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Bestwina, 16 luty 2017r. 

BR.0002.2.2017 

 

 

Protokół  Nr XXIV/2017 

 

z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Bestwina odbytej w dniu 16 lutego 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 chwili rozpoczęcia sesji uczestniczyło 12 radnych. Nieobecnymi 

radnymi byli: Łukasz Furczyk i Grzegorz Owczarz. W trakcie sesji dotarł radny Łukasz Greń. 

Protokół obejmuje uchwały Rady Gminy Bestwina od Nr XXIV/179/2017 do Nr XXIV/183/2017. 

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 Kaniów Marek Pękala, Dyrektor 

Gminnego Ośrodka Kultury Grzegorz Boboń, Kierownik Referatu GiŚ Alicja Grygierzec, Redaktor 

Naczelny „Magazynu Gminnego” Sławomir Lewczak, redaktor Gazety Region Paweł Hetnał. 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji. 

2. Przedstawienie porządku obrad Rady Gminy. 

3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy nr XXIII/2017 z dnia 23 stycznia 2017r. 

4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

1) projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, 

2) uchylenia uchwały Rady Gminy Bestwina nr XXI/165/2016 z dnia 19 grudnia 2016r. w 

sprawie zmiany nazwy instytucji kultury – Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie 

i nadania jej nowego statutu, 

3) zmiany nazwy instytucji kultury – Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie, 

4) nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Bestwinie, 

5) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 

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

Jawiszowickiej. 

5. Informacje bieżące.  

6. Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich. 

7. 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 

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

prawomocność sesji, gdyż w chwili rozpoczęcia sesji na sali było 12 radnych na 15 radnych 

ustawowego składu Rady Gminy. 
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Ad.2 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Stanclik przedstawił porządek obrad, który otrzymali wszyscy 

radni (zał. nr 4 do nin. protokołu).  

 

Kolejno poddał pod głosowanie porządek obrad, który w wyniku głosowania został przyjęty 12 

głosami „za”, tj. jednogłośnie.  

 

Na obrady o godz. 1510 dotarł radny Łukasz Greń. 

 

Ad.3 

Przewodniczący Jerzy Stanclik stwierdził, że protokół nr XXIII/2017 z sesji Rady Gminy Bestwina 

z dnia 23 stycznia 2017 roku sporządzony został prawidłowo i znajduje się do wglądu na sali obrad, 

a na co dzień znajduje się w Biurze Rady Gminy. 

Zapytał radnych czy wnoszą uwagi do protokołu. 

Do protokołu nie wniesiono uwag i w wyniku głosowania został on przyjęty 13 głosami „za” tj. 

jednogłośnie. 

 

Ad.4 

Rada Gminy w składzie 13 radnych przystąpiła do rozpatrzenia projektów uchwał.  

Przewodniczący Jerzy Stanclik przystąpił do rozpatrzenia projektów uchwał w sprawie: 

 

1) Uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do 

nowego ustroju szkolnego, 

 

Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Wójt, który poinformował, że przyjęcie niniejszego 

projekty wynika z rozporządzenia, które informuje o trybie wdrożenia reformy szkolnictwa. Po 

podjęciu lub nie podjęciu uchwały przez Radę, kuratorium ma 21 dni na wydanie opinii dotyczącej 

niniejszej uchwały. Po otrzymaniu stosownej opinii gmina ma czas do końca marca na podjęcie 

uchwały już nie jako projektu tylko faktyczną uchwałę o dostosowaniu sieci szkół do wymogów 

nowej ustawy. 

Jeżeli chodzi o szkoły w poszczególnych sołectwach staną się one wszystkie szkołami 

podstawowymi, a gimnazja wygasną w 2019 roku. Nie zmienią się obwody szkół w 

poszczególnych sołectwach. 

Przepisy mówią, że jeżeli gmina nie przyjmie stosownych uchwał to wojewoda z automatu wydaje 

tzw. zastępcze uchwały, na które gmina nie ma już wpływu. 

Pan Przewodniczący poinformował, że w stosunku do otrzymanych przez Radnych materiałów 

nastąpiła niewielka zmiana w projekcie uchwały. Następnie przedstawił różnice. 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Stanclik zwrócił się do zgromadzonych z zapytaniem co będzie z 

patronami zlikwidowanych gimnazjów. 

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Magdalena 

Wodniak-Foksińska wraz z Wójtem Arturem Beniowskim poinformowali, że temat patronów nie 

był jeszcze poruszany i będzie trzeba zająć się tym w późniejszym okresie. 
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 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XXIV/179/2017 w sprawie projektu dostosowania sieci 

szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, została przyjęta 13 głosami 

„za”, tj. jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu 

 

 

2) Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Bestwina nr XXI/165/2016 z dnia 19 

grudnia 2016r. w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury – Centrum Kultury, Sportu i 

Rekreacji w Bestwinie i nadania jej nowego statutu 

 

Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Wójt, który poinformował, że nadzór prawny wojewody 

śląskiego zakwestionował uchwałę, ponieważ dotyczy ona równocześnie zmiany nazwy instytucji i 

jej statutu. Stwierdzono, że powinny zostać podjęte dwie uchwały. Merytorycznie nie zostały 

wprowadzone żadne zmiany tylko przyjęta wcześniej uchwała została rozdzielona na dwie odrębne: 

uchwała o zmianie nazwy instytucji i uchwała o nadaniu statutu. 

 

 Brak dyskusji i uwag. 

 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XXIV/180/2017 w sprawie uchylenia uchwały Rady 

Gminy Bestwina nr XXI/165/2016 z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie zmiany nazwy 

instytucji kultury – Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie i nadania jej 

nowego statutu, została przyjęta 13 głosami „za”, tj. jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu 

 

3) Uchwała w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury – Centrum Kultury, Sportu i 

Rekreacji w Bestwinie, 

 

Wyjaśnień do projektu udzielił Wójt Gminy omawiając wcześniejszą uchwałę. 

 

 Brak dyskusji i uwag. 

 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XXIV/181/2017 w sprawie zmiany nazwy instytucji 

kultury – Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie, została przyjęta 13 głosami 

„za”, tj. jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu. 

 

4) Uchwała w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Bestwinie, 

 

Wójt Gminy poinformował, że w statucie nie ma żadnych zmian merytorycznych i zostało to 

omówione przy wcześniejszym projekcie uchwały. 
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 Przewodniczący Rady zwrócił uwagę na ujęte słowo w §4 pkt 4 ppkt, które jego zdaniem ma 

błędną formę, dotyczy to słowa „zaspakajanie”, a powinno być „zaspokajanie”. Jednocześnie 

umotywował swój wniosek o zmianę pisowni. 

 

Wniosek Przewodniczącego o zmianę pisowni poddano głosowaniu i został on przyjęty 11 

głosami „za”, 1 głosem „przeciw”, 1 głosem „wstrzymującym się”. 

 

Przewodniczący Rady zwrócił się z wnioskiem o wniesienie poprawki do § 7. Poprawka 

dotyczyła skrócenia paragrafu i usunięciu niektórych wymienionych instytucji zamieniając na 

ogólną formę działających stowarzyszeń na terenie gminy. 

 

Wyjaśnień udzielił dyrektor Grzegorz Boboń informując, że niniejszy paragraf musi pozostać 

w takiej formie gdyż wynika to z współpracy pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Kultury a Kołem 

Gospodyń Wiejskich. 

 

Po wyjaśnieniach Przewodniczący Jerzy Stanclik wycofał wniosek. 

  

 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XXIV/182/2017 w sprawie nadania statutu Gminnemu 

Ośrodkowi Kultury w Bestwinie, została przyjęta 13 głosami „za” tj. jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu. 

 

5) Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Bestwina dla obszaru położonego w sołectwie Kaniów w rejonie ul. 

Rybackiej i ul. Jawiszowickiej, 

 

Wyjaśnień udzielił Wójt Gminy Artur Beniowski wyjaśniając, że po uchwaleniu studium w 

grudniu 2016 roku urząd przystępuje do przygotowania planu zagospodarowania dla całej 

gminy. Na chwilę obecną gmina jest na etapie analizy planistycznej, która ma być wykonana 

do końca marca. Po jej wykonaniu zostanie wyłoniona firma, która opracuje plan 

zagospodarowania. Wstępny termin zatwierdzenia planu zagospodarowania dla gminy to 2018 

rok. 

Na chwilę obecną właściciel terenów zaznaczonych na otrzymanych przez radnych mapkach 

zwrócił się do Gminy z prośbą o przyspieszenie zmiany planu w zakresie tego obszaru. 

Przyspieszenie zmiany miejscowego planu spowodowane są planowanymi inwestycjami 

mającymi przekształcić te tereny na terenu przemysłowe. W tej chwili są to wyrobiska po 

żwirowe częściowo zalane. Gmina uważa za celowe i słuszne przyspieszenie sporządzenia 

planu zagospodarowania na tym obszarze. 
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 W dyskusji głos zabrali: 

Pan radny Marek Szymański zwrócił się z zapytaniem dlaczego plan zagospodarowania dla 

całej gminy nie będzie wykonany w tym roku. 

 

Wójt wyjaśnił, że całą procedurę związaną ze sporządzeniem miejscowego planu 

zagospodarowania gmina już rozpoczęła, ale nie zostanie ona ukończona w tym roku i dlatego 

podawany jest przyszły rok jako termin zakończenia całej procedury.   

 

Przewodniczący Rady zapytał, kto pokrywa koszty tych zmian. 

 

Wójt – koszty pokrywa gmina, gdyż nie ma innej możliwości. Jednakże koszty pozostałej 

części sporządzenia planu zagospodarowania będą pomniejszone o tę cześć wydatkowaną. 

 

Pan sołtys Marek Pękala – zapytał czy cała prawa strona zostanie przeznaczona na inwestycje, 

pod terenu przemysłowe. 

 

Wójt – według właściciela firmy cała prawa strona zostanie przeznaczona pod inwestycje. W 

planie ujęty jest również teren starego wysypiska śmieci, który obecnie w planie 

zagospodarowania funkcjonuje jako terenu zielone i nieużytki. 

 

Pan radny Krzysztof Wróbel zwrócił się z zapytaniem, czy inwestor musi uzyskać specjalne 

pozwolenie na zasypanie tych wyrobisk łupkiem. 

 

Wójt – gmina takich pozwoleń nie wydaje więc trudno tu udzielić jednoznacznej odpowiedzi. 

 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XXIV/183/2017 w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bestwina dla 

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

została przyjęta 13 głosami „za” tj. jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu. 

 

Ad 5. Informacje bieżące 

 

Wójt przedstawił najważniejsze informacje z ostatnich tygodni: 

 działania gminy determinuje wprowadzenie reformy oświaty; 

 została wybrana firma na wykonanie przebudowy ul. Janowickiej wraz z chodnikiem. Starosta 

zdeklarował się na dofinansowanie budowy ronda przy piekarni w Bestwinie; 

 w przyszłym tygodniu zostanie ogłoszony przetarg na budowę parkingu przy ul. Podzamcze; 

 gmina otrzymała oficjalną informację dotyczącą środków na termomodernizację szkoły w 

Bestwince. Obecnie oczekuje na termin podpisania umowy, a następnie przystąpi do prac; 

 kolejne inwestycje zaplanowane na ten rok są ogłoszone na stronie internetowej, od tego roku 

wszedł obowiązek informowania na stronie o zaplanowanych zadaniach i przetargach; 

 kolejna sesja robocza musi zostać zwołana do końca marca, gdyż wymaga tego tryb przyjęcia 

zmian w związku z reformą szkolnictwa. 
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Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem  czy przewiduje się w tym roku wykonanie 

dokumentacji na budowę sali gimnastycznej w Janowicach. 

 

Wójt odpowiedział, że zgodnie z ustaleniami dokumentacja musi zostać wykonana w tym roku 

aby ubiegać się o dofinansowanie z Ministerstwa Sportu w 2018 roku.  

 

Ad 6. Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich. 

 

W ramach zapytań radnych głos zabrali: 

Pan Marek Szymański – zwrócił się z zapytaniem czy w sprawie ul. Czernichowskiej graniczącej z 

gminą Wilamowice zostały poczynione jakieś ustalenia. Miała w to włączyć się gmina Wilamowice 

aby wspólnie rozwiązać problem niniejszej drogi. 

 

Wójt – gmina Wilamowice nie była na ten czas zainteresowana współpraca w tej kwestii, ale nie są 

wykluczone dalsze rozmowy dotyczące wspólnej modernizacji tej drogi. 

 

Pan Marek Szymański – jeżeli nie ma możliwości modernizacji to może chociaż dokonanie  

naprawy drogi. 

 

Wójt – podstawowe naprawy zostaną wykonane, a argumentem Pan Burmistrza Wilamowic, jest to 

że prawdopodobnie będzie to droga dojazdowa w trakcie budowy drogi S1, dlatego nie warto w 

chwili obecnej w nią inwestować. 

 

Pan radny Grzegorz Kołodziejczyk – poruszył problem segregacji odpadów, gdyż mieszkańcy 

otrzymują do domów broszurki dotyczące złej segregacji odpadów. Problem dotyczy wrzucania 

stłuczonego szkła do worków ze szkłem a nie do żółtych worków. Jednakże firma zbierająca worki 

wrzuca te worki na samochód i one w tym momencie ulegają automatycznie stłuczeniu.  

 

Wójt – gmina nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów jeżeli chodzi o stłuczenie szkła. 

Przekazane ulotki mają na celu przede wszystkim uczulić mieszkańców na odpowiednią segregację 

odpadów. 

 

Pan radny Roman Pacyga – zwrócił się z zapytaniem o zakup urządzenia do mielenia gałęzi. Jest 

problem co robić z poobcinanymi gałęziami i gdzie je składować. 

 

Wójt – dotychczas gmina korzysta z firmy zewnętrznej która posiada tzw. rębak, natomiast 

prowadzone są rozmowy z przedstawicielami spółki wodno-kanalizacyjnej, która chce 

zagospodarować tereny byłej oczyszczalni w Kaniowie i prowadzić tam działalność związaną z 

produkcją faszyny oraz przyjmować pozostałości po wycince drzew. 

 

Pani radna Magdalena Wodniak-Foksińska zwróciła się z prośba do przedstawicieli Komisji 

Budżetu i Finansów oraz Komisji Rozwoju Gminy, Ochrony i Kształtowania Środowiska aby wraz 

z Komisją Edukacji, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego dokonać wizji lokalnej 
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placówek oświatowych i spotkać się z dyrektorami tych placówek. Dotyczy to zmian związanych z 

reformą szkolnictwa. 

 

Ad 7.  

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

sesję nadzwyczajną Rady Gminy Bestwina w dniu 16 lutego 2017 roku. Sesja rozpoczęła się o 

godz.1500, a zakończyła o godz. 1550. 

 

 

 

Protokolant  Przewodniczący Rady 

Joanna Grygierzec  Jerzy Stanclik 

 

     

 

    

 

 


