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Bestwina, dn. 24 lutego 2011r. 
BR.0002.5.2011 
 
 

P r o t o k ó ł  Nr V/2011 
 

z  sesji Rady Gminy Bestwina odbytej w dniu 24 lutego 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 V/27/2011 do                      
Nr V/40/2011. 
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 14 stycznia 

2011r. 
5. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) zmiany Uchwały Nr XLV/312/10 Rady Gminy Bestwina z dnia                       
7 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku 
od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku obowiązujących w 
Gminie Bestwina w 2011 roku. 

2) poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w 
drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości 
wynagrodzenia za inkaso, 

3) wyrażenia lub niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 
budżecie gminy Bestwina na 2012 rok, 

4) ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których 
organem prowadzącym jest gmina Bestwina. 
5) zamiaru przekształcenia Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Bestwinie                 

i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bestwinie w Zespół Szkół w Bestwinie. 
6) zamiaru przekształcenia Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Bestwince            

i Gimnazjum w Bestwince w Zespół Szkół w Bestwince. 
7)  sprzedaży nieruchomości (w Kaniowie), 
8) sprzedaży nieruchomości (w Kaniowie), 
9) sprzedaży nieruchomości (w Kaniowie), 
10) sprzedaży nieruchomości (w Kaniowie), 
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11) ustalenia zakresu działania Komisji stałych Rady Gminy Bestwina.  
12) zatwierdzenia ramowego planu pracy  Rady Gminy Bestwina oraz komisji 

stałych na 2011 rok. 
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, władze samorządowe na czele z wójtem gminy, kierowników 
jednostek organizacyjnych, media oraz mieszkańców gminy. Otworzył V sesję 
Rady Gminy Bestwina w dniu 24 lutego 2011 roku. Na podstawie posiadanej 
listy obecności stwierdził prawomocność obrad.  
Ad.2 
Sekretarzem obrad zgodnie z harmonogramem jednogłośnie wybrana została 
radna Wioleta Gandor.  
Ad.3 
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek przedstawił porządek obrad 
jednocześnie przedstawiając wniosek Wójta Gminy o wprowadzenie do 
porządku obrad, w punkcie 5 - Podjęcie uchwał,  dwóch dodatkowych 
projektów uchwał w sprawie: 
− zmiany Uchwały Nr II/10/10 Rady Gminy Bestwina z dnia 13 grudnia 2010r. 

w sprawie budżetu Gminy Bestwina na 2011r. 
− 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, 

Przewodniczący Rady zaproponował wprowadzenie tych projektów uchwał w 
punkcie 5, w miejsce projektów uchwał w podpunkcie 3 i 4, zaś pozostałe 
projekty uchwał przyjęłyby kolejne numery po sobie. 
Radni nie wnieśli uwag i 15 głosami „za” tj. jednogłośnie przyjęli wniosek                  
o wprowadzenie dwóch dodatkowych projektów uchwał. Również rozszerzony 
porządek obrad został przyjęty 15 głosami „za” tj. jednogłośnie.  
Ad.4 
Przewodniczący Jerzy Zużałek stwierdził, że protokół z  sesji Rady Gminy 
Bestwina z dnia 14 stycznia  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 



3 
 

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)  zmiany Uchwały Nr XLV/312/10 Rady Gminy Bestwina z dnia                       

7 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku obowiązujących w Gminie 
Bestwina w 2011 roku. 

• Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Skarbnik Gminy Stanisława 
Grzywa informując, że zmiany dotyczą poprawki technicznej polegającej na 
zmianie zapisu § 1 pkt 1 lit.d . Dotychczasowy zapis brzmiał: „zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych – od 1m2 powierzchni użytkowej 4,13zł”., a obecnie zapis ten 
otrzymuje brzmienie: „związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez 
podmioty udzielające tych świadczeń – 4,13zł. od 1m2 powierzchni 
użytkowej.  

• Komisje zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. 
• Brak głosów w dyskusji. 
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem 
uchwały.  
W wyniku głosowania Uchwała Nr V/27/2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr 
XLV/312/10 Rady Gminy Bestwina z dnia 7 października 2010 r. w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od 
tego podatku obowiązujących w Gminie Bestwina w 2011 roku – została 
przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie.  
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu. 
 
2) poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w 

drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości 
wynagrodzenia za inkaso, 

• Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Skarbnik Gminy Stanisława 
Grzywa informując, że po przeprowadzonych w miesiącu styczniu br., 
wyborach sołtysów i rad sołeckich, na inkasentów poboru podatku proponuje 
się następując osoby: 

− Sołectwo Bestwina – Izabela Maroszek 
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− Sołectwo Bestwinka – Wioleta Gawęda (Pani Skarbnik prosiła o 
naniesienie poprawki, ponieważ w pierwotnym projekcie uchwały 
było Grzegorz Gawęda) 

− Sołectwo Janowice – Jan Stanclik 
− Sołectwo Kaniów – Marek Pękala 

• Komisje zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. 
• Brak głosów w dyskusji. 
W pierwszej kolejności Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził 
głosowanie nad wprowadzoną poprawką i została ona przyjęta jednogłośnie. 
Następnie przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały.  
W wyniku głosowania Uchwała Nr V/28/2011 w sprawie poboru podatku od 
nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, 
wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso – 
została przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie.  
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu. 
 
3) zmiany Uchwały Nr II/10/10 Rady Gminy Bestwina z dnia 13 grudnia 2010 

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

Grzywa informując, że: 
Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2011 o kwotę 68 178,61 zł 
1. Dochody bieżące o kwotę 68 178,61 zł. w działach: 
1) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 13 390,00 zł 
2) Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 
poborem o kwotę 54 788,61 zł 
Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2011 o kwotę 68 178,61 zł 
1. Wydatki majątkowe o kwotę 68 178,61 zł w działach: 
1) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 
kwotę 6 592,26 zł, 
2) Dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 61 586,35 zł, 
Dokonuje się przeniesienia wydatków między działami: 
1. Zmniejsza się wydatki: 
1) Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 107 514,66 zł 
2) Dział 750 - Administracja publiczna o kwotę 5 893,08 zł 
2. Zwiększa się wydatki: 
1) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 
kwotę 113 407,74 zł 
Budżet po wprowadzonych zmianach wynosi: 
- po stronie dochodów kwotę 34 495 442,22 zł 
- po stronie wydatków kwotę 36 336 096,22 zł 
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Z uwagi na to, że projekt tej i następnej uchwały został wprowadzony na 
sesji i projekty te nie były dyskutowane na komisjach, Wójt Stefan Wodniak 
udzielił dodatkowych wyjaśnień: 

− środki na wyposażenie strażnicy w Kaniowie pochodzą od Spółki 
Pastwiskowej w Kaniowie, 

− „Orlik” został całkowicie rozliczony i zamknął się kwotą 1,3mln.zł. 
• W dyskusji głos zabrał radny Łukasz Furczyk, pytając  jakiego rodzaju 

zakupy zostaną poczynione na wyposażenie strażnicy w Kaniowie. 
Odpowiedzi udzielił Pełnomocnik Wójta ds. Inwestycji Artur Beniowski 
informując, że wyposażenie strażnicy już można było zobaczyć podczas jej 
otwarcia. Są to: meble, krzesła, stoły i wyposażenie kuchni dla potrzeb OSP                 
i organizacji korzystających z sali i zaplecza kuchennego. 

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, Przewodniczący Jerzy Zużałek 
przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały.  
W wyniku głosowania Uchwała Nr V/29/2011 w sprawie: zmiany Uchwały 
Nr II/10/10 Rady Gminy Bestwina z dnia 13 grudnia 2010 w sprawie 
budżetu Gminy Bestwina 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 udzieliła Skarbnik Gminy informując, że ten projekt uchwały jest 
pochodną wyżej podjętej uchwały.  

• Brak głosów w dyskusji. 
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem 
uchwały.  
W wyniku głosowania Uchwała Nr V/30/2011 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) wyrażenia lub niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego                  

w budżecie gminy Bestwina na 2012 rok, 
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek poinformował, że Zebranie Wiejskie             
w Kaniowie  w dniu 23 stycznia 2011 r. podjęło uchwałę , w której zwraca 
się do Rady Gminy Bestwina o podjęcie Uchwały w sprawie przyznania 
środków na fundusz sołecki na rok 2012. Uchwała Zebrania Wiejskiego 
stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu. 

• Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Wójt Gminy Stefan Wodniak 
informując, że problem ten był szczegółowo omawiany na komisjach. 
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Podzielił pogląd, że ustawa o funduszu sołeckim jest zasadna, ale jak 
stwierdził, nie w tej formie w samorządach, gdzie są prowadzone duże 
inwestycje i w związku z tym są problemy zarówno z bieżącymi wydatkami, 
jak i  bieżącymi dochodami. Stwierdził też, że ma to słabe umocowanie, bo 
nie daje skutku racjonalnego wykorzystania, a nowa ustawa o finansach 
publicznych jeszcze bardziej dyscyplinuje samorządy i nie zezwala nawet na 
zaciąganie kredytu na bieżące utrzymanie gminy. Tak więc, gmina zdana jest 
na wpływy do budżetu, które spadły nie tylko w gminie, ale i w całej Polsce. 
Zdaniem Wójta, tworząc fundusz sołecki w czasie, kiedy np. drogi są w złym 
stanie, może być źle odebrane przez mieszkańców gminy. Dlatego, że 
inwestycje drogowe lub inne, z braku środków finansowych będą się 
opóźniać, gdy tymczasem środki te będą blokowane na funduszach 
sołeckich. Zaznaczył też, że cała procedura techniczna (kosztorysy, osobne 
konta, przedmiary, zamówienia publiczne, itp.) wykorzystania tych funduszy 
sołeckich na zadania wskazane przez zebrania wiejskie   i tak musiałaby być 
prowadzona przez Urząd Gminy . Prosił zatem Radę Gminy, aby podjęła 
uchwałę o niewyrażeniu zgody na wyodrębnienie w budżecie funduszu 
sołeckiego, bo jest wiele innych ważnych zadań do wykonania, a cała 
procedura do wykonania jest pracochłonna  i między innymi przeszkodą jest 
również to, że ilość pracowników jest na tym samym poziomie, a zadań 
nałożonych jest bardzo dużo. 

• W dyskusji głos zabrali: 
Radny Edward Jonkisz wyjaśnił, że na Zebraniu Wiejskim w Kaniowie 
głosował „za” funduszem sołeckim lecz po zrozumieniu wyjaśnień Wójta, 
których udzielił  na sesji, a także na komisjach, jest przeciw wyodrębnieniu 
funduszu sołeckiego. Jak stwierdził, mówi to po to, aby usprawiedliwić się 
przed mieszkańcami i kolegami radnymi z Kaniowa. 
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek stwierdził, że rozumie niedoskonałości 
ustawy i argumenty przedstawione przez Wójta, ale one go do końca  nie 
przekonują. Osobiście opowiedział się za wyodrębnieniem funduszu 
sołeckiego, ponieważ uważa, że może to mobilizować społeczeństwo. 
Zwrócił uwagę, że mówi się o integracji społeczeństwa, a nic tak nie 
integruje jak wspólna praca. Jego zdaniem takie środki mogą być 
spotęgowane poprzez prace społeczne mieszkańców, a także pozyskane 
środki np. od sponsorów. Przypomniał, że na ten obecny rok, sołectwa już 
mogły mieć do dyspozycji: 
Bestwina     48tyś.zł 
Bestwinka   16tyś.zł 
Janowice     18tyś.zł 
Kaniów       33tyś.zł 
Zgodził się, że są to kwoty, które na budżecie gminy ważą, ale też  
stwierdził, że są to kwoty, za które w danych społecznościach można było 
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coś zrobić. Zaznaczył, że osobiście będzie głosował za wyodrębnieniem 
funduszu sołeckiego. 

• Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały, w sprawie  nie 
wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie 
gminy na 2012 rok, przy czym głosowanie w Komisjach przedstawiało się 
następująco: 
− Komisja budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały           

5 głosami „za” przy 2 głosach „przeciw” (7 członków Komisji), 
− Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 6 głosami „za” przy 1 głosie 
„wstrzymującym” (7 członków Komisji), 

− Komisja Rozwoju Gminy, Ochrony i kształtowania Środowiska 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 7 głosami „za” przy 1 głosie 
„przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym” (9 członków Komisji). 

Przewodniczący Jerzy Zużałek zgodnie z ustawą przeprowadził dwa 
głosowania. W pierwszej kolejności przeprowadził głosowanie nad przyjęciem 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 
budżecie gminy na 2012 rok.  
W wyniku głosowania projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na 
wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy Bestwina na 2012 rok – 
został odrzucony przy 3 głosach „za”, 11 głosach „przeciw” i 1 głosie 
„wstrzymującym się”. Projekt tej uchwały stanowi załącznik nr 9 do nin. 
protokołu. 
Kolejno Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad 
przyjęciem uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu 
sołeckiego w budżecie gminy na 2012 rok.  
W wyniku głosowania Uchwała Nr V/31/2011 w sprawie: nie wyrażenia 
zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy Bestwina na 
2012 rok – została przyjęta 11 głosami „za” przy 3 głosach „przeciw” i 1 głosie 
„wstrzymującym się”. 
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu. 
 
6) ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których 

organem prowadzącym jest gmina Bestwina. 
• Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Dyrektor Gminnego Zespołu 

Obsługi Szkół i przedszkoli, Arkadiusz Maj informując, że do 31 sierpnia br. 
przepisy ustawy oświatowej wymagają zmianę sposobu pobierania opłat za 
pobyt dziecka w przedszkolu. Pięć godzin dziennie tj. od godz. 8 – 13 od 
poniedziałku do piątku, podstawy programowe będą realizowane bezpłatnie, 
zaś  za każdą następną godzinę świadczeń wykraczających poza podstawę 
programową, proponuje się kwotę w wysokości 1.80zł. W przypadku gdy do 
przedszkola uczęszczać będzie drugie dziecko, proponuje się opłatę w 
wysokości 0.90zł. za godzinę. 
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Poinformował również, że pierwotny projekt, który radni otrzymali i który 
był omawiany na komisjach, został zmieniony, tzn. w § 1został skreślony 
punkt 3 oraz skreślony został załącznik do tego projektu uchwały. 

• Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
• Brak głosów w dyskusji. 
Przewodniczący Jerzy Zużałek w pierwszej kolejności przeprowadził 
głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej autopoprawki. Autopoprawka została 
przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie. Następnie przeprowadził głosowanie 
nad przyjęciem uchwały.  
W wyniku głosowania Uchwała Nr V/32/2011 w sprawie ustalenia opłat za 
świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem 
prowadzącym jest gmina Bestwina – została przyjęta 15 głosami „za” tj. 
jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do nin. protokołu. 
 
7) zamiaru przekształcenia Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Bestwinie i 

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bestwinie w Zespół Szkół w Bestwinie 
oraz  

8) zamiaru przekształcenia Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Bestwince                   
i Gimnazjum w Bestwince w Zespół Szkół w Bestwince. 

• Wyjaśnień do projektów uchwał udzielił Wójt Gminy Stefan Wodniak 
informując, że wraz z Dyrektorem GZOSiP rozważali i zastanawiali się, jak 
rozwiązać problem szkół na terenie gminy, które podobnie jak w innych 
samorządach  są dużym obciążeniem budżetu. Zrodził się pomysł, aby 
przekształcić zespół Szkolno-Przedszkolne i Gimnazjum w Bestwinie i w 
Bestwince w Zespół Szkół w Bestwinie i w Bestwince. Mimo tego, że szkoły 
te znajdują się w kompleksach jednolitych, to tworząc Zespoły Szkół, 
formalnie i merytorycznie szkoły wchodzące w te „Zespoły”, zachowają 
swoją tożsamość, jak również swoich patronów. W Ze względów 
organizacyjnych, aby lepiej i oszczędniej tymi zasobami gospodarować, 
„Zespołem” kierowałby jeden dyrektor, który w porozumieniu z  organem 
założycielskim, czyli wójtem, szukał będzie oszczędności, głównie tych 
codziennych: (energii, gazu, itp.). Wyjaśnił, że formuła ta będzie jasna i 
przejrzysta, zaś od tych dyrektorów będzie można żądać nowej organizacji 
tych „Zespołów”. Zwrócił też uwagę, że następny aspekt, który przemawia 
za przekształceniem szkół, to Karta Nauczyciela, która nakazuje uśredniać 
wynagrodzenia. Ponadto będzie prowadzony jeden sekretariat, zaś 
nauczyciele, którzy będą uczyli w szkole podstawowej i gimnazjum, nie będą 
musieli podpisywać odrębnych umów na prowadzenie lekcji i nie będą 
musieli rozliczać oddzielnie  ZUS i  podatków. Zaznaczył, że Kuratorium 
wsparło przedstawioną propozycje tych działań i zapewniło, że opinia w tej 
kwestii będzie pozytywna. Jedynym warunkiem jest to, że, przekształcenie 
szkół może nastąpić z końcem roku szkolnego i po zawiadomieniu rodziców 
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uczniów, co najmniej na sześć miesięcy przed terminem przekształcenia.            
W związku z powyższym wyjaśnił, że dziś podjęte uchwały będą miały 
charakter intencyjny i będą stanowiły podstawę do podjęcia niezbędnych 
działań formalnych, a dopiero po ich dokonaniu zostaną przedstawione 
projekty uchwał o przekształceniu tych szkół. Poinformował też, że  obecne 
panie dyrektorki szkół,  poparły propozycję przekształcenia, a wręcz 
zaznaczyły, że już wcześniej same rozważały ten problem.  
Wypowiedź Wójta uzupełnił Dyrektor GZOSiP Arkadiusz Maj informując, 
że Rady Rodziców również pozytywnie ustosunkowały się do 
proponowanych przekształceń. 

• Komisje pozytywnie zaopiniowały dwa projekty uchwał z tym, że: 
− Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał po długich wzajemnych 
przekonaniach się.  

− Komisja Rozwoju Gminy, Ochrony i Kształtowania Środowiska poparła 
projekty tych dwóch uchwał. 

• W dyskusji głos zabrał radny Jerzy Stanclik, który krótko przybliżył historię 
lat 90-tych i reformę oświatową w tych latach. Przypomniał, że różniła się 
ona od obecnej,  rygorystycznym rozdzieleniem poszczególnych placówek 
oświatowych (szkoły podstawowe, gimnazja) wręcz rozdzieleniem kratami 
(jeżeli w tym samym obiekcie) i osobnymi wejściami.  
Zaznaczył jednak, że ze swej strony uznaje argumentację przedstawioną 
przez Wójta i Dyrektora GZOSiP, bo z punktu organizacyjnego                                
i ekonomicznego, będzie to lepsze rozwiązanie. 

• Wobec braku głosów dalszej dyskusji, Przewodniczący Jerzy Zużałek 
przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwał. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr V/33/2011 w sprawie zamiaru 
przekształcenia Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Bestwinie i Gimnazjum 
im. Jana Pawła II w Bestwinie w Zespół Szkół w Bestwinie  – została przyjęta 
15 głosami „za” tj. jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do nin. protokołu. 
 
Uchwała Nr V/34/2011 w sprawie zamiaru przekształcenia Zespołu Szkolno 
Przedszkolnego w Bestwince i Gimnazjum w Bestwince w Zespół Szkół w 
Bestwince - została przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do nin. protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek poprosił Kierownika Referatu GB – 
Alicj ę Grygierzec o kompleksowe omówienie kolejnych projektów uchwał nr 
9), 10), 11), 12) w sprawie sprzedaży nieruchomości w Kaniowie, zaś 
przewodniczących komisji o wyrażenie opinii do tych projektów za jednym 
wystąpieniem. 
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Kierownik Referatu GB - Alicja Grygierzec poinformowała, że projekty dotyczą 
sprzedaży czterech nieruchomości w Kaniowie, z czego dwie działki położone 
są przy ul. Młyńskiej. Jedna o powierzchni 0.0567ha, druga o powierzchni 
2,7822ha. Pierwsza nieruchomość będzie przedmiotem zbycia 
bezprzetargowego, druga przetargowym. Oprócz tego dwie kolejne 
nieruchomości to: nieruchomość położona na terenie Parku Techniki Lotniczej           
o powierzchni 0,0937ha i będzie przedmiotem zbycia bezprzetargowego, na 
polepszenie obszarów już znajdujących się we własności Parku Techniki 
Lotniczej. Kolejne trzy działki położone przy ul. Kóski w sumie o pow. 
0.0906ha tworzą jedną nieruchomość, która będzie sprzedana w trybie 
przetargowym. Zbycie działek w drodze przetargowej przewidziane jest w maju 
br. 
• Komisje zaopiniowały wszystkie cztery projekty uchwał pozytywnie. 
• Brak głosów w dyskusji. 
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem 
poszczególnych czterech projektów uchwał w sprawie sprzedaży nieruchomości. 
W wyniku głosowania: 
Uchwała Nr V/35/2011 w sprawie sprzedaży nieruchomości (o pow. 
0.0937ha) - została przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do nin. protokołu. 

 
Uchwała Nr V/36/2011 w sprawie sprzedaży nieruchomości                                   
( 0.0387, 0.0400ha, 0.0119ha) - została przyjęta 15 głosami „za” tj. 
jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do nin. protokołu. 
 
Uchwała Nr V/37/2011 w sprawie sprzedaży nieruchomości (0.0567ha) - 
została przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik nr 16 do nin. protokołu. 
 
Uchwała Nr V/38/2011 w sprawie sprzedaży nieruchomości  (2.7822ha) - 
została przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik nr 17 do nin. protokołu. 

 
13) ustalenia zakresu działania Komisji stałych Rady Gminy Bestwina – 
Przewodniczący wyjaśnił, że jest to wymóg ustawowy, a także wynikający ze 
Statutu Gminy. 
• Komisje zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. 
• Brak głosów w dyskusji. 
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem 
uchwały.  
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W wyniku głosowania Uchwała Nr V/39/2011 w sprawie ustalenia zakresu 
działania Komisji stałych Rady Gminy Bestwina - została przyjęta 15 głosami 
„za” tj. jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik nr 18 do nin. protokołu. 
 
14) zatwierdzenia ramowego planu pracy  Rady Gminy Bestwina oraz komisji 

stałych na 2011 rok. 
• Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że Komisja Edukacji, Kultury, 

Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego wprowadziła autopoprawkę do planu 
pracy tej Komisji tj.:  

− W punkcie 4 dopisano zdanie: „ Rola i zadania pracowników 
socjalnych i pielęgniarek środowiskowych”. 

− W punkcie 6 dopisano zdanie: „ Rola i działalność dzielnicowego”. 
− Dopisano punkt 8 o treści: „ Dostępność boisk szkolnych, głównie 

„Orlika” w godzinach popołudniowych i sobotnio-niedzielnych w 
czasie ferii i wakacji. 

• Komisje nie wniosły uwag i zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. 
• Brak głosów w dyskusji. 
Przewodniczący Jerzy Zużałek w pierwszej kolejności przeprowadził 
głosowanie nad przyjęciem autopoprawki a następnie uchwały. 
W wyniku głosowania autopoprawka została przyjęta 15 głosami „za” tj. 
jednogłośnie. Również Uchwała Nr V/40/2011 w sprawie zatwierdzenia 
ramowego planu pracy  Rady Gminy Bestwina oraz komisji stałych na 2011 
rok Bestwina - została przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik nr 19 do nin. protokołu. 
Ad.6 
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek odczytał pisma, które wpłynęły do 
Rady Gminy od: 
− Komendanta Komisariatu Policji w Czechowicach-Dziedzicach – dotyczy 

informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie 
działania Komisariatu Policji za 2010 rok. 
Pismo stanowi załącznik nr 20 do nin. protokołu. 

− Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej – 
dotyczy prośby o wsparcie finansowe z przeznaczeniem na zakup drabiny 
samochodowej. Koszt zakupu nowej drabiny to kwota 2,5mln.zł. 
Pismo stanowi załącznik nr 21 do nin. protokołu. 

− Wójta Gminy Bestwina – sprawozdanie zbiorcze z realizacji wysokości 
średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 
zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostkę 
samorządu terytorialnego. 
Pismo stanowi załącznik nr 22 do nin. protokołu. 
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Mieszkańców ulicy Księdza Czesława Adamaszka – prośba o 
natychmiastowy remont tej ulicy. Pismo stanowi załącznik nr 23 do nin. 
protokołu. 
Udzielona pisemna odpowiedź przez Pełnomocnika Wójta ds. Inwestycji 
Artura Beniowskiego – niezwłocznie z nastaniem sprzyjających warunków 
atmosferycznych, wnioskowana do utwardzenia droga zostanie 
doprowadzona do stanu umożliwiającego jej funkcjonowanie. 
Pismo stanowi załącznik nr 24 do nin. protokołu. 
 

− Państwa Ireny i Czesława Wańdziura  - dotyczy prośby o udzielenie dotacji 
finansowej na inwestycję proekologiczną, energooszczędną w nawiązaniu do 
ustawy z dnia 29 października 2010r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony 
środowiska.  Pismo stanowi załącznik nr 25 do nin. protokołu. 
Udzielona pisemna odpowiedź przez Pełnomocnika Wójta ds. Inwestycji 
Artura Beniowskiego – w budżecie gminy na 2011 rok nie przewidziano 
środków na dotacje celowe z zakresu ochrony środowiska dla podmiotów 
niezaliczonych do sektora finansów publicznych. Pismo stanowi załącznik nr 
25 do nin. protokołu. 

− Mieszkańców ulicy Mirowskiej w Kaniowie – dotyczy sprzeciwu na dojazd 
samochodów o tonażu przekraczającym 3,5ton przewożących złom do firmy 
IRYD II w Kaniowie przy ul. Parkowej.  
Pismo stanowi załącznik nr 27 do nin. protokołu. 

− Radnego zarazem sołtysa sołectwa Janowice Jana Stanclika – dotyczy 
spotkania w sprawie p. Stanisława Frączka. 
Pismo stanowi załącznik nr 28 do nin. protokołu. 

− Pana Łukasza Hampel z Bielska-Białej – dotyczy wykupu kolektora 
kanalizacji sanitarnej wykonanego na własny podczas budowy osiedla 
domów jednorodzinnych przy ul. Księdza Adamaszka w Bestwince. 
Pismo stanowi załącznik nr 29 do nin. protokołu. 
 

Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek odczytał Dyplom Państwowej Inspekcji 
Pracy dla Pana Grzegorza Bobonia Dyrektora Centrum Kultury, Sportu                          
i Rekreacji w Bestwinie za udział w programie prewencyjnym                                
pt.: „Bezpieczeństwo Pracy W Małych Zakładach. 
Dyplom ten stanowi wyróżnienie za podjęte przez pracodawcę działania 
zmierzające do poprawy poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia                                 
w zakładzie. 
Przewodniczący Jerzy Zużałek ze swej strony prosił, aby rozpropagować akcję 
krwiodawstwa organizowaną przez Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi. 
Poinformował, że w najbliższym czasie akcja krwiodawstwa prowadzona będzie 
w Kaniowie. W Janowicach akcja odbyła się poza planem i krew oddało aż               
37 osób. 
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W informacjach bieżących głos zabrał Wójt Stefan Wodniak informując, że: 
− w sprawie drabiny samochodowej dla Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku 

– Białej, ustnie rozmawiał z Komendantem i nie wyklucza uczestnictwa w jej 
zakupie, ale w miarę możliwości. W I półroczu jest to niemożliwe i nie może 
złożyć takiej deklaracji ze względu na dyscyplinę budżetową. Przypomniał, 
że budżet  konstruowany jest w oparciu o prognozę, którą przedstawia  
ministerstwo finansów. Zaznaczył, że już w pierwszych dwóch miesiącach 
widać, że wpłaty do budżetu są coraz mniejsze i stąd wstrzymuje się 
wszystkie inne wydatki, aby nie dopuścić do rozchwiania budżetu. Wyraził 
nadzieję, że ten stan ulegnie poprawie w II półroczu, podobnie jak to było w 
roku ubiegłym i wówczas ponownie rozważy się możliwość wsparcia 
finansowego zakupu drabiny. Podkreślił, że tego typu specjalistyczna drabina 
potrzebna jest przede wszystkim miastu, bo na wsiach poza kościołami, nie 
ma takich wysokich budowli, 

− po wielokrotnych rozmowach, Rada Powiatu Bielskiego ujęła w swoim 
budżecie na br. osuwisko na ul. Hallera i przeznacza na tą inwestycję 
3mln.zł., 

− mogą się zdarzyć interwencje mieszkańców w sprawie odcięcia wody. 
Wyjaśnił, że te odcięcia spowodowane są dużymi zaległościami                            
w płatnościach za pobraną wodę, pomimo wysyłanych upomnień przez PK 
„Kombest”, 

− Zarząd Kompanii Węglowej pozytywnie odniósł się do sprawy przekazania  
gminie drogi technologicznej w ramach szkód górniczych, jako gminie 
górniczej, stwarzając tym samym możliwość połączenia z Parkiem Techniki 
Lotniczej. Tym bardziej, że droga ekspresowa S 1 odsuwa się w czasie. 
 
Kolejno głos zabrał Pełnomocnik Wójta ds. Inwestycji Artur Beniowski 
informując, że: 
− zbiórka odpadów elektrycznych i elektronicznych odbędzie się na terenie 

gminy w dniach 7 i 8 kwietnia 2011r.Szczegóły zostaną podane później, 
− w miesiącu kwietniu br. odbędzie się także zbiórka odpadów 

wielkogabarytowych, lecz termin dokładny nie jest jeszcze znany, gdyż 
zależny jest od możliwości finansowych gminy, 

− oficjalne otwarcie  „Orlika 2012” odbędzie się w dniu 6 kwietnia 2011r. 
 
Zastępca Wójta Stanisław Wojtczak poinformował, że terminy przyjmowania 
PIT-ów przez Urząd Skarbowy w Czechowicach-Dziedzicach zostały ustalone 
na dzień: 23 lutego, 30 marca oraz 27 kwietnia 2011 roku w Urzędzie Gminy 
Bestwina w godzinach od 8-14-tej. Prosił o rozpropagowanie tej informacji, bo 
terminy te są odmienne niż w latach poprzednich. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek poinformował, że wspólnie z 
radnym Grzegorzem Kołodziejczykiem oraz sołtysem Markiem Pękalą złożyli 
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na sesji Rady Powiatu Bielskiego petycję mieszkańców Kaniowa i okolic (ponad 
700 podpisów)  w sprawie remontu ul. Krzywolaków w Kaniowie. Pan Starosta 
nie obiecał, że w tym roku droga ta będzie wyremontowana, ale czeka na 
decyzję Rejonowego Wydziału Ochrony Środowiska odnośnie wycięcia drzew 
przy tej ulicy i być może uda się w tym roku jedną stronę wyciąć i wyrwać 
korzenie. 
 
Radny Andrzej Wojtyła przypomniał cytat: „cudze chwalicie swego nie znacie, 
sami nie wiecie co posiadacie”. Tym cytatem nawiązał do cyklicznych, 
corocznych wydarzeń, jakim były nagrody związane Promocją Gminy Bestwina. 
Apelował o rozpoczęcie debaty  nad ewentualną zmianą formy przyznawania 
nagród lub pozostawienia jej takiej, jaka była przed laty i powrócenia do tej 
zaszczytnej, trwającej przez pięć lat tradycji docenienia mieszkańców, którzy 
promowali naszą gminę. 
 
Na wniosek radnych o godz. 1600 Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek 
ogłosił dziesięć minut przerwy. Po przerwie o godz. 1610 wznowiono obrady. 
 
Ad. 7 
W ramach wniosków i zapytań radnych oraz rad sołeckich Przewodniczący 
Jerzy Zużałek odczytał w pierwszej kolejności wnioski z zebrań wiejskich oraz 
posiedzeń rad sołeckich. 
 
Wnioski z zebrania Rady Sołeckiej w Janowicach w dniu 10 stycznia 
2011r.(załącznik nr 30 do nin. protokołu)  
1. Rozwiązać problem psów wałęsających się w okolicach rejonu Janowice 

Leśniczówka.  
2. Przesunąć znak stojący przy ulicy Janowickiej ulicy powiatowej na zbiegu 

ulicy Borowej, informujący o dozwolonej prędkości na drodze km/h w stronę 
centrum Janowic. W obecnym stanie znak zasłania widoczność wyjazdu z 
ulicy Borowej na ulicę Janowicką. 

3. Postawić znaki ostrzegawcze informujące o przebiegającej tamtędy dzikiej 
zwierzynie: 
• Na ulicy Janowickiej ulicy powiatowej na wysokości p. Olków, a z 

drugiej strony na wysokości dojazdu do p. Adama i Piotra Gajdów; 
• Na ulicy Górskiej drodze powiatowej – na wysokości p. Bronisława 

Koźbiał, a z drugiej strony na wysokości p. Kapałów i p. Olmów; 
• Na ulicy Pisarzowickiej  na wysokości lasu. 

4. Zabezpieczyć odpływ wody z takich miejsc jak: sklep, straż pożarna, bar 
„Kogutek”, restauracja p. Stefanowskiego. Miejsce tego odpływu znajduje 
się poniżej estrady – woda wypływająca podmywa rury i niszczy kanalizację. 
Wniosek o zarurowanie, aby zabezpieczyć postępujące niszczenie 
kanalizacji. 
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5. Zamontować trzy pokrywy na studzienki na terenie rekreacyjnym. 
6. Uzupełnić pokrycie rynnowe na domku gastronomicznym ( kolanka i 

spusty). 
7. Zlikwidować dziurę w chodniku obok Domu Nauczyciela. 
8. Zlikwidować wyciek wody obok szkoły. 
9. Zamontować tablicę rozdzielczą prądu elektrycznego na ścianie budynku 

baru „Kogutek” celem lepszego rozprowadzenia prądu na terenie 
rekreacyjnym podczas imprez, aby kable elektryczne nie były kładzione na 
ziemi. 

Wnioski z Zebrania Wiejskiego w Janowicach – 16 stycznia 2011r. 
(załącznik nr 31 do nin. protokołu)  
1. Remont chodnika od centrum  do ulicy Korczaka, 
2. Remont ulicy Szkolnej, 
3. Remont ulicy Targanickiej, 
4. Remont ulicy Miodowej, 
5. Zabezpieczenie psów na posesjach przez mieszkańców. 
Wnioski z Zebrania Rady Sołeckiej w Janowicach w dniu 17 lutego 2011r. 
(załącznik nr 32 do nin. protokołu)  
1. Naprawienie przepustu pod ulicą Pszczelarską na wysokości p. Tetli i               

p. E. Kubika – dziura w drodze grozi wypadkiem.  
2. Remont mostu na ulicy Miodowej na potoku Pasieckim. 
3. Zlikwidować parkowanie na ulicy Miodowej.   
4. Podjąć rozmowy z p. Lejkowskim na ul. Pszczelarskiej co do wykupu gruntu 

pod ofosowanie ulicy Famułkowej. 
5. Mieszkańcy ulicy Łąkowej proszą o podjęcie starań zmierzających do 

przejęcia drogi od Lasów Państwowych.  
6. Prosimy o odwodnienie ulicy Łanowej i kamień na tę drogę. 
7. Prośba o kamień na ulicę Miodową boczną 
8. Prośba o rozpoznanie, co będzie z mieszkańcami z ulicy Janowickiej               

p. Pasierbków i p. Słowików w ogóle nic nie jest robione.  
9. Prośba o remont ulicy powiatowej ul. Janowickiej i Szkolnej. 
10. Prośba o rozeznanie kiedy będzie realizowane odwodnienie ulicy 

Janowickiej i realizowane wnioski, które były zapisane przy wizji, która 
odbyła się 18.08.2010 roku, dotyczące Starostwa Bielskiego. 

11. Prośba o zlikwidowanie wyrwy przy ulicy Podlesie na wysokości stawu     p. 
Chmielniaka i obcięcie pobocza od strony rzeki. 

12. Prośba o wysłanie pisma do p. Fołdów z prośbą, aby woda z ich posesji nie 
wylewała się na ulicę Janowicką, lecz by była odprowadzona do przyległego 
rowu. 

• Prośba o wykonanie tabliczek z numerami do posesji na ulicy 
Janowickiej do: p. Słowik Piotr, p. Miarka Adam, Grzybowski Jan,                           
p. Grzybowski Stanisław, p. Pasierbek –Ryszka, p. Norymberczyk 
Krystyna i Edward, p. Leszka Grzybowskiego, 
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13. Prośba o obniżenie studzienek na chodniku przy ul. Janowickiej od szkoły do 
starego przedszkola. 

14. Prośba o naprawienie lub zlikwidowanie barierki przy ulicy Janowickiej na 
wysokości starego przedszkola – w obecnym stanie jest to widok 
nieprzyjemny. 

15. Prośba o remont drogi ulicy Targanickiej. 
Wnioski z Zebrania Wiejskiego w Bestwince  - 9 stycznia 2011r. (załącznik 
nr 33 do nin. protokołu)  
1. Odwodnić ulicę św. Floriana w miejscu gdzie powstają nowe budynki w 

okolicy posesji Zofii Gaździak, 
2. Wyciąć gałęzie nad linią energetyczną w rejonie posesji Zofii Niemczyk przy 

ul. Św. Floriana, 
3. Przeznaczyć środki na wykonanie estrady w Bestwince, 
4. Przewidzieć środki w budżecie gminy w 2012 roku na zakup strażackiego 

samochodu bojowego. 
Wnioski z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Bestwina -  30.01.2011r. (załącznik 
nr 34 do nin. protokołu)  
1. Rozpatrzyć wnioski z zebrań wiejskich do pełnej ich realizacji lub 

odpowiedzi, że nie zostaną zrealizowane. 
2. Polepszyć jakość odśnieżania i kontrole gminy nad jakością odśnieżania. 
3. Włączyć do kolegium redakcyjnego niezależnych przedstawicieli 

mieszkańców gminy Bestwina. 
4. Budowa chodnika do Bestwina Granice, odbudowa rowu przy ul. 

Krakowskiej 10. 
5. Informacje o zebraniach podawać przez Internet, sprawa spalania śmieci w 

ogrodach i piecach.  
6. Naprawa osuwiska drogi przy ul. Szkolnej – od kolektora ścieków do 

gazowni- sprawa dla powiatu. 
7. Wymalować białe linie przy ul. Krakowskiej. 
8. Oświetlenie ul. Krakowskiej od piekarni do p. Kubica. 
9. Brak tablic na ul. Podleskiej – informacja. 
10. Odśnieżanie chodników np. : ul. Witosa. 
11.  Wykonywanie przepustu na ul. Gospodarskiej. 
Wnioski z Zebrania Wiejskiego w Kaniowie – 23 stycznia 2011r. (załącznik 
nr 35 do nin. protokołu)  
1.  Rozebrać dom p. Wajs na ul. Gawlików, 
2. Zarurować odcinek rowu wzdłuż ul. Ludowej, 
3. Zmodernizować przepusty na ul. Młyńskiej, 
4. Zamontować odblaski na wysokich krawężnikach chodników dla pieszych, 
5. Obciąć gałęzie drzew na ul. Mirowskiej, 
6. Wyczyścić rów przy ul. Krzywolaków, 
7. Namalować pasy na drogach powiatowych celem poprawy bezpieczeństwa 

ruchu, 
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8. Zwrócić uwagę na prawidłowe wykonanie remontu dróg, 
9. Naprawić i zabezpieczyć śluzę na kanale ulgi, 
10. Odblokować ciek wodny za oczyszczalnią ścieków, 
11. Wykonać chodniki dla pieszych wzdłuż ul. Witosa i Kóski, 
12. Zabezpieczyć rów na ul. Witosa przed uszkodzeniami powstającymi w 

wyniku transportu ciężkiego, 
13. Złożyć wniosek do PKP o usunięcie gałęzi pozostałych po wycince drzew, 
14. Wyczyścić i wykarczować rów przy ul. Dankowickiej na odcinku od torów 

do ujścia do Łękawki,  
15. Naprawić uszkodzony odcinek ul. Grobel Borowa, 
16. Sprawdzić poprawność oznakowania na skrzyżowaniu ul. Witosa, 

Krzywolaków i Batalionów Chłopskich, 
17. Wystosować do Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej petycję z 

załączonymi podpisami mieszkańców z wnioskiem o pilny remont ul. 
Krzywolaków, 

18. Przyjąć  Uchwałę o utworzeniu funduszu sołeckiego dla Sołectwa Kaniów. 
 

Wnioski z Zebrania Rady Sołeckiej w Kaniowie w dniu 3 lutego 2011r. 
Dołożenie wszelkich starań w sprawie remontu ul. Krzywolaków. (załącznik nr 
36 do nin. protokołu)  
1. Załatanie pozimowych zniszczeń nawierzchni asfaltowych na ulicach,                     

w szczególności na ul. Czechowickiej w rejonie skrzyżowania z ul. Ludową. 
2. Powołanie komisji w sprawie przecinki drzew zagrażających bezpieczeństwu 

posesjom oraz ruchowi drogowemu. 
 

Ustne wnioski złożyli: 
Radny Łukasz Furczyk  
− prosił pełnomocnika Wójta – radnego powiatowego, Artura Beniowskiego                     

o informację dot. stanu dróg powiatowych i zamierzeniach powiatu w tej 
kwestii w najbliższych dwóch latach oraz o wystąpienie do Zarządu Dróg 
Powiatowych z wnioskiem, aby w ramach okresu gwarancyjnego dokonali 
remontu dróg ul. Witosa i ul. Dankowickiej, gdyż pojawiły się duże 
uszkodzenia tych dróg, 

− w celu poprawienia estetyki centrum Kaniowa, prosił, aby skierować pismo 
do właściciela pawilonu z zapytaniem, jakie ma zamierzenia wobec tego 
obiektu, gdyż jako jedyny szpeci całe centrum Kaniowa, 

− prosił o interwencję w powiecie o wycinkę spróchniałego drzewa na                  
ul. Dankowickiej obok p. Wojtuszka. Przypomniał, że drzewo to 
oznakowane było do wycięcia już 2 lata wstecz, a obecnie zagraża 
bezpieczeństwu, 
 
Przewodniczący Jerzy Zużałek na prośbę radnego powiatowego Józefa 
Maziarza, przekazał usprawiedliwienie jego nieobecności na sesji. 
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Radny Andrzej Wojtyła 
− zgłosił fatalny stan ul. Kościelnej (dużo dziur) oraz ul. Szkolnej (duże 

wybrzuszenie i załamanie asfaltu), 
− prosił o naprawę oznakowania świetlnego  na ul. Krakowskiej przy 

skrzyżowaniu z ul. Kościelną, 
− zapytał, czy znak na ul. Kościelnej ograniczający prędkość do 40km/h jest 

aktualny, czy też pozostał od czasu remontu osuwiska, 
− prosił o uzupełnienie szyby w przystanku obok Piekarni, 
Radna Wioleta Gandor 
w imieniu mieszkańców Bestwinki korzystających z ul. Dankowickiej 
apelowała o rozważenie możliwości namalowania pasów na tej ulicy. 
Mieszkańcy argumentują, że podczas mgieł mają problemy poruszania się po 
jezdni. 
Radny Stanisław Nycz 
− w imieniu mieszkańców ul. Korczaka prosił o zamontowanie chociaż jednej 

lampy, 
Radny Jerzy Borutka 
− przypomniał prośbę mieszkańców Janowic o zamontowanie lustra na 

wysokości państwa Niemczyk i Wróbel. 
Radny Edward Jonkisz 
− prosił o obcięcie dębów na ul. Batalionów Chłopskich od drogi 

technologicznej aż do ul. Jawiszowickiej, 
− prosił o wycięcie starych jabłoni na ul. Czechowickiej od p. Adamca do                 

p. Miki, bo utrudniają ruch samochodów, 
Radny Anatol Faruga 
− ponowił prośbę do Redaktora Naczelnego „Magazynu Gminnego”                         

o umieszczenie w „Magazynie” diet radnych i zarobków Wójta Gminy gdyż 
w tej kwestii są różne opinie, bo nie wszyscy mieszkańcy korzystają                            
z Biuletynu Informacji Publicznej, 

Radny Grzegorz Kołodziejczyk 
− poruszył temat świetlic środowiskowych i stwierdził, że jest niesprawiedliwy 

podział miejsc dla dzieci na organizowane wycieczki. Wnioskował, aby 
każda świetlica środowiskowa, o ile wyrazi chęć, organizowała wyjazdy 
dzieci na wycieczkę w ramach swojego budżetu. Wówczas jest szansa, że na 
tą wycieczkę pojedzie każde dziecko ze świetlicy, a nie tylko parę osób, 

− prosił, aby wystąpić do PKS w sprawie uzupełnienia i zabezpieczenia 
rozkładów jazdy autobusów. Obecnie na 8 przystanków tylko na jednym był 
rozkład jazdy, 

− zgłosił, że mieszkańcy „Ochmanowca” w Kaniowie  zaniepokojeni są stanem 
wałów przeciwpowodziowych na rzece Białce, ponieważ podczas ostatniej 
powodzi zostały dość mocno podmyte. Zdaniem mieszkańców, wały te 
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zostały naprawione tylko po stronie Czechowickiej. Prosił wystosowanie 
pisma do instytucji odpowiedzialnej za stan wałów celem przeprowadzenia 
wizji i naprawy tych wałów.  
Zapytał radnego Anatola Farugę, który jest myśliwym, czy jest możliwe, aby 
bobry niszczyły wały przeciwpowodziowe. Taka jest bowiem sugestia 
mieszkańców. 

− prosił o rozważenie w miarę możliwości, wykonanie oświetlenia na ul. Kóski 
od państwa Maroszek do państwa Wojtuszek tj. odcinek ok.600m – 6,7lamp,  

Radna Maria Maroszek 
− prosiła o zmianę nazwy przystanku na ul. Witosa w Bestwinie w pobliżu jej 

miejsca zamieszkania. Przystanek ten nazywa się „Bestwina Spółdzielnia”,                         
a Spółdzielnia znajduje się dalej, na następnym przystanku już w Bestwince. 
Podkreśliła, że przez to, kupując bilet „Bestwina Spółdzielnia”, płaci się 
więcej za bilet, a poza tym jest to niezgodne z rzeczywistością. 

Radny Łukasz Furczyk 
− odnosząc się do propozycji radnego Grzegorza Kołodziejczyka odnośnie 

niszczenia rozkładów jazdy i ich brak na przystankach, zaproponował, aby 
do „Magazynu Gminnego” włożyć wkładkę z rozkładem jazdy. Wówczas 
każdy mieszkaniec może rozkład jazdy mieć w domu. 

Radny Anatol Faruga  
− odpowiadając na zapytanie w sprawie bobrów, poinformował , że sześć sztuk 

bobrów zostało przywiezionych na zaporę w Goczałkowicach celem 
wzbogacenia fauny. Bobry te się rozmnożyły i przemieszczają się dalej w stronę 
Bielska, Oświęcimia i zajmują nowe tereny. Stąd mieszkańcy Kaniowa mają 
rację, że bobry są w Kaniowie i kopią tunele  niszcząc wały 
przeciwpowodziowe. Zaznaczył jednak, że bobry są pod ochroną i jedynie przez 
wspólne wystąpienie z okolicznymi miejscowościami poprzez Okręgową Radę 
Łowiecką do Wojewody i Ochrony Środowiska, można starać się o uzyskanie 
zgody na odłów bobrów i ich przesiedlenie. 
Radny Jan Stanclik 
− zwracając się do Wójta i Pełnomocnika Wójta przypomniał, że do remontu 

ul. Janowickiej w Janowicach gmina dołożyła 500tyś.zł,. Teraz mieszkańcy 
skarżą się, że  droga ta jest niszczona przez ciężkie samochody (tzw. wanny). 
Przypomniał, że droga ta jest wykonana na słabym podkładzie, bo 
początkowo miała być wykonana za 2,5mln.zł., a wykonana została za 
1,2mln.zł. Grubość warstwy miała być na 20cm, wykonana została na 10cm. 
Prosił, aby Zarząd Dróg Powiatowych dokonał na wiosnę wizji tej drogi, bo 
w przeciwnym razie droga ulegnie zniszczeniu i Janowice zostaną bez 
przejazdu. Podkreślił, że droga w stronę kościoła już się rozsypała. 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek    
− poinformował, że uczestniczył w sesji Rady Powiatu i był świadkiem, jak 

radny Artur Beniowski już interweniował w tej sprawie. 
Radny Grzegorz Gawęda 
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− zgłosił suche drzewo na ul. Rzecznej w Bestwince na wysokości nr 33, 
− poinformował, że występował wspólnie z radną Wioletą Gandor                             

o sygnalizację świetlną na przejeździe na ul. Św.Floriana, 
− wnioskował o remont bardzo zniszczonej ul. Św. Floriana, stwierdzając, że 

brak już asfaltu na tej drodze, 
− w imieniu mieszkańców ul. Wiśniowej w Bestwince, prosił o zamontowanie 

jednej lampy, 
− prosił o utwardzenie końcówki ul. Gandora i ul Starowiejskiej, 
− zasygnalizował, że most na ul. Dankowickiej po remoncie jest w gorszym 

stanie niż przed remontem, 
− prosił Prezesa „Kombest-u” o wykaz osób, którym będzie odcięte 

dostarczanie wody z uwagi na nie płacenie za jej pobór, 
Radny Mateusz Grygierzec  
− podziękował za raport jakości wody w „Magazynie Gminnym” i prosił                             

o kolejne takie raporty, w kolejnych numerach. 
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek 
− nawiązał do wypowiedzi radnego Andrzeja Wojtyły w sprawie nagród Rady 

Gminy Bestwina w ramach promocji gminy. Stwierdził, że była to dobra 
forma wyróżniania mieszkańców gminy, którzy w jakimś stopniu 
przyczyniali się do promocji gminy. W związku z powyższym poparł 
stanowisko radnego Andrzeja Wojtyły, aby podtrzymać i nadal kontynuować 
tradycję spotkań z mieszkańcami tymi najbardziej promującymi gminę. 
Stwierdził, że jeżeli w tym trudnym okresie inwestycji brak środków w 
budżecie gminy na nagrody, to może wystarczyłyby dyplomy lub statuetki 
wręczane np. na spotkaniu podsumowującym dany rok, aby tym osobom 
podziękować. 
  

Ad.8 
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek odczytał pismo, od Pełnomocnika 
Wójta - Artura Beniowskiego, adresowane również do rad sołeckich 
informujące, że najpilniejsze  zadania, konieczne do wykonania będą 
realizowane po poprawie warunków atmosferycznych i w miarę posiadanych 
środków finansowych. Finansowanie zadań bieżących w obecnym roku 
budżetowym, będzie znacznie ograniczone ze względu na niższe od 
prognozowanych wpływy podatkowe do Urzędu Gminy. Mając na uwadze 
powyższe prosi się o zrozumienie zaistniałej sytuacji, która dotyka wszystkie 
samorządy na szczeblu lokalnym, wojewódzkim oraz krajowym. Pismo stanowi 
załącznik nr 37 do nin. protokołu). 
 
Odpowiedzi na niektóre wnioski i zapytania zgłoszone podczas sesji, udzielali:  
 
Wójt Stefan Wodniak: 
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− montaż lamp przydrożnych – w budżecie jest ujętych kilka punktów,  jednak 
ze względu na trudności z realizacją budżetu, może być tak, że nie zostaną 
one teraz wykonane. Rozważał nawet, czy nie wyłączać co drugi punkt 
świetlny już istniejących lamp. W związku z powyższym prosił radnych             
o rozwagę przy stawianiu wniosków. Poinformował, że płatność za energię i 
serwisowanie lamp wynosi 200tyś.zł. Jest to bardzo duży wydatek przy tak 
skromnym budżecie i zacieśnieniu wpływów. Stwierdził, że w tym roku  
sytuacja się nie poprawi i prosił, aby uporczywie mieszkańcom to tłumaczyć. 
Na chwilę obecną utrzymany będzie dotychczasowy stan lamp. 

− rozkłady jazdy – z przykrością stwierdził, że to, że tych rozkładów nie ma, to 
jest sprawa poniekąd mieszkańców i ich dzieci. Rozkłady są zrywane i nie 
pomoże ich zabezpieczanie np. pleksi. Również dotyczy to przystanków 
autobusowych i rozbitych szyb. Wyraził nadzieję, że pozostawienie tego 
przez jakiś czas, w takim stanie, być może sprawi, że zostanie uruchomiona 
czujność mieszkańców na tyle, że będą zwracali uwagę, jak usłyszą trzask 
rozbijanych szyb. Tylko rodzice mogą zadziałać, bo uruchomienie Policji, 
nic w tej kwestii nie pomoże.  
Jeszcze raz zaznaczył, że środki budżetowe absorbują przede wszystkim 
prowadzone w gminie główne zadania inwestycje. Przypomniał, że już na 
początku poprzedniej kadencji mówił o tym, że trzeba budżet mocno 
zdyscyplinować i przysłowiowo „zacisnąć pasa”.  

− drogi powiatowe –  opinia w powiecie jest taka, że w poprzedniej kadencji 
bardzo dużo powiat zrobił w naszej gminie. Zaznaczył jednak, że odbyło się 
to przy współfinansowaniu gminy, bo prawie 1,5mln.zł. zostało z budżetu do 
tych zadań powiatowych dołożone. Poddał pod rozwagę, czy nadal 
prowadzić taką politykę i ratować drogi przed rozsypaniem się, czy też 
budować oświetlenie dróg.  
Dodatkowo też nawiązał do spraw popowodziowych i stwierdził, że w 
gminie jest jeszcze wiele takich spraw niezałatwionych i też trzeba to 
wykonać. 

− wał przeciwpowodziowy – wyjaśnił, że wał od strony Czechowic-Dziedzic 
nie jest naprawiony, bo ma to być wykonane kompleksowo i gmina to 
pilotuje. Dotyczy to również Łękawki i Potoku Pasieckiego.  

 
 
Pełnomocnik Wójta ds. Inwestycji, radny powiatowy – Artur Beniowski: 
− zobowiązał się, że wnioski dotyczące zadań powiatowych osobiście przekaże 

do powiatu zgodnie z kompetencjami, 
− poinformował, że pracuje w Komisji Gospodarki i Transportu oraz w 

Komisji Budżetu Rady Powiatu, 
− w sprawie ul. Janowickiej złożył interpelację na sesji Rady Powiatu, zaś na 

posiedzeniu Komisji Gospodarki i Transportu przekazał wnioski, które były 
postawione na poprzednich sesjach i radach sołeckich, 
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− podzielił się informacjami z sesji Rady Powiatu, która między innymi była 
poświęcona sprawom dróg powiatowych. Jak podkreślił, stanowisko było 
jasne tzn. tam gdzie będzie współfinansowanie gmin, tam drogi będą 
remontowane. W innym przypadku brak możliwości finansowej. Na remont 
dróg w całym powiecie (10 gmin), przeznaczonych jest 700tyś.zł.  
Pod względem długości dróg powiatowych, gmina Bestwina jest na trzecim 
miejscu i ma na swoim terenie 40km dróg powiatowych. Miasto 
Czechowice-Dziedzice wraz z gminami oraz Wilamowice po 60km, Kozy – 
5km, Jaworze -11km. 

− uzupełnił wypowiedź Wójta informując, że pod koniec marca br. odbędzie 
się wizja na rzece Białej przez RZGW, który jest administratorem pod kątem 
uszkodzonych brzegów po powodzi. 

 
Na zakończenie sesji, Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do radnych, aby 
na posiedzeniach komisji zastanowili się nad wcześniej poruszanym tematem 
dotyczącym promocji gminy.  
Ponowił też prośbę odnośne potrzeb mieszkańców pod kątem rozwiązania 
problemu dotyczącego transportu zbiorowego. Dla ciekawości podał, że przy 
okazji planowania remontu ul. Bestwińskiej, okazało się, że 400m tej ulicy 
należy do kolei i kolej żąda je wykupu. 
 
Ad.9 
Po wyczerpaniu punktów porządku obrad, Przewodniczący Jerzy Zużałek 
dziękując za udział w obradach, za dyskusję, zamknął V sesję Rady Gminy 
Bestwina w dniu 24 lutego 2011 roku. 
Sesja rozpoczęła się o godz. 14:30 a zakończyła o godz. : 17:05. 
 
Protokolant:        Sekretarz obrad:   
Irena Glądys      Radna Wioleta Gandor 

 
 


