęta 15 głosami
„za” tj. jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do nin. protokołu.

Ad.6. Sprawozdanie z działalności w okresie kadencji 2014 - 2018
1. Komisji Rewizyjnej,
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w kadencji 2014 – 2018.
W minionej kadencji Komisja Rewizyjna obradowała w składzie:
1.Furczyk Łukasz – przewodniczący komisji
2.Borutka Jerzy – zastępca przewodniczącego komisji
3. Greń Łukasz
4. Kołodziejczyk Grzegorz
5. Maroszek Maria
6. Pacholska Barbara
7. Pacyga Roman
Komisja spotkała się na 20 posiedzeniach na których rozpatrywała zarówno stałe punkty programu
pracy jak i skargi mieszkańców. Z tych 20 posiedzeń 8 dotyczyło właśnie skarg wniesionych przez
mieszkańców naszej gminy.
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Frekwencja w obradach. Nieobecności:
Łukasz Greń – 8 (42,1%)
Roman Pacyga – 2 (10,5%)
Grzegorz Kołodziejczyk – 1 (5,2%)
Maria Maroszek – 1 (wyłączenie z obrad)
Barbara Pacholska -1 (wyłączenie z obrad)
Pan Jerzy Borutka był zawsze obecny i nigdy nie wyłączony z obrad.
2. Rady Gminy Bestwina,
Podsumowanie kadencji 2014-2018
Wybory odbyły się 16 listopada 2014 roku, pierwsza sesja – 1 grudnia 2014 roku
W trakcie mijającej kadencji odbyły się 42 sesje i 42 posiedzenia wspólne komisji stałych
Na sesjach zostało przyjętych 321 uchwał
W ramach Rady Gminy działały następujące komisje stałe:
 Komisja Rewizyjna – 20 posiedzeń
 Komisja Budżetu i Finansów – 3 posiedzenia
 Komisja Rozwoju Gminy, Ochrony i Kształtowania Środowiska – 8 posiedzeń, dodatkowo
zwołane były jako wspólne posiedzenia komisji stałych
 Komisji Edukacji Kultury Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego – 6 posiedzeń
Po rezygnacji z mandatu radnego Pana Marcina Pasierbka, w wyborach uzupełniających 16
października 2016 roku został wybrany na radnego Pan Radosław Mróz.
Frekwencja na sesjach:
 100% obecność:
 Jerzy Borutka
 1 nieobecność:
 Grzegorz Kołodziejczyk
 Radosław Mróz (na 23 posiedzenia)
 Stanisław Nycz
 Barbara Pacholska
 Roman Pacyga
 Marcin Pasierbek (na 19 posiedzeń)
 Jerzy Stanclik
 3 nieobecności:
 Łukasz Furczyk
 Grzegorz Owczarz
 4 nieobecności:
 Magdalena Wodniak-Foksińska
 5 nieobecności:
 Łukasz Greń
 Maria Maroszek
 Marek Szymański
 7 nieobecności:
 Krzysztof Wróbel
 16 nieobecności:
 Mariusz Solich
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Przewodniczący podziękował za współpracę Radnym, Wójtowi, Panu Marcinowi Kanikowi który
przez jakiś czas pełnił funkcję Zastępcy Wójta, Panu Sekretarzowi, Pani Skarbnik, wszystkim
pracownikom Urzędu.
3. Wójta Gminy Bestwina
Wójt poinformował, że nie będzie wchodził w szczegóły, bo jak było powiedziane wcześniej w
Magazynie Gminnym, który otrzymają wszyscy mieszkańcy jest przedstawione podsumowanie
obecnej kadencji.
Praktycznie rzecz biorąc są wyremontowane wszystkie ciągi dróg powiatowych. Jest złożony
wniosek do Urzędu Marszałkowskiego na remont ul. Krakowskiej i w listopadzie mam nadzieję
będzie pozytywna jego ocena. Jak Pan Przewodniczący powiedział 4 mln. złotych dołożyliśmy do
tych inwestycji, kolejne 7 mln. zł. czeka na budowę chodników. Jeżeli chodzi o infrastrukturę
drogową, bezpieczeństwo pieszych, ale również drogi gminne ul. Zagrody, Borowa. Podlesie,
Witosa boczna, Magi, Pisarzowicka, Jemioły, Podpolec i jeszcze kilka innych zostały
wyremontowane. Czeka nas inwestycja Termomodernizacji budynku przedszkola i biblioteki przy
ul. Szkolnej. Mamy dokumentację na Termomodernizację budynku przy ul. Janowickiej 100, mam
nadzieje, że ruszy budowa Sali gimnastycznej w Janowicach, budowa bieżni wokół boiska, bo
dokumentacja jest tylko próbujemy pozyskać środki finansowe na realizację tych inwestycji. Za taki
drobny sukces uważam doposażenie naszych jednostek OSP. Jesteśmy gminą gdzie najstarszym
samochodem jest samochód z 2010 roku, jest to ewenement w skali powiatu jak nie i szerzej.
Zostały zakończone w tej kadencji inwestycje liniowe takie jak wymiana sieci azbestowej
wodociągowej na terenie sołectwa Kaniów, praktycznie 95% azbestowych rur na terenie gminy
mamy wymienione. Przyszedł czas na wymianę sieci wodociągowych stalowych. Projektujemy
kanalizację nie tylko Janowice i Bestwina, ale również sołectwo Kaniów. Działania ekologiczne,
wymiana pieców, zdejmowanie azbestu z budynków będzie kontynuowane. W tej kadencji odbył się
największy remont kubaturowy w gminie, równocześnie był on największym remontem w
powiecie, to termomodernizacja budynku szkoły w Bestwince wraz z przebudową, koszt to ok.
4 500 mln.zł., obecnie wyposażana jest kuchnia za kolejne 500 tys.zł. W tym roku pierwszy raz
była taka sytuacje, że wszystkie najmłodsze dzieci zostały przyjęte do przedszkola. Nie można
zapomnieć o sporcie, kulturze, współdziałaniu z organizacjami i stowarzyszeniami.
Na koniec podziękował Panu Przewodniczącemu i Radnym za czas, motywację, chęć i dobrą
współpracę. Najbliższym współpracownikom: Panu Sekretarzowi, Pani Skarbnik, Zastępcy,
kierownikom referatów, jednostek organizacyjnych, sołtysom, Paniom dyrektorkom i radnym
powiatowym.
Ad 7. Informacje bieżące
1- Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bestwina za I półrocze 2018
roku
Przewodniczący Rady odczytał uchwałę Nr 4200/I/143/2018 z dnia 10 sierpnia 2018 roku I Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonej
przez Wójta Gminy Bestwina informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018
roku
Uchwała stanowi załącznik nr 16 do nin. protokołu
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Brak dyskusji i uwag.



Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem informacji.
W wyniku głosowania Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bestwina za I
półrocze 2018 roku, została przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Informacja stanowi załącznik nr 17 do nin. protokołu.

2- Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bestwina za lata 2015-2016
Przewodniczący poinformował, że wszyscy radni otrzymali raport.
Raport stanowi załącznik nr18 do nin. protokołu.


Brak dyskusji i uwag.

Ad 7. Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich.
Przewodniczący przedstawił otrzymane z Rad Sołeckich pisma i protokoły.
1. Do Rady Gminy wpłynął protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Bestwina w dniu
14.09.2018r.
Protokół stanowi załącznik nr 19 do nin. protokołu
2. Do Rady Gminy wpłynęło pismo Rady Sołeckiej w Bestwinie z dnia 1.09.2018r.z prośbą o
wykonanie prac:
 Zamontowanie lustra na wyjeździe z ul. Zacisze na ul. Kościelną
 Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Krakowskiej przy przejściu na
ul. Kościelną
 Wykonanie przejścia dla pieszych wychodzących z ul. Okrężnej na ul. Krakowską
 Zabezpieczenie w budżecie gminy środków na przebudowę ul. Podleskiej w związku ze
wzrostem liczby mieszkańców oraz pojazdów mechanicznych w tym rejonie.
Przebudowa powinna polegać na poszerzeniu i wymianie podłoża.
Pismo stanowi załącznik nr 20 do nin. protokołu
3. Do Rady Gminy wpłynął protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Bestwinka w dniu
21.09.2018r
Protokół stanowi załącznik nr 21 do nin. protokołu
4. Do Rady Gminy wpłynęło pismo Rady Sołeckiej w Bestwince z dnia 24.09.2018r.z wnioskami
przedstawionymi na zebraniu wiejskim:
 Wykonać odwodnienie ul. Ks.Adamaszka
 Prowadzić negocjacje z P.Jamroz w sprawie zakupu działki pod parking przy szkole w
Bestwince
 Opracować plan modernizacji dróg gminnych i ich poszerzenie
 Nadać nazewnictwo ulic, które posiadają działki budowlane
 Przeprowadzić inwentaryzację rowów w sołectwie Bestwinka
 Gruntowny remont ulicy Długiej (dawna Magi), Ślosarczyka
 Odwodnić działki zabudowane przy ul. Ślosarczyka
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 Naprawić studzienki kanalizacyjne na ul. Zagrodniej i Sportowej, które zostały
uszkodzone przez samochody ciężarowe
Pismo stanowi załącznik nr 22 do nin. protokołu
5. Do Rady Gminy wpłynął protokół z zebrania Rady Sołeckiej w Kaniowie z dnia 04.09.2018r.
Wnioski:
 Zgłosić do energetyki o wymianę lamp na przejściach dla pieszych na ledowe
 Przeprowadzić wycinkę krzaków i drzew wystających na pas poboczy i dróg
 Przeprowadzić obcinkę drzew na terenie Parku Wiejskiego a szczególnie w pasie
przydrożnym, które to zagrażają budynkom mieszkalnym w czasie nawałnic
 Przeprowadzić niezbędne naprawy urządzeń na terenie kortów oraz Parku wiejskiego
(ławki, ogrodzenie, zadaszenie estrady, oświetlenie)
Protokół stanowi załącznik nr 23 do nin. protokołu
6. Do Rady Gminy wpłynęło pismo Rady Sołeckiej w Bestwinie z dnia 11.10.2018r. w sprawie
zabezpieczenia w budżecie Gminy na 2019 rok środków finansowych.
Pismo stanowi załącznik nr 24 do nin. protokołu
W ramach wniosków i zapytań radnych, głos zabrali:
Radny Grzegorz Kołodziejczyk – zapytanie do radnych powiatowych, w Kaniowie przy ul. Witosa
na skrzyżowaniu z ul. Dankowicką i Krzywolaków była kiedyś taka tablica świetlna, która
informowała z jaka prędkością porusza się pojazd. Na tym skrzyżowaniu często dochodzi do
wypadków a jednak działał on na wyobraźnię, dlaczego ona zniknęła?
Radny powiatowy Bogusław Stolarczyk – ona nie zniknęła, tylko takie dwie tablice starostwo
testowo wydzierżawiło od firmy aby sprawdzić jak to będzie działało. Natomiast jedna taka tablica
kosztuje około 40 tys.zł. Jest ona mobilna i na chwilę obecną jest w innym punkcie.
Radny Grzegorz Kołodziejczyk – prośba o to aby ona się tam pojawiła ponownie. Słupek został, a
było to potrzebne.
Radny Bogusław Stolarczyk – zwróciłem staroście uwagę aby zabiegać o tablicę, która oprócz
prędkości pokazuje jaki mandat grozi i jaka ilość punktów.
Radny Grzegorz Kołodziejczyk – prośba o usunięcie samosiejek przy ul. Czechowickiej od
budującej się Rybaczówki w stronę ul. Krzywolaków. Ostatnio taka wycinkę przyprowadziła
gmina, jest to droga powiatowa, a samosiejki te utrudniają dokładniejsze wykoszenie poboczy.
Radny Marek Szymański – a propo tych tablic, czy one oprócz, że pokazują prędkość i ewentualnie
…, czy one zbierają jakieś dane.
Wójt – wszystko zależy od tego ile takie tablice kosztują, ta tablica o której Pan radny Stolarczyk
mówił, faktycznie powiat ma jej dwie sztuki i na razie testują. Te najprostsze pokazują tylko jak jest
prędkość, te bardziej skomplikowane i droższe pokazują to co Pan radny mówił, ile za to grozi
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punktów i jakiej wysokości mandat. Natomiast są też tablice, które rejestrują ale są to już większe
koszty, dlatego że one muszą mieć kondensator tych danych. Ta tablica co stała była zasilana na
zasadzie baterii fotowoltaicznej, natomiast te rejestrujące muszą mieć odrębne zasilanie i są bardzo
drogie.
Radny Marek Szymański – gdyby zbierało jakieś informacje to daje to obraz zachowania się
kierowców, jak jeżdżą i co można z tym zrobić np. zwalniające progi itp.
Radny Grzegorz Owczarz – prośba do radnych powiatowych, zaczął się okres jesienny i są mgły,
fajnie są wymalowane pasy przejścia dla pieszych, ale znikły pasy na środku, może by się jeszcze
cos udało z tym zrobić.
Radny Łukasz Furczyk – wracając do tych tablic, rzeczywiście uwaga Pana Marka jest słuszna, że
tablica powinna czemuś służyć, bo tak wydać 40 tys.zł., żeby stała i mrugała, i nie dawała wiedzy
czy rzeczywiście wpływa na zachowanie kierowców to może niezbyt przemyślany wydatek. Druga
sprawa jest taka, żeby radni powiatowi może sami z siebie występowali do zarządu dróg
powiatowych z wnioskiem żeby studzienki przy moście rzeki Białej, które co roku zarastają przed
zimą były czyszczone. Trzecia sprawa to już dwa razy prosiłem o to na sesjach i dalej się nie
doczekaliśmy sprawozdania z działalności Ośrodka Sportów Wodnych w Kaniowie.
Pan Jacek Kosmaty – zacznę od cytatu „wierny Konstytucji i prawu Rzeczpospolitej Polskiej,
ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie
dobro mojej gminy i jej mieszkańców”, teraz pytanie 27 maja skierowałem na ręce Pana
Przewodniczącego pismo zawierające ankietę. Ankietę dotyczącą pracy radnych mijającej kadencji,
ja nie będę się powoływał na jakie artykuły prawne się powoływałem bo byłoby tego całkiem
sporo. Moje pytanie brzmi: dlaczego Państwo nie udzieliliście mi żadnej odpowiedzi dotyczącej tej
ankiety? To jest jedna rzecz, druga rzecz też z tym związana, powoływałem się już wielokrotnie na
ten wydruk z Magazynu Gminnego w rozmowach z Panem redaktorem Magazynu Gminnego, to
jest bodajże wydruk z magazynu z 2012 roku, brzmi on tak: zapraszamy do pisania, magazyn
gminny jest czasopismem wszystkich mieszkańców, przyjdź, napisz, zrób ciekawe zdjęcie. Ja już
pomijam, że wysłałem za pismem przewodnim tekst do magazynu również do informacji Pana
Wójta, mam pytanie: czy w takim razie w gminie nie obowiązuje prawo administracyjne w zakresie
terminów administracyjnych? Pismo złożyłem osobiście 10 września tego roku, do chwili obecnej
nie dostałem żadnej odpowiedzi, oczywiście tekst nie został wydrukowany. Ja chciałem ten materiał
złożyć do protokołu dzisiejszego posiedzenia Rady. Druga sprawa, Panie Wójcie teraz Panu coś
przeczytam „obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a
powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców
gminy”, … ustawy o samorządzie gminnym. Na przestrzeni ostatniego roku spotykałem się z
Panem Wójtem ośmiokrotnie, oczywiście nie spotykałem się na … towarzyskiej, za jednym
wyjątkiem, natomiast spotykałem się podczas oficjalnych jego przyjęć interesantów w gminie.
Ostatnie takie spotkanie odbyło się 10 września, moje pytanie jest proste: Panie Wójcie dlaczego
Pan kłamie w sprawach publicznych. Tu jest materiał, bo nie chcę się rozwodzić, jest nagranie z
tego spotkania 10 września, również chcę to dołączy do protokołu z dzisiejszej sesji. Trzecia rzecz
Panie radny Kołodziejczyk Pan jest w błędzie, nie ma już żadnej ulicy Krzywolaków w Kaniowie.
Właśnie o to chciałem państwa zapytać. Czym się różni towarzysz Ryszard … od towarzysza np.
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Alojzego Hamerlaka. Oczywiście można by wymienić wiele różnic np. takie, że jeden był
górnikiem, a drugi był dyrektorem, że jeden żył w całkiem sprzyjających okolicznościach w
niezłych czasach o których teraz niektórzy najchętniej by zapomnieli, a druki zginął rozstrzelany
bodajże w Jasienicy
Przewodniczący Rady – Panie Jacku do rzeczy
Pan Jacek Kosmaty – dlaczego radni gminy, władze gminy nie zrobiły nic w tej sprawie. Bo w
Polsce obowiązuje prawo i nie ma tutaj odpowiedzialności zbiorowej, pytam jeszcze raz, mam tutaj
taką książeczkę, też wydrukowaną w naszej gminie wydana przez bibliotekę. Znajdziecie tutaj
Państwo te osoby o które chciałem zapytać, więc moje pytanie: dlaczego nie zrobiono nic?, i moja
uwaga jest taka, proponuje w kwestiach dotyczących małej ojczyzny udać się na korepetycje do
Prezydenta Krywulta, Prezydenta miasta Bielska-Białej. On Państwu powie co to jest mała ojczyzna
i kto jest gospodarzem małej ojczyzny. Jeszcze jedno związane właśnie z tym, bo tak mi się
nasunęło, przeczytałem relacje Pana Zużałka z ostatniego zebrania wiejskiego w Kaniowie. Jest tam
parę pytań w tej kwestii i jest też wypowiedź Pana Wójta, tak się mi właśnie nasunęło analizując to:
co z pomnikiem proszę Państwa, bo rozumiem, że jeśli chodzi o ulice sprawa jest już załatwiona
ponieważ zostało wydane Zarządzenie Zastępcze Wojewody. Kto w takim razie wydał decyzje o
zmianie, czy tez likwidacji tablicy, która jest, która była do tej pory na pomniku w Kaniowie, To w
zasadzie tyle.
Wójt – poza tym, że zarzucono mi kłamstwo, ja się do tego odniosę na chwile obecną nie mam
takiej możliwości. Dla informacji, która już na tej sali padała, przede wszystkim z całym
szacunkiem dla prywatnego portalu informacyjnego, ciężko mi powiedzieć jak sobie jego autor
interpretuje pewne rzeczy. Powiem szczerze nie jestem w stanie, żeby wszystkie portale
informacyjne prywatne czytać i analizować, natomiast dla mnie z całym szacunkiem nie jest to
wykładnia, dlatego że każdy sobie może pisać cokolwiek chce. Portal, który Pan przywołuje jest
niczym innym jak tylko portalem, który jest własnością prywatną i z prywatnymi opiniami autora.
Natomiast odniosę się do ulicy, Panie Jacku podał Pan za przykład Pana Prezydenta Bielska,
którego ja darze ogromnym szacunkiem, bo też dane mi było z nim współpracować. Dlaczego Pan
nie przywołuje w swojej wypowiedzi nazw ulic, które zostały zmienione, dał Pan przykład tylko i
wyłącznie jednego ronda, natomiast w Bielsku zostało kilka, czy kilkanaście ulic zmienionych,
więc Panie Jacku to jest jedna rzecz. Druga rzecz dla pełnej informacji dostaliśmy od Pana
wojewody, my jako urząd gminy pismo, że do trzech dni mamy podać nazwę ulicy, która będzie
figurowała jako zmiana ulicy Gawlików, Hamerlaka, Firganka itd. W tym samym piśmie Pana
wojewody było napisane i zaznaczone, że jeżeli byśmy do trzech tego nie podali, to Pan wojewoda
w swoim postępowaniu, czy procedurą zastępczą sam nada nazwę. Zebraliśmy mieszkańców tych
sołectw, mimo, że mieliśmy na to tylko i wyłącznie trzy dni. Mieszkańcy przyszli, sprawa została
przedyskutowana i to o czym Pan tak często mówi i na co się powołuje to nie ja zadecydowałem o
nazwie tej ulicy, ani żaden urząd tylko mieszkańcy na spotkaniu w Kaniowie i Bestwince. Nie
odpowiem na temat pomnika dlatego, że pomnik nie jest, nie był i prawdopodobnie nie będzie
własnością urzędu gminy, jest to inicjatywa prywatna. Prywatni właściciele go ufundowali,
prywatni stawiali. Z tego co się orientuję w najbliższym terminie ma się tam pojawić nowa tablica z
napisem ogólnym, bez wymienionym nazwisk.
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Pan Jacek Kosmaty – z całym szacunkiem Panie Wójcie, ja mam
Przewodniczący Rady – ja Panu nie udzieliłem głosu, Panie Jacku dosłownie kilka zdań
Pan Jacek Kosmaty – ja nie będę swoich zdań, ja tylko przeczytam. Pan nie odpowiedział na żadne
moje pytanie, bo nie wiem, czy ktoś wydawał decyzje odnośnie pomnika, czy takiej decyzji nie
było. Ja zapytałem wprost. Druga rzecz tu jest cała korespondencja urzędu gminy z wojewodą, ona
wynika z zarządzenia, które dotyczy ulicy Alojzego Hamerlaka, przeczytam tylko końcowy
fragment: „na niniejsze zarządzenie zastępcze zgodnie z art. 6c ustawy … do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Gliwicach za pośrednictwem Wojewody Śląskiego w terminie 30 dni od dnia
doręczenia zarządzenia”, i to jest tylko i wyłącznie to co zrobiło bielsko. Bielsko się odwołało do
Gliwic ponieważ Gliwice utrzymały decyzje Wojewody, odwołali się do Naczelnego Sądy
Administracyjnego i w ten sposób obronili rondo Dziobaka. Chciałbym uzyskać wprost informacje,
czy był jakiś nakaz dotyczący zmiany tablicy pomnika, czy nie było. Jeśli tak top kto ją wydał?
Wójt – był nakaz od strony IPN przez Pana wojewodę
Pan Jacek Kosmaty – odnośnie pomnika
Wójt – odnośnie nie tego pomnika, tylko wszystkich pomników
Pan Jacek Kosmaty – nie proszę Pana, Pan w tej chwili cytuje ustawę… czyli rozumiem, że urząd
takiej decyzji nie wydawał, ani wojewoda takiej decyzji Państwu nie przesłał, tylko chce wiedzieć
Wójt – proszę to sformułować na piśmie
Pan sołtys Marek Pękala – Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, Radni Gminy Bestwina, Radni
powiatu, chciałbym serdecznie podziękować za współprace w minionej kadencji, która odbywała
się między radą a sołtysami. Myślę, że ta współpraca była dobra, chociaż nie zawsze wszystko co
sołtysi wnioskowali było uwzględniane.
Pan Jacek Kosmaty – przepraszam Panie Przewodniczący, a co z pytaniami
Wójt – ja się odniosę do tych pytań na piśmie ja dostanę je z protokołu
Pan Jacek Kosmaty – ale których, wszystkich, ja pytałem o ankietę, pytałem o …
Wójt – te, które padły do mojej osoby, ciężko mi odpowiadać za Państwa radnych
Pan Jacek Kosmaty – a co z odpowiedziami na moje pozostałe pytania
Przewodniczący Rady – to ja Panu odpowiem Panie Jacku ale tylko w swoim zakresie. Po Pańskich
wystąpieniach na komisji budżetowej (bo ja nie byłem na komisji budżetowej) było spore oburzenie
ze strony radnych i radni ustalili, że nie będzie odpowiedzi na Pańskie pytania. Było to
konsultowane z prawnikiem i taką możliwość dopuszczono. Pan do mnie dzwonił, ja Panu
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powiedziałem, że ja Pańska ankietę wypełniłem i jeżeli Pan chce uzyskać ode mnie odpowiedzi to
możemy w rozmowie, będzie Pan miał możliwość nagrania moich odpowiedzi. Wybrałem takie
rozwiązanie, ale Pan z tego nie skorzystał.
Ad 8.
Dziękując wszystkim za udział w obradach, za dyskusję, Przewodniczący Rady zamknął XLII sesję
Rady Gminy Bestwina w dniu 12 października 2018 roku. Sesja rozpoczęła się o godz.1500, a
zakończyła o godz. 1710.
Protokolant

Przewodniczący Rady

Joanna Grygierzec

Jerzy Stanclik
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