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Bestwina, dn. 25 października  2012r. 

 
 

P r o t o k ó ł  Nr XXIV/2012 
 

z  sesji Rady Gminy Bestwina odbytej w dniu 25 października 2012  roku             
w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bestwina. 
 
Lista obecności radnych oraz gości stanowi załącznik nr 1, 2 i 3  do nin. 
protokołu. 
Na ustawową liczbę 15 radnych w sesji uczestniczyło 15 radnych, co stanowi 
100%.  Na obrady spóźnił się radny Łukasz, który wcześniej usprawiedliwił 
swoje spóźnienie. 
Protokół obejmuje uchwały Rady Gminy Bestwina od Nr XXIV/167/2012 do                      
Nr XXIV/179/2012. 
Sesja rozpoczęła się o godz. 15:00. 
 
Porządek obrad: 
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji. 
2. Wybór sekretarza obrad. 
3. Zatwierdzenie porządku obrad. 
4. Zatwierdzenie protokołu z sesji Rady Gminy Bestwina z dnia 13 września              

i 28 września 2012r. 
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

1) zmiany Uchwały Nr XII/96/2011 Rady Gminy Bestwina z dnia                       
01 grudnia 2011r.  w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Bestwina na lata 2012 – 2021, 

2) zmiany Uchwały XII/97/2011 Rady Gminy Bestwina z dnia 01 grudnia 
2011r.  w sprawie budżetu gminy na 2012r., 

3) określenia wysokości stawek  podatku od nieruchomości oraz zwolnień od 
tego podatku obowiązujących w Gminie Bestwina w 2013 roku, 

4) określenia na 2013 rok stawek podatku od środków transportowych, 
5) określenia wzorów informacji i deklaracji o podmiocie   i przedmiocie 

opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od 
nieruchomości, podatku leśnego, podatku rolnego, 

6) przyjęcia Programu współpracy Gminy Bestwina z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013, 

7) wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, 

8) nabycia nieruchomości  
9) sprzedaży nieruchomości ( ul. Podzamcze) 
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10) przyjęcia darowizny nieruchomości (ul. Sosnowa) 
11) wariantowości przebiegu drogi ekspresowej S1 
12) statutu Gminy Bestwina, 
13) ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami 

Gminy Bestwina. 
6. Informacje bieżące. 
7. Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich. 
8. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 
9.  Zamknięcie sesji. 
Ad.1 
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek przywitał wszystkich radnych Rady 
Gminy Bestwina, Wójta Gminy  Artura Beniowskiego, Zastępcę Wójta  
Stanisława Wojtczaka, Skarbnika Gminy Stanisławę Grzywa, kierowników 
urzędu gminy i jednostek organizacyjnych, Redaktora Naczelnego „Magazynu 
Gminnego” Sławomira Lewczaka, mieszkańców gminy. 
Szczególnie zaś przywitał Komendanta Komisariatu Policji w Czechowicach-
Dziedzicach Bogdana Ogrockiego, nauczycieli nagrodzonych nagrodą Wójta 
Gminy z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz uczniów szkół podstawowych, 
którzy brali udział w Konkursie Plastycznym pt.” „Segregacja się Opłaca”, a 
których prace zostały nagrodzone. Zwrócił uwagę, że nagrodzone prace uczniów 
znajdują się na sali obrad. 
 
Otworzył XXIV sesję Rady Gminy Bestwina w dniu 25 października 2012 roku.  
Na podstawie posiadanej listy obecności stwierdził prawomocność obrad.  
Na ustawowy stan 15 radnych, obecnych było 14radnych. Poinformował, że 
radny Łukasz Furczyk spóźni się na obrady, zaś radni Rady Powiatu w Bielsku-
Białej są nieobecni ze względu na udział w sesji Rady Powiatu. 
 
Przed rozpoczęciem części roboczej sesji, Przewodniczący Rady Gminy Jerzy 
Zużałek udzielił głosu Wójtowi Arturowi Beniowskiemu, który poinformował, 
że na dzisiejszą sesję został zaproszony Pan Bogdan Ogrocki Komendant 
Komisariatu Policji w Czechowicach-Dziedzicach, aby wyrazić mu 
podziękowanie za kilkuletnią współpracę z gminą Bestwina, Radą Gminy, z 
mieszkańcami gminy i to nie tylko w zakresie spraw związanych z 
bezpieczeństwem, ale również w zakresie krwiodawstwa, którego jest szefem w 
powiecie bielskim. Poinformował też, że Pan Bogdan Ogrocki, zarządzeniem  
Komendanta Wojewódzkiego, został odwołany z funkcji Komendanta 
Komisariatu Policji w Czechowicach-Dziedzicach i przydzielony został do 
Komisariatu Pierwszego policji w Bielsku-Białej.  
Po tym krótkim wstępie Wójt Artur Beniowski odczytał, a następnie wspólnie z 
Przewodniczącym Rady Gminy Jerzym Zużałkiem, wręczył List- 
Podziękowanie  Panu Bogdanowi Ogrockiemu o następującej treści: 
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„Składamy serdeczne podziękowania za współpracę i zaangażowanie w zakresie 
zapewnienia bezpieczeństwa na terenie gminy Bestwina. Proszę przyjąć wyrazy 
szacunku za okazaną przychylność naszym mieszkańcom, za podejmowanie 
zadań na rzecz polepszenia ładu, porządku publicznego,  a tym samym – jakości 
życia. 
Jesteśmy pełni podziwu za trud włożony w tę niełatwą i pełną poświęcenia 
służbę. 
Niech zawsze będzie ona dla Pana źródłem satysfakcji i powszechnego uznania. 
Dziękując za udaną, rzetelną i profesjonalną współpracę, życzymy dalszych 
sukcesów w realizacji planowanych zamierzeń oraz wszelką pomyślność w 
życiu osobistym. 
Podpisał Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek oraz Wójt Gminy Artur 
Beniowski”. 
Wszyscy obecni na sali obrad, wyrazili swoje podziękowanie oklaskami na 
stojąco. 
 
O głos poprosił Pan Bogdan Ogrocki, który również dziękując za współpracę 
wyraził nadzieję na dalszy kontakt z gminą, chociażby po linii krwiodawstwa, 
gdzie bardzo mocno współpracuje z Przewodniczącym Rady Gminy Jerzym 
Zużałkiem, czy też  Polskiego Czerwonego Krzyża w Bielsku-Białej, którego 
jest prezesem. Zapewnił, że zawsze skorzysta z zaproszenia, jeżeli tylko takie 
zaproszenie otrzyma. 
 
Kolejno Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek poinformował, że odbył się 
Konkurs Plastyczny pt. „ Segregacja się Opłaca”. W konkursie zaangażowali się 
uczniowie ze szkół z terenu naszej gminy. 
Spośród 102 otrzymanych prac komisja wybrała 10 najlepszych, które zostały 
ocenione w trzech kategoriach: 
1) Zgodność pracy konkursowej z tematyką konkursu, 
2) Estetyka wykonania pracy, 
3) Pomysłowość pracy. 
Za każde kryterium oceny praca konkursowa mogła otrzymać od 0-5 punktów 
(max.15 punktów) 
I miejsce – otrzymała Klara Gęszka uczennica klasy 2a Szkoły Podstawowej w 
Kaniowie otrzymując 69 punktów (opiekun Elżbieta Stec). 
Komisja przyznała 3 wyróżnienia: 
− Zuzanna Jonkisz – uczennica klasy 6 Szkoły Podstawowej w Kaniowie 

otrzymując 68 punktów (opiekun Jadwiga Gajer). 
− Wiktoria Lasek – uczennica klasy 3b Szkoły Podstawowej w Bestwince 

otrzymując 67 punktów , 
− Paulina Orzeł – uczennica klasy 5 Szkoły Podstawowej w Kaniowie 

otrzymując 65 punktów (opiekun Jadwiga Gajer). 
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W składzie Komisji uczestniczyli nauczyciele: Pani Jadwiga Gajer, Pani Anna 
Rezik, Pani Ilona Wójtowicz, Pani Katarzyna Chrapek oraz  Pani Alicja 
Grygierzec. 
Wójt Artur Beniowski podziękował wszystkim uczniom za tak liczny udział w 
konkursie a przede wszystkim paniom nauczycielkom i paniom dyrektorkom za 
zdopingowanie uczniów, aby wzięły udział w tym konkursie. Stwierdził, że 
obecnie o „śmieciach” mówi się już jakiś czas i to nie tylko w gminie, w 
powiecie, ale w całym kraju. Wyraził zadowolenie, że jest prowadzona edukacja 
już od najmłodszych klas i wyraził nadzieję, że ten przykład pójdzie „z dołu do 
góry”. Jeszcze raz złożył podziękowanie i gratulacje laureatkom konkursu. 
Podał też do wiadomości, że praca konkursowa Klary Gęszki, która zajęła I 
miejsce, będzie plakatem „logo”, która będzie firmowała całą gminną akcję 
dotyczącą tzw. zmiany ustawy śmieciowej. 
Następnie Wójt Artur Beniowski wręczył laureatce oraz wyróżnionym 
uczennicom nagrody w postaci plecaków szkolnych. 
 
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek poinformował, że z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej Wójt przyznał nagrody dla nauczycieli i w związku z powyższym 
poprosił Wójta o wręczenie nagród. 
Wójt Artur Beniowski poinformował, że z okazji tzw. „Dnia Nauczyciela” 
przyznał w ramach nagrody wójta sześć nagród dla:  
Pani Agaty Rak – Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bestwinie, 
Pani Urszuli Kal – Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowicach, 
Pani Agnieszki Dutki, Pani Bożeny Furczyk, Pani Danuty Uniwersał, Pani  
Małgorzaty Łukasik.  
Wójt dodał, że jeżeli chodzi o grono pedagogiczne, to każda z pań reprezentuje 
oddzielną placówkę.  
Następnie przystąpił do wręczenia nagród składając równocześnie gratulacje i 
życzenia. 
Również w imieniu własnym i wszystkich radnych gratulacje i życzenia złożył 
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek. 
 
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek oraz Wójt Gminy Artur Beniowski złożyli 
również życzenia radnej Wiolecie Gandor z okazji zbliżających się imienin. 
 
Po zakończeniu tego uroczystego punktu, Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek 
ogłosił pięciominutową przerwę. 
 
Po przerwie wznowiono obrady. 
 
Ad.2 
Sekretarzem obrad, zgodnie z harmonogramem, jednogłośnie wybrany został 
radny Grzegorz Kołodziejczyk. 
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Ad.3 
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek przedstawił porządek obrad 
jednocześnie informując, że projekt uchwały dotyczący stawek podatku rolnego 
na 2013 rok, który miał być wprowadzony dodatkowo do porządku obrad i                 
o którym była mowa na wspólnym posiedzeniu komisji, będzie rozpatrywany na 
kolejnej sesji, po otrzymaniu opinii od Izby Rolniczej, do której został 
przesłany. Do porządku obrad nie wniesiono uwag i został on przyjęty 
jednogłośnie. Porządek obrad, który otrzymali radni stanowi (zał. nr 4 do nin. 
protokołu). 
Ad.4 
Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że protokoły z  sesji Rady Gminy 
Bestwina, tj. z dnia 13 września 2012 roku oraz z 28 września 2012 roku 
sporządzone zostały prawidłowo i znajdują się do wglądu na sali obrad, zaś na 
co dzień znajdują w Biurze Rady Gminy.  
Zapytał czy radni wnoszą uwagi do protokołów. 
Do protokołów nie wniesiono uwag i w wyniku głosowania zostały one przyjęte 
następującymi głosami: 
• protokół: nr XXII/2012 z dnia 13 września 2012r.- został przyjęty 14 głosami 

„za” tj. jednogłośnie, 
• protokół  nr XXIII/2012 z 28 września 2012 r. - został przyjęty 14 głosami 

„za” tj. jednogłośnie. 
 
O godz. 15:30 na salę obrad wszedł spóźniony radny Łukasz Furczyk.                     
Liczba radnych na Sali obrad wynosi 15 tj.100%. 
Ad.5 
Rada Gminy w liczbie 15 radnych przystąpiła do rozpatrzenia projektów 
uchwał.  
Opinie do projektów uchwał, wypracowane na wspólnym posiedzeniu komisji 
stałych w dniu 22 października 2012r., przedstawiał Przewodniczący Rady 
Gminy Jerzy Zużałek. Wyjaśnień do projektów uchwał udzielali: Skarbnik 
Gminy Stanisława Grzywa oraz Wójt Gminy Artur Beniowski. 
Projekty uchwał dotyczyły:  
1) zmiany Uchwały Nr XII/96/2011 Rady Gminy Bestwina z dnia                        

01 grudnia 2011r. w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Bestwina na lata 2012 – 2021, 

2) zmiany Uchwały XII/97/2011 Rady Gminy Bestwina z dnia 01 grudnia 
2011r.  w sprawie budżetu gminy na 2012r., 

• Wójt Gminy Artur Beniowski przypomniał, że tych dwóch projektów uchwał 
radni nie posiadali na wspólnym posiedzeniu Komisji, a jedynie były 
wstępnie omówione. Obecnie projekty są już w posiadaniu radnych i poprosił 
Skarbnika Gminy Stanisławę Grzywa o ich omówienie.  
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Pani Skarbnik Stanisława Grzywa udzieliła wyjaśnień do tych projektów 
uchwał. Wyjaśnienie to w formie pisemnej otrzymali  wszyscy radni, a także 
stanowi ono załącznik do nin. protokołu. 

• W dyskusji głos zabrał radny Mateusz Grygierzec, który zapytał, czy 
nadwyżka w kwocie 879 376,86zł, w całości jest przeznaczona na spłatę 
kredytów i pożyczek. 
Odpowiedzi udzieliła Skarbnik Gminy potwierdzając, że w 100% kwota ta 
jest przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek. 

Wobec braku innych głosów w dyskusji Przewodniczący Jerzy Zużałek 
przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwał:  
1) w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/96/2011 Rady Gminy Bestwina z dnia  

01 grudnia 2011r. w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Bestwina na lata 2012 – 2021. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XXIV/167/2012 w sprawie zmiany 
Uchwały Nr XII/96/2011 Rady Gminy Bestwina z dnia  01 grudnia 2011r.    
w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina na lata 2012 
– 2021– została przyjęta 15 głosami „za”, tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi 
załącznik nr 5 do nin. protokołu. 
 
2) zmiany Uchwały XII/97/2011 Rady Gminy Bestwina z dnia 01 grudnia 

2011r.  w sprawie budżetu gminy na 2012r., 
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXIV/168/2012 w sprawie zmiany 
Uchwały XII/97/2011 Rady Gminy Bestwina z dnia 01 grudnia 2011r.  w 
sprawie budżetu gminy na 2012r. – została przyjęta 15 głosami „za”, tj. 
jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu. 

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

podatku obowiązujących w Gminie Bestwina w 2013 roku, 
• Wójt Artur Beniowski poinformował, że ten projekt uchwały był  dość 

szeroko dyskutowany na wspólnym posiedzeniu komisji.  Zwrócił więc  
uwagę jedynie na wątpliwości radnych  co do wysokości stawki podatku od 
prowadzonej działalności gospodarczej. Wyjaśnił w tym miejscu, że dokonał 
rozeznania w ościennych gminach i stwierdził, że wysokość stawki 
zaproponowanej przez niego jest o połowę niższa niż w innych gminach. Dla 
przykładu podał, że miasto Bielsko-Biała i gmina Wilamowice, mają stawki 
w maksymalnej wysokości ustalonej przez ministra finansów. Dlatego też  
prosił, aby przyjąć projekt uchwały w takiej formie, w jakiej został 
przedstawiony. 

• Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że projekt uchwały w sprawie 
określenia wysokości stawek  podatku od nieruchomości oraz zwolnień od 
tego podatku obowiązujących w Gminie Bestwina w 2013 roku, uzyskał 
pozytywną opinię komisji stałych Rady Gminy przy 10 głosach „za”, 2 
głosach „przeciw”, 0 głosach „wstrzymujących (przy obecnych 12 radnych).  



7 
 

• W dyskusji głos zabrał radny Łukasz Furczyk pytając o maksimum 
wyznaczone przez ministra, bo jak stwierdził, miał wrażenie, że ta uchwała 
daje radnym możliwość pewnych działań stymulujących rozwój swojej 
miejscowości. 
Odpowiedź Wójta – stawka maksymalna wynosi 22,82zł. 
Kontynuując, radny Łukasz Furczyk zwrócił uwagę, że ustalając stawki 
podatkowe albo się chce pomagać mieszkańcom albo ich obciążać aby mieć 
środki na realizację zaplanowanych inwestycji w gminie. Zgodził się 
natomiast, że wiele rzeczy nie jest zależnych od gminy, lecz od ministerstwa 
finansów. W związku z tym wyraził zdziwienie, dlaczego ministerstwo każe 
najwyższą stawką właśnie tych, którzy są przedsiębiorczy i dzięki którym 
nasze Państwo „idzie do przodu” w tych trudnych czasach. 

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Jerzy Zużałek 
zamknął dyskusję i przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały w 
sprawie określenia wysokości stawek  podatku od nieruchomości oraz zwolnień 
od tego podatku obowiązujących w Gminie Bestwina w 2013 roku, 
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXIV/169/2012 w sprawie określenia 
wysokości stawek  podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego 
podatku obowiązujących w Gminie Bestwina w 2013 roku – została przyjęta 
14 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się”. 
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu. 

 
4) określenia na 2013 rok stawek podatku od środków transportowych, 

• Wójt Artur Beniowski przypomniał, że ten projekt również był szczegółowo 
omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji. Dodał jedynie, że stawki 
podatku od nieruchomości zostały podniesione od 3,5-4%, zaś propozycja 
stawek od środków transportowych nie przekracza nawet wysokości inflacji i 
stawki zostały podniesione tylko o ok. 2%. 

• Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że projekt uchwały w sprawie 
określenia na 2013 rok stawek podatku od środków transportowych, uzyskał 
jednogłośnie pozytywną opinię komisji stałych Rady Gminy.  

• Brak głosów w dyskusji. 
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem 
uchwały w sprawie określenia na 2013 rok stawek podatku od środków 
transportowych. 
 W wyniku głosowania Uchwała Nr XXIV/170/2012 w sprawie określenia na 
2013 rok stawek podatku od środków transportowych – została przyjęta 15 
głosami „za”, tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 8 do nin. 
protokołu. 

 
5) określenia wzorów informacji i deklaracji o podmiocie   i przedmiocie 

opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, 
podatku leśnego, podatku rolnego, 
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• Wójt Artur Beniowski wyjaśnił, że ten projekt uchwały jest typowo 
projektem technicznym dostosowanym do wymogów ustawowych. 

• Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że projekt uchwały w sprawie 
określenia wzorów informacji i deklaracji o podmiocie   i przedmiocie 
opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od 
nieruchomości, podatku leśnego, podatku rolnego, uzyskał jednogłośnie 
pozytywną opinię komisji stałych Rady Gminy.  

• Brak głosów w dyskusji. 
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem 
uchwały w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji o podmiocie   i 
przedmiocie opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od 
nieruchomości, podatku leśnego, podatku rolnego. 
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXIV/171/2012 w sprawie określenia 
wzorów informacji i deklaracji o podmiocie i przedmiocie opodatkowania 
niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku 
leśnego, podatku rolnego - została przyjęta 15 głosami „za”, tj. jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu. 

 
6) przyjęcia Programu współpracy Gminy Bestwina z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na rok 2013, 

• Wójt Artur Beniowski wyjaśnił, że jest to kolejna uchwała z cyklu 
technicznych, co roku podejmowana. Zaznaczył jedynie, że w rozdziale 9 
wysokość środków planowanych w 2013 roku na realizację Programu 
współpracy wynosi 115 000,00zł. Jest to minimum, jakie trzeba podjąć i jest 
to kwota na poziomie roku 2012. 

• Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że projekt uchwały w sprawie 
przyjęcia Programu współpracy Gminy Bestwina z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na rok 2013 uzyskał 
jednogłośnie pozytywną opinię komisji stałych Rady Gminy.  

• Brak głosów w dyskusji. 
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem 
uchwały sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bestwina 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 
3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na rok 2013. 
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXIV/172/2012 w sprawie przyjęcia 
Programu współpracy Gminy Bestwina z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego  i o wolontariacie na rok 2013 - została przyjęta 15 
głosami „za”, tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do nin. 
protokołu. 
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7) wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
• Wójt Artur Beniowski poinformował, że ustawodawca narzucił do wyboru 

trzy możliwości naliczania opłaty przez samorządy dla mieszkańców, tj.:  
1) od powierzchni mieszkalnej, 
2) od ilości zużytej wody, 
3) od zadeklarowanej liczby mieszkańców. 
Wyjaśnił, że pierwszy sposób naliczania, według niego nie jest dobry, bo jak 
stwierdził, czy ktoś mieszka na 80 czy 120 metrach, to produkuje tyle samo 
śmieci. Drugi zaś sposób bardziej nadaje się do naliczania w miastach gdzie 
w dużej mierze ludzie mieszkają w blokach. Taką właśnie metodę naliczania 
wybrało miasto Bielsko-Biała. Ze swej strony stwierdził, że trzeci sposób 
naliczania opłaty, tj. od zadeklarowanej liczby mieszkańców, jest dla obszaru 
wiejskiego najlepszą propozycją. Przy czym podkreślił, że jest metoda od 
zadeklarowanej liczby mieszkańców fizycznie zamieszkałych, a nie od 
zameldowanych. 
Kierownik Referatu Gospodarki, Budownictwa i Ochrony Środowiska Alicja 
Grygierzec dodała, że projekt uchwały został skonsultowany z organizacjami 
pozarządowymi w okresie od 02 do 16 października br. i nie zgłoszono 
żadnych uwag. Protokół z przebiegu konsultacji jest ogłoszony na stronie 
internetowej i na tablicy ogłoszeń. 

• Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że projekt uchwały w sprawie, 
wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię komisji stałych Rady Gminy.  

• Brak głosów w dyskusji. 
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem 
uchwały sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXIV/173/2012 w sprawie wyboru 
metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 
została przyjęta 15 głosami „za”, tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 
11 do nin. protokołu. 
 
8) nabycia nieruchomości  
• Wójt Artur Beniowski poinformował, że dotyczy to nieruchomości o pow. 

0,0010ha położonej w Kaniowie przy ul. Młyńskiej. Jest to nieruchomość 
potrzebna dla prawidłowego funkcjonowania i dojazdu do przepompowni 
znajdującej się w obrębie tej nieruchomości. 

• Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że projekt uchwały w sprawie 
nabycia nieruchomości, uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię komisji 
stałych Rady Gminy.  

• Brak głosów w dyskusji. 
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Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem 
uchwały sprawie nabycia nieruchomości . 
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXIV/174/2012 w sprawie nabycia 
nieruchomości - została przyjęta 15 głosami „za”, tj. jednogłośnie. Uchwała 
stanowi załącznik nr 12 do nin. protokołu. 

 
9) sprzedaży nieruchomości,  
• Wójt Artur Beniowski wyjaśnił, że dotyczy to działek o pow. 0,0011ha i o 

pow. 0,0122ha położonych w centrum Bestwiny przy ul. Podzamcze wzdłuż 
pawiloników handlowych. Są to „listki” terenów przylegających 
bezpośrednio do tych pawiloników. Jest zgoda wszystkich właścicieli 
pawiloników na uregulowanie tej sytuacji prawnej. 

• Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że projekt uchwały w sprawie 
sprzedaży nieruchomości, uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię komisji 
stałych Rady Gminy.  

• Brak głosów w dyskusji. 
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem 
uchwały sprawie sprzedaży nieruchomości. 
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXIV/175/2012 w sprawie sprzedaży 
nieruchomości - została przyjęta 15 głosami „za”, tj. jednogłośnie. Uchwała 
stanowi załącznik nr 13 do nin. protokołu. 

 
10) przyjęcia darowizny nieruchomości, 
• Wójt Artur Beniowski poinformował, że dotyczy to ulicy Sosnowej, która w 

części jest własnością gminy natomiast pozostała jej część jest własnością 
osób prywatnych. Od paru lat grupa mieszkańców mieszkających przy tej 
ulicy wyszła z inicjatywą przekazania swojej części prywatnej, zajętej przez 
tą drogą, pod zarządzanie gminne. Wszyscy w tej sprawie złożyli stosowne 
oświadczenia. Wyjaśnił, że uchwala w tej sprawie pozwoli  na sporządzenie 
aktu notarialnego i w efekcie rozwiąże problem zimowego utrzymania drogi 
(odśnieżanie), bo w całości będzie odbywało się na gruncie należącym do 
gminy. 

• Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że projekt uchwały w sprawie 
przyjęcia darowizny nieruchomości, uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię 
komisji stałych Rady Gminy.  

• Brak głosów w dyskusji. 
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem 
uchwały sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości. 
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXIV/176/2012 w sprawie przyjęcia 
darowizny nieruchomości - została przyjęta 15 głosami „za”, tj. jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do nin. protokołu. 
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11) wariantowości przebiegu drogi ekspresowej S1- sprzeciwu dotyczącego 
planowanego wariantowego przebiegu drogi ekspresowej S1 na odcinku od 
węzła „Kosztowy II” w Mysłowicach do węzła „Suchy Potok” w Bielsku-
Białej – przez teren gminy Bestwina. 

• Wójt Artur Beniowski wyjaśnił, że na wspólnym  posiedzeniu komisji 
przedstawione były dwa projekty uchwał. Jeden projekt wyrażał pozytywną 
opinię do wariantu D.  Drugi zaś projekt, wyrażał sprzeciw wobec wariantu 
A, B i C.  Wniosek Komisji był taki, aby połączyć te dwa projekty uchwał w 
jeden projekt i tak też na dzisiejszą sesję został on przygotowany. Nowy 
projekt uchwały otrzymali wszyscy radni, niemniej Wójt odczytał treść 
paragrafu pierwszego projektu uchwały, gdzie w punkcie pierwszym zostało 
zawarte poparcie przebiegu drogi ekspresowej S1 wg wariantu D , a w 
punkcie drugim  został zawarty sprzeciw odnośnie wyboru i budowy drogi 
ekspresowej wg wariantów A, B i C przebiegających przez teren gminy 
Bestwina. Poinformował też, że uchwała zostanie przesłana radom sołeckim, 
a także projektantowi, inwestorowi jakim jest Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad, a także sąsiadującym gminom, które już podobne 
uchwały podjęły. 

• Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że projekt uchwały w sprawie 
sprzeciwu dotyczącego planowanego wariantowego przebiegu drogi 
ekspresowej S1 na odcinku od węzła „Kosztowy II” w Mysłowicach do 
węzła „Suchy Potok” w Bielsku-Białej – przez teren gminy Bestwina, 
uwzględniający wniosek Komisji -  uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię 
komisji stałych Rady Gminy.  

• Brak głosów w dyskusji. 
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem 
uchwały sprawie sprzeciwu dotyczącego planowanego wariantowego przebiegu 
drogi ekspresowej S1 na odcinku od węzła „Kosztowy II” w Mysłowicach do 
węzła „Suchy Potok” w Bielsku-Białej – przez teren gminy Bestwina 
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXIV/177/2012 w sprawie sprzeciwu 
dotyczącego planowanego wariantowego przebiegu drogi ekspresowej S1 na 
odcinku od węzła „Kosztowy II” w Mysłowicach do węzła „Suchy Potok” w 
Bielsku-Białej – przez teren gminy Bestwina - została przyjęta 15 głosami 
„za”, tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 15 do nin. protokołu. 
 

 

12) statutu Gminy Bestwina, 
• Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek poinformował, że na wspólnym 

posiedzeniu Komisji w dniu 22 października br. zostały zgłoszone poprawki 
do projektu statutu, a obecnie  zostały dodatkowo przygotowane poprawki 
przez autorów statutu. Udzielił w tym miejscu głosu Wójtowi  Arturowi 
Beniowskiemu, który poinformował, że poprawki zgłoszone na wspólnym 
posiedzeniu komisji zostały już  naniesione, niemniej oprócz tych poprawek 
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zostały jeszcze przygotowane poprawki, które powstały w wyniku 
konsultacji z Wydziałem Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego. Przystąpił do ich omówienia, a także zostały one w formie 
pisemnej przekazane wszystkim radnym i stanowią załącznik nr 16 do nin. 
protokołu. 

• Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że projekt uchwały w sprawie 
statutu Gminy Bestwina, uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię komisji 
stałych Rady Gminy.  

• W dyskusji głos zabrał radny Jerzy Stanclik stwierdzając, że statut gminy jest 
bardzo prawniczym projektem odwołującym się do ustaw. W związku z tym 
wyraził obawy, czy mieszkańcy czytający ten statut, nie będą mieli kłopotu 
w zorientowaniu się, czym tak naprawdę zajmuje się gmina. Przywołał zapis 
z projektu statutu w tej kwestii, z którego wynika, że „zajmuje się sprawami 
określonymi w ustawie o samorządzie gminnym.” W związku z powyższym 
zwrócił się do Redaktora Naczelnego „Magazynu Gminnego”, aby wyciągnął 
z tej ustawy wszystkie punkty należące do zakresu działania i zadań gminy i 
zamieścił ten fragment z ustawy w gazetce gminnej. Stwierdził, że 
niejednokrotnie spotkał się z pretensjami mieszkańców, iż gmina wydaje 
pieniądze na pewne określone sprawy, nie wiedząc,  że ten obowiązek 
wynika z ustawy o samorządzie gminnym i należy do zadań własnych gminy. 

Wobec braku głosów w dalszej dyskusji, Przewodniczący Jerzy Zużałek 
zamknął dyskusję i w pierwszej kolejności przeprowadził głosowanie nad 
zgłoszonymi poprawkami do projektu statutu, które za zgodą radnych zostały 
poddane pod głosowanie w całości. W wyniku głosowania zgłoszone poprawki 
zostały przyjęte 15 głosami „za” tj. jednogłośnie. 
Kolejno Przewodniczący przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały 
sprawie statutu Gminy Bestwina wraz z przyjętymi poprawkami. 
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXIV/178/2012 w sprawie statutu Gminy 
Bestwina - została przyjęta 15 głosami „za”, tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi 
załącznik nr 17 do nin. protokołu. 

 
13) ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy 

Bestwina. 
• Wójt Artur Beniowski wyjaśnił, że jest to projekt uchwały, który  mówi w 

jaki sposób, w jakim trybie i w jakich formach mogą być prowadzone 
konsultacje społeczne. Ostatni przykład takiej konsultacji dotyczył projektu 
uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. Zaznaczył, że takich konsultacji będzie coraz 
więcej, bo takie są intencje ustawodawcy. W związku z tym wszystkie 
samorządy muszą posiadać uchwały określające zasady i tryb 
przeprowadzania tych konsultacji. 

• Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że projekt uchwały w sprawie 
ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy 
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Bestwina, uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię komisji stałych Rady 
Gminy.  

• W dyskusji głos zabrał radny Łukasz Furczyk sugerując, że byłoby dobrą 
praktyką, aby informacja o  przedmiocie konsultacji była podawana w 
„Magazynie Gminnym”, jeżeli termin konsultacji zbiegnie się z datą wydania 
gazetki. 
Wójt Artur Beniowski poinformował, że tryb konsultacji i ogłoszeń jest  
zwyczajowy, czyli na tablicach Urzędu Gminy, na stronie internetowej i na 
tablicach ogłoszeń w sołectwach. Stwierdził, że również ukaże się w 
„Magazynie Gminnym”, jeżeli termin wydania zbiegnie się z terminem 
ogłoszenia. 

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Jerzy Zużałek 
zamknął dyskusję i przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały sprawie 
ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy 
Bestwina.  
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXIV/179/2012 w sprawie ustalenia 
zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy 
Bestwina - została przyjęta 15 głosami „za”, tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi 
załącznik nr 18 do nin. protokołu. 
Ad.6 
W punkcie informacje bieżące Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek 
odczytał pisma, które wpłynęły na jego ręce od: 
− Naczelnika Urzędu Skarbowego dotyczące oświadczeń majątkowych 

radnych. Pismo stanowi załącznik nr 19 do nin. protokołu. 
− Związku nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Bestwinie dotyczące 

zaniepokojenia ZNP Oddział w Bestwinie sygnałami i informacjami 
dotyczącymi przekazania do dnia 22.10.2012 r. pozostałej kwoty odpisu na 
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W końcowej treści pisma  
napisano, że  brak odpowiedzi oraz dalsze opóźnianie przekazu na subkonta 
25% kwoty odpisów na zakładowe fundusze świadczeń socjalnych 
skutkować będzie konsekwencjami prawnymi. Pismo stanowi załącznik nr 
20 do nin. protokołu. 
 

Kolejno w informacjach bieżących głos zabrał Wójt Artur Beniowski 
informując, że: 
− do Nagrody Starosty Bielskiego im. Ks. Londzina został nominowany Pan dr 

Franciszek Maga. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie tegorocznej edycji nagrody 
odbędzie się 9 listopada br. w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej o godzinie 
17:00. 

− finalizowana jest budowa zbiorników na stacji uzdatniania wody. Do 15 
listopada br. będzie inwestycja oddana do użytkowania. Poinformował, że w 
czasie przepinania zbiorników nastąpi przerwa w dostawie wody, 
szczególnie w sołectwie Kaniów i części sołectwa Bestwinka, 
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− 23 września br. została przez Zarząd Dróg Powiatowych złożona do tzw. 
„schetynówki” przebudowa ul. Krzywolaków i Czechowickiej w Kaniowie. 
Do 31 października br. ma się odbyć wstępna ocena.  

− na bieżąco są wykonywane projekty wcześniej przywoływanych trzech 
odcinków chodników na ulicy: Kościelnej, Krakowskiej i Witosa.                         
W dniu wczorajszym została podpisana umowa po rozstrzygniętym przetargu 
(firma Asfaltor) na budowę chodnika przy ul. Janowickiej w Janowicach. 
 

Wójt Artur Beniowski zaprosił wszystkich obecnych na obchody Święta 
Niepodległości. Poinformował, że w dniu 11 listopada br. w Kościele 
Parafialnym w Bestwinie o godz. 11:00 odbędzie się msza za Ojczyznę, zaś po 
mszy odbędzie się koncert laureatów pieśni patriotycznej, a następnie przemarsz 
pod pomnik przy urzędzie gminy gdzie nastąpi składanie kwiatów. 
Ad.7 
Przewodniczący odczytał wnioski poszczególnych rad sołeckich oraz zebrań 
wiejskich. 
Wnioski Rady Sołeckiej w Kaniowie (Prot. z 12.09.2012 – załącznik nr 21 do 
nin. protokołu). 

1. Remont ul. Rybackiej wraz z wycinką zarośli. 
2. Wycinka samosiejek przy ul. Jawiszowickiej. 
3. Zorganizowanie jesiennego skracania i przecinki drzew zagrażających 

bezpieczeństwu na terenie sołectwa. 
4. W związku z przejęciem przez Radę Sołecką parku wiejskiego w 

Kaniowie prośba o pozytywne ustosunkowanie się do projektu potrzeb 
związanych z utrzymaniem Parku wiejskiego, ewentualnych modernizacji 
wynikających z należytym funkcjonowaniem tego obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem. 

Wnioski Rady Sołeckiej związane z punktem czwartym zostały skierowane do 
CKSiR w Bestwinie. 
Wniosek Rady Sołeckiej w Bestwinie (Pismo z dnia 17.10.2012 – załącznik nr 
22 do nin. protokołu 
Pismo zostało skierowane do Wójta Gminy z prośbą o kolejny monit do 
Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej w sprawie przyspieszenia 
wyznaczenia i oznakowania nowego przejścia dla pieszych z ul. Bialskiej na ul. 
Krakowską. 
Wnioski Zebrania Wiejskiego w Bestwinie z dnia 30 września 2012r. ( załącznik 
nr 23 do nin. protokołu) 
1. Odwodnienie ul. Gospodarskiej, 
2. Odbudowa rowu melioracyjnego koło posesji p. Ochmana. 
3. Budowa wiaty przystankowej i zainstalowanie kosza na ul. Bialskiej. 
4. Pionizacja słupa telefonicznego koło pawilonów w centrum Bestwiny. 
5. Remont ul. Cyprysowej. 
6. Zaproszenie na zebranie wiejskie posłów, senatorów itd.), 
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7. Instalacja lamp na ul. Podzamcze. 
8. Rozwiązanie problemu wyjazdu z ul. Szkolnej i wybudowanie na ul. 

Krakowskiej lewoskrętu w ul. Szkolną lub połączenie rondem ulic: Szkolnej, 
Krakowskiej i Kościelnej. 

9. Budowa chodnika wzdłuż ul. Janowickiej w Bestwinie. 
10. Zamontowanie tabliczki z nazwą ul. Podleskiej oraz poprawienie oświetlenia 

na słupie na ul. Podleskiej. 
11. Budowa chodnika lub pobocza na ul. Krakowskiej między stawami. 
12.  Usunięcie usterek po remoncie ul. Bialskiej (rowy, dojazdy do posesji). 
13. Wykonanie nowego przejścia na ul. Krakowskiej bliżej centrum. 
14. Wyasfaltowanie ul. bocznej ul. Witosa w kierunku państwa Harężów. 
15. Wyasfaltowanie początkowego odcinka ul. Polnej od strony ul. Krakowskiej. 
16. Zaproszenie na zebranie wiejskie komendanta Policji i dzielnicowego . 
17.  Nasilenie informacji o szkodliwości palenia śmieci, traw, itd. oraz 

wzmocnienie kontroli przy udziale dzielnicowego. 
18. Wyasfaltowanie ul. Polnej. 
Wnioski Zebrania Wiejskiego w Janowicach z dnia 07 października 2012r. 
(załącznik nr 24  do nin. protokołu) 
1. Zaprosić dzielnicowego na kolejne zebranie wiejskie. 
2. Remont ul. Miodowej bocznej. 
3. Załatanie dziur przy ul. Górskiej, wycięcie samosiejek i oczyszczenie rowów. 
4. Remont ul. Pisarzowickiej. 
5. Remont ul. Targanickiej oraz ul. Łanowej. 
6. Położyć rury na wysokości posesji p. Andrzeja Nycza. 
7. Przesunięcie czasu włączania i wyłączania świateł ulicznych, ul. Targanicka . 
8. Remont ul. Borowej. 
9. Przesunąć znak drogowy na skrzyżowaniu ul. Borowa i Janowicka. 
10. Zamontować znak na ul. Brzozowej. 
11. Umocnienie osuwiska na terenie rekreacyjnym za sceną, założyć rurę 

odwadniającą od studzienek. 
12. Utwardzić drogę na ul. Podlesie oraz udrożnić rów przy tej drodze wzdłuż 

lasu. 
13. Udrożnić rów przy ul. Janowickiej pomiędzy p. Aleksym Gola a Tadeuszem 

Góra. 
Ustne wnioski złożyli: 
Radny Jerzy Stanclik:  
− przedstawił problem niebezpiecznego parkowania samochodów na ul. 

Podzamcze wzdłuż pawiloników handlowych. W związku z powyższym 
prosił, aby rozważyć możliwość poszerzenia ulicy na tym odcinku w stronę 
boiska sportowego. Zaznaczył, że jest to teren gminny. Zwrócił przy tym 
uwagę, że poboczem przebiega kanalizacja telefoniczna i znajdują się tam 
dwie studzienki, które trzeba by przesunąć. Stwierdził, że poszerzenie ulicy 
na tym odcinku o 1-1,5m, już w pewnym stopniu rozwiązałoby problem. 
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Prosił, aby Referat Służb Technicznych przyjrzał się tej sprawie, czy 
technicznie jest to możliwe do wykonania. 

Radny Stanisław Nycz: 
− sygnalizował o konieczności załatania dziur na ulicach: Miodowej, 

Pszczelarskiej, Granicznej i Janowickiej. 
Radny Andrzej Wojtyła: 
− podziękował za zorganizowanie zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz 

podziękował obsłudze, która przyczyniła się do tej akcji i jej przebiegu, 
− w imieniu mieszkańców prosił, aby przy zbiórkach odpadów segregowanych 

przy szkołach, wydłużyć czas przyjmowania o 2 godziny. Dotąd było do 
godz. 15-tej, 

− ponowił swoją prośbę o załagodzenie nawierzchni mostka łączącego boczną 
Krakowską z ul. Kościelną oraz  mostka na ul. Godynia, 

− w imieniu mieszkańców ul. Podzamcze prosił o zamontowanie chociaż 1 – 2 
lamp przydrożnych. 

Radny Anatol Faruga: 
− przypomniał, że wspólnie z sołtysem Janowic zawoził do pana Starosty 

pismo podpisane przez 200 osób, na które uzyskał odpowiedź i w związku 
tym prosił Redaktora Naczelnego „Magazynu Gminnego” o zamieszczenie w 
gazetce streszczenia tego pisma, aby każdy zainteresowany mógł się z tym 
zapoznać, 

− prosił, aby dokonać wizji na skrzyżowaniu ul. Bialskiej z ul. Krakowską, 
gdzie została wybudowana wysepka , wzdłuż której wycieka skądś  woda. 
Wyraził obawy, że podczas mrozów woda zamarznie i  może tam dojść do 
wypadku. 

Radny Grzegorz Kołodziejczyk: 
− prosił, aby zwrócić się do Zarządu Dróg Powiatowych o załatanie dziur na  

ul. Czechowickiej i Krzywolaków.  
− w imieniu mieszkańców podziękował za zbiórkę surowców wtórnych. 
Radny Benedykt Kohut: 
− w imieniu mieszkańców poruszył problem konieczności modernizacji                 

ul. Lipowej oraz jej odwodnienie. Poinformował, że obecnie ulica ta jest 
bardzo niebezpieczna ze względu na trudność  minięcia się samochodów 
osobowych nie mówiąc o ciężarowych, pogotowia ratunkowego czy 
samochodów strażackich. Aktualnie samochody nawracają na placu 
prywatnym pani Mróz. Pani ta jednak nosi się z zamiarem wybudowania 
ogrodzenia i wówczas problem będzie jeszcze większy. Prosił, aby w 
budżecie na 2013 rok przewidzieć jakąś sumę na doprowadzenie tej ulicy do 
bezpiecznego stanu używalności. 

Radny Mateusz Grygierzec:  
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− nawiązał do kwoty 37 700,00zł, która została przesunięta w budżecie gminy 
do działu oświata na program Comenius i prosił Dyrektora GZOSiP                      
o wyjaśnienie kosztów tego programu i założeń.  

− Zapytał też, czy jest dostępny w urzędzie gminy projekt dotyczący regulacji 
koryta rzeki Łękawka i czy coś wiadomo o harmonogramie przebiegu tych 
prac. 

Radny Jan Stanclik: 
− nawiązał do obietnic pana Starosty, przedstawionych na wspólnym 

posiedzeniu Komisji odnośnie remontu ulicy Janowickiej i stwierdził, że 
osobiście prześledził inwestycje Starostwa Powiatowego i nigdzie nie znalazł 
tego zadania. Nawiązał też do zapewnień pana Starosty, który w dniu 24 
września br. zapewniał, że odbędzie się przetarg i jeszcze w tym roku będzie 
wykonane frezowanie i nałożona pierwsza nakładka asfaltowa na tej ulicy. 
Zaznaczył, że świadkiem tych zapewnień był pan Wójt.  

− w imieniu mieszkańców Janowic podniósł i szeroko omówił problem 
odpływu z ul. Janowickiej w obrębie terenów rekreacyjnych oraz problem 
osuwiska w tym miejscu. 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek 
− prosił o informację w sprawie problemu poruszonego w piśmie ZNP Oddział 

w Bestwinie, 
− przy okazji budowy chodnika w Bestwince prosił o wykonanie przejścia z ul. 

Witosa na parking przy sklepie w Kaniowie, 
− zapytał o zabezpieczenie do sezonu zimowego  Ośrodka Rekreacji i Sportów 

Wodnych, a szczególnie basenu pływającego oraz boisk pływających, 
− zwrócił się Dyrektora GZOSiP-u pana Arkadiusza Maja, aby poprosił 

dyrektorów szkół o aktualizację stron internetowych szkół. Szczególnie 
chodzi o uwidocznienie sukcesów uczniów biorących udział w różnych 
olimpiadach przedmiotowych oraz dyscyplinach sportowych. Dla przykładu 
podał, że jeden z członków sekcji modelarskiej działającej przy CKSiR w 
Bestwinie zdobył mistrza Polski za swój model, o czym niewiele osób wie. 

− Przewodniczący Komisji edukacji, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa 
Publicznego Benedykt Kohut nawiązując do wypowiedzi Przewodniczącego 
Rady Gminy w kwestii sukcesów uczniów, poinformował, że w dniu 22 
października br. odbyło się posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i 
Bezpieczeństwa Publicznego poświęcone analizie wyników konkursów po                  
6 klasie podstawowej i 3 klasie gimnazjalnej. Komisja stwierdziła, że wyniki 
te są bardzo dobre, bo w niektórych płaszczyznach wyżej od wyników w 
powiecie i województwie. W związku z powyższym prosił, aby w 
najbliższym „Magazynie Gminnym” umieścić informację w tym zakresie.  
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Z uwagi na brak innych wniosków i zapytań Przewodniczący Jerzy Zużałek 
zamknął punkt 7. 
Ad.8 
Przewodniczący Jerzy Zużałek odczytał pisma Wójta Gminy skierowane do 
Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku – Białej nawiązujące do zgłoszonych  
wniosków z prośbą o ich załatwienie: 
Pismo z dnia 12.09.2012r.: 
1. poprawa odwodnienia ul. Batalionów Chłopskich w Kaniowie na wysokości 

budynku nr 20, 
2. montaż znaku drogowego U – 18a (lustra) na skrzyżowaniu ul. Batalionów 

Chłopskich z ul. Grobel Borowa, 
3. wykonanie remontu skrzyżowania ul. Czechowickiej z ul. Ludową w 

Kaniowie, 
4. poprawa odwodnienia ul. Batalionów Chłopskich w Kaniowie na wysokości 

budynku nr 76, 
5. naprawa nawierzchni drogi na skrzyżowaniu ul. Górskiej z ul. Janowicką, 
6. przeprowadzenie kontroli drzew rosnących wzdłuż ul. Kubika w Janowicach, 
7. poprawa odwodnienia ul. Kościelnej w Bestwinie, 
8. uzupełnienie pobocza drogi ul. Kościelnej w Bestwinie od budynku nr 43 do 

wyremontowanego odcinka drogi, 
9. wycięcie samosiejek wzdłuż ul. Krakowskiej (prawy odcinek drogi od 

skrzyżowania z ul. Janowicką do ul. Okrężnej), 
10. uwzględnienie w planie budżetu na 2013 rok remontu ul. Szkolnej w 

Bestwinie. 
Pismo z dnia 15.10.2012r. dotyczące sołectwa Kaniów: 

1. remont ul. Rybackiej wraz z wycinką zarośli. 
2. wycinka samosiejek przy ul. Jawiszowickiej. 
3. montaż lustra na ul. Batalionów Chłopskich dla wyjazdu z ul. Grobel 

Borowa. 
4. naprawa i uzupełnienie frezem poboczy ul. Dankowickiej. 

Pismo z dnia 19.10.2012r. wraz z pismami mieszkańców gminy Bestwina oraz 
Rady Sołeckiej w Bestwinie dotyczące pilnego podjęcia działań mających na 
celu utworzenie nowego przejścia dla pieszych przez ulicę Krakowską w 
odpowiednim oddaleniu od jej skrzyżowania z ulicą Bialską. Dotychczasowe 
przejście zostało zlikwidowane w czasie przebudowy ulicy Bialskiej, gdyż 
kolidowało z nowym rozwiązaniem wyjazdu na ulicę Krakowską. 
Pisma skierowane do ZDP w B-B. stanowią załączniki nr 25 i 26 do nin. 
protokołu. 
 
Na niektóre wnioski i zapytania zgłoszone podczas obecnej sesji, odpowiedzi 
udzielił Wójt Artur Beniowski: 
− poszerzenie ul. Podzamcze – problem do rozpoznania, 
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− łatanie dziur – niektóre prace już zostały zlecone, np. na ul. Granicznej i w 
innych miejscach, 

− lampy na ul. Podzamcze  - problem do rozpoznania, ale już nie w tym roku, 
− cieknąca woda z wysepki na ul. Bialskiej – problem będzie rozpoznany, 
− ul. Janowicka – będzie ponowiona petycja do ZDP w Bielsku-Białej, 
− modernizacja rzeki Łękawka – brak projektu modernizacji Łękawki. Znane 

są tylko odcinki, na których będą wykonywane prace. Obecnie prowadzona 
jest wycinka drzew w korycie i wokół koryta, więc można domniemywać, że 
coś tam się będzie działo, 

− zabezpieczenie UKS przed zimą – część rzeczy już została zrobiona, część 
będzie wykonana. W miejscach gdzie woda opadła, będzie wykonany 
podkop przy pomocy użyczonej koparki z PK „Kombest”, aby pomosty z 
powrotem osiadły na wodzie. 

− remont ul. Janowickiej – Wójt stwierdził, że nie będzie się do tego 
ustosunkowywał, bo jak stwierdził, wszyscy słyszeli obietnice pana Starosty  
na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 22 października br. W dniu 
wczorajszym dowiedział się, że prawdopodobnie ten remont zostanie 
przesunięty na rok przyszły. Starostwo ma nieskończoną dokumentację i 
bardzo prawdopodobne jest, że przetarg też nie odbędzie się w tym roku na 
to zadanie. Wyraził też zdziwienie, bo 2-3 miesiące temu pan Starosta w 
rozmowie zapytał, czy gmina zdąży z chodnikiem przed remontem. 
Wówczas Wójt zapewnił go, aby się nie martwił gminą, byle tylko oni 
zdążyli z ulicą.  Gmina ma rozstrzygnięty przetarg i wybranego wykonawcę, 
który po Wszystkich Świętych rozpocznie prace. Ze swej strony podkreślił, 
że był bardzo zdziwiony słysząc tą informację, tym bardziej, że  1-2 dni  
wcześniej pan Starosta mówił zupełnie coś innego. 

− fundusz socjalny -  poprosił o wyjaśnienie Dyrektora GZOSiP Arkadiusza 
Maja. Ze swej strony poinformował, że na nic innego te pieniądze nie były 
przeznaczane lecz tych pieniędzy na chwilę obecną fizycznie nie było. 
Zapewnił, że wypłaty są regulowane na bieżąco. W związku z powyższym 
wyraził zdziwienie co do samej formy pisma, w którym zawarte jest 
„straszenie” konsekwencjami prawnymi. Uznał, że taka forma pisma jest co 
najmniej nie na miejscu. Pismo kierowane było do Dyrektora GZOSiP oraz 
do wiadomości Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy. 

Dyrektor GZOSiP Arkadiusz Maj 
− odpowiadając na pytanie dotyczące „Comeniusa” poinformował, że 

przygotuje pisemną informację, 
− pismo ZNP Oddział w Bestwinie – poinformował, że 75% funduszu 
świadczeń socjalnych to kwota 360 000,00 zł., została już przekazana                         
„z drobnym poślizgiem”. Kwota 140 000,00zł zostanie przelana, jak tylko 
pojawią się pieniądze. Podkreślił, że wszystkie wynagrodzenia, wszystkie 
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zobowiązania dotyczące stosunku pracy są regulowane na bieżąco w terminie 
i nie ma w tym zakresie żadnych zaległości. 

Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek nawiązując do pisma ZNP Oddział w 
Bestwinie stwierdził, że nie zgadza się, iż forma tego pisma była niewłaściwa. 
Pani Prezes ZNP wykonując swój obowiązek, jedynie przypomina o stosowaniu 
prawa, wynikającego z ustawy o funduszu świadczeń socjalnych.  
Radny Jerzy Stanclik zapytał kiedy wpłyną  środki do budżetu gminy, które 
gmina ma uzyskać ze szczebla wojewódzkiego, a dotyczące rozliczenia 
kanalizacji w Bestwince i Ośrodka Sportów Wodnych. Zaznaczył, że już kilka 
miesięcy gmina oczekuje na te środki, a ich brak w dużej mierze rzutuje na stan 
budżetu. 
Wójt Artur Beniowski udzielił odpowiedzi informując, że jest po rozmowach z 
Urzędem Marszałkowskim i z całą pewnością może powiedzieć, że jeżeli chodzi 
o Ośrodek Sportów Wodnych i rozliczenie, to w tym roku nie będzie 
zrealizowane. 
W sprawie rozliczenia ostatniej transzy kanalizacji, tj. kwoty ok. 500tys.zł., z 
kolei poinformował, że odbyła się procedura pokontrolna, która warunkuje 
przyznanie bądź nie przyznanie środków. W wyniku tej kontroli wniosek był 
negatywny, bo kontrola czegoś się nie doszukała. Gmina złożyła odwołanie, tym 
bardziej, że cała dokumentacja przetargowa była sprawdzona przez Regionalną 
Izbę Obrachunkową  i nie było żadnych zastrzeżeń. W związku z zaistniałą 
sytuacją Wójt osobiście udał się do Urzędu Marszałkowskiego, aby dokładnie 
wyjaśnić, czego tak naprawdę brakuje. Żenującym okazał się fakt, że jak się 
okazało, dokument, którego rzekomo nie było, pan kierownik miał przed sobą. 
Aby wyjść z tej sytuacji „z twarzą”, procedura musi być powtórzona, a to trwa 
w czasie. Stąd też są małe szanse, że środki będą jeszcze w tym roku. 
Radny Stanisław Nycz zapytał, dlaczego na sobotę i niedzielę są zamykane 
bramki na teren szkolny – boiska. 
Dyrektor GZOSiP Arkadiusz Maj wyjaśnił, że dyrektor szkoły, jako 
odpowiedzialny za teren całej szkoły jest zobowiązany do należytego dbania o 
ten teren i w momencie, kiedy są przypadki wieczornych imprez i 
niestosowanych zachowań do miejsca i do przeznaczonego terenu, podjął  
decyzję o zamykaniu bramek. W tym momencie wstęp na teren placówki 
oświatowej, jakim niewątpliwie jest też i boisko, jest uniemożliwiony w sposób 
fizyczny. Co nie oznacza, że zdarzają się przypadki przeskakiwania przez płot i 
przy okazji niszczenie go. Szkoła ze skromnego budżetu musi ponosić koszty na 
jego naprawy.  
Radny Stanisław Nycz nie zgodził się z tą wypowiedzią i stwierdził, że niczego 
nie uszkadzają, a ponadto dzieci z Janowic nie mają takiego boiska, jak dzieci z 
Bestwiny czy Kaniowa. Zapytał, czy mają iść do baru i pić piwo? 
Wójt Artur Beniowski stwierdził, że dobrze, iż to zostało powiedziane, bo w 
barze niech sobie piją piwo, a niech nie robią tego na boisku. Zaznaczył, że 
woźny rano pierwsze co robił, to zbierał opakowania po petach, „ciki” z 
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papierosów, butelki po piwie i butelki po mocniejszych alkoholach. Stwierdził, 
że gdyby pili piwo tam, gdzie to piwo być pite powinno, to nie byłoby takiego 
problemu. 
Radny Jerzy Borutka zapytał, jaki ma sens zamykanie bramek, skoro i tak 
przejdą przez płot. 
Radny Jerzy Stanclik (emerytowany nauczyciel i dyrektor)wyjaśnił, że jeśli 
bramki będą otwarte, a zdarzy się jakieś nieszczęście na tym boisku, to dyrektor 
szkoły będzie musiał się bardzo głęboko tłumaczyć. Jeśli zaś bramki będą 
zamknięte i przeskoczą przez płot, a zdarzy się wypadek, to jest działanie 
niezgodne z prawem i wówczas dyrektor szkoły za to nie odpowiada. 
Wójt Artur Beniowski przypomniał, że podobna sytuacja była przy urzędzie 
gminy. Kiedyś dla większości mieszkańców był to bardzo dobry skrót idących 
od centrum Bestwiny w kierunku ul. Podzamcze i tak dalej. 90% przechodziła 
normalnie, zaś reszta przechodząc robiła sobie imprezy w parku i gospodarz 
urzędu gminy pierwsze rano co robił, to sprzątał porozbijane butelki i różne inne 
rzeczy po wieczornych ekscesach. Po zamknięciu bram sytuacja w dużej mierze 
się zmieniła.  
Dyrektor GZOSiP Arkadiusz Maj dodał, że pani Dyrektor Szkoły w Janowicach, 
dziś nagrodzona nagrodą Wójta, wykazuje maksimum możliwości dania 
dzieciom zajęć pozalekcyjnych i to nie tylko w trakcie roku szkolnego. Jest 
zawsze otwarta na każde inicjatywy. Jeżeli więc zorganizują się jakieś chętne 
grupy i wejdą w kontakt z panią dyrektor, to wszystko da się załatwić. 
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek zasugerował, aby było to na takiej samej 
zasadzie, jak są wynajmowane sale gimnastyczne, tj. musi być zorganizowana 
grupa i ktoś za nią odpowiedzialny. 
Ad.9 
Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad, Przewodniczący Jerzy 
Zużałek dziękując za udział w obradach, za dyskusję, zamknął XXIV sesję Rady 
Gminy Bestwina w dniu 25 października 2012 roku. 
Sesja rozpoczęła się o godz. 15:00 a zakończyła o godz. 17:05. 

 
Protokolant:                  Sekretarz obrad:   
Insp. Irena Glądys      Radny  Grzegorz Kołodziejczyk 
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