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Bestwina, dn. 14 kwietnia 2011r. 
BR.0002.6.2011 
 
 

P r o t o k ó ł  Nr VI/2011 
 

z  sesji Rady Gminy Bestwina odbytej w dniu 14 kwietnia 2011 roku  w sali 
posiedzeń Urzędu Gminy Bestwina. 
 
Lista obecności radnych oraz gości stanowi załącznik nr 1, 2 i 3  do nin. 
protokołu. 
Protokół obejmuje uchwały Rady Gminy Bestwina od Nr VI/41/2011 do                      
Nr VI/49/2011. 
Na ustawową liczbę 15 radnych w sesji uczestniczyło 15 radnych co stanowi 
100%.  
Sesja rozpoczęła się o godz. 14:30. 
 
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 24 lutego 2011r. 
5. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok 2010. 
6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadania pn. 
Przebudowa drogi powiatowej S 4465 Bestwina – Komorowice ul. 
Bialska, 

2) zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadania pn. 
Przekształcenie obszarów zdegradowanych i rozbudowa infrastruktury 
technicznej na potrzeby Ośrodka Rekreacji i Sportów Wodnych                      
w Kaniowie, 

3) zmiany Uchwały II/10/10 Rady Gminy Bestwina z dnia 13 grudnia 2010r. 
w sprawie budżetu gminy na 2011r. 

4) zmiany Uchwały Nr II/11/10 Rady Gminy Bestwina z dnia 13 grudnia 
2010r. w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina na 
lata 2011 – 2020. 

5) zmiany uchwały Nr XII/105/2007 Rady Gminy Bestwina z dnia                   
12 listopada 2007r. w sprawie opłaty od posiadania psów, 

6) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz z rachunkiem 
zysków i strat Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji za 2010 rok,  

7) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz z rachunkiem 
zysków i strat Gminnej Biblioteki Publicznej za 2010 rok, 
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8) przyjęcia darowizny nieruchomości, 
9) przyjęcia regulaminu finansowania przez gminę Bestwina kosztów 

załadunku, wywozu i utylizacji wyrobów zawierających azbest 
pochodzących z obiektów budowlanych znajdujących się w granicach 
nieruchomości położonych na terenie gminy Bestwina, stanowiących 
własność osób fizycznych. 

7.  Informacje bieżące. 
8. Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich. 
9. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 
10. Zamknięcie sesji. 
 
Ad.1 
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek przywitał wszystkich radnych Rady 
Gminy Bestwina, Wójta Gminy wraz z kierownictwem Urzędu Gminy i 
jednostek organizacyjnych, Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Bielskiego 
Bogusława Stolarczyka wraz radnymi powiatowymi Panem Józefem Maziarzem 
i Panem Arturem Beniowskim. Otworzył VI sesję Rady Gminy Bestwina w dniu 
14 kwietnia 2011 roku. Na podstawie posiadanej listy obecności stwierdził 
prawomocność obrad.  
Ad.2 
Sekretarzem obrad zgodnie z harmonogramem jednogłośnie wybrany został 
radny Mateusz Grygierzec. 
Ad.3 
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek przedstawił porządek obrad, do 
którego radni nie wnieśli uwag i w głosowaniu  przyjęli go 15 głosami „za” tj. 
jednogłośnie.  
Ad.4 
Przewodniczący Jerzy Zużałek stwierdził, że protokół z  sesji Rady Gminy 
Bestwina z dnia 24 lutego  2011r. 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           
15 głosami „za” tj. jednogłośnie. 
Ad.5 
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za 2010 rok przedstawiła pani 
Brygida Jankowska, pracownik Urzędu Gminy Bestwina. Z przedstawionej 
informacji wynika, że program współpracy Gminy Bestwina z Organizacjami 
Pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o 
działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2010r. przyjętym Uchwałą 
Nr XXXVII/269/10 Rady Gminy Bestwina z dnia 18 lutego 2010r., został 
wykonany w 100% i zostało zrealizowanych 18 zadań. W związku z tym prosiła 
Radę Gminy o przyjęcie przedstawionego sprawozdania. Sprawozdanie 
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otrzymali wcześniej wszyscy radni i było ono przedmiotem obrad 
poszczególnych komisji stałych Rady Gminy.  
Do sprawozdania radni nie wnieśli uwag i w wyniku przeprowadzonego 
głosowania sprawozdanie to zostało przyjęte 15 głosami „za” tj. jednogłośnie. 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4a do nin. protokołu. 
Ad.6 
Rada Gminy w liczbie 15 radnych przystąpiła do podjęcia uchwał. Opinie do 
poszczególnych projektów uchwał przedstawiali przewodniczący 
poszczególnych komisji stałych: 
− Komisji Budżetu i Finansów – Przewodnicząca Maria Maroszek, 
− Komisji Rozwoju Gminy, Ochrony I kształtowania Środowiska – 

Przewodniczący Jerzy Stanclik, 
− Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego – 

Przewodniczący Benedykt Kohut,  
Podejmowane uchwały dotyczyły: 
1) zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadania pn. 

Przebudowa drogi powiatowej S 4465 Bestwina – Komorowice ul. Bialska, 
• Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Wójt Stefan Wodniak. Na to zadanie 

planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 700 000,00zł., zaś 
spłatę kredytu ustala się na lata 2012-2015. Przypomniał, że sprawa ulicy 
Bialskiej ciągnie się już od roku, kiedy to był składany wniosek o 
dofinansowanie  tego zadania z MSWiA, tzw. Schetynówek. Wyraził 
nadzieję, że jeszcze przed Świętami Wielkanocnymi otrzyma potwierdzenie 
na te środki w wysokości 1.5mln.zł., zaś 700tyś.zł. założone w budżecie jako 
własne finansowanie, to kredyt ujęty w projekcie uchwały. Poinformował,  że 
po podjęciu powyższej uchwały oraz pozytywnej opinii Regionalnej Izby 
Obrachunkowej będzie rozpisany przetarg na ten kredyt, zgodnie z 
wymaganą procedurą. Korzystając z obecności radnych powiatowych, 
apelował, aby Rada Powiatu wprowadziła do swojego budżetu, na to zadanie, 
taką samą kwotę. Przypomniał, iż taka była umowa, że udział własny w tym 
zadaniu, zostanie sfinansowany w połowie przez gminę  i w połowie przez 
powiat. Zwrócił uwagę, że mimo tej umowy, w budżecie powiatu na ten rok, 
to zadanie nie zostało wprowadzone.  

• Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
• Brak głosów w dyskusji. 
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem 
uchwały. 
W wyniku głosowania Uchwała Nr VI/41/2011 w sprawie zaciągnięcia 
kredytu długoterminowego na realizację zadania pn. Przebudowa drogi 
powiatowej S 4465 Bestwina – Komorowice ul. Bialska – została przyjęta 15 
głosami „za” tj. jednogłośnie.  
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu. 
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2) zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadania pn. 
Przekształcenie obszarów zdegradowanych i rozbudowa infrastruktury 
technicznej na potrzeby Ośrodka Rekreacji i Sportów Wodnych                      
w Kaniowie, 

• Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Wójt  Stefan Wodniak. Na to zadanie 
planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości                    
1000 000,00zł. Całkowita spłata kredytu nastąpi do roku 2016. Przypomniał, 
że „SET” jest realizowany z subregionu naszego powiatu w kwocie 
2.2mln.zł. oraz udział własny gminy ponad 1mln.zł. Stąd projekt uchwały w 
sprawie kredytu i podobna procedura przetargowa. Prosił o podjęcie tej 
uchwały. 

• Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
• Brak głosów w dyskusji. 
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem 
uchwały. 
W wyniku głosowania Uchwała Nr VI/42/2011 w sprawie zaciągnięcia 
kredytu długoterminowego na realizację zadania pn. Przekształcenie 
obszarów zdegradowanych i rozbudowa infrastruktury technicznej na 
potrzeby Ośrodka Rekreacji i Sportów Wodnych w Kaniowie – została 
przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie.  
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu. 

 
3) zmiany Uchwały II/10/10 Rady Gminy Bestwina z dnia 13 grudnia 2010r. w 

sprawie budżetu gminy na 2011r. 
• Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Skarbnik Gminy Stanisława 

Grzywa informując, że: 
− zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2011 o kwotę 183 135,00 zł  

- z tytułu zwiększenia wpływów subwencji ogólnej z budżetu państwa 
− zmniejsza się wydatki budżetu gminy na rok 2011 o kwotę 82 591,37 zł  
     w dziale 926 - Kultura fizyczna o kwotę 82 591,37 zł - obiekty sportowe  

- z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 82 591,37 zł  
- z realizacji zadania pn: Przekształcenie obszarów zdegradowanych 
i rozbudowa infrastruktury technicznej na potrzeby Ośrodka Rekreacji 
i Sportów Wodnych w Kaniowie  

− zmniejsza się rozchody o kwotę 107 960,00 zł z tytułu spłaty otrzymanych 
krajowych pożyczek i kredytów  

− Budżet po wprowadzonych zmianach wynosi:  
- po stronie dochodów kwotę 34 690 067,22 zł  
- po stronie wydatków kwotę 36 264 994,85 zł  
• Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
• Brak głosów w dyskusji. 
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Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem 
uchwały. 
W wyniku głosowania Uchwała Nr VI/43/2011 w sprawie zmiany Uchwały 
II/10/10 Rady Gminy Bestwina z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie budżetu 
gminy na 2011r. – została przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie.  
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu. 

 
4) zmiany Uchwały Nr II/11/10 Rady Gminy Bestwina z dnia 13 grudnia 2010r. 

w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina na lata 2011 
– 2020. 

• Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Skarbnik Gminy Stanisława 
Grzywa informując, że jest to sprawa techniczna wynikająca z powyższej 
uchwały. 

• Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
• Brak głosów w dyskusji. 
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem 
uchwały. 
W wyniku głosowania Uchwała Nr VI/44/2011 w sprawie zmiany Uchwały 
Nr II/11/10 Rady Gminy Bestwina z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie  
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina na lata 2011 – 2020               
– została przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie.  
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu. 
 
5) zmiany uchwały Nr XII/105/2007 Rady Gminy Bestwina z dnia                   

12 listopada 2007r. w sprawie opłaty od posiadania psów, 
• Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Skarbnik Gminy Stanisława 

Grzywa informując, że zmiana uchwały podyktowana jest koniecznością 
skreślenia dotychczasowego zapisu w § 4 ust.2 Uchwały Nr XII/105/2007 z 
12 listopada 2007r., który brzmiał: „Pobór opłaty może odbywać sie również 
w drodze inkasa. Inkasentami opłaty są sołtysi” i nadania nowego brzmienia 
o treści: „Pobór opłaty może odbywać się również w drodze inkasa. 
Inkasentami opłaty są inkasenci podatków”. Pozostałe postanowienia 
uchwały pozostają bez zmian. 

•  Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
• Brak głosów w dyskusji. 
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem 
uchwały. 
W wyniku głosowania Uchwała Nr VI/45/2011 w sprawie zmiany uchwały 
Nr XII/105/2007 Rady Gminy Bestwina z dnia 12 listopada 2007r. w 
sprawie opłaty od posiadania psów – została przyjęta 15 głosami „za” tj. 
jednogłośnie.  
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu. 
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6) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz z rachunkiem 
zysków i strat Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji za 2010 rok,  

• Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Wójt Stefan Wodniak informując, że 
jest to sprawozdanie, które musi być złożone w Urzędzie Skarbowym a 
wcześniej zatwierdzone przez Radę Gminy. Zaznaczył, że bilans ten 
przedstawia realizację tego co było uchwalone w budżecie.  

•  Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
• Brak głosów w dyskusji. 
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem 
uchwały. 
W wyniku głosowania Uchwała Nr VI/46/2011 w sprawie zatwierdzenia 
rocznego sprawozdania finansowego wraz z rachunkiem zysków i strat 
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji za 2010 rok – została przyjęta 15 
głosami „za” tj. jednogłośnie.  
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu. 
 
7) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz z rachunkiem 

zysków i strat Gminnej Biblioteki Publicznej za 2010 rok, 
• Wyjaśnienia Wójta jak wyżej. 
• Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
• Brak głosów w dyskusji. 
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem 
uchwały. 
W wyniku głosowania Uchwała Nr VI/47/2011 w sprawie zatwierdzenia 
rocznego sprawozdania finansowego wraz z rachunkiem zysków i strat  
Gminnej Biblioteki Publicznej  za 2010 rok – została przyjęta 15 głosami „za” 
tj. jednogłośnie.  
Uchwała stanowi załącznik nr10 do nin. protokołu. 
 
8) przyjęcia darowizny nieruchomości, 
• Wyjaśnień udzielił Wójt Stefan Wodniak informując, że  rok wcześniej 

wystąpił do Kompanii Węglowej o nieodpłatne przekazanie gminie 
nieruchomości położonej w Kaniowie (ogółem 21 działek o pow. 
ok.4ha) tzw. drogi technologicznej. W chwili obecnej jest to sprawa do 
realizowania, stąd projekt uchwały. Poinformował też, że w planie 
zagospodarowania przestrzennego gminy, droga technologiczna 
zarezerwowana została na drogę o charakterze co najmniej powiatowym.  

• Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
• Brak głosów w dyskusji. Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek zapytał jedynie 

o nakłady na tych działkach. Odpowiedzi udzielił Wójt oraz Kierownik 
Referatu Alicja Grygierzec. 
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Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem 
uchwały. 
W wyniku głosowania Uchwała Nr VI/48/2011 w sprawie przyjęcia 
darowizny nieruchomości – została przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie.  
Uchwała stanowi załącznik nr11 do nin. protokołu. 
 
9) przyjęcia regulaminu finansowania przez gminę Bestwina kosztów 

załadunku, wywozu i utylizacji wyrobów zawierających azbest pochodzących 
z obiektów budowlanych znajdujących się w granicach nieruchomości 
położonych na terenie gminy Bestwina, stanowiących własność osób 
fizycznych, 

• Wyjaśnień udzieliła Kierownik Referatu Alicja Grygierzec informując, że  
uchwała ta jest niezbędna do prowadzenia w dalszym ciągu prac związanych 
z odbiorem azbestu od mieszkańców gminy Bestwina. Dotychczas taki 
regulamin nie był wymagany. Jednak zmiany przepisów ustawy 
spowodowały, że uchwała ta jest niezbędna, aby w dalszym ciągu realizować 
to zadanie.  
Poinformowała też, że w pierwotnym projekcie uchwały została naniesiona 
autopoprawka polegająca na: 
− dopisaniu w tytule uchwały wyrazu „fizycznych” na końcu zdania, 
− dopisaniu w § 1 Regulaminu, stanowiącego załącznik do uchwały, punktu 

4 o treści: „Szczegółowe obowiązki podmiotu dokonującego 
poszczególnych czynności związanych z odbiorem azbestu w tym zasady 
kontroli realizacji zadania i sposób rozliczenia dotacji określi umowa z 
wyłonionym wykonawcą,”   

− dopisać § 4, w którym punktem 2 będzie przesunięty z § 3 punkt 4, zaś 
punkt 1 otrzyma brzmienie: „ Dotacja celowa rozliczana będzie na 
podstawie końcowego protokołu odbioru, dla którego załącznikiem będzie 
zestawienie nieruchomości z których odbierany był azbest, potwierdzona 
karta przekazania odpadu oraz oświadczenie właściciela nieruchomości o 
prawidłowości wykonanych prac.” 

• Do przedstawionej autopoprawki nie wniesiono uwag. 
• Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
• Brak głosów w dyskusji. 
Przewodniczący Jerzy Zużałek w pierwszej kolejności przeprowadził 
głosowanie nad przyjęciem autopoprawki, która została przyjęta 15 głosami 
„za” tj. jednogłośnie.  
Kolejno przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały. 
W wyniku głosowania Uchwała Nr VI/49/2011 w sprawie przyjęcia 
regulaminu finansowania przez gminę Bestwina kosztów załadunku, 
wywozu i utylizacji wyrobów zawierających azbest pochodzących z 
obiektów budowlanych znajdujących się w granicach nieruchomości 
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położonych na terenie gminy Bestwina, stanowiących własność osób 
fizycznych – została przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie.  
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do nin. protokołu. 
Ad.7 
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek odczytał pisma, które wpłynęły do 
Rady Gminy od: 
− Wojewody Śląskiego w sprawie terminu złożenia przez radnych oświadczeń 

majątkowych, który mija z dniem 30 kwietnia br. Pismo stanowi załącznik nr 
13 do nin. protokołu. 

− Wniosek Pana Leona Foksińskiego zam. w Bielsku-Białej w sprawie nadania 
nazwy jakiejś poważnej ulicy w Bestwinie im. Walerii Owczarz. Wniosek 
wraz z opisanymi zasługami Pani Walerii Owczarz stanowi załącznik nr 14 
do nin. protokołu. 

− Sekretarza Powiatu w Bielsku-Białej wraz z prośbą Pani Olgi Anufrijevej z 
Taszkientu dotyczącą powrotu do ojczyzny. Pismo stanowi załącznik nr 15 
do nin. protokołu. 

− Polskich Kolei Państwowych w sprawie braku możliwości zagwarantowania 
dalszego utrzymania dworca kolejowego w Kaniowie z powodów 
ekonomicznych. W piśmie zostały podane propozycje trzech wariantów do 
rozważenia przez gminę. Obszerne pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 
16 do nin. protokołu. 

Wójt odnosząc się do w/w pisma stwierdził, że na tym etapie nie da się zająć 
stanowiska, ponieważ trzeba ten problem rozpoznać. 
Będąc przy głosie nawiązał do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 
2010r. i poinformował, że opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej do tego 
sprawozdania jest pozytywna. Sprawozdanie będzie również rozpatrywane na 
posiedzeniach poszczególnych komisji stałych a następnie na sesji Rady Gminy 
w miesiącu maju br. 
 
Przewodniczący Jerzy Zużałek poprosił, aby zapoznać się z zaproszeniem 
Towarzystwa Miłośników Ziemi Bestwińskiej na kwietniowe atrakcje, a które 
przekazał radny Andrzej Wojtyła. W tym miejscu pogratulował wyboru na 
Przewodniczącą Towarzystwa Miłośników Ziemi Bestwińskiej, Pani Teresie 
Lewczak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Bestwinie.  
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy, Ochrony i Kształtowania Środowiska 
- Jerzy Stanclik, podzielił się informacją z przebiegu objazdu przez Komisję 
kilku zrealizowanych i realizowanych inwestycji w gminie. Komisja przy 
pomocy Pełnomocnika Wójta ds. Inwestycji Artura Beniowskiego dokonała 
wizji chodnika przy ul. Krakowskiej, ulicy Polnej (część do asfaltowania), 
osuwisko na ul. Hallera w Bestwince, kanał Ulgi po remoncie na „Podkępiu” 
oraz tereny rekreacyjne w Kaniowie, gdzie zostali zaskoczeni dużym postępem 
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robót na tych terenach. Poinformował też, że kolejny objazd przez Komisję 
będzie dotyczył południowej części gminy. 
Ad. 8 
W ramach wniosków i zapytań radnych oraz rad sołeckich, Przewodniczący 
Jerzy Zużałek odczytał w pierwszej kolejności wnioski z zebrań rad sołeckich: 
Wnioski z zebrania Rady Sołeckiej w Janowicach w dniu 30 marca 2011r. 
m.inn. dotyczyły:  
� przeprowadzić remont generalny ulicy Pisarzowickiej, 
� ustawić lustro przy ulicy Korczaka, aby poprawić bezpieczny wyjazd na 

ulicę Janowicką, 
� zwiększyć nakład Magazynu Gminnego w Janowicach, 
� przeprowadzić w dniu powszednim kontrolę, przez pracownika służb 

technicznych, częstotliwości przejazdu samochodów ciężarowych                       
w godzinach przedpołudniowych i późniejszych,  

� przeprowadzić wnikliwą kontrolę wykonanych remontów, 
� przyciąć gałęzie na zabytkowej lipie – ulica Janowicka i zabezpieczyć dziurę 

jaka jest w tej lipie, 
� wykonać rów przy ulicy Pisarzowickiej, 
� zwrócić się do Starostwa o wystosowanie pisma do pana F. w sprawie ujęcia 

wody wypływającej z ogrodu na ulicę Janowicką, 
� prośba o usunięcie śmieci z pobocza lasu wzdłuż ulicy Janowickiej                        

i Pisarzowickiej, 
� zapytanie o przepisy dotyczące lasów prywatnych – odległość, jaka musi być 

zachowana przy nowo powstających zabudowaniach w sołectwie Janowice, 
� prośba o wysprzątanie pozostałości po panu F. w rejonie cmentarza. 

Protokół Rady Sołeckiej stanowi załącznik nr 17 do nin. protokołu.  
Wnioski z zebrania Rady Sołeckiej w Kaniowie  w dniu 15 marca 2011r. :  
� przychylnie ustosunkować się do planu modernizacji wokół akwenów 

wodnych przedstawionych przez Sekcję Wędkarską, 
� przyjąć pozytywnie wniosek mieszkańców ulicy Żwirowej o zaasfaltowanie 

150m tej ulicy od państwa B. do sortowni złomu, 
� ustawić znak ograniczający tonaż przed wjazdem na ulicę Żwirową, 
� zająć się problemem notorycznego wysypywania śmieci w miejscach 

niedozwolonych, w szczególności przy ulicy Żwirowej, 
� rozważyć możliwość usytuowania przystanku autobusowego na ulicy 

Jawiszowickiej między ulicą Batalionów Chłopskich a ulicą Łabędzią, 
� umieścić na afiszach o szczepieniu psów, informacji o odpowiedzialności 

cywilno-prawnej wobec nie stosowania się do przepisów o trzymaniu psów 
w obrębie swojej posesji, 

� utwardzić nawierzchnie wału za mostem na rzece Łękawce od ulicy 
Jawiszowickiej do zabudowań mieszkalnych, jako jedynej drogi ewakuacji 
ludności z tych budynków podczas powodzi oraz wykonać barierę 
zabezpieczającą przed wjazdem na wał ochronny w warunkach normalnych, 
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Protokół Rady Sołeckiej stanowi załącznik nr 18 do nin. protokołu.  
Kolejno Przewodniczący Rady odczytał pismo radnego Rady Powiatu 
Bielskiego Artura Beniowskiego skierowane do Pana Wojciecha Waligóry –
Przewodniczącego Komisji Gospodarki, Transportu i Rozwoju Gospodarczego, 
w którym zostały zawarte najpilniejsze potrzeby w zakresie koniecznych 
remontów i napraw dróg i urządzeń na terenie gminy Bestwina: 
• konieczny natychmiastowy remont odcinka ulicy Szkolnej – od 

skrzyżowania w lesie do ulicy Prusa w Bestwinie, 
• konieczny natychmiastowy remont odcinka ulicy Floriana – od skrzyżowania 

przy OSP w Bestwince do wysokości posesji nr 48, 
• pilny remont cząstkowy: 

ulicy Krakowskiej i Kościelnej w Bestwinie, 
ulicy Olchowej w Bestwince, 
ulicy Janowickiej i mostku na ulicy Kubika w Janowicach, 
ulicy Batalionów Chłopskich (przy Krzyżu), Jawiszowickiej i Czechowickiej 
w Kaniowie. Pismo stanowi załącznik nr 19 do nin. protokołu. 

Ustne wnioski złożyli: 
Radny Anatol Faruga 
− wnioskował o zorganizowanie spotkania w sprawie ulicy Szkolnej  przy 

udziale przedstawicieli Starostwa Powiatowego, Zarządu Dróg Powiatowych, 
Urzędu Gminy Bestwina, 

− prosił o jak najszybsze przystąpienie do remontu cząstkowego dróg 
gminnych, 

− w imieniu mieszkańców Bestwiny zapytał  Prezesa PK ”Kombest”                          
pana Wacława Waliczka, co się  dzieje, że woda pitna już od dwóch dni jest 
brudna.    

Radny Stanisław Nycz 
− w imieniu mieszkańców ulicy Gajowej prosił o nawiezienie kamienia                      

i zasypanie dziur na tej ulicy, 
Radny Edward Jonkisz 
− wnioskował, aby w sprawie przystanku PKP w Kaniowie odbyła się wizja na 

miejscu przy udziale przedstawicieli naszej gminy, Starostwa Powiatowego                
i Dyrekcji Kolei. Stwierdził też, że zagospodarowanie terenu wokół dworca 
PKP w Kaniowie również pozostawia wiele do życzenia, zaś odcinek drogi 
ul. Witosa przy przejeździe kolejowym powinien zostać zaasfaltowany. 

Radny Andrzej Wojtyła 
− poinformował, że po gminie krążą listy odnośnie poparcia utrzymania 

jednostki Poczty Polskiej w Bestwinie. W związku z tym, zapytał czy Urząd 
Gminy posiada jakieś dodatkowe informacje w sprawie Poczty?  

− ponowił swoją wcześniejszą prośbę dotyczącą naprawy sygnalizacji świetlnej 
na ulicy Krakowskiej, przy skrzyżowaniu z ulicą Kościelną,  
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− zgłosił powstające „dzikie wysypisko śmieci” w na ulicy Kościelnej w 
rejonie wyremontowanego osuwiska i prosił o ustawienie tam tabliczki 
„zakaz wysypywania śmieci” Apelował do mieszkańców, aby dbali o 
środowisko, 

− poruszył problem nieuregulowanego odcinka cieku wodnego od nowo 
wyremontowanego osuwiska i odprowadzenia tej wody do rzeki. 
Poinformował też, że ze swej strony uzyskał informację w tej sprawie od 
Pełnomocnika Wójta ds. Inwestycji, że odcinek ten w miarę możliwości 
będzie wykonany. 

Radny Grzegorz Kołodziejczyk 
− prosił o przepłukanie przepustu pod ulicą Kóski, przy okazji prac 

wykonywanych na ul. Dworskiej, 
− prosił również o naprawienie punktu świetlnego na skrzyżowaniu ulic: 

Czechowickiej i Ludowej (obok sklepu) oraz wycinkę gałęzi zasłaniających 
punkty świetlne, 

− w ramach cząstkowych napraw dróg prosił o zaasfaltowanie przecinki po 
wykopie na przepuście na ulicy Kóski oraz naprawę ulicy Modrej oraz 
odcinka ulicy Kóski (w stronę byłego wysypiska śmieci) ok. 150m do 
Młynówki jest zaasfaltowany, zaś pozostały odcinek jest utwardzony, 

− zapytał czy zebrała się komisja na wale rzeki Białki, a jeżeli tak, to jakie były 
ustalenia? 

Radny Łukasz Furczyk 
− zapytał radnych powiatowych, czy w ramach napraw gwarancyjnych zostały 

zgłoszone do wykonawców, ulice: Dankowicka  i Witosa oraz kiedy te 
naprawy będą wykonywane? 

Radny Grzegorz Gawęda 
− zgłosił do remontu ulicę Sportową i skrzyżowanie ulicy Floriana z ulicą 

Dworkową, 
Radny Benedykt Kohut 
− nawiązał do opłat za przedszkole według nowych przepisów i zapytał  czy 

będzie zwrot za żywność, w przypadku, kiedy dziecko zostanie zgłoszone na 
cały miesiąc do przedszkola, a nie będzie korzystało codziennie przedszkola, 
w zależności od pracy zmianowej rodziców? 

− zaproponował, aby załatać dziury na końcu ulicy Szkolnej przed 
skrzyżowaniem z ulicą Podleską, Kubika i Brzozową, aby odcinek ten był 
przejezdny.  

Radny Mateusz Grygierzec 
− wnioskował, aby w Magazynie Gminnym zamieścić kolejny raport o stanie 

jakości wody pitnej, 
− zapytał kiedy rozpoczną się remonty dróg gminnych w sołectwie Bestwina               

i prosił o załatanie niebezpiecznej wyrwy na ulicy Podzamcze, 
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− zapytał w jakim stopniu został wykonany budżet na zimowe utrzymanie 
dróg? 

Radna Wioleta Gandor 
− prosiła o wystąpienie do Energetyki o naprawienie lamp mieszczących się 

przy ulicy Św. Floriana na posesji nr 70, 
Radny Edward Jonkisz 
− wnioskował do radnych powiatowych o spowodowanie  usunięcia drzew 

rosnących na poboczu ulicy Czechowickiej  na odcinku w rejonie krzyża, 
− zapytał, jak wygląda sprawa wydawania zezwoleń na obcięcie drzew. 

Stwierdził bowiem, że każdy obcina drzewa według swojego uznania, co nie 
zawsze wygląda estetycznie, 

− zgłosił, że na ulicy Myśliwskiej w kierunku stawów tworzy się „dzikie 
wysypisko śmieci”, 

Radny Jan Stanclik 
− zwrócił się do radnych powiatowych, aby próbowali znaleźć w Radzie 

Powiatu środki, np. z tzw. Schetynówek, na remont ulicy Janowickiej od 
Kościoła do Piekarni, 

− zapytał o realizację wniosków z posiedzeń Rady Sołeckiej w Janowicach, bo 
mieszkańcy ulicy Miodowej bocznej dopytują o kamień, który mieli 
obiecany, 

− zapytał, kiedy będą naprawiane przepusty na ulicy Pszczelarskiej oraz 
zgłosił, że przepust przy sklepie na tej ulicy jest częściowo niedrożny, 

Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek 
− prosił Dyrektora GZOSiP-u Arkadiusza Maja, o pomoc tym rodzicom, którzy 

tej pomocy będą potrzebowali, w ulokowaniu dzieci w innych przedszkolach 
w czasie wakacji z uwagi na to, że przedszkola na terenie naszej gminy będą 
w tym czasie nieczynne, 

− przypomniał o przejściu na parking przy sklepie z ulicy Witosa w Kaniowie, 
− poparł zgłoszony wcześniej wniosek o naprawy gwarancyjne dróg,                           

a szczególnie o naprawę ulicy Witosa i Dankowickiej, 
− w imieniu mieszkańca Kaniowa, zgłosił interwencję do Prezesa PK 

„Kombest” o odbiór kanalizacji przy ulicy Malinowej i doprowadzenie do 
właściwego stanu, 

Sołtys sołectwa Kaniów Marek Pękala 
− wnioskował o wykonanie zjazdu do pól z ulicy Czechowickiej naprzeciw 

ulicy Jagodowej, 
− wnioskował o wykonanie naprawy płytek na schodach „Domu 

Gromadzkiego”  w Kaniowie oraz przecieku wokół komina, 
− prosił o interwencję w sprawie naprawy oświetlenia na terenie parku przy 

ulicy Grobel Borowa, 
− wnioskował o utwardzenie poboczy w miejscach, gdzie następuje  obrywanie 

asfaltu (ulice: Grobel Borowa, Łabędzia, Głębokie), 
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− oprócz zgłoszonej przecinki do asfaltowania na ulicy Kóski, zgłosił do 
zaasfaltowania przekopaną drogę (zapadlisko) na ulicy Ludowej i Grobel 
Borowa,  

− ponowił wniosek o plandeki dla OSP w Kaniowie, potrzebne do 
zabezpieczenia uszkodzonych domów podczas nawałnic, 

− nawiązał do wniosku radnego Grzegorza Kołodziejczyka i również zapytał                             
o przegląd wałów, który miał się odbyć  i o inwentaryzację uszkodzeń tych 
wałów podczas powodzi. Prosił o interwencję w tej sprawie. 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bogusław Stolarczyk poinformował, że               
w dniu 12 kwietnia 2011r. odbyła się wyjazdowa Komisja Gospodarki                      
i Transportu, podczas której każdy z radnych powiatowych na terenie swojej 
gminy, mógł wskazać drogę, którą chciałby przekazać do realizacji. Po 
konsultacjach z Pełnomocnikiem Wójta ds. Inwestycji Arturem Beniowskim 
zgłosił ulicę Krakowską od Urzędu Gminy w stronę Starej Wsi. Przypomniał, że 
Powiat jest w zarządzaniu ponad 300km dróg, a środki na ich utrzymanie nie są 
zbyt duże. Kolejno poinformował, że podczas objazdu, Komisja zatrzymała się 
też na ulicy Krzywolaków, gdzie wszyscy mogli zobaczyć, jak wygląda ruch na 
tej ulicy i przekonać się, że droga ta należy do dróg ważniejszych. Zaznaczył, że 
również tą ulicę zgłosił do realizacji, a także ulicę Janowicką.  
Nawiązując do ulicy Bialskiej, podkreślił, że nie mogły w budżecie znaleźć się 
środki na tą drogę, bo na ten czas ona nie była w gestii powiatu. Obecnie będzie 
się starał, aby na najbliższej sesji Rady Powiatu środki na tą ulicę wprowadzić. 
Wcześniej dokona szczegółowych ustaleń z Wójtem Gminy Stefanem 
Wodniakiem. 
Prosił również, aby zwrócić się do właściciela stawu w rejonie osuwiska na 
ulicy Hallera, aby nie napełniał stawu przed planowanym remontem tego 
osuwiska, który może potrwać nawet do października br. 
Radna Maria Maroszek zapytała o wymalowanie pasów między stawami na 
ulicy Krakowskiej. 
Odpowiedzi udzielił Pełnomocnik Wójta ds. Inwestycji – radny Rady Powiatu 
Artur Beniowski informując, że złożył interpelację na sesji Rady Powiatu 
odnośnie malowania pasów na ulicy Krakowskiej, Batalionów Chłopskich i 
ulicy Czechowickiej. Do dnia dzisiejszego nie otrzymał odpowiedzi na złożoną 
interpelację. 
Radna Wioleta Gandor zwróciła się do Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu 
Bogusława Stolarczyka, aby do zgłoszonego zestawu dróg przeznaczonych do 
remontu ujął ul. Św. Floriana w Bestwince. 
 
O godzinie 15:55 salę obrad opuścił radny Grzegorz Gawęda, który wcześniej 
usprawiedliwił swoje wcześniejsze wyjście. 
Ad.9 
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek odczytał odpowiedzi pełnomocnika Wójta 
ds. Inwestycji na wnioski złożone w dniu 24 lutego 2011r.: 
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• wnioskowane do wycięcia drzewa przy ulicy Czechowickiej – zostały 
zgłoszone do zarządcy drogi (ZDP). Drzewo przy ulicy Rzecznej – oczekuje 
na decyzję o wycince od Starosty Bielskiego, 

• przycinka drzew w pasie dróg powiatowych rozpocznie się po 
przeprowadzeniu procedur dokumentacyjnych (wg. informacji z ZDP 
początkiem maja), 

• zwrócono się z prośbą do PKS-u o zmianę nazwy przystanku autobusowego 
na ulicy Witosa, 

• wizja z RZGW w sprawie wałów na rzece Białej i Wiśle odbędzie się 18 i 19 
kwietnia br. 

Pismo stanowi załącznik nr 20 do nin. protokołu. 
 
Odpowiedzi na niektóre zapytania i wnioski kolejno udzielili: 
 Wójt Stefan Wodniak  
− drogi – 300km dróg znajduje się w zarządzaniu przez „Powiat”, z tego 50 km 

znajduje się na terenie naszej gminy. Przypomniał, że gmina do dróg 
powiatowych dołożyła 2mln.zł. Prosił radnych powiatowych o dołożenie 
starań, aby zostały zabezpieczone środki w budżecie powiatu na ul. Bialską, 

− gmina otrzymała 220tyśzł. od Prezydenta Miasta na wykonanie odwodnienia 
z ul. Bestwińskiej wzdłuż ul. Bialskiej, 

− przetarg na remonty cząstkowe dróg jest już rozstrzygnięty, 
− zadania melioracyjne – są wykonywane przeglądy cieków, przepustów,  
− ul. Szkolna – były uzgodnienia wcześniejsze ze Starostą, jeszcze w 

poprzedniej kadencji,  aby tą ulicę i ulicę Kościelną wykonać w całości. Na 
chwilę obecną jest to temat w dalszym ciągu otwarty, 

− lampy – prosił, aby tłumaczyć mieszkańcom, że drobne zadania będą 
realizowane hierarchicznie, 

− Poczta w Bestwinie – Prezes Poczty Polskiej zawiesił działania redukcyjne 
punktów i rozważa ponownie sieć, gdzie te punkty są konieczne.  
Prawdopodobnie nasza gmina znajdzie się w tej sieci podstawowej, gdzie 
poczta musi być zachowana. 

Pełnomocnik Wójta ds. Inwestycji   
− sprawdzi czy ulica Gajowa nie jest drogą prywatną, 
− od przyszłego tygodnia rozpocznie się łatanie najgorszych dziur na drogach 

gminnych, 
− po Świętach Wielkanocnych rozpocznie się przegląd gwarancyjny ulicy 

Dankowickiej, zaś przegląd gwarancyjny ulicy Witosa został zgłoszony i na 
chwilę obecną brak terminu przeglądu. 

Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli – Arkadiusz Maj 
− sprawa odpłatności za przedszkole – każdy rodzic indywidualnie będzie 

podpisywał umowę z dyrektorem placówki, w której będzie mógł ująć pewne 
życzenia. Zaznaczył jednak, że nie może być tak, że rodzic przyniesie grafik 
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i trzeba będzie zatrudnienie w przedszkolu dostosowywać pod indywidualne 
potrzeby. W sprawie sierpniowego dyżuru dokona rozeznania w bielskim 
przedszkolu, aby podobnie, jak w roku ubiegłym zawrzeć na ten czas 
porozumienie. 
Prezes PK „Kombest”- Wacław Waliczek 

− odpowiadając na pytanie w sprawie brudnej wody poinformował, że były 
zgłoszenia punktowe. Na bieżąco reagowano poprzez płukanie sieci.  

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bielskiego – Bogusław Stolarczyk 
− nawiązując do napraw gwarancyjnych ulicy Witosa, poinformował, że będzie 

trudno te naprawy gwarancyjne wyegzekwować, bo firma, która tą drogę 
wykonywała już nie istnieje. Niemniej będą czynione starania. 

− wyjaśnił też, że w budżecie powiatu 30mln.zł. przeznaczonych jest na drogi, 
w tym 20mln.zł. z Funduszu Powodziowego przeznaczone jest na usuwanie 
skutków powodzi. 

 
Po zakończeniu tego punktu, Wójt Stefan Wodniak oraz Rada Gminy, z okazji 
zbliżających się imienin, złożyli serdeczne życzenia: Przewodniczącemu Rady 
Gminy Jerzemu Zużałkowi oraz Przewodniczącemu Komisji Rozwoju Gminy, 
Ochrony i Kształtowania Środowiska Jerzemu Stanclikowi.  
 
Ad.10 
Po wyczerpaniu punktów porządku obrad, Przewodniczący Jerzy Zużałek 
dziękując za udział w obradach, za dyskusję, zamknął VI sesję Rady Gminy 
Bestwina w dniu 14 kwietnia 2011 roku. 
Sesja rozpoczęła się o godz. 14:30 a zakończyła o godz. : 16:15. 
 
Protokolant:        Sekretarz obrad:   
Irena Glądys      Radny  Mateusz Grygierzec 

 
 


