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Bestwina, dn. 30 czerwca 2016r. 

BR.0002.5.2016 

 

P r o t o k ó ł  Nr XVIII/2016 

 

z sesji Rady Gminy Bestwina odbytej w dniu 30 czerwca 2016 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 11 radnych. Po 

przegłosowaniu uchwał dotarł na obrady Rady Gminy radny Roman Pacyga. Nieobecnymi 

radnymi byli: Mariusz Solich, Marek Szymański i Krzysztof Wróbel. 

Protokół obejmuje uchwały Rady Gminy Bestwina od Nr XVIII/127/2016 do Nr 

XVIII/133/2016. 

Sesja rozpoczęła się o godz. 15:00. 

 

W sesji uczestniczyli: Radni, Wójt Gminy Bestwina Artur Beniowski, Zastępca Wójta Marcin 

Kanik, Skarbnik Gminy Anita Kubik, Sekretarz Gminy Arkadiusz Maj, radni Rady Powiatu 

Bielskiego: radny Jan Stanclik, radny Bogusław Stolarczyk, Sołtys Sołectwa Bestwinka Teresa 

Ryś-Parusz, kierownik Referatu GB Alicja Grygierzec, Redaktor Naczelny „Magazynu 

Gminnego” Sławomir Lewczak. 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji. 

2. Wybór sekretarza obrad. 

3. Przedstawienie porządku obrad Rady Gminy. 

4. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XVII/2016 Rady Gminy z dnia 2 czerwca 2016r.  

5. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej. 

6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

1) zmiany Uchwały Nr XII/92/2015 z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu 

Gminy Bestwina na rok 2016  

2) zmiany Uchwały Nr XII/91/2015 Rady Gminy Bestwina z dnia 10 grudnia 2015 roku 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina, 

3) ustalenia metody i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności, 

4) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, 

5) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej, 

6) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Bestwina, 

7) organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, księgowo-finansowej i organizacyjnej 

dla jednostek organizacyjnych gminy Bestwina. 
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7. Informacje bieżące.  

8. Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich. 

9. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

10. Zamknięcie sesji. 

 

Ad.1 

Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Nycz przywitał serdecznie wszystkich radnych Rady 

Gminy Bestwina, Wójta Artura Beniowskiego oraz wszystkich obecnych na sali obrad 

wymienionych na wstępie. Otworzył XVIII sesję VII kadencji Rady Gminy. Na podstawie listy 

obecności radnych stwierdził prawomocność sesji, gdyż w chwili rozpoczęcia sesji na sali było 

11 radnych na 15 radnych ustawowego składu Rady Gminy. 

 

Ad.2 

Sekretarzem obrad, zgodnie z harmonogramem, jednogłośnie wybrany został radny Grzegorz 

Owczarz. 

 

Ad.3 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Stanisław Nycz przedstawił porządek obrad, który 

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

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

przyjęty 11 głosami „za”, tj. jednogłośnie.  

 

Ad.4 

Wiceprzewodniczący Stanisław Nycz stwierdził, że protokół nr XVII/2016 z sesji Rady Gminy 

Bestwina z dnia 2 czerwca 2016 roku sporządzony został prawidłowo i znajduje się do wglądu 

na sali obrad, na co dzień znajduje się w Biurze Rady Gminy. 

Zapytał, czy radni wnoszą uwagi do protokołu. 

Do protokołu nie wniesiono uwag i w wyniku głosowania  został on przyjęty 11 głosami „za” 

tj. jednogłośnie. 

 

Ad.5 

Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej przedstawił Wójt Gminy Artur Beniowski: 

 odbył się Konwent Wójtów i Burmistrzów, w którym uczestniczyliśmy jako wójtowie, 

burmistrzowie powiatu bielskiego 2 razy, dotyczył on przede wszystkim komunikacji 

pasażerskiej PKS-u, niestety żadne konkretne stanowiska nie zostały wypracowane. 

Został przekazany mandat Panu staroście aby starał się o przedstawienie statutu 

potencjalnego związku międzygminnego do nadzoru prawnego wojewody – w jakich 

terminach się to odbędzie będą państwo informowani na bieżąco; 

 odbyło się zebranie wiejskie w Kaniowie dotyczące filii Ośrodka Zdrowia; 

 Pan Wójt wziął udział w Konwencie Gmin Górniczych województwa śląskiego; 

 zostało podpisane kolejne umorzenie pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

Środowiska w Katowicach; 

 została zakończona przebudowa chodnika i nałożona nakładka asfaltowa na ul. 

Św.Floriana w Bestwince; 

 został rozstrzygnięty przetarg na ulicę Magii; 
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 w trakcie napraw są drogi gruntowe na terenie gminy (naprawy wykonywane z 

materiałów po frezowaniu); 

 trwają prace przy wymianie sieci wodociągowej etap ul. Torowej, w przyszłym 

tygodniu rozpoczną się prace w rejonie ul. Ludowej oraz ul. Jawiszowickiej; 

 został ogłoszony konkurs na Dyrektorów w szkole w Bestwinie i Bestwince, do dnia 27 

czerwca br. składano kandydatury (w Bestwince jest 2 kandydatów w Bestwinie 3 

kandydatów); 

 odbyła się wizja w terenie przy udziale Prezesa Spółki Wodno-Melioracyjnej oraz 

Przewodniczącego Komisji Rozwoju dotycząca rowów melioracyjnych; 

 w dalszym ciągu czekamy na rozstrzygnięcia dotyczące przyznania środków na ul. 

Podzamcze z tzw. powodziówek (województwo nie ma środków z Ministerstwa więc 

nie mogą poinformować, które wnioski zostaną wzięte do dofinansowania) oraz na ul. 

Janowicką z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (w najbliższy czwartek lista ma 

zostać ogłoszona na zarządzie województwa i to ma być graniczny termin); 

 odbyło się wiele imprez plenerowych zarówno rekreacyjnych jak i sportowych. 

 

Ad. 6 

Rada Gminy w liczbie 11 radnych przystąpiła do rozpatrzenia projektów uchwał.  

Opinie do projektów uchwał, wypracowane na wspólnym posiedzeniu komisji stałych w dniu 

27 czerwca 2016 roku, przedstawiał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Stanisław Nycz.  

 

Wiceprzewodniczący Stanisław Nycz przystąpił do rozpatrzenia projektów uchwał w sprawie: 

 

1) zmiany Uchwały Nr XII/92/2015 z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy 

Bestwina na rok 2016, 

 

 Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Wójt 

Pan Wójt omówił jednocześnie niniejszą uchwałę oraz kolejna dotyczącą Wieloletniej 

Prognozy Finansowej. 

Dochody budżet zostają zwiększone w dziele 801 oświata i wychowanie o kwotę 3 870,00 

zł. jest to dotacja na zielone szkoły z NFOŚiGW. 

Rozdział 85195 kwota 127,00 zł. środki otrzymane  z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących  z zakresu administracji rządowej. 

Zmniejsza się wydatki budżetu na 2016 roku kwotę 959 580,58 zł. w tym: 

- wydatki majątkowe o kwotę 304 tys.zł. 

- wydatki bieżące o kwotę 655 tys.zł. (kwota z budżetu tzw. GZOSIP-u przechodzi teraz 

do Urzędu Gminy). 

Zwiększa się wydatki w działach: 

- 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 100 000,00 zł. przeznaczoną na przygotowanie 

projektu sieci kanalizacyjnej w Gminie Bestwina – etap III tzw. Bestwina południowa 

- 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 45 tys.zł. z tytułu inwestycji i zakupów, z kwoty 

tej wygospodarowane są środki na już wykonane ogrodzenie wzdłuż ul. Krakowskiej przy 

placu zabaw przedszkolnym 

- 750 – Administracja publiczna o kwotę 655 270,00 zł. są to przesunięcia pomiędzy 

działami administracji 
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- 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 14 028,00 zł. wiąże się podpisaniem umowy i 

dotacji z WFOŚiGW oraz zwiększeniem wydatków na program ERAZMUS ujętych w 

Wieloletniej Prognozie Finansowej o kwotę 10 000,00 zł. Kwotę 300 000,00 zł. z tytułu 

inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zadania inwestycyjnego pod nazwą 

termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Bestwince przesuwamy na rok 2017 gdyż nie 

będzie wykorzystana w tym roku. 

Zmniejszenia w planie rozchodów zgodnie z uchwałami Rady Nadzorczej WFOŚiGW w 

Katowicach umorzeniu uległy 3 pożyczki na kwotę 364 400,00 zł. w tym: 

- kwota 232 400,00 zł. z Kompleksowego programu obniżenia niskiej emisji 

zanieczyszczeń do atmosfery, 

- kwota 90 000,00 zł. wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Krakowskiej 

i ul. Janowickiej w Bestwinie 

- kwota 42 000,00 zł. budowa kanalizacji sanitarnej rejonie ujęcia wody pitnej w Kaniowie 

Plan rozchodów na rok 2017 zmniejszył się do kwoty 1 784 852,00 zł. 

 

 Wiceprzewodniczący Stanisław Nycz poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy, 

pozytywnie i jednogłośnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XII/92/2015 z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok 2016, 

 

 Brak dyskusji i uwag. 

 

 Wiceprzewodniczący Stanisław Nycz przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XVII/127/2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XII/92/2015 z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok 

2016, została przyjęta 11 głosami „za”, tj. jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu. 

 

 

2) zmiany Uchwały Nr XII/91/2015 Rady Gminy Bestwina z dnia 10 grudnia 2015 roku 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina, 

 

 Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Wójt 

 

Jeżeli chodzi o Wieloletnią Prognozę Finansową w związku umorzeniami i obniżeniem 

rozchodów dochody i wydatki po zmianach wynoszą: 

- dochody bieżące wynoszą 34 627 458,48 zł. 

- wydatki bieżące wynoszą 32 103 3493,50 zł.  

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach pn.: 

- Program ERAZMUS – współpraca placówek edukacyjnych – wysoka jakość kształcenia 

– łączne nakłady finansowe wynoszą 166 135,85 zł. z czego limit na 2016 rok to kwota 

66 497,10 zł. 

 

 Wiceprzewodniczący Stanisław Nycz poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy, 

pozytywnie i jednogłośnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 
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XII/91/2015 Rady Gminy Bestwina z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Bestwina, 

 

 

Brak dyskusji i uwag. 

 

 Wiceprzewodniczący Stanisław Nycz przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XVII/128/2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XII/91/2015 Rady Gminy Bestwina z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina, została przyjęta 11 głosami „za”, 

tj. jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu. 

 

 

3) ustalenia metody i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności, 

 

 Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Wójt. 

Projekt uchwały mówi o określeniu wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na posesjach zamieszkałych jak również dotyczy budynków tzw. nie 

zamieszkałych a w których powstają odpady komunalne. Stawki nie uległy zmianom. 

Projekt uchwały związany jest z wyborem nowej firmy wywożącej odpady, jest to 

konsorcjum firm OPERATUS i REZBUD. 

 

 Wiceprzewodniczący Stanisław Nycz poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy, 

pozytywnie i jednogłośnie zaopiniowały projekt uchwały ustalenia metody i stawki opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłaty za pojemnik o określonej 

pojemności, 

 

Brak dyskusji i uwag. 

 

 Wiceprzewodniczący Stanisław Nycz przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XVII/129/2016 w sprawie ustalenia metody i stawki 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłaty za pojemnik o 

określonej pojemności, została przyjęta 11 głosami „za”, tj. jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu. 

 

4) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, 

 

 Wyjaśnień do projektu udzielił Wójt Gminy. 

Projekt tej uchwały mówi o tym w jaki sposób powinna być wnoszona opłata za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi.  
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 Wiceprzewodniczący Stanisław Nycz poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy, 

pozytywnie i jednogłośnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie określenia terminu, 

częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 

Brak dyskusji i uwag. 

 

 Wiceprzewodniczący Stanisław Nycz przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XVII/130/2016 w sprawie określenia terminu, 

częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

została przyjęta 11 głosami „za”, tj. jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu. 

 

 

5) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej, 

 

 Wyjaśnień do projektu udzielił Wójt Gminy. 

Projekt uchwały mówi o wzorze deklaracji i ma to również związek ze zmianą firmy 

wywożącej odpady komunalne. Oprócz wzoru deklaracji w uchwale jest omówione jak 

powinno się odbywać składanie deklaracji. 

 

 Wiceprzewodniczący Stanisław Nycz poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy, 

pozytywnie i jednogłośnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków 

i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

 

Brak dyskusji i uwag. 

 

 Wiceprzewodniczący Stanisław Nycz przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XVII/131/2016 w sprawie wzoru deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia 

warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej została 

przyjęta 11 głosami „za”, tj. jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu. 

 

6) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Bestwina, 

 

 Wyjaśnień do projektu udzielił Wójt Gminy. 

Jest to projekt uchwały który był przyjęty 14 marca 2016 roku, natomiast nadzór prawny 

wojewody doszukał się pewnych nieścisłości. Pani Kierownik Alicja Grygierzec na 



7 

 

wspólnym posiedzeniu komisji omówiła w którym miejscu musieliśmy pewne zapisy 

rozszerzyć. Merytorycznie treść uchwały pozostaje bez zmian. 

 

 Wiceprzewodniczący Stanisław Nycz poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy, 

pozytywnie i jednogłośnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

gminy Bestwina 

 

Brak dyskusji i uwag. 

 

 Wiceprzewodniczący Stanisław Nycz przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XVII/132/2016 w sprawie przyjęcia programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie gminy Bestwina została przyjęta 11 głosami „za”, tj. jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu. 

 

7) organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, księgowo-finansowej i organizacyjnej 

dla jednostek organizacyjnych gminy Bestwina, 

 

 Wyjaśnień do projektu udzielił Wójt Gminy. 

W związku z likwidacją Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli pewne zadania, 

które realizował musiały być przejęte przez obsługę administracyjną, księgowo-finansową 

i organizacyjną Urzędu Gminy. Będzie ona obejmowała dodatkowo 4 jednostki: Zespół 

Szkolno Przedszkolny w Bestwinie, Bestwince, Janowicach i Kaniowie. 

 

 Wiceprzewodniczący Stanisław Nycz poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy, 

pozytywnie i jednogłośnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie organizacji wspólnej 

obsługi administracyjnej, księgowo-finansowej i organizacyjnej dla jednostek 

organizacyjnych gminy Bestwina 

 

Brak dyskusji i uwag. 

 

 Wiceprzewodniczący Stanisław Nycz przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XVII/133/2016 w sprawie organizacji wspólnej 

obsługi administracyjnej, księgowo-finansowej i organizacyjnej dla jednostek 

organizacyjnych gminy Bestwina została przyjęta 11 głosami „za”, tj. jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu. 

 

Na obrady dotarł o godz. 1535 radny Roman Pacyga. 

 

Ad 7.  

Wiceprzewodniczący przekazał Wójtowi przedstawienie spraw bieżących: 

1. Poszczególne miasta i gminy przekazały do wiadomości uchwały w sprawie poparcia 

działań mających na celu utworzenie niezależnego Śląskiego Instytutu Onkologii: 

 Gmina Jasienica 
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 Gmina Ożarowice 

 Miasto Sosnowiec 

 Gmina Kroczyce 

 Miasto Świętochłowice 

 Miasto Gliwice 

 Miasto Żywiec 

 Gmina Koszęcin 

 Gmina Pawłowice 

 Gmina Włodowice 

 Gmina Miedźna 

 Miasto Ustroń 

Pisma stanowią załącznik nr 9 do nin. protokołu. 

 

2. Informacja od Rady Miasta Rybnik o przyjęciu uchwały w sprawie poparcia działań 

mających na celu uchwalenie przez Sejmik Województwa Śląskiego regulacji pranych 

pozwalających samorządom na walkę z niską emisją. 

Pismo stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu. 

 

W ramach informacji bieżących Pan Wójt przedstawił pisma jakie zostały wystosowane przez 

gminę: 

 Do Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej (treść: w związku z uszkodzeniem 

chodnika przy drodze powiatowej ul. Witosa w Bestwienie proszę o przeprowadzenie 

kontroli w zakresie zjazdu z działek nr 2688/5 i 2293/4, jak również zobowiązanie 

właściciela do naprawy powyższych zniszczeń) 

 Do Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej (treść: zwracam się z prośbą o 

udrożnienie studzienek przy drogach powiatowych na terenie Gminy Bestwina: - rejon 

centrum Kaniowa, - ul. Krakowska w Bestwinie, - skrzyżowanie ul. Bialskiej z ul. 

Krakowską w Bestwienie) 

 Do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej, Komendy 

Miejskiej Policji w Bielsku-Białej, Bielskiego Pogotowia Ratunkowego w Bielsku-

Białej (treść: informuję, że na okres wakacyjny tj. od 1 lipca do 31 sierpnia br. 

wprowadzono zmiany w ruchu drogowym na ul. Malinowej w Kaniowie, zgodnie z 

załączoną mapą) 

 Do Centrum Dystrybucji IMPERIUM Sp. z o.o. w Bestwince (treść: w związku z 

licznymi interwencjami mieszkańców sołectwa Bestwinka na sukcesywne przejazdy 

samochodów ciężarowych do Państwa firmy drogą gminną ul. Sportową w Bestwince 

– wzywam o dostosowanie się przewoźników do prawidłowego dojazdu, zgodnie z 

wydaną opinią i zezwoleniem Starosty.) 

 

Pisma stanowią załącznik nr 11,12,13,14 do nin. protokołu. 

 

Ad 8. 

Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich. 
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Pan Przewodniczący Jerzy Stanclik -  

1- Zapytanie o treść tablic zamieszonych na Ośrodku Set w Kaniowie 

Pan Wójt poinformował, że zgodnie z wnioskiem na tablicach widnieje napis Ośrodek Sportów 

Wodnych w Kaniowie. Pan Przewodniczący zwrócił się o uzupełnienie nazwy o informację, że 

jest to Gmina Bestwina. 

2- Zapytanie o termin wyłożenia studium zagospodarowania przestrzennego. Pan Wójt 

poinformował, że na przełomie sierpnia i września br. 

3- W porozumieniu z Panem sołtysem Kaniowa Panem Markiem Pękalą Pan Przewodniczący 

zwrócił się z wnioskiem o zamieszczeniu tablicy na drodze w kierunku lotniska o miejscu 

i gminie. 

Pan Wójt poinformował o wnioskowaniu o takiej tablicy do Starostwa Powiatowego o zgodę 

gdyż jest to droga powiatowa. Została wydana pozytywna zgoda. Po oddaniu drogi do użytku 

i uchwaleniu przez Radę Gminy nazwy drogi (propozycja to ul. Lotników) zostanie taka tablica 

zamieszczona. 

 

Pan Radny Łukasz Furczyk - 

Prośba do Radnych Powiatowych o interwencje w sprawie uporządkowania drzewostanu na 

ul. Dankowickiej w Kaniowie 

 

Pan Radny Grzegorz Owczarz – 

Potwierdza kiepski stan drzewostanu na ul. Dankowickiej w Kaniowie i jako strażak uważa je 

za duże zagrożenie szczególnie w momencie większego wiatru. Prośba do radnych 

powiatowych o zainterweniowanie w sprawie wybrzuszenia asfaltu na mostku na ul. 

Bat.Chłopskich na wysokości państwa K. i dojazdu do BUD-TORu. Miejsce to 

prawdopodobnie w wyniku szkód górniczych zostało zdeformowane i przejeżdżające auta 

kilkukrotnie uszkodziły miski olejowe. 

Pan Radny Powiatowy Jan Stanclik poprosił o dokładne określenie miejsca tego wybrzuszenia. 

 

Pani Radna Barbara Pacholska –  

Prośba o naprawę nawierzchni na końcu ul. Polnej, za asfaltem utworzyły się bardzo duże 

dziury (jeżdżą  tam samochody ciężarowe na budowy) 

 

Pan Radny Grzegorz Kołodziejczyk -   

Prośba do Radnych powiatowych o interwencję w sprawie odnowienia znaków poziomych na 

drogach, chodzi o linie przerywane oraz przejścia dla pieszych. 

 

Pan Radny Marcin Pasierbek – 

Prośba o uporządkowanie drzewostanu na ul. Szkolnej w Bestwienie gdyż gałęzie wiszą 

bardzo nisko oraz wycinkę krzewów i gałęzi na ul. Brzozowej, które ograniczają widoczność 

na łuku drogi. 

Pan Wójt poinformował, że jeżeli chodzi o ul. Szkolną gmina będzie interweniowała w 

powiecie a ul. Brzozowa będzie zrobiona gdyż jest one już w harmonogramie robót. 

Pan Radny poinformowała o rezygnacji z funkcji Radnego Rady Gminy Bestwina oraz 

podziękował za współpracę. 
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Pan Radny Roman Pacyga – 

Prośba do Radnych powiatowych w sprawie ul. Ludowej o informację dlaczego po utwardzeniu 

poboczy tzw. frezem jest teraz na to wysypywana ziemia, co jest nie logiczne. 

 

Pan Radny Jerzy Borutka – 

Zapytanie o remont ul. Janowickiej . 

Pan Wójt poinformował, że w najbliższy czwartek tj. 7 lipca zostanie ogłoszona lista przez 

zarząd województwa śląskiego które zadania otrzymają dofinansowanie. 

 

Pan Radny Powiatowy Bogusław Stolarczyk – 

Poinformował, że został rozstrzygnięty przetarg na drugi mostek na ul. Kościelnej. Będzie on 

całkowicie wyremontowany łącznie z poszerzeniem przepustów wodnych. 

Został ogłoszony przetarg na projekt przepustu na ul. Krakowskiej na wysokości ul. 

Janowickiej. Będzie on wykonany w przyszłym roku. 

 

Zapytanie radnego Stanisława Nycza o termin wykonanie drugiego mostka na ul. Kościelnej. 

Pan radny powiatowy odpowiedział, że plac budowy został przekazany. 

Wójt zwrócił się z prośba o dopilnowanie aby mostki nie były remontowane równocześnie, 

gdyż wynikną z tego bardzo duże utrudnienia w ruchu. 

 

Ad 9.  

Dziękując wszystkim za udział w obradach, za dyskusję Wiceprzewodniczący Rady zamknął 

XVIII sesję Rady Gminy Bestwina w dniu 30 czerwca 2016 roku. Sesja rozpoczęła się o godz. 

1500 a zakończyła o godz. 1550. 

 

 

    Protokolant      Sekretarz obrad          Wiceprzewodniczący Rady  

 Joanna Grygierzec                Grzegorz Owczarz                   Stanisław Nycz 

 

 


