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Bestwina, dn. 12 grudnia 2014r. 
 
 

P r o t o k ó ł  Nr II/2014 
 

z  sesji Rady Gminy Bestwina odbytej w dniu 12 grudnia  2014 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 14 radnych. Nieobecnym 
usprawiedliwionym był radny Mariusz Solich. 
Protokół obejmuje uchwały Rady Gminy Bestwina od Nr II/9/2014 do                      
Nr II/16/20134 
Sesja rozpoczęła się o godz. 10:00. 
 
W sesji uczestniczyli: Radni, Wójt Gminy Bestwina Artur Beniowski, Zastępca 
Wójta Marcin Kanik,  Sekretarz Gminy  Stanisław Wojtczak, Skarbnik Gminy 
Anita Kubik, radni Rady Powiatu Bielskiego: radny Jan Stanclik, radny 
Bogusław Stolarczyk i radny Grzegorz Gawęda, Sołtys sołectwa Kaniów Marek 
Pękala, Redaktor Naczelny „Magazynu Gminnego” Sławomir Lewczak, 
dziennikarz Kroniki Beskidzkiej Beata Stekla, mieszkaniec Kaniowa. 
Porządek obrad: 
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji. 
2. Wybór sekretarza obrad. 
3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Zatwierdzenie protokołu z sesji Rady Gminy Bestwina z dnia 01 grudnia 

2014 roku. 
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

1) określenia wysokości stawek  podatku od nieruchomości oraz zwolnień 
od tego podatku obowiązujących w Gminie Bestwina w 2015 roku, 

2) określenia na 2015 rok stawek podatku od środków transportowych, 
3) zmiany Uchwały Nr XXXV/277/2013 Rady Gminy Bestwina z dnia                

05 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Bestwina, 

4) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bestwina na 2014 rok Nr 
XXXV/278/2013 Rady Gminy Bestwina z dnia 05 grudnia 2013 roku,  

5) wynagrodzenia Wójta Gminy Bestwina,  
6) rozpatrzenie skargi mieszkańców ulicy Plebańskiej w Bestwinie. 

6. Rozpatrzenie projektu budżetu gminy na 2015 rok: 
1) odczytanie projektu uchwały w sprawie budżetu gminy na 2015 rok wraz  

z uzasadnieniem,  
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2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach                     
o projekcie uchwały budżetowej, 

3) odczytanie opinii Komisji stałych Rady Gminy Bestwina, 
4) przedstawienie stanowiska Wójta do wniosków zawartych w opiniach 

komisji stałych, 
5) odczytanie propozycji wniosków zgłoszonych przed rozpoczęciem sesji 

przez radnych i nie uwzględnionych w projekcie budżetu, 
6) przedstawienie ewentualnych autopoprawek do projektu uchwały, 
7) dyskusja nad projektem budżetu, 
8) głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Wójta, 
9) głosowanie wniosków komisji stałych Rady Gminy nie uwzględnionych 

przez Wójta w autopoprawce oraz pozostałych zgłoszonych wniosków, 
10) głosowanie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Bestwina,  
11) głosowanie uchwały w sprawie budżetu gminy na 2015 rok. 

7. Informacje bieżące. 
8. Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich. 
9. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 
10.  Zamknięcie sesji. 
 
Ad.1 
Przewodniczący Rady Jerzy Stanclik przywitał serdecznie wszystkich  radnych  
Rady Gminy Bestwina, Wójta Artura Beniowskiego oraz wszystkich  obecnych 
na sali obrad wymienionych na wstępie. 
Otworzył II sesję VII kadencji Rady Gminy. Na podstawie listy obecności 
radnych stwierdził prawomocność sesji, gdyż w sesji uczestniczyło 14 radnych 
na 15 radnych ustawowego składu Rady Gminy.   
Ad.2 
Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że zgodnie z § 27 ustęp 
1Regulaminu Rady Gminy, stanowiącego załącznik do Statutu Gminy,  z 
przebiegu każdej sesji Rady, pracownik urzędu w uzgodnieniu z 
Przewodniczącym obrad, sporządza protokół pod nadzorem sekretarza obrad, 
wybranego spośród radnych po rozpoczęciu posiedzenia. 
Ponadto Sekretarz obrad pomaga liczyć głosy przy wszelkiego rodzaju 
głosowaniach. 
Przypomniał, że w poprzedniej kadencji sekretarz obrad wybierany był 
alfabetycznie według listy obecności. 
Zapytał radnych, czy są tego samego zdania, aby sekretarz obrad był wybierany 
alfabetycznie, czy też mają inne propozycje? 
Wobec braku innych propozycji, radni przyjęli jednogłośnie zasadę, aby 
sekretarz obrad wybierany był alfabetycznie. 
W związku z powyższym, zgodnie z alfabetem, sekretarzem obrad wybrany 
został jednogłośnie radny Jerzy Borutka. 
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Ad.3 
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Stanclik przedstawił porządek obrad, który 
otrzymali wszyscy radni (zał. nr 4 do nin. protokołu). Porządek obrad został 
przyjęty 14 głosami „za”, tj. jednogłośnie. 
Ad.4 
Przewodniczący Jerzy Stanclik stwierdził, że protokół z  sesji Rady Gminy 
Bestwina z dnia 1 grudnia 2014 roku sporządzony został prawidłowo                      
i znajduje się do wglądu na sali obrad, na co dzień znajduje się do wglądu w 
Biurze Rady Gminy. 
Zapytał, czy radni wnoszą uwagi do protokołu. 
Do protokołu nie wniesiono uwag i w wyniku głosowania  został on przyjęty    
14 głosami „za” tj. jednogłośnie. 
Ad.5 
Rada Gminy w liczbie 14 radnych przystąpiła do rozpatrzenia projektów 
uchwał.  
Opinie do projektów uchwał, wypracowane na wspólnym posiedzeniu komisji 
stałych w dniu 8 grudnia 2014 roku, przedstawiał Przewodniczący Rady Gminy 
Jerzy Stanclik.  
Przewodniczący Jerzy Stanclik przystąpił do przeprowadzenia procedury 
rozpatrzenia projektów uchwał: 
1) projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek  podatku od 

nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku obowiązujących w Gminie 
Bestwina w 2015 roku, 

− Projekt uchwały omówił Wójt Artur Beniowski informując na wstępie, że 
rolą wójta pod koniec roku, jest przygotowanie i przedstawienie  Radzie 
Gminy projektów uchwał tzw. podatkowych. Odnosząc się do powyższego 
projektu uchwały wyjaśnił, że wysokość stawek musi mieścić się w tzw. 
widełkach, które wynikają z rozporządzeń ministerialnych. Wysokość tych 
stawek, w stosunku do roku poprzedniego została zaproponowana na 
poziomie około 2,1 – 2,2%. Dodał, że słowo „około” oznacza odniesienie się 
do najbardziej popularnego podatku, jakim jest podatek od nieruchomości. 
Inne pozycje dotyczące: działalności gospodarczej, gruntów, stawów, 
zalesień, podatek ten jest niższy. Stwierdził, że jego zdaniem, te 2% jest 
kwotą uczciwą, bo co roku nasza gmina od wielu, wielu lat, mniej więcej o 
ten poziom te podatki podnosi. W skali gmin powiatu bielskiego i 
województwa śląskiego, nasza gmina znajduje się w połowie, z tendencją do 
zaniżania  tych wysokości. 

− Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że na wspólnym posiedzeniu 
komisji została wyrażona jednogłośnie opinia pozytywna do projektu 
uchwały w sprawie określenia wysokości stawek  podatku od nieruchomości 
oraz zwolnień od tego podatku obowiązujących w Gminie Bestwina w 2015 
roku, 
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− Brak dyskusji i uwag. 
− Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem 

uchwały. 
W wyniku głosowania Uchwała Nr II/9/2014 Rady Gminy Bestwina w 
sprawie określenia wysokości stawek  podatku od nieruchomości oraz 
zwolnień od tego podatku obowiązujących w Gminie Bestwina w 2015 
roku - została przyjęta 14 głosami „za”, tj. jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu. 

 
2) projekt uchwały w sprawie określenia na 2015 rok stawek podatku od 
środków transportowych, 

• Projekt uchwały omówił Wójt Artur Beniowski informując, że po analizie 
budżetu oraz możliwości finansowych naszej gminy, a także rynku, który jest 
nie tylko na obszarze naszej gminy, ale i gmin ościennych, chciałby 
zaproponować, aby stawki podatku od środków transportowych pozostały na 
poziomie tegorocznym. Uzasadnił to tym, że przedsiębiorstwa transportowe, 
borykają się w ostatnich latach z wieloma problemami, nie tylko 
podatkowymi, ale i innymi obostrzeniami finansowymi. Wyraził nadzieję, że 
utrzymanie tej stawki na dotychczasowym poziomie spowoduje, że nasi 
przedsiębiorcy działający na terenie naszej gminy, nie odczują boleśnie 
obecnych zawirowań rynkowych, a po drugie dzięki takiej polityce, uda się 
sprowadzić na nasz teren nowych przedsiębiorców, którzy taki podatek będą 
wnosili. Podkreślił przy tym, że zdaje sobie sprawę z tego, że z jednej strony 
nowy przedsiębiorca będzie wnosił podatek z tytułu środków 
transportowych, z drugiej zaś strony, ta działalność może być uciążliwa pod 
kątem niszczenia dróg, czy też uciążliwości społecznej. Wyraził jednak 
nadzieję, że kwestia tego zysku, tj. posiadanie przedsiębiorców oraz wpływy 
podatków, zrównoważą potencjalne zniszczenia. Zatrzymując stawkę 
podatku na tym samym poziomie, można żywić nadzieję, że rozwój tych 
firm, które przynoszą dochód i zatrudniają ludzi, będzie coraz większy. 
Dlatego prosił Radę Gminy, aby podjęła uchwałę w takiej formie w jakiej ją 
przedstawił. 

− Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że na wspólnym posiedzeniu 
komisji została wyrażona jednogłośnie opinia pozytywna do projektu 
uchwały w sprawie określenia na 2015 rok stawek podatku od środków 
transportowych 

− Brak dyskusji i uwag. 
− Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem 

uchwały. 
W wyniku głosowania Uchwała Nr II/10/2014 Rady Gminy Bestwina          
w sprawie określenia na 2015 rok stawek podatku od środków 
transportowych - została przyjęta 14 głosami „za”, tj. jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu. 
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3) projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/277/2013 Rady 

Gminy Bestwina z dnia 05 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Bestwina, 

4) projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bestwina 
na 2014 rok Nr XXXV/278/2013 Rady Gminy Bestwina z dnia 05 grudnia 
2013 roku,  

• Projekty uchwał nr 3) i 4) omówił Wójt Artur Beniowski informując, że do 
projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bestwina 
na 2014 rok Nr XXXV/278/2013 Rady Gminy Bestwina z dnia 05 grudnia 
2013 roku została wprowadzona autopoprawka, którą otrzymali wszyscy 
radni. W tym miejscu poprosił Skarbnika Gminy Anitę Kubik o przybliżenie 
tej autopoprawki. 
Skarbnik Gminy Anita Kubik wyjaśniła, że autopoprawką do projektu 
zostanie wprowadzona zmiana klasyfikacji w grupach wydatków: 
w dziale 600 – Transport i łączność 
w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe 
dotycząca przedsięwzięcia pn.: Rewitalizacja miejscowości i zwiększenie 
bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Bestwina poprzez 
rozbudowę i remont ciągów pieszych przy ulicy Krakowskiej, Kościelnej, 
Witosa i Szkolnej 

− zmniejsza się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 
ust.1 pkt 2 i 3 o kwotę 35 000,00zł 

− zwiększa się wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne o kwotę 
35 000,00zł. 

 Wójt, kontynuując, wyjaśnił, że zmiany, które były omawiane na wspólnym    
posiedzeniu komisji dotyczyły dwóch pozycji: 
− wprowadzenia 20 672,00zł do działu związanego z Oświatą i 

wychowaniem – ma to związek z tym, że Szkoła w Bestwince przystąpiła 
do Programu „ERAZMUS+. Została przelana pierwsza transza na ten 
program unijny.  

− kwota 3 350, 00zł po stronie gospodarki nieruchomościami, jest 
przeznaczona na wykupy przy dwóch drogach. 

− Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że na wspólnym posiedzeniu 
komisji zostały wyrażone jednogłośnie opinie pozytywne do projektów 
uchwał w sprawie: 

− zmiany Uchwały Nr XXXV/277/2013 Rady Gminy Bestwina z dnia    
05 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Bestwina 

− zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bestwina na 2014 rok Nr 
XXXV/278/2013 Rady Gminy Bestwina z dnia 05 grudnia 2013 roku 
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− Brak dyskusji i uwag do projektów uchwał dotyczących zmian .budżetowych 
− Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem 

uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/277/2013 Rady Gminy 
Bestwina z dnia 05 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Bestwina 
W wyniku głosowania Uchwała Nr II/11/2014 Rady Gminy Bestwina           
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/277/2013 Rady Gminy Bestwina z 
dnia 05 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Bestwina - została przyjęta 14 głosami „za”, tj. jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu. 

− Kolejno Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad 
przyjęciem autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały 
Budżetowej Gminy Bestwina na 2014 rok Nr XXXV/278/2013 Rady Gminy 
Bestwina z dnia 05 grudnia 2013 roku. 
Autopoprawka została przyjęta 14 głosami „za”, tj. jednogłośnie. 
Autopoprawka stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu. 

− Przewodniczący przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały. 
W wyniku głosowania Uchwała Nr II/12/2014 w sprawie zmiany 
Uchwały Budżetowej Gminy Bestwina na 2014 rok Nr XXXV/278/2013 
Rady Gminy Bestwina z dnia 05 grudnia 2013 roku wraz z przegłosowaną 
autopoprawką - została przyjęta 14 głosami „za”, tj. jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu. 
 

5) projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bestwina 
– Pana Artura Beniowskiego, 

− Projekt uchwały omówił Sekretarz Gminy Stanisław Wojtczak informując, 
że na wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Gminy szeroko omówił 
zasady wynagradzania wójta, oraz pozycje, z których składa się to 
wynagrodzenie. Wyjaśnił, że zasady wynagrodzenia wynikają z ustawy o 
pracownikach samorządowych oraz rozporządzenia Rady Ministrów w 
sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Przypomniał też, że 
na posiedzeniu przybliżył wszystkie aspekty, które składają się na to 
wynagrodzenie. Dodał, że w tradycji tej gminy jest, że raz ustalone 
wynagrodzenie wójta na początku kadencji, nie podlega już waloryzacji w 
poszczególnych latach danej kadencji. 

− Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że na wspólnym posiedzeniu 
komisji została wyrażona jednogłośnie opinia pozytywna do projektu 
uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Bestwina,  

− W dyskusji głos zabrali: 
Radny Marek Szymański wspomniał, że podczas wspólnego posiedzenia 
Komisji zgłaszał wątpliwości związane z zatrudnieniem zastępcy wójta, 
czemu, jak zaznaczył się nie sprzeciwiał, jednak zwracał uwagę na  
automatyczne podniesienie się wydatków osobowych gminy. Odnosząc się 
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do projektu uchwały powiedział, że zdaje sobie sprawę, iż przy  głosowaniu 
nad tym projektem jego głos nie zaważy, ale osobiście wstrzyma się od głosu 
z tego powodu, pomimo, że na wspólnym posiedzeniu komisji głosował 
„za”. 
Radny Łukasz Furczyk odnosząc się do przedmówcy stwierdził, że jeśli 
chodzi o powołanie zastępcy wójta, to jest to wydatek konieczny. Taka 
funkcja jest potrzebna w urzędzie, a wydatek ten został skutecznie 
zrównoważony poprzez likwidację brygady budowlanej w poprzednich 
latach, a także ograniczenie pozostałych kosztów urzędu. 

− Przewodniczący przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały. 
W wyniku głosowania Uchwała Nr II/13/2014 Rady Gminy Bestwina            
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bestwina Pana Artura 
Beniowskiego - została przyjęta 13 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw i 1 
głosie „wstrzymującym się. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do nin. 
protokołu. 

 
6) projekt uchwały w sprawie rozpatrzenie skargi mieszkańców ulicy 

Plebańskiej na Wójta Gminy Bestwina z dnia 3 listopada 2014 r., która 
wpłynęła do Rady Gminy Bestwina w dniu 5 listopada 2014 r. 

− Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Stanclik przypomniał, że do Rady 
Gminy Bestwina poprzedniej kadencji w dniu 5 listopada 2014 roku 
wpłynęła skarga mieszkańców ulicy Plebańskiej na Wójta Gminy Bestwina .   
Z uwagi na to, że skarga trafiła na koniec kadencji, została ona przekazana 
do rozpatrzenia Radzie tej kadencji.  
Zgodnie też z decyzją obecnej Rady na ostatniej sesji w dniu 1 grudnia br., 
rozpatrzeniem skargi zajęła się Komisja Rewizyjna, zaś uchwałę w tej 
sprawie podejmie Rada Gminy. 
W związku z powyższym poprosił  Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 
Pana Łukasza Furczyka  o przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w 
sprawie rozpatrzenia skargi. 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Łukasz Furczyk, na podstawie 
protokołu, poinformował, że Komisja zajęła się tą skargą na posiedzeniu w 
dniu 3 grudnia 2014 roku. W pierwszej kolejności odbyła się wizja lokalna w 
terenie przy udziale skarżących, a następnie Komisja udała się do Urzędu 
Gminy Bestwina na dalszą dyskusję podczas, której wypracowano 
następujące wnioski: 
1. W ramach prac bieżących naprawić ul. Plebańską w miejscu ułożonych 

elementów betonowych oraz wyczyścić biegnący tam rów melioracyjny. 
2. Wyjaśnić sprawy własnościowe związane z siedzibą Spółki Wodnej 

Melioracyjnej oraz dokonać sprawdzenia granic posesji 12g. 
3. Komisja nie widzi potrzeby dodatkowego oznakowania ul. Plebańskiej. 
4. Zwrócić się do właścicieli nieruchomości o nr działek 1214/15 i 1214/16               

z pismem o wykoszenie ww. działek. 
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Protokół Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik nr 11 do nin. protokołu. 
− Przewodniczący Rady Jerzy Stanclik poinformował, że na wspólnym 

posiedzeniu komisji została wyrażona jednogłośnie opinia pozytywna do 
projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy z tym, że 
Komisja przegłosowała wniosek o naniesienie poprawki  w drugim tirecie 
uzasadnienia do projektu uchwały, po wyrazach „Spółce Melioracyjnej” 
dopisać „oraz dokonanie sprawdzenia granic posesji 12g. 

− Brak głosów w dyskusji. 
− Przewodniczący Rady Jerzy Stanclik w pierwszej kolejności poddał pod 

głosowanie przyjęcie wniosku Komisji stałych o wprowadzenie poprawki 
poprzez dopisanie w drugim tirecie uzasadnienia do projektu uchwały, po 
wyrazach „Spółce Melioracyjnej” dopisać „oraz dokonanie sprawdzenia 
granic posesji 12g. 
Poprawka została przyjęta 14 głosami „za”, tj. jednogłośnie. 

− Przewodniczący przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały. 
W wyniku głosowania Uchwała Nr II/14/2014 Rady Gminy Bestwina              
w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańców ulicy Plebańskiej na Wójta 
Gminy Bestwina z dnia 3 listopada 2014 r., która wpłynęła do Rady 
Gminy Bestwina w dniu 5 listopada 2014 r. - została przyjęta 14 głosami 
„za”, tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 12 do nin. protokołu. 

Ad.6 
Rozpatrzenie projektu budżetu gminy na 2015 rok: 

1) odczytanie projektu uchwały w sprawie budżetu gminy na 2015 rok 
wraz  z uzasadnieniem,  

− Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Stanclik przypomniał, że wszyscy radni 
otrzymali w dniu 1 grudnia br. projekt uchwały w sprawie  budżetu gminy na 
2015 rok i był on szczegółowo omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji 
stałych Rady Gminy Bestwina w dniu 8 grudnia 2014 roku. Poprosił Wójta 
Gminy o przybliżenie tego  projektu. 
Wójt Artur Beniowski poinformował, że projekt budżetu na 2015 rok, a co za 
tym idzie projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2015 składa się z 
planowanych dochodów i wydatków. 
Plan dochodów na 2015 rok wynosi  33 856 463,94 zł, zaś plan wydatków                
wynosi 28 551 294,29 zł. Zaznaczył, że będzie to budżet zakończony 
nadwyżką.  
Nadwyżka ta będzie potrzebna żeby spłacić zobowiązania i pożyczki z lat 
poprzednich.  
Najważniejszą kwotą wśród tych zobowiązań i pożyczek, jest kwota kredytu 
z Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie związane z kanalizacją 
północnej części Bestwiny. Kwota ta zostanie pokryta poprzez wpływ ze 
środków unijnych, które pozyskane zostały na to zadanie.  
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Kolejna kwota 1 700 000,00zł, to spłaty pożyczek, głównie dla 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej w 
Katowicach, które były zaciągane w latach wcześniejszych na zadania 
wykonywane przy pomocy tych środków. 
Zważywszy na taką możliwość budżetową, Wójt wyraził nadzieję, że lata 
2016 i kolejne, otworzą gminie możliwość aplikacji po środki zewnętrzne. 
Będzie wówczas można składać wnioski o środki akcesyjne i gmina będzie 
na tyle mobilna finansowo, że będzie w stanie pokryć wkłady własne do 
każdego wniosku. 
Zwrócił też uwagę na zapisy stałe, które musiały się znaleźć w projekcie 
budżetu, takie jak: prognozowana subwencja oświatowa, wpływy z podatku 
PIT i CIT, podatki od nieruchomości. Do tych dochodów trzeba było też 
skroić wydatki, które idą w oświacie, administracji, w jednostkach 
organizacyjnych, itd. Po bilansie wychodzi, że na inwestycje w roku 2015 
można zapisać kwotę 2,5 – 2,7mln.zł. Podkreślił, że nie jest to być może 
duża kwota, ale jak powiedział, zważywszy na to, że w roku bieżącym 
wydatkowana była kwota około 10mln.zł, to ta różnica może wydawać się 
spora. W tym miejscu jeszcze raz zaznaczył, że gmina musi być gotowa na 
to, aby móc aplikować o środki zewnętrzne. 
Zwrócił uwagę, że wszystkie wydatki inwestycyjne, które znalazły się w 
zapisie projektu budżetu, wynikają z wniosków z poprzedniej Rady Gminy,  
z zebrań wiejskich, rad sołeckich i mieszkańców gminy.  
Przypomniał swoje słowa wypowiedziane na wspólnym posiedzeniu komisji 
stałych, że ruchów w formie dodania czegoś do tego budżetu, nie ma 
żadnych. Jeżeli zaś miałoby być coś wprowadzone, to prosił wnioskodawców 
o to żeby wskazali z czego te środki zdjąć. Również dotyczy to zamiany, 
czyli co, kosztem czego. 
Omawiając projekt budżetu i wieloletniej prognozy finansowej na 2015 rok 
zwrócił też uwagę na bardzo ostrożnie zapisane możliwości dochodów z 
wpływów z kopalni.  Dla przykładu podał, że na ten rok budżetowy 
prognozowane były wpływy w kwocie 1mln.zł. od Przedsiębiorstwa 
Górniczego Silesia, a wpłynęło do budżetu 300tys.zł. Również z podatków 
PIT i CIT prognozowane było około 8,6mln.zł, a wpłynęło około 350tys.zł. 
mniej. Wyjaśnił, że planując budżet trzeba się na czymś opierać, ale też 
trzeba mieć świadomość, że gdyby zakładane przez ministra podatki się nie 
sprawdziły, zakładana przez PG Silesia opłata eksploatacyjna nie weszła w 
życie, to nawet te zapisy, które w tym budżecie się znalazły, będą musiały 
być weryfikowane. Wyraził przy tym nadzieję, że tak nie będzie i to co 
zostało zapisane w projekcie budżetu, to pozostanie. Projekty uchwał 
budżetowych stanowią załączniki nr 13 i 14 do protokołu. 
 

2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach                     
o projekcie uchwały budżetowej, 
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Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Stanclik odczytał Uchwały I Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, tj: 
1) Uchwałę Nr 4100/201/2014 z dnia 5 grudnia 2014 roku I Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o 
przedłożonym przez Wójta Gminy Bestwina projekcie uchwały 
budżetowej na 2015 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami 
informacyjnymi – została wydana opinia pozytywna. 
 

2) Uchwałę Nr 4100/I/202/2014 z dnia 5 grudnia 2014 roku I Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie 
opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Bestwina projekcie uchwały w 
sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bestwina  – została 
wydana opinia pozytywna. 

Uchwały stanowią załączniki nr 15 i 16 do protokołu. 
 
3) odczytanie opinii Komisji stałych Rady Gminy Bestwina, 

Przewodniczący rady Jerzy Sytanclik odczytał opinię Komisji stałych Rady 
Gminy: 
„W dniu 8 grudnia 2014 odbyło się wspólne posiedzenie Komisji stałych 
Rady Gminy Bestwina, na którym między innymi rozpatrywany były projekt 
uchwały w sprawie budżetu gminy na 2015 rok oraz projekt uchwały w 
sprawie wieloletnie prognozy finansowej. 
 Po dość długiej i merytorycznej dyskusji, Komisje wspólnie wypracowały i 
przegłosowały następujące opinie: 
a) Komisje stałe Rady Gminy pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w 

sprawie budżetu gminy na 2015 rok. Wynik głosowania: 15 głosów „za”, 
tj. jednogłośnie. 

b) Komisje stałe Rady Gminy Bestwina pozytywnie zaopiniowały projekt 
uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina. 
Wynik głosowania: 15 głosów „za”, tj. jednogłośnie. 
 

Kolejno Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że zgodnie z uchwałą 
Rady Gminy Bestwina nr XLII/301/10 z dnia 15 lipca 2010 roku w sprawie 
trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,  Komisja Budżetu i Finansów 
opiniuje projekt budżetu, po otrzymaniu opinii od komisji stałych.                        
W związku z powyższym Komisja Budżetu i Finansów odbyła swoje 
odrębne posiedzenie  przy udziale przewodniczących poszczególnych 
Komisji stałych w celu wypracowania opinii do projektu budżetu na 2015 
rok. W tym miejscu udzielił głosu Przewodniczącej Komisji Budżetu i 
Finansów Marii Maroszek, która odczytała opinię: 
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„Opinia Komisji Budżetu i Finansów do projektu  uchwały budżetowej gminy 
Bestwina na 2015 rok wraz z wieloletnią prognozą finansową.                           
              Komisja Budżetu i Finansów Rady Gminy Bestwina na posiedzeniu            
w dniu 12 grudnia 2014 r. rozpatrywała projekt uchwały budżetowej na 2015 
rok wraz z projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 
przedłożony przez Wójta Gminy Bestwina. 
Komisja stwierdziła, że zgodnie z art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 
roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze 
zmianami) Wójt Gminy Bestwina w dniu 14 listopada 2014 roku złożył na ręce 
Przewodniczącego Rady Gminy Bestwina poprzedniej kadencji oraz 
Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały budżetowej na 2015 rok  
wraz projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 
             Z uwagi na fakt, że w tym okresie dobiegała końca kadencja 2010-2014, 
projekt ten został przekazany radnym na pierwszej sesji  nowej kadencji Rady 
Gminy Bestwina w dniu 1 grudnia 2014 roku, na której dokonano wyboru, 
między innymi, Przewodniczącego Rady oraz komisji stałych Rady. 
         Przewodniczący nowej kadencji Rady Gminy Bestwina w terminie 7 dni 
od otrzymania projektu budżetu zwołał wspólne posiedzenie Komisji stałych w 
celu zaopiniowania  projektu uchwały budżetowej na 2015 rok. 
          Komisja Budżetu i Finansów stwierdziła, że projekt uchwały budżetowej 
na 2015 rok został opracowany na podstawie przepisów ustawy o finansach 
publicznych oraz w oparciu o zadania gminy z podziałem na zadania własne i 
zlecone.  
Projekt ten przedstawia się następująco: 

− Dochody w wysokości                        33 856 463,94 zł.,  
− Wydatki w wysokości                          28 551 294,29 zł.,  
W budżecie tworzy się rezerwy: 
1. ogólną w wysokości 90 000,00 zł 
2. celowe w wysokości 220 000,00 zł.,  
Ustalona została  też planowana nadwyżka budżetu gminy Bestwina na 
rok 2015 w kwocie 5 305 169,65 zł. z przeznaczeniem na spłatę 
zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek 
długoterminowych oraz spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie 
zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii 
Europejskiej  

           Komisja Budżetu i Finansów zapoznała się z uchwałami I Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, które 
wpłynęły do Urzędu Gminy w dniu 9 grudnia 2014 roku w sprawach: 

 
1)  Uchwała Nr 4100/201/2014 z dnia 5 grudnia 2014 roku I Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o 
przedłożonym przez Wójta Gminy Bestwina projekcie uchwały budżetowej 
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na 2015 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi – została 
wydana opinia pozytywna. 

2) Uchwała Nr 4100/I/202/2014 z dnia 5 grudnia 2014 roku I Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie 
opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Bestwina projekcie uchwały w 
sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bestwina  – została 
wydana opinia pozytywna. 

Komisja Budżetu i Finansów po przeprowadzonej wnikliwej analizie projektu 
uchwały budżetowej na 2015 rok , projektu uchwały w sprawie wieloletniej 
prognozy finansowej oraz zapoznaniu się z pozytywnymi opiniami Regionalnej 
Izby Obrachunkowej i pozytywnymi opiniami  komisji stałych Rady Gminy 
Bestwina wypracowanymi na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 8 grudnia 
2014 roku stwierdziła, że mimo występujących trudności finansowych, budżet 
został zrównoważony, a także wskazuje przeznaczenie nadwyżki budżetu.. 
Biorąc powyższe pod uwagę, Komisja Budżetu i Finansów w wyniku 
przeprowadzonego głosowania, pozytywnie opiniuje przedłożony przez 
Wójta Gminy projekt uchwały bud żetowej na 2015 rok. Wynik głosowania 
6 głosów „za” na 6 osobowy skład Komisji. 
 
4) przedstawienie stanowiska Wójta do wniosków zawartych w opiniach 

komisji stałych, 
Brak wniosków 

 
5) odczytanie propozycji wniosków zgłoszonych przed rozpoczęciem sesji 

przez radnych i nie uwzględnionych w projekcie budżetu, 
      Brak wniosków 
 
6) przedstawienie ewentualnych autopoprawek do projektu uchwały, 

W związku z tym, że do radnych wpłynęła autopoprawka do projektu 
budżetu na 2015 rok  od Wójta Gminy Bestwina, Przewodniczący Rady 
Gminy Jerzy Stanclik  poprosił Pana Wójta o przedstawienie tej 
autopoprawki. 
Wójt Artur Beniowski wyjaśnił, że zgodnie z wymogami trzeba wprowadzić, 
do zadań realizowanych w latach 2014-2015, projekt ERAZMUS+ 
realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bestwince. Jest to projekt 
finansowany w 100% ze środków unijnych, bez wkładu własnego gminy 
Bestwina. W związku z wprowadzeniem tych kwot do projektu budżetu 
zmienią się zapisy dotyczące działu 801 Oświata i Wychowanie o kwotę 
89 125,00zł. Autopoprawka stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
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7) dyskusja nad projektem budżetu, 
Przewodniczący Rady Jerzy Stanclik otworzył dyskusję nad projektem 
budżetu na 2015 rok. 
W dyskusji głos zabrał Radny Łukasz Furczyk pytając, czy sprawdzono w  
dochodach w dziale 700 powierzchnię działek, które  zapisane są jako 
dochody majątkowe ze sprzedaży. 
Wójt wyjaśnił, że zostały sprawdzone i skorygowane powierzchnie tych 
działek, bo kwoty pozostały bez zmian. Dodał, że pomyłka powstała na 
wskutek przesunięć komputerowych. 

 
8) głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Wójta, 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Stanclik poddał pod głosowanie  
wprowadzenie do projektu uchwały budżetowej autopoprawki 
przedstawionej przez Wójta Gminy. 
W wyniku głosowania autopoprawka została przyjęta 14 głosami „za”, tj.     
jednogłośnie. 

 
9) głosowanie wniosków komisji stałych Rady Gminy nie uwzględnionych 

przez Wójta w autopoprawce oraz pozostałych zgłoszonych wniosków, 
Brak wniosków Komisji  

 
10) głosowanie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Bestwina,  
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Stanclik przystąpił do przeprowadzenia 
procedury głosowania nad projektem uchwały w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Bestwina. 
W wyniku głosowania Uchwała Nr II/15/2014 Rady Gminy Bestwina           
w sprawie Wieloletniej  Prognozy Finansowej Gminy Bestwina – została 
przyjęta 14 głosami „za”, tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 18 
do protokołu. 
 

11) głosowanie uchwały w sprawie budżetu gminy na 2015 rok. 
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Stanclik przystąpił do przeprowadzenia 
procedury głosowania nad projektem uchwały w sprawie budżetu gminy na 
2015 rok. 
W wyniku głosowania Uchwała Nr II/16/2014 Rady Gminy Bestwina           
w sprawie budżetu gminy na 2015 rok – została przyjęta 14 głosami „za”, 
tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
 

Ad.7 
W informacjach bieżących Przewodniczący Jerzy Stanclik odczytał pismo 
Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Bestwinie dotyczące 
problemu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w 
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placówkach oświatowych na terenie gminy Bestwina. Pismo stanowi załącznik 
nr20 do protokołu. 
 
Odczytał również zaproszenie Muzeum Regionalnego w Bestwinie na wystawę 
prac pani Alicji Szymczak, której otwarcie nastąpi 12 grudnia br. o godz. 16-tej. 
 
Również w informacjach bieżących o głos poprosił Wójt Gminy Artur 
Beniowski, dziękując za podjęte uchwały, a szczególnie za budżet na 2015 rok 
wraz z  Wieloletnią Prognozą Finansową. Wyraził nadzieje, że to co zostało 
dzisiaj przyjęte będzie owocnie spożytkowane. 
 
Wójt Artur Beniowski przedstawił dodatkowo następujące informacje: 
− w przyszłym tygodniu w poniedziałek odbędzie spotkanie z  radnymi 

powiatowymi z terenu naszej gminy w celu wypracowania koncepcji działań 
na lata następne pod kątem budżetu powiatu  obejmującego naszą gminę. 
Wójt zaproponował również, aby zapraszać radnych powiatowych na  
posiedzenia komisji, aby byli bezpośrednio zaznajomieni z tym, co się w 
poszczególnych sołectwach dzieje i jakie są problemy. 
 

− odnosząc się do pisma ZNP , to poinformował, że takie samo pismo również 
trafiło na jego ręce. Wyjaśnił, że ani gmina, ani Urząd Gminy nie jest 
pracodawcą obsługi administracyjnej szkół, tylko pracodawcą jest dyrektor 
poszczególnej placówki. Stąd uważa, że to pismo powinno być do nich 
skierowane. Niemniej, w porozumieniu z Przewodniczącą Komisji Edukacji, 
Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego zostanie zwołane 
posiedzenie w/w Komisji w dniu 17 grudnia o godzinie 16:00, na które 
zostaną zaproszone panie dyrektorki w celu wypracowania stanowiska w tej 
sprawie. 

− odniósł się do informacji umieszczonych na stronach internetowych a 
dotyczących klubów sportowych na terenie naszej gminy. Poinformował, że 
Dyrektor Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Bestwinie rozesłał do 
klubów sportowych pismo o niemożliwości finansowania trenerów, 
instruktorów, w roku 2015. Wyjaśnił, że  pod tym kątem odbyła się kontrola,  
która zarzuciła, że zgodnie z ustawą nie może być takich procedur, jak 
finansowanie trenerów, pomimo że w nazwie Centrum jest również kultura i 
sport. Wynika z tego, że należy wrócić do lat, kiedy klub starał się o te środki 
w ramach wniosków na zadania, które kluby składają corocznie do gminy. 
Dodał, że w tej sprawie ma zaplanowane spotkanie z prezesami klubów 
sportowych i stowarzyszeń, które działają na terenie naszej gminy.                    
Powiedział też, że informację o odmowie finansowania instruktorów, prezesi 
klubów przyjęli ze zrozumieniem, oprócz przedstawicieli jednego  klubu 
sportowego, którzy w sposób nie do końca uczciwy zaatakowali Urząd 
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Gminy na stronach  internetowych, nie rozmawiając przedtem ani z Wójtem 
ani z Dyrektorem CKSiR. 
Potwierdził też, że  rezygnacja z finansowania instruktorów przez CKSiR 
była również spowodowana pewną oszczędnością, o której mówił na 
wspólnym posiedzeniu komisji, ale ostatecznie to zalecenia kontrolne 
zaważyły na podjęciu takiej decyzji. Stwierdził, że gdyby tego nie wykazano, 
jako niezgodne z prawem, to pewnie oszczędności szukano by gdzie indziej. 
Wyraził nadzieję, że dogada się ze wszystkimi prezesami klubów, ale jak 
stwierdził, do współdziałania i współpracy muszą być wyciągnięte obydwie 
ręce. Zapewnił, że ze swej strony tą rękę wyciągnie, ale czy zostanie ona 
przyjęta, czy odtrącona, to się okaże po wtorkowym spotkaniu. 

 
Przewodniczący Jerzy Stanclik udzielił głosu Przewodniczącej Komisji 
Edukacji, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Magdalenie 
Wodniak-Foksińskiej, która wyraziła nadzieję, że w planowanym spotkaniu 
Komisji,  w związku z pismem ZNP, weźmie udział również Wójt Gminy oraz 
przedstawiciele Komisji Budżetu i Finansów, aby ten problem nabrał szybszego 
tempa i aby szybciej dojść do jakiegoś konsensusu w tej kwestii.  
 
Ad.8 
W ramach wniosków i zapytań radnych oraz rad sołeckich głos zabrali: 
Radny Łukasz Furczyk 
− zapytał o daty zebrań wiejskich, na których będą wybierane władze sołeckie, 
− zapytał, jak wygląda sprawa przekazania obowiązków nowej firmie, która z 

dniem 1 stycznia 2015 roku będzie odbierała śmieci na terenie naszej gminy, 
− zapytał, czy na bieżąco usuwane są szkody spowodowane eksploatacją 

górniczą na budynkach użyteczności publicznej w Kaniowie, 
− zapytał, co jest powodem zamknięcia Ośrodka Zdrowia Publicznego w 

Kaniowie w miesiącu grudniu i kiedy będzie przywrócona jego działalność, 
− w imieniu kilku mieszkanek, które intensywnie ćwiczą na siłowni 

zewnętrznej na Ośrodku Sportowym w Kaniowie, zgłosił że są problemy z 
wejściem na ten teren, bo brama jest zamknięta, a Ośrodek powinien być 
czynny do godziny 16-tej. 

Radny Stanisław Nycz 
− zapytał, czy możliwe jest aby zalatać dziury na ulicy Granicznej i 

Pszczelarskiej, 
Radny Jerzy Borutka 
− zapytał, na jakim etapie jest łatanie dziur. 
Radny Krzysztof Wróbel 
− w imieniu mieszkańców zgłosił jedną dużą dziurę oraz kilka mniejszych na 

ulicy Krótkiej. Największa jest przy skrzyżowaniu z ulicą Zagrodnią, 
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− mieszkańcy ulicy Zagrodniej skarżą się na firmę Imperium, gdyż 
zanieczyszcza ona ulice na długości dojazdu. Jest to ulica bardzo wąska i  nie 
przystosowana do dużych samochodów, 

− zgłosił, że w wyniku obfitych opadów oraz wzmożonego ruchu samochodów 
stan pobocza ulicy Sportowej jest rozjeżdżony i spory ubytek zagraża 
bezpieczeństwu. 

Radny Grzegorz Owczarz 
− zapytał, czy jest wybrana firma do odśnieżania dróg i prosił o podanie w 

jakiej kolejności drogi będą odśnieżane. 
Radny Grzegorz Kołodziejczyk 
− w imieniu Zarządu OSP zwrócił się o obcięcie drzew i krzewów na ulicy 

Rybackiej i ulicy Kóski, ponieważ utrudniony jest przejazd samochodami 
bojowymi w razie pożaru lub powodzi. Zwisające konary drzew uszkadzają 
samochody oraz urywają tzw. „koguty”, 

Radna Barbara Pacholska 
− podniosła problem wybojów na ulicy Polnej i prosiła o ich zasypanie i 

poprawienie jeszcze przed zimą, 
Radny Marcin Pasierbek 
− zgłosił dwie duże dziury na skrzyżowaniu ulic Podleskiej, Brzozowej i 

Kubika, które mogą uszkodzić koła w samochodzie, 
− poinformował, że przy wyremontowanej ulicy Szkolnej w Bestwinie 

pojawiła się firma, która podjęła prace naprawcze osuwisk przy tej ulicy 
aczkolwiek prace te zostały „rozgrzebane” i nieskończone. Ponadto na tej 
dość wąskiej drodze firma wysypała kruszywo, które utrudnia jazdę 
samochodów po tej drodze, 

Radny Roman Pacyga 
− zapytał, jaka jest zasada współpracy z firmą, która wykonuje usługi 

dotyczące bieżących napraw dróg, czy też napraw wymagających szybkiej 
reakcji i jak to można szybko załatwić,  

Radny Marek Szymański 
− prosił o wycinkę krzewów, które rosną w rowie przy ulicy Górskiej (droga 

powiatowa), a ponadto wrastają w drogę i utrudniają widoczność, 
Radny Łukasz Greń 
− zapytał, czy w gminie jest rozważany wybór nowej firmy zajmującej się 

remontami dróg, 
Przewodniczący Rady Jerzy Stanclik 
− prosił władze gminy, aby były bardzo konsekwentne przy ocenie wykonanej 

inwestycji remontu ulicy Krakowskiej. Prosił, aby wszystkie te usterki 
wpisać w protokół odbioru, bo tych usterek jest bardzo dużo. Tym bardziej, 
że wkład finansowy w remont tej drogi jest taki sam, jak powiatu. 
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Radny Marek Szymański 
− zapytał, czy Rada Gminy, będzie miała przedstawione  protokoły odbioru, 

aby mogła się do tego ustosunkować, 
Sołtys sołectwa Kaniów Marek Pękala 
− odnosząc się do budżetu gminy na 2015 rok, zaznaczył, że brak słowa 

Kaniów w tym budżecie, a były z Kaniowa zgłaszane przez Radę Sołecką 
propozycje do budżetu, 

− zarzucił, że za śp. Wójta Stefana Wodniaka była zaplanowana wymiana sieci 
wodociągowej w Kaniowie, jednak wówczas środki te zostały przesunięte na 
inne ważniejsze zadanie i do tej pory się nie pojawiły, 

− zgłosił konieczność wycinki samosiejek przy ulicy Łabędziej (wjazd na 
mostek w stronę Kaniówka), 

− zwrócił uwagę na załamane przepusty na drogach gminnych i powiatowych. 
Jak zaznaczył, widać to po stojącej wodzie, 

− po raz kolejny prosił o podwyższenie obwałowania kanału Ulgi. Zaznaczył, 
że jest to priorytet, aby nie zalewało mieszkańców, 

− prosił o rozważenie kursu autobusu MZK z Czechowic-Dziedzic, 
− w imieniu mieszkańców prosił o przywrócenie w Magazynie Gminnym 

bardziej szczegółowej informacji z przebiegu sesji Rady Gminy wraz z 
wypowiedziami radnych i sołtysów, 

Radny powiatowy i sołtys Jan Stanclik 
− podziękował za ujęcie w budżecie gminy naprawę mostku na ulicy Miodowej 

(potok Pasiecki). Prosił o zabezpieczenie niebezpiecznej dziury przy tym 
mostku, 

− wyraził ubolewanie, że w budżecie nie znalazła się budowa sali 
gimnastycznej, 

− zwrócił uwagę na fatalny stan chodnika od cmentarza w stronę ulicy 
Korczaka, 

− zgłosił konieczność naprawy dachu na przedszkolu w Janowicach, 
− poparł wypowiedź Przewodniczącego Rady Jerzego Stanclika odnośnie 

usterek na wyremontowanej ulicy Krakowskiej. Ze swej strony, jako radnego 
powiatowego, będzie wnioskował, aby przy odbiorze mogli uczestniczyć 
radni, 
Jako radny powiatowy odniósł się do wypowiedzi: 

− radnego Grzegorza Kołodziejczyka informując, że w projekcie budżetu 
powiatu są zapisane środki na wycinkę drzew przydrożnych utrudniających 
widoczność Ze swej strony uważa, że w pierwszej kolejności należy zwracać 
uwagę mieszkańcom, którzy na swoich posesjach posadzili drzewa owocowe 
zbyt blisko drogi, aby te drzewa wycięli lub przycięli gałęzie, 

− radnego Marcina Pasierbka informując, że na ulicy Szkolnej prace przy 
osuwisku prowadzi firma ze Spytkowic, będzie monitował o 
uporządkowanie, 
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− radnego Marka Szymańskiego informując, że zgodza się z koniecznością 
wycinki krzewów z rowów przy ulicy Górskiej, 

Na zakończenie swojego wystąpienia złożył wszystkim życzenia z okazji Świąt 
Bożego Narodzenia. 
Sołtys sołectwa Kaniów Marek Pękala zwrócił się do Przewodniczącego i Wójta 
Gminy Bestwina, aby wnioskowali do powiatu o wykonanie ronda w Kaniowie. 
Radny powiatowy i sołtys Grzegorz Gawęda 
− podziękował za inwestycje, które zostały wpisane do budżetu, a szczególnie 

za chodnik, który jest bardzo zniszczony i termomodernizację Szkoły w 
Bestwince, 

− prosił o obcięcie gałęzi i załatanie dziur na terenie Bestwinki, bo na ulicy 
Magi firma wycięła dziury i nie zakończyła prac, 

− złożył życzenia świąteczne, 
 
Ad.9 
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Stanclik w pierwszej kolejności odczytał 
pisemne odpowiedzi Wójta Gminy udzielone Radzie Sołeckiej w Bestwince i 
Kaniowie. Pisma stanowią załącznik do protokołu. 
Odpowiedzi na wnioski Rady Sołeckiej w Bestwince z dnia 10.10.2014r. 
1) naprawianie rowów oraz Młynówki odbywa się zgodnie z harmonogramem 

firmy wykonującej powyższe zadania, 
2) Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej podjął już działania mające na 

celu zwiększenie przepustu po ul. Młyńską, 
3) prace związane z budową bądź odnowieniem chodników oraz remontem 

kapitalnym ulic muszą zostać wpisane do budżetu i zaakceptowane przez 
Radę Gminy, 

4) zwrócimy się do zarządu kolei o przeprowadzenie remontu przejazdów 
kolejowych, 

5) w roku 2015 planujemy przystąpić do realizacji zadania w zakresie 
termomodernizacji szkoły, 

6) w sprawie postawienia lustra na ul. Św. Floriana oraz remontu tej ulicy i 
ulicy Olchowej zwrócimy się do ich administratora – Zarządu Dróg 
Powiatowych, 

7) w budżecie gminy zostały zapisane środki na bieżące naprawy przepustów, w 
związku z tym przepust pod ulicą Podpolec może zostać ujęty w planie 
wymiany, 

8) znak A-7 (ustąp pierwszeństwa przejazdu) na skrzyżowaniu ulicy Św. 
Sebastiana i ulicy Rzecznej zostanie zakupiony i postawiony w ramach 
bieżącego utrzymania dróg. 

Wójt Artur Beniowski z kolei poinformował, że postara się odpowiedzieć na 
niektóre wnioski i zapytania złożone na tej sesji. Na te na które nie będzie mógł 
odpowiedzieć, to odpowie na następnej sesji. 
Odpowiedzi na wnioski Rady Sołeckiej w Kaniowie z dnia 23.10.2014r. 
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1) będziemy czynić starania dotyczące wymiany sieci wodociągowej oraz 
budowy sieci kanalizacyjnej, wymiana sieci wodociągowej jest priorytetem 
w bieżącej kadencji, 

2) prace związane z budową chodników muszą zostać wpisane do budżetu i 
zaakceptowane przez Radę Gminy, 

3) Zarząd Dróg Powiatowych, jako administrator ulicy Batalionów Chłopskich 
nie wyraził zgody na zbudowanie spowalniaczy ruchu, 

4) budowa ronda na skrzyżowaniu ulicy Batalionów Chłopskich, Dankowickiej, 
Witosa i Krzywolaków należy do ZDP w Bielsku-Białej, 

5) ustalenie oświetlenia ulicznego zatwierdza Rada Gminy Bestwina, 
6) drogi gminne będą na bieżąco remontowane w miarę potrzeb, natomiast 

modernizacja dróg powiatowych należy do ich administratora, 
7) prace związane z poszerzeniem dróg gminnych należą do robót 

inwestycyjnych, które należy umieścić w planie budżetu. 
 

Kolejno chronologicznie do wniosków i zapytań zgłoszonych na obecnej sesji 
odniósł się Wójt Artur Beniowski: 
− łatanie dziur – w trakcie przetargu jest wyłoniona firma, jest ustalony 

harmonogram a także są na bieżąco prowadzone objazdy dróg. Dziury 
najbardziej niebezpieczne są zlecane firmie i w ciągu najdalej 2 tygodni  
sprawa jest załatwiana. Obecnie wykonywane są prace z oszczędności 
pozostałych z całego roku, bo generalnie o tej zimowej porze zwykle 
wszędzie zalegał już śnieg. Na łatanie dróg pozostało jeszcze 7tys.zł. Stąd 
wszystkich zgłoszonych wniosków nie da się obiecać, że będą załatwione. 
Podkreślił, że w pierwszej kolejności będą załatane dziury najbardziej 
niebezpieczne. 

− dziury przy ulicy Podleskiej, Kubika - został wniosek skierowany do Zarządu 
Dróg Publicznych, bo są to drogi powiatowe, 

− terminy zebrań wiejskich – Janowice 11 stycznia 2015, Bestwinka 18 
stycznia, Bestwina 25 stycznia i Kaniów 1 lutego 2015 roku. Na zebraniach 
tych odbędą się wybory sołtysów i rad sołeckich, 

− odbiór śmieci – informację będzie przekazywać firma, która wygrała 
przetarg, a także informacja ukaże się na stronach internetowych, 

− wejście na teren siłowni – dokona rozpoznania, 
− zanieczyszczenie drogi przez firmę Imperium – Urząd Gminy rozpozna 

problem i wystąpi do firmy o sprzątanie po sobie, 
− kolejność odśnieżania dróg – odśnieżaniem dróg zajmie się firma Rezbud, 

zaś harmonogram odśnieżania znajdzie się na stronie internetowej i w 
Magazynie Gminnym, 

− zamknięty Ośrodek Zdrowia w Kaniowie – dotychczasowa pielęgniarka 
wybiera się na emeryturę i wybiera zaległy urlop, a lekarz nie może 
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pracować bez pielęgniarki. Od stycznia 2015 roku będzie już podpisana 
umowa z nową pielęgniarką i ma nadzieję, że Ośrodek też będzie czynny, 

− wycinka gałęzi przy ulicy Rybackiej – zostanie to zlecone, lecz nie obiecuje, 
że będzie to wykonane w najbliższych dniach, gdyż musi dokonać 
przeliczenia środków finansowych, 

− wycinka krzewów przy ulicy Górskiej  - prace te leżą w gestii powiatu, 
− usterki na ulicy Krakowskiej – przychylił się do propozycji spotkania na tej 

drodze z panem Starostą, aby stwierdzić i ocenić niedoróbki.  W trakcie 
remontu tej drogi można było spotkać radnych powiatowych, lecz nikogo 
więcej z powiatu, 

− wnioski rad sołeckich do budżetu na 2015 rok – stwierdził, że  wnioski jakie 
zgłosiły rady sołeckie, to drugi budżet. Zwrócił uwagę, ze dochody i wydatki 
muszą się równoważyć. Ponadto wyjaśnił, jeżeli jest pilna potrzeba 
wprowadzenia czegoś do budżetu, to Rada Gminy na sesji podejmuje 
uchwałę o wprowadzeniu zmian do budżetu. Ważne jest, aby wówczas 
wskazać zamianę w budżecie, wprowadzając nowe zadanie. 

− wymiana sieci wodociągowej – czekamy na środki zewnętrzne, bo nikt nie 
podjąłby się tej inwestycji ze środków własnych, jest to rząd wielkości               
3-4mln.zł.  Dla przykładu podał, że termomodernizacja Szkoły w Bestwince 
została wpisana tylko dlatego, że prawdopodobnie końcem 2015 roku nastąpi 
nabór wniosków i musimy być przygotowani. Naborów na wymianę sieci 
wodociągowej aktualnie nie ma, co nie oznacza, że nie będzie. Przewiduje 
się, że ten nabór nastąpi w roku 2016-2017. 

− autobus czerwony do Kaniowa – na pewno ten problem stanie przed Radą 
Gminy w planie założeń, nie na tą, ale na kolejną kadencję. Na chwilę 
obecną dopłata do  wozokilometru jest nadal niższa o połowę do PKS niż do 
MZK, 

− schetynówki – nie podejmował rozmów z powiatem w sprawie schetynówek, 
bo są również inne gminy w powiecie, nie tylko gmina Bestwina. Inne gminy 
w ostatnie kadencji już się zżymały na naszą gminę, bo ulica Krakowska, 
Krzywolaków, Czechowicka, Bialska, wszystkie były robione ze 
schetynówek, a tylko dwie schetynowki mogą być przyznane w roku na cały 
powiat. Ponadto trzeba skończyć to, co zostało rozpoczęte, a równolegle 
czeka nas gospodarka wodno-ściekowa oraz  inne wnioski dotyczące 
bezpieczeństwa (chodniki), a nie chciałby zaciągać kolejnego kredytu na 
spłatę innego, 

− informacje  z sesji w Magazynie Gminnym – uważa i tak uważała poprzednia 
Rada Gminy, aby w Magazynie Gminy ukazywały się uchwały oraz 
tematycznie rzeczy, na które się mówi. Gdy były cytowane wszystkie 
wypowiedzi radnych, to informacja z sesji zajmowała połowę Magazynu. 
Ponadto radni zabierali głos tylko po to, aby to nazwisko ukazywało się w 
informacji, a przecież to, co należy zrobić wypracowuje się na posiedzeniach 
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komisji, a nie na sesji.  Sesje są tylko po to, aby to, co się wypracuje, 
zatwierdzić. Niejednokrotnie radni, którzy nie wypowiadają się na sesji, 
ważne sprawy załatwiają bezpośrednio w Urzędzie Gminy, bądź podejmują 
problemy na komisjach. Dodał też, że cały protokół z sesji jest umieszczany 
w BIP na stronie internetowej. 

 
Przewodniczący Rady Jerzy Stanclik poinformował, że wszystkie posiedzenia są 
otwarte. Zaproponował przewodniczącym komisji, aby na te posiedzenia 
zapraszali sołtysów. 
 
Radny Grzegorz Kołodziejczyk podzielił się informacją z rozmów z dyrektorem 
od szkód górniczych PG Silesia. Według jego zapewnień w najbliższym czasie 
planowana jest wymiana rurociągu pod ulicą Batalionów Chłopskich, 
Hamerlaka i Kóski, czyszczenie rurociągu odwadniającego przy ulicy 
Batalionów Chłopskich a obecnie czyszczony jest rów Młynówka przez Spółkę 
Wodną Melioracyjną. 
Ad.10 
Przed zamknięciem sesji Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Stanclik oraz Wójt 
Gminy Bestwina Artur Beniowski złożyli  życzenia z okazji Świąt Bożego 
Narodzenia. 
 
Dziękując wszystkim za udział w obradach, za  dyskusję i zamknął sesję  Rady 
Gminy Bestwina w dniu  12 grudnia 2014 roku. 

Sesja rozpoczęła się o godz. 10:00 a zakończyła o godz.13:33. 
 
Prot. Irena Glądys                    Sekretarz obrad 
                       Jerzy Borutka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


