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 Bestwina, 24 kwietnia 2017r. 

BR.0002.4.2017 

 

 

Protokół  Nr XXVI/2017 

 

z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Bestwina odbytej w dniu 24 kwietnia 2017 roku w sali 

posiedzeń Urzędu Gminy Bestwina. 

 

Lista obecności radnych oraz gości stanowi załącznik nr 1 i 2 do nin. protokołu. 

Na ustawową liczbę 15 radnych w chwili rozpoczęcia sesji uczestniczyło 14 radnych. W trakcie sesji 

dotarł radny Roman Pacyga. 

Protokół obejmuje uchwałę Rady Gminy Bestwina Nr XXVI/195/2017. 

Sesja rozpoczęła się o godz. 1500. 

 

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

Kierownik Referatu GiŚ Alicja Grygierzec, przedstawiciel referatu GiŚ Regina Kupczak, 

mieszkańcy. 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji. 

2. Przedstawienie porządku obrad Rady Gminy. 

3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy nr XXV/2017 z dnia 27 marca 2017r. 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: 

1) aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina 

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 

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

prawomocność sesji, gdyż w chwili rozpoczęcia sesji na sali było 14 radnych na 15 radnych 

ustawowego składu Rady Gminy. 

 

Ad.2 

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

radni (zał. nr 3 do nin. protokołu).  

 

Kolejno poddał pod głosowanie porządek obrad, który w wyniku głosowania został przyjęty 14 

głosami „za”, tj. jednogłośnie.  

 

 



2 

 

Ad.3 

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

dnia 27 marca 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 14 głosami „za” tj. 

jednogłośnie. 

 

Ad.4 

Rada Gminy w składzie 15 radnych przystąpiła do rozpatrzenia projektu uchwały.  

Przewodniczący Jerzy Stanclik przystąpił do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie: 

 

1) aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina, 

 

Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Wójt, który wyjaśnił, że uchwała jest kolejnym etapem po 

przyjęciu uchwały o studium uwarunkowań planów zagospodarowania w grudniu 2016 roku. 

Przyjęcie uchwały pozwoli zgodnie obowiązującymi przepisami na przystąpienie do tzw. analizy 

urbanistycznej na podstawie studium. 

Sesja została zwołana w trybie pilnym z uwagi na terminy poszczególnych etapów zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania. Przyjęcie tego projektu pozwala na wybór firmy 

urbanistycznej, która będzie opracowywała plan zagospodarowania przestrzennego gminy. W 

projekcie uchwały jest harmonogram, który mówi o wieloletnim programie sporządzenia planów 

miejscowych, są tam określone terminy łącznie z przewidywanym terminem wykonania na 18 

miesięcy. Termin ten liczy się od wyboru firmy urbanistycznej, którą można wybrać po przyjęciu 

niniejszego projektu uchwały. Założenie jest aby plan został przyjęty jeszcze w tej kadencji Rady 

Gminy, jednak jest to również uzależnione od terminy wydania zgody przez ministerstwo rolnictwa 

na przeznaczenie terenów rolnych na nie rolne i terenów leśnych na nie leśne.  

 

Na obrady o godz. 1510 dotarł radny Roman Pacyga. 

 

Głos w dyskusji zabrali: 

Radny Marek Szymański – odniósł się do punktu 5 dotyczącego terminu przystąpienia. Pytanie 

dotyczy planowanej budowy drogi S1 na terenie Janowic i związanego z tym wyłączenia południowo-

wschodniego obszaru gminy. 

 

Wójt wyjaśnił, że na etapie sporządzenia studium gmina zwróciła się do organów, które zajmują się 

drogami czyli Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad i otrzymaliśmy informację o 

planowanym przebiegu drogi S1. Jest ona wpisana w studium i obrazowo przedstawiona na 

załączonych mapkach w południowo-wschodniej części sołectwa. Omija ona przecięcie ulic 

Targanickiej i Janowickiej, idzie przez las od strony Gminy Wilamowice. 

Wszystko wskazuje na to, że przebieg tej drogi nie zmieni się, jednak nie można mieć pewności. 
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Pani Alicja Grygierzec – poinformowała, że plan przebiegu drogi S1 nie powinien ulec zmianie, 

jednakże dopóki nie będzie od zatwierdzony do ostatecznej realizacji nie możemy wykluczyć jakiś 

zmian. 

 

Wójt wyjaśnił radnym w którym miejscu jest zaznaczony przebieg planowanej budowy drogi S1. 

 

Przewodniczący Jerzy Stanclik zwrócił się z zapytaniem do Pani Alicji Grygierzec o komisję 

urbanistyczną, czy są to osoby które dyskutowały z głównym urbanistą przy opracowywaniu studium 

zagospodarowania. 

 

Pani Alicja Grygierzec potwierdziła informując, że jest to stały skład już sprawdzony.   

 

Przewodniczący Jerzy Stanclik przypomniał o zadanym na spotkaniu z komisją pytaniu dotyczącego 

terenów zalewowych i wówczas komisja dopuściła możliwość aby już w planach zagospodarowania 

przestrzennego dla poszczególnych miejscowości wprowadzić taki zapis, że zaleca się podniesienie 

fundamentów o konkretną wysokość powyżej gruntu.  

 

Wójt wyjaśnił, że wszystko musi być zgodnie z przepisami i ktoś kto się podniesie z budynkiem nie 

może zaburzyć stosunków wodnych na działkach sąsiednich, co wynika z przepisów ustawy. 

 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XXVI/195/2017 w sprawie aktualności studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina, została przyjęta 15 głosami „za”, tj. 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu 

 

 

Ad 5. Informacje bieżące 

 

Wójt przedstawił najważniejsze informacje z ostatnich tygodni: 

 Został w dniu dzisiejszym przekazany plac budowy dotyczący parkingu przy ul. Podzamcze; 

 W tym tygodniu zostanie ogłoszony przetarg na remont i termomodernizację budynku 

szkolno przedszkolnego w Bestwince; 

 Do końca maja będzie projekt wykonawczy i w czerwcu ruszą roboty na ulicy Janowickiej; 

 Został zalegalizowany związek komunikacyjny, w skład zarządu związku weszli wszyscy 

Wójtowie i Burmistrzowie powiatu bielskiego oraz Pan Starosta. Przewodniczącym związku 

został Wójt Gminy Jaworze Pan Radosław Ostałkiewicz, Wójt Gminy Bestwina został jego 

zastępcą. 

 

Ad 6. Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich. 

 

W ramach zapytań radnych głos zabrali: 
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Pan Stanisław Nycz – zwrócił się z zapytaniem o termin remontu dróg gminnych na terenie sołectwa 

Janowice. 

 

Wójt -  wszystkie remonty będą robione gdy poprawi się pogoda, tak aby po wycięciu dziur była 

możliwość ich zaklejenia w momencie gdy nie będzie deszczu. 

 

Ad 7.  

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

nadzwyczajną Rady Gminy Bestwina w dniu 24 kwietnia 2017 roku. Sesja rozpoczęła się o godz.1500, 

a zakończyła o godz. 1520. 

 

 

 

Protokolant  Przewodniczący Rady 

Joanna Grygierzec  Jerzy Stanclik 

 

 


