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Bestwina, 30 październik 2017r. 

BR.0002.9.2017 

 

Protokół Nr XXXI/2017 

 

z sesji Rady Gminy Bestwina odbytej w dniu 30 październik 2017 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 XXXI/235/2017 do Nr XXXI/249/2017. 

Sesja rozpoczęła się o godz. 1500. 

 

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

Sekretarz Gminy Arkadiusz Maj, Sołtys sołectwa Bestwinka Teresa Paruch-Ryś, Sołtys sołectwa 

Kaniów Marek Pękala, Radni Rady Powiatu Bielskiego: Jan Stanclik i Grzegorz Gawęda, Dyrektor 

Gminnego Ośrodka Kultury Grzegorz Boboń, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

Beata Szypka, Dyrektor Biblioteki Publicznej Teresa Lewczak, Prezes PK Kombest Wacław 

Waliczek, Kierownik Referatu ST Mariusz Szlosarczyk, Kierownik Referatu SO Brygida Jankowska, 

Kierownik Referatu SiP Łukasz Wojsław, Kierownik Referatu GiŚ Alicja Grygierzec, Dyrektor ZSP 

w Bestwinie Agata Rak, Dyrektor ZSP w Janowicach Urszula Kal, Dyrektor ZSP w Kaniowie 

Krystyna Bryksa, Redaktor „Magazynu Gminnego” Sławomir Lewczak oraz mieszkańcy. 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji. 

2. Przedstawienie porządku obrad Rady Gminy. 

3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy nr XXX/2017 z dnia 11 września 2017 roku 

4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej. 

5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

1) zmiany Uchwały Nr XXI/157/2016 Rady Gminy Bestwina z dnia 19 grudnia 2016 roku 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina, 

2) zmiany Uchwały Nr XXI/158/2016 Rady Gminy Bestwina z dnia 19 grudnia 2016 roku 

w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok 2017 

3) udzielenia Powiatowi Bielskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej 

z przeznaczeniem na współdziałanie przy realizacji projektu pod nazwą "Beskidzkie Centrum 

Narciarstwa" w ramach strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do 2020 roku 

4) niedochodzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Bestwina lub jej 

jednostkom organizacyjnym, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 zł. 

5) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku 

obowiązujących w Gminie Bestwina w 2018 roku 

6) określenia na 2018 rok stawek podatku od środków transportowych 

7) poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, 

wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 

8) powierzenia Wójtowi Gminy Bestwina uprawnień w zakresie ustalenia wysokości cen i opłat 

za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i 

urządzeń użyteczności publicznej 
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9) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bestwina 

10) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za 

uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

11) ustanowienia zasad, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki 

pomocniczej będzie przysługiwała dieta 

12) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. św. Jana 

Kantego w Bestwinie w ośmioletnią Szkolę Podstawową im. św. Jana Kantego w Bestwinie 

13) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w 

Bestwince w ośmioletnią Szkolę Podstawową w Bestwince 

14) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii 

Konopnickiej w Janowicach w ośmioletnią Szkolę Podstawową im. Marii Konopnickiej w 

Janowicach 

15) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. 

Tadeusza Kościuszki w Kaniowie w ośmioletnią Szkolę Podstawową im. Tadeusza 

Kościuszki w Kaniowie 

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 

XXXI sesję VII kadencji Rady Gminy. Na podstawie listy obecności radnych stwierdził 

prawomocność sesji, gdyż w chwili rozpoczęcia sesji na sali było 15 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).  

 

Na wniosek Wójta Przewodniczący wniósł o wycofanie z porządku obrad uchwały: 

- W sprawie niedochodzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Bestwina lub 

jej jednostkom organizacyjnym, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 zł. 

 

Wójt wyjaśnił, iż przedstawiony projekt uchwały zostaje wycofany po uzgodnieniu z nadzorem 

prawnym, który zasugerował, aby przed podjęciem uchwały najpierw przeprowadzić konsultacje 

społeczne.  

 

Przewodniczący Rady Jerzy Stanclik zapytał radnych, czy są inne propozycje. 

 

 Wobec braku innych propozycji poddał pod głosowanie wycofanie z porządku obrad projektu 

uchwały w sprawie niedochodzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie 

Bestwina lub jej jednostkom organizacyjnym, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 

100 zł. 
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Wniosek o wycofanie projektu uchwały został przyjęty 15 głosami „za” tj. jednogłośnie. 

 

Kolejno Przewodniczący wniósł o wprowadzenie do porządku obrad uchwały: 

- w sprawie zmiany załącznika do uchwały Rady Gminy Bestwina nr XXX/233/2017 z dnia 11 

września 2017r. 

 

Niniejszą uchwałę zaproponował wprowadzić, jako punkt 5. ppkt 4) porządku obrad. 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Stanclik zapytał radnych, czy są inne propozycje. 

 

 Wobec braku innych propozycji poddał pod głosowanie wprowadzenie do porządku obrad 

projektu uchwały w sprawie zmiany załącznika do uchwały Rady Gminy Bestwina nr 

XXX/233/2017 z dnia 11 września 2017r. 

 

Wniosek o wprowadzenie projektu uchwały do porządku obrad, jako punkt 5. ppkt 4) został przyjęty 

15 głosami „za” tj. jednogłośnie. 

 

Przewodniczący przedstawił zgromadzonym zmieniony porządek obrad: 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji. 

2. Przedstawienie porządku obrad Rady Gminy. 

3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy nr XXX/2017 z dnia 11 września 2017 roku. 

4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej. 

5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

1) zmiany Uchwały Nr XXI/157/2016 Rady Gminy Bestwina z dnia 19 grudnia 2016 roku 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina, 

2) zmiany Uchwały Nr XXI/158/2016 Rady Gminy Bestwina z dnia 19 grudnia 2016 roku 

w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok 2017 

3) udzielenia Powiatowi Bielskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej 

z przeznaczeniem na współdziałanie przy realizacji projektu pod nazwą "Beskidzkie Centrum 

Narciarstwa" w ramach strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do 2020 roku 

4) zmiany załącznika do uchwały Rady Gminy Bestwina nr XXX/233/2017 z dnia 11 września 

2017r. 

5) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku 

obowiązujących w Gminie Bestwina w 2018 roku 

6) określenia na 2018 rok stawek podatku od środków transportowych 

7) poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, 

wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 

8) powierzenia Wójtowi Gminy Bestwina uprawnień w zakresie ustalenia wysokości cen i opłat 

za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i 

urządzeń użyteczności publicznej 

9) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bestwina 

10) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za 

uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

11) ustanowienia zasad, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki 

pomocniczej będzie przysługiwała dieta 
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12) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. św. Jana 

Kantego w Bestwinie w ośmioletnią Szkolę Podstawową im. św. Jana Kantego w Bestwinie 

13) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w 

Bestwince w ośmioletnią Szkolę Podstawową w Bestwince 

14) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii 

Konopnickiej w Janowicach w ośmioletnią Szkolę Podstawową im. Marii Konopnickiej w 

Janowicach 

15) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. 

Tadeusza Kościuszki w Kaniowie w ośmioletnią Szkolę Podstawową im. Tadeusza 

Kościuszki w Kaniowie 

6. Informacje bieżące.  

7. Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich. 

8. 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 z sesji Rady Gminy Bestwina nr XXX/2017 z 

dnia 11 września 2017 roku został sporządzony prawidłowo i znajduje się do wglądu na sali obrad, a 

na co dzień znajduje się w Biurze Rady Gminy. 

Zapytał radnych czy wnoszą uwagi do protokołu. 

Do protokołu radni nie wnieśli żadnych uwag i przystąpiono do głosowania.  

W wyniku głosowania protokół z sesji Rady Gminy Bestwina nr XXX/2017 z dnia 11 września 2017 

roku został przyjęty 15 głosami „za” tj. jednogłośnie. 

 

Ad.4 

Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej przedstawił Wójt Gminy Artur Beniowski: 

 Realizowany jest remont ul. Janowickiej, a jeżeli chodzi o budowę ronda przy piekarni to jest 

złożony wniosek o pozwolenie na budowę; 

 Kończy się wymiana sieci wodociągowej azbestowej w Kaniowie; 

 Trwa remont budynku szkolnego w Bestwince; 

 Trwają dalsze prace przy zagospodarowaniu terenu i doposażeniu przy przedszkolu w 

Janowicach; 

 Ostatni czas to prace nad budżetem na 2018 rok, Pan Przewodniczący zgodnie z ustawą otrzyma 

go do 15 listopada; 

 Przygotowywany jest przetarg na wywóz śmieci, obecny funkcjonuje do marca przyszłego roku. 

Od 1 marca gmina musi wdrożyć wywóz śmieci zgodnie z nową ustawą, między innymi dotyczy 

to sposobu segregacji śmieci; 

 Trwają prace nad zmianą planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z przyjętym 

harmonogramem; 

 Odbyły się zebrania wiejskie; 

 Wraz z kierownikiem M.Szlosarczykiem i kierownikiem Ł.Wojsławem uczestniczyłem w 

Warszawie w konferencji dotyczącej sportu, aby móc starać się o dofinansowania inwestycji 

sportowych z funduszy Ministerstwa Sportu; 
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 Odbyły się zawody powiatowe OSP w Porąbce dla drużyn seniorskich i kobiecych oraz w 

Pisarzowicach piłka nożna dla drużyn dziecięcych. Na zawodach naszą gminę reprezentowały 

zespoły z Kaniowa i Bestwinki; 

 Rozstrzygnięty został przetarg na zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie gminy; 

 Odbyło się spotkanie z nauczycielami, którzy w tym roku otrzymali nagrody wójta przy okazji 

Dnia Edukacji Narodowej; 

 Odbyła się konferencja podsumowująca 3 miesiące działania spółdzielni Czecho-Best, w którym 

uczestniczył wraz ze mną Pan Przewodniczący, Pani Beata Szypka oraz sołtys z Bestwiny, sołtys 

z Bestwinki i sołtys z Kaniowa; 

 Odbyło się spotkanie tzw. gmin górniczych, gdzie była możliwość spotkania się z 

przedstawicielami Okręgowego Urzędu Górniczego, Krajowego Urzędu Górniczego, z 

przedstawicielami kopali i wniesienie swoich uwag na temat współpracy pomiędzy kopalnią PG 

Silesia a naszym samorządem; 

 W okresie tym odbywały się bieżące naprawy dróg gruntowych oraz prace związane z 

oświetleniem, które będzie wykonywała energetyka; 

 W czasie wczorajszych silnych wiatrów uszkodzeniu uległ dach na budynku Szkoły w 

Bestwince, na szczęcie straty nie okazały się zbyt duże; 

 Jest wybrana koncepcja budowy Sali gimnastycznej w Janowicach i w przyszłym tygodniu 

zostanie wybrany wykonawca projektu 

Brak uwag do sprawozdania Wójta. 

 

Ad.5 

Rada Gminy w składzie 15 radnych przystąpiła do rozpatrzenia projektów uchwał.  

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy w dniu 23 

października 2017 roku jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekty poszczególnych uchwał.  

 

Następnie Przewodniczący przystąpił do rozpatrzenia projektów uchwał w sprawie: 

 

1) Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/157/2016 Rady Gminy Bestwina z dnia 

19 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina, 

 

2) Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/158/2016 z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie 

budżetu Gminy Bestwina na rok 2017 

 

Wyjaśnień do w/w projektów uchwał udzielił Wójt, który przedstawił zmiany w wieloletniej 

prognozie finansowej i budżecie. 

 

Zmiany w budżecie zostały szczegółowo omówione na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady 

Gminy. 

W ramach budżetu nie są wprowadzane żadne nowe zadania, a zmiany dotyczą tylko zmian pomiędzy 

działami, rozdziałami i paragrafami. 

 

Zmiany w WPF dotyczą: 

 wprowadzenia przedsięwzięcia pn. „Projekt kanalizacji sanitarnej południowej części Gminy 

Bestwina”. Okres realizacji zadania to lata 2017-2018. Łączne szacunkowe nakłady wyniosą 

400 000,00 zł.  
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Po sesji będzie ogłaszany przetarg na wykonanie projektu kanalizacji wówczas kwota zostanie 

zweryfikowana. 

 zmiany przedsięwzięcia pn. „Rozwój cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej 

w Gminie Bestwina”. 

 

 Brak dyskusji i uwag. 

 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXI/235/2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XXI/157/2016 Rady Gminy Bestwina z dnia 19 grudnia 2016 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 uchwały. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXI/236/2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XXI/157/2016 Rady Gminy Bestwina z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Bestwina, została przyjęta 15 głosami „za”, tj. jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu 

 

3) Uchwała w sprawie udzielenia Powiatowi Bielskiemu pomocy finansowej w formie dotacji 

celowej z przeznaczeniem na współdziałanie przy realizacji projektu pod nazwą "Beskidzkie 

Centrum Narciarstwa" w ramach strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do 2020 roku 

 

Wyjaśnień udzielił Wójt informując, że w bieżącym roku powstała tzw. Strategia na Rzecz 

Odpowiedzialnego Rozwoju do 2020 roku wydana przez Ministerstwo Rozwoju i Wicepremiera 

M.Morawieckiego. Gmina przystąpiła do projektu na prośbę Starosty Bielskiego. Związane to jest z 

próbą uzyskania środków z budżetu państwa na budowę mostu na rzece Białej od strony Parku 

Techniki Lotniczej.  

  

 Brak dyskusji i uwag. 

 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXI/237/2017 w sprawie udzielenia Powiatowi 

Bielskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na 

współdziałanie przy realizacji projektu pod nazwą "Beskidzkie Centrum Narciarstwa" 

w ramach strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do 2020 roku, została przyjęta 15 

głosami „za”, tj. jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu 

4) Uchwała w sprawie zmiany załącznika do uchwały Rady Gminy Bestwina nr XXX/233/2017 z 

dnia 11 września 2017r., 

 

Wójt Gminy wyjaśnił, że uchwała ta dotyczy usług opiekuńczych i w załączniku wkradł się błąd, 

który został wychwycony przez nadzór prawny Urzędu Wojewódzkiego. 
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 Brak dyskusji i uwag. 

 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXI/238/2017 w sprawie zmiany załącznika do uchwały 

Rady Gminy Bestwina nr XXX/233/2017 z dnia 11 września 2017r., została przyjęta 15 

głosami „za”, tj. jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu. 

 

5) Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od 

tego podatku obowiązujących w Gminie Bestwina w 2018 roku, 

 

Wójt Gminy udzielił wyjaśnień do niniejszej uchwał jak i do kolejnej dotyczącej również 

podatków. 

Poinformował zebranych, że stawki podatku od nieruchomości oraz od środków transportowych 

na rok 2018 nie ulegają zmianie w stosunku do obowiązujących stawek.   

 

 Brak dyskusji i uwag. 

 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXI/239/2017 w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku obowiązujących w Gminie 

Bestwina w 2018 roku została przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu. 

 

6) Uchwała w sprawie określenia na 2018 rok stawek podatku od środków transportowych, 

 

Wyjaśnień udzielił Wójt omawiając wcześniejszy projekt uchwały. 

 

 Brak dyskusji i uwag. 

 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXI/240/2017 w sprawie określenia na 2018 rok stawek 

podatku od środków transportowych została przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu. 

 

7) Uchwała w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego 

w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso, 

 

Wójt Gminy Artur Beniowski poinformował, że w związku z przejściem gminy od 2018 roku na 

nowy system informatyczny, który będzie dawał nowe możliwości opłacania podatków 

rezygnuje się z funkcji inkasenta. Od nowego roku każdy z mieszkańców będzie posiadał 

indywidualne konto do wpłat za śmieci i podatki. 
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 Brak dyskusji i uwag. 

 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXI/241/2017 w sprawie poboru podatku od 

nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia 

inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso została przyjęta 15 głosami „za”, 

tj. jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do nin. protokołu. 

 

8) Uchwała w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Bestwina uprawnień w zakresie ustalenia 

wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za 

korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 

 

Wójt Gminy Artur Beniowski omówił projekt uchwały informując, że od przyszłego roku 

Ośrodek Sportów Wodnych w Kaniowie będzie pobierał opłaty i niniejsza uchwała daje 

możliwości ustalenia wójtowi wysokości stawek za korzystanie z ośrodka. 

 

 Brak dyskusji i uwag. 

 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXI/242/2017 w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy 

Bestwina uprawnień w zakresie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o 

charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności 

publicznej została przyjęta 15 głosami „za”, tj. jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 12 do nin. protokołu. 

 

9) Uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bestwina 

 

Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali zmiany dotyczące niniejszego projektu w 

stosunku do otrzymanego przez nich w materiałach na dzisiejszą sesję, a następnie przedstawił 

te zmiany. 

Wójt Gminy wyjaśnił, że Regulamin jest oparty o przepisy ustawy samorządzie gminnym. 

 

- Radny Marek Szymański – zwrócił się z zapytaniem, co rozumie się przez zapis „część 

nieruchomości zaliczanych do użytku publicznego", czy to będzie podjazd, czy to jest chodnik 

wzdłuż posesji. 

 

- Wójt – zapis dotyczy przede wszystkim chodników wzdłuż posesji. 

 

- Przewodniczący Jerzy Stanclik – najczęściej te chodniki nie są na gruncie prywatnym tylko na 

gruncie gminnym, więc z tego wynika, że nie ma obowiązku usuwania. 

 



9 

 

- Wójt – gmina świadczy te usługi poprzez firmę, więc na terenie gminy raczej nie powinno być 

problemu. Jeżeli chodzi o własność terenu, na którym znajduje się chodnik nie ma to znaczenia, 

jeżeli znajduje się wzdłuż posesji to właściciel musi zadbać o czystość. 

 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXI/243/2017 w sprawie Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie gminy Bestwina została przyjęta 15 głosami „za”, tj. 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 13 do nin. protokołu. 

 

10) Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w 

zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 

Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Wójt Gminy Artur Beniowski informując, że uchwała 

określa szczegółowe zasady dotyczące segregacji i odbioru śmieci z posesji na terenie gminy. 

Uchwała ta jest niezbędna do nowej specyfikacji przygotowywanego przetargu na wywóz 

śmieci.   

 

- Kołodziejczyk Grzegorz – zapytał o zapis w § 2 o sposobie segregacji poszczególnych 

odpadów. Jest tam podział m.in. na metale, tworzywa sztuczne i opakowania 

wielomateriałowe. Obecnie są one zbierane do jednego worka, czy od przyszłego roku to 

ulega zmianie? 

 

- Grygierzec Alicja – w przyszłym roku to nie ulegnie zmianie, jednakże będą dodatkowe 

ograniczenia. Dokładne informacje zostaną rozpowszechnione wśród mieszkańców. Zostaną 

przygotowane specjalne ulotki.  

 

- Przewodniczący Rady – zapytał, jak sobie radzi tzw. PSZOK z ogromna ilością liści, które są 

tam przywożone. 

 

- Wójt – nie ma informacji, aby firma miała z tym jakiś problem.  

 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXI/244/2017 w sprawie szczegółowego sposobu i 

zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi została przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 14 do nin. protokołu. 

 

11) Uchwała w sprawie ustanowienia zasad, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego 

jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta 

 

Wójt Gminy Artur Beniowski wyjaśnił, że projekt ten wiąże się z wcześniejszą uchwałą 

dotyczącą rezygnacji z inkasentów. Ponieważ od nowego roku sołtysi nie będą już pobierać 
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podatków, co wiązało się z wynagrodzeniem za te czynności uchwała wprowadza stałą dietę dla 

sołtysów. 

 

 Brak dyskusji i uwag. 

 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXI/245/2017 w sprawie ustanowienia zasad, na jakich 

przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała 

dieta została przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 15 do nin. protokołu. 

 

12) Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 

Podstawowej im. św. Jana Kantego w Bestwinie w ośmioletnią Szkolę Podstawową im. św. Jana 

Kantego w Bestwinie 

 

Wójt Gminy Artur Beniowski omówił równocześnie 4 kolejne projekty uchwał. Dotyczą one 

przekształcenia poszczególnych szkół z terenu Gminy Bestwina zgodnie z reforma oświaty. 

 

 Brak dyskusji i uwag. 

 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXI/246/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Bestwinie w 

ośmioletnią Szkolę Podstawową im. św. Jana Kantego w Bestwinie została przyjęta 15 

głosami „za” tj. jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 16 do nin. protokołu. 

 

13) Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 

Podstawowej w Bestwince w ośmioletnią Szkolę Podstawową w Bestwince 

 

Wójt Gminy Artur Beniowski omówił przy wcześniejszym projekcie uchwały. 

 

 Brak dyskusji i uwag. 

 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXI/247/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Bestwince w ośmioletnią Szkolę 

Podstawową w Bestwince została przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 17 do nin. protokołu. 

 

14) Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 

Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Janowicach w ośmioletnią Szkolę Podstawową im. 

Marii Konopnickiej w Janowicach 

 

Wójt Gminy Artur Beniowski omówił przy wcześniejszym projekcie uchwały. 
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 Brak dyskusji i uwag. 

 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXI/248/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Janowicach 

w ośmioletnią Szkolę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Janowicach została przyjęta 15 

głosami „za” tj. jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 18 do nin. protokołu. 

 

15) Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 

Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Kaniowie w ośmioletnią Szkolę Podstawową im. 

Tadeusza Kościuszki w Kaniowie 

 

Wójt Gminy Artur Beniowski omówił przy wcześniejszym projekcie uchwały. 

 

 Brak dyskusji i uwag. 

 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXI/249/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Kaniowie w 

ośmioletnią Szkolę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Kaniowie została przyjęta 15 

głosami „za” tj. jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 19 do nin. protokołu. 

 

Ad 6. Informacje bieżące 

 

Wójt zaprosił na obchody Dnia Niepodległości 11 listopada o godz. 900 msza św. w kościele w 

Bestwinie a następnie przejście pod pomnik pod Urząd Gminy. 

W najbliższy piątek o godz. 1700 odbędzie się uroczystość przyznania nagrody Starosty Bielskiego 

im. Ks. Londzina, nominowany jest Pan Michał Kobiela. 

 

Przewodniczący poinformował o otrzymanym piśmie w sprawie przyjęcia Gminy Bestwina do 

Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. 

Pismo stanowi załącznik nr 20 do nin. protokołu. 

 

Ad 7. Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że do Rady Gminy wpłynęły protokoły z Zebrań 

Wiejskich w poszczególnych sołectwach. Zostały one opisane w lokalnej prasie i na stronach 

internetowych a osoby zainteresowane mogą się z nimi szczegółowo zapoznać w Biurze Rady. 

Protokoły stanowią załączniki nr 21, 22, 23, 24 do nin. protokołu. 

 

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił protokoły i pisma, które wpłynęły do Rady od Rad 

Sołeckich z poszczególnych sołectw. 

 Do Rady Gminy wpłynęło pismo od Rady Sołeckiej w Bestwinie z dnia 20.10.2017r. w sprawie 

odbudowy istniejącego odgałęzienia rowu melioracyjnego przepływającego pod ul. Witosa przez 

posesję nr 104 
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Pismo stanowi załącznik nr 25 do nin. protokołu. 

 

 Do Rady Gminy wpłynęło pismo od Rady Sołeckiej w Bestwince z dnia 29.09.2017r. z 

propozycjami do budżetu na 2018r. 

1- Wykonać projekt przebudowy ul. Sportowej w Bestwince – na odcinku od św. Floriana do 

ul. Dworkowej – budowa chodnika, odwodnienie, oświetlenie – musi być wykonana 

kompleksowa dokumentacja projektowa, co pozwoli na pozyskanie na tą inwestycje 

funduszy zewnętrznych 

2- Przygotować projekt termomodernizacji remizy OSP Bestwinka 

3- Generalny remont Młynówki (pogłębienie, umocowanie brzegów, wymiana przepustów na 

ul. Podpolec i Sportowej) od Nicrometu do ul. Św. Floriana 

4- Asfaltowanie ul. Ładnej (lewa strona), Magi, Rzecznej i Podpolec 

5- Odwodnienie ul. Młyńskiej 

Pismo stanowi załącznik nr 26 do nin. protokołu. 

 

 Do Rady Gminy wpłynął protokół z zebrania Rady Sołeckiej w Janowicach z dnia  6.09.2017r. 

Wnioski do Urzędu Gminy: 

1- Punkty świetlne przy ul. Korczaka i Granicznej 

2- Asfaltowanie ulicy Borowej i Granicznej 

3- Skierowanie wniosku do Starostwa o zaasfaltowanie odcinka Janowickiej na granicy z 

Hałcnowem 

Protokół stanowi załącznik nr 27 do nin. protokołu. 

 

W ramach wniosków i zapytań radnych głos zabrał: 

Radna Maria Maroszek – zwróciła się z prośbą o wizję lokalną obok posesji Pana H. gdyż w czasie 

deszczów na jezdnię wylewa się dużo wody, co może powodować niebezpieczne sytuacje na drodze. 

Na ulicy Witosa Bocznej wyczyszczenie kratki, gdyż jest tam rów odwadniający a cała woda wylewa 

się na jezdnię. 

 

Radny Roman Pacyga – zwrócił do radny powiatowych o uporządkowanie leżących lip na łące pod 

św. Janem Nepomucenem w Bestwinie oraz czy wiadomo jest już coś w sprawie ul. Ludowej, czy 

będzie coś robione w tym roku czy nie. 

 

Radny Powiatowy Jan Stanclik – ustosunkował się do wniosków złożonych na zebraniach wiejskich 

w poszczególnych sołectwach. Odnośnie Kaniowa: zlecono wykonanie dokumentacji remontu 

odcinka drogi powiatowej ul. Ludowej i umieszczenie tego zadania do wykonania w 2018 roku przy 

udziale środków z budżetu państwa. W Bestwince przeprowadzono przegląd drzew na ul. 

Dworkowej, prace związane z wycinką i pielęgnacją były wykonane w marcu br. i nie planuje się 

dalszych robót w tym zakresie. W Bestwinie jest w trakcie opracowywana dokumentacja dotycząca 

budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Krakowskiej z Janowicką. Odnośnie przepustu pod ul. Witosa w 

dniu 20 października przeprowadzono inspekcję i potwierdzono niedrożność przepustu. Zostanie on 

oczyszczony w ramach bieżących prac utrzymania dróg. Starostwo nie planuje przebudowy 

skrzyżowania ul. Krakowskiej i Szkolnej.   

 

Radny Grzegorz Kołodziejczyk – zwrócił się z zapytaniem jak przebiega wymiana piecy CO na 

ekologiczne.  
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Wójt – wymiana przybiega dość sprawnie, 2 osoby zrezygnowały i na ich miejsce zostały 

zakwalifikowane kolejne z listy. 

 

Radna Maria Maroszek – wyraziła wątpliwości, co do wizji lokalnej przepustu pod ul. Witosa. 

 

Wójt – poinformował, że sprawa ta będzie jeszcze przedmiotem rozmowy na jutrzejszym spotkaniu 

z Panem Kubisiem. Będzie to spotkanie również z projektantem chodnika i chcemy, aby w projekcie 

także była zawarta przebudowa tego przepustu. 

 

Radny Jerzy Borutka – zapytał o termin rozpoczęcia remontu krzyża przy Niklówce. 

 

Wójt – przekazał, że krzyż jest w trakcie prac remontowych, mają one być ukończone do 30 listopada 

br. 

 

Radna Maria Maroszek – prośba o uczestnictwo w przeprowadzanych wizjach lokalnych. 

 

Wójt – gmina zawsze zwraca się z prośbą o to, aby pracownicy mogliby uczestniczyć w wizjach. 

 

Radny Stanisław Nycz – zwrócił się do radnych powiatowych z pytaniem, co z odcinkiem drogi 

łączącej Janowice z Hałcnowem, chodnik się skończył, ulica się skończyła a zostało tam ok. 50 m 

nieodnowionej nawierzchni drogi. 

 

Radny Powiatowy Jan Stanclik – odpowiedział, że jeżeli chodzi o chodnik to starostowo powiatowe 

ich nie wykonuje. 

 

Radny Roman Pacyga – zwrócił się z zapytaniem, czy obiady się poprawiły oraz czy jest już pomysł 

na zagospodarowanie terenu za halą sportową w Kaniowie. 

 

Dyrektor ZSP Kaniów Krystyna Bryksa – obiady się poprawiły, nie ma na chwilę obecną skarg, co 

do jakości obiadów. Teren za halą jest przygotowywany pod boisko szkolne. Został on wyrównany i 

obsiany trawą. W przyszłości wspólnie z radą rodziców teren ten chcemy przeznaczyć na teren 

rekreacyjny dla dzieci.  

 

Sołtys Marek Pękala – w związku z wieloma interwencjami mieszkańców ul. Wiślanej w Kaniowie 

prośba o zorganizowanie sesji lub komisji i ustalenie jak przebiega droga Wiślana, z której strony 

mieszkańcy mają tam dojazd. Prośba również o to, aby otrzymywać na wszystkie zgłaszane wnioski 

rady sołeckiej odpowiedzi na piśmie 

 

Wójt – zasadniczo na wszystkie wnioski kierowane do urzędu gminy udzielana jest odpowiedź na 

piśmie (zostanie to sprawdzone). Jeżeli chodzi o ul. Wiślaną to nie ma celowości zorganizowania 

takiej sesji. Na chwilę obecną są tam 3 domy i mieszkańcy mają zapewniony dojazd do swoich posesji 

utrzymywany przez urząd.  

 

Radny Roman Pacyga – zwrócił się z prośbą o dokładniejsze informacje, co do fotowoltaiki, oraz jak 

daleko posunięte są prace związane z wymianą sieci wodociągowej   
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Wójt – odpowiedział, że jeżeli chodzi o fotowoltaikę to ilość zainteresowanych mieszkańców 

przekroczyła oczekiwania gminy, na spotkaniu było ok. 70 osób. Wnioski są na bieżąco składane, 

więc gmina będzie realizować ten program. Dofinansowanie na ten cel to około 70% a pozostała 

część to wkład własny mieszkańców. Wymiana sieci wodociągowej musi zostać zakończona do 

końca listopada rejonie ul. Łabędziej i przyległych. Pozostała część rur azbestowych będzie 

wymieniana w ramach bieżących prac remontowych, gdyż są to niewielkie odcinki. 

 

Sołtys Marek Pękala – wyjaśnił, że chodzi o ustalenie, przy jakiej ulicy mieszkają mieszkańcy gdyż 

dojazd jest z drugiej strony. 

 

Wójt – taka sytuacja jest również w innych sołectwach i do tej pory nikomu to nie przeszkadzało.  

 

Dyrektor biblioteki Teresa Lewczak – zaprosiła wszystkich na spotkanie z Panem Januszem 

Chmielniakiem, kolekcjonerem lamp w dniu 17 listopada o godz. 1700, oraz na spotkanie w dniu 22 

listopada o godz. 1700 z Panią Barbarą Romer – Kukulską, która wydała pamiętnik babci. 

 

Radny Marek Szymański – zwrócił się z zapytaniem czy wiadomo coś na temat ul. Czernichowskiej 

 

Wójt – w przyszłym tygodniu odbędzie się spotkanie z wiceburmistrzem Wilamowic i będzie 

poruszany ten temat. 

 

Przewodniczący Jerzy Stanclik – dotyczy przyjętej w 2016 roku uchwały z zebrania sołeckiego w 

Janowicach o asfaltowanie ul. Podlesie, a w obecnym roku Rada Sołecka wnioskuje o asfaltowanie 

ul. Granicznej i ul. Borowej, a jednocześnie nie odwołała poprzedniej uchwały i ona w dalszym ciągu 

obowiązuje. Jednocześnie nawiązał do wyborów sołtysa przez aklamację i stosowania 

poszczególnych przepisów i regulaminów, co daje większą przejrzystość przy sprawach spornych. 

 

Wójt – jeżeli chodzi o wybory sołeckie to wszystkie wybory sołeckie były oparte o statuty sołeckie i 

regulaminy, a wybory poszczególnych sołtysów odbyły się zgodnie z przepisami. Natomiast, jeżeli 

chodzi o uchwałę z zebrania wiejskiego w Janowicach dotyczącej ul. Podlesie to odcinek ten jest w 

zasadzie nikomu niepotrzebny, ponieważ każdy z mieszkańców może jechać inną drogą, a ten 

odcinek jest tylko i wyłącznie skrótem. 

 

Ad 9.  

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

Rady Gminy Bestwina w dniu 30 października 2017 roku. Sesja rozpoczęła się o godz.1500, a 

zakończyła o godz. 1630. 

 

Protokolant  Przewodniczący Rady 

Joanna Grygierzec  Jerzy Stanclik 

 


