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Bestwina, 25 czerwiec 2018r. 

 

BR.0002.6.2018 

 

Protokół Nr XL/2018 

 

z sesji Rady Gminy Bestwina odbytej dnia 25 czerwca 2018 roku w sali posiedzeń 

Urzędu Gminy Bestwina. 

 

Lista obecności radnych oraz gości stanowi załącznik nr 1, 2 i 3 do nin. protokołu. 

Na ustawową liczbę 15 radnych w chwili rozpoczęcia sesji obecnych było 10 radnych. W 

trakcie obrad dotarli radni: Łukasz Greń, Marek Szymański i Łukasz Furczyk. Nieobecnymi 

radnymi byli: Stanisław Nycz i Mariusz Solich.  

Protokół obejmuje uchwały Rady Gminy Bestwina od Nr XL/299/2018 do Nr XL/305/2018. 

Sesja rozpoczęła się o godz. 1400. 

 

W sesji uczestniczyli: Radni, Wójt Gminy Bestwina Artur Beniowski, Skarbnik Gminy Anita 

Kubik, Sekretarz Gminy Arkadiusz Maj, Radni powiatu bielskiego: Jan Stanclik, Grzegorz 

Gawęda, Sołtys sołectwa Bestwina Teresa Paruch-Ryś, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 

Grzegorz Boboń, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Beata Szypka, Dyrektor 

Biblioteki Publicznej Teresa Lewczak, Prezes PK Kombest Wacław Waliczek, Kierownicy 

Referatów Urzędu Gminy, Redaktor „Magazynu Gminnego” Sławomir Lewczak. 

 

Porządek obrad:                               

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji. 

2. Przedstawienie porządku obrad Rady Gminy. 

3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy nr XXXIX/2018 z dnia 28 maja 2018 roku 

4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej. 

5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

1) zmiany Uchwały Nr XXXII/250/2017 Rady Gminy Bestwina z dnia 14 grudnia 

2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina 

2) zmiany Uchwały Nr XXXII/251/2017 Rady Gminy Bestwina z dnia 14 grudnia 

2017 roku w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok 2018 

3) zbycia nieruchomości 

4) ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Bestwina miejsc sprzedaży i miejsc 

podawania napojów alkoholowych 

5) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie 

gminy Bestwina 

6) przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na 

terenie Gminy Bestwina 

6. Informacje bieżące.  

7. Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich. 
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8. Zamknięcie sesji. 

 

Ad.1 

Przewodniczący Rady Jerzy Stanclik przywitał wszystkich radnych Rady Gminy Bestwina, 

Wójta Artura Beniowskiego oraz wszystkich obecnych na sali obrad wymienionych na 

wstępie. Otworzył XL sesję VII kadencji Rady Gminy. Na podstawie listy obecności radnych 

stwierdził prawomocność sesji, gdyż w chwili rozpoczęcia sesji na sali było 10 radnych na 

15 radnych ustawowego składu Rady Gminy. 

 

Ad.2 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Stanclik przedstawił porządek obrad, który otrzymali 

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

 

Kolejno Przewodniczący na wniosek Wójta zaproponował wprowadzenie do porządku obrad 

dodatkowego projektu uchwały w sprawie: 

 ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bestwina 

 

Zaproponował, aby uchwałę wprowadzić, jako pkt 5. ppkt 7) porządku obrad sesji. 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Stanclik zapytał radnych, czy są inne propozycje. 

 

Wobec braku innych propozycji poddał pod głosowanie wprowadzenie do porządku obrad 

projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bestwina. 

 

Wniosek o wprowadzenie projektu uchwały do porządku obrad, jako punkt 5. ppkt 7) został 

przyjęty 9 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się”. 

 

Zmieniony porządek obrad:                               

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji. 

2. Przedstawienie porządku obrad Rady Gminy. 

3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy nr XXXIX/2018 z dnia 28 maja 2018 roku 

4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej. 

5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

1) zmiany Uchwały Nr XXXII/250/2017 Rady Gminy Bestwina z dnia 14 grudnia 

2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina 

2) zmiany Uchwały Nr XXXII/251/2017 Rady Gminy Bestwina z dnia 14 grudnia 

2017 roku w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok 2018 

3) zbycia nieruchomości 

4) ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Bestwina miejsc sprzedaży i miejsc 

podawania napojów alkoholowych 

5) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie 

gminy Bestwina 
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6) przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na 

terenie Gminy Bestwina 

7) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bestwina 

6. Informacje bieżące.  

7. Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich. 

8. Zamknięcie sesji. 

 

Następnie poddał pod głosowanie zmieniony porządek obrad, który w wyniku głosowania 

został przyjęty 10 głosami „za”, tj. jednogłośnie.  

 

Na obrady dotarł o godz. 1407 radny Łukasz Greń. 

 

Ad.3 

Przewodniczący Jerzy Stanclik stwierdził, że protokół nr XXXIX/2018 z sesji Rady Gminy 

Bestwina z dnia 28 maja 2018 roku sporządzony został prawidłowo i znajduje się do wglądu 

na sali obrad, a na co dzień w Biurze Rady Gminy. 

Zapytał radnych czy wnoszą uwagi do protokołu. 

Do protokołu nie wniesiono uwag. 

W wyniku głosowania protokół z sesji Rady Gminy Bestwina nr XXXIX/2018 z dnia 28 maja 

2018 roku został przyjęty 11 głosami „za” tj. jednogłośnie. 

 

Ad.4 

Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej, czyli od 28 maja do dnia dzisiejszego 25 

czerwca. W tym czasie najważniejsze rzeczy to m.in.: 

 Odbiór ronda przy piekarni przeprowadzony przez Zarząd Dróg Powiatowych i Starostwo 

Powiatowe  

 Został rozstrzygnięty (otwarte oferty) przetarg na remont ul. Gawlików z tzw. 

„powodziówki” - starostwo powiatowe także otrzymało środki z „powodziówki” i jest w 

trakcie rozstrzygania przetargu na ul. Ludową. Dwie najniższe oferty na jedną i drugą 

drogę złożyła ta sama firma. 

 Dzisiaj będziemy odbierali oficjalnie już wraz z wykonawcą i zaproszonymi gośćmi 

największą w ostatnich latach inwestycje, przynajmniej największą kubaturowo 

inwestycję na terenie gminy – remont i termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej 

w Bestwince. 

 Zostało przekazane do Policji w Czechowicach-Dziedzicach auto hybrydowe Toyota, na 

którą mieliśmy zapisane 17,5 tys. zł. w budżecie. Drugie tyle dołożyło miasto 

Czechowice-Dziedzice, kolejne WFOŚiGW i samochód będzie już dysponowany przez 

Komisariat Policji w Czechowicach-Dziedzicach. 

 Odbyło się 60-lecie KGW w Bestwince. 

 Do centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach został przekazany samochód 

STAR z OSP Kaniów, jako obiekt zabytkowy. Jest to sytuacja precedensowa, bo rzadko 
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się zdarza żeby jakiekolwiek jednostki OSP miały możliwość, czy muzeum miało 

możliwość bycia zainteresowanym tego typu pojazdami. 

 Odbyły się spotkania dotyczące przyznania nagród za promocję gminy w dziedzinie 

kultury i sportu, rajd rodzinny rowerowy, gmin Gminy, rewia Orkiestr Dętych oraz 

pikniki rodzinne, które gmina wspomagała. 

 Został unieważniony drugi przetarg na budowę boiska wielofunkcyjnego w Janowicach, 

ja wspominałem wcześniej o tym, po raz kolejny oferta była prawie, że 250 tys. zł wyższa 

niż kosztorys inwestorski i nawet nie proponujemy państwu, żeby w tym zakresie te 

środki przesuwać. Natomiast ze środków tzw. wkładu własnego, który i tak byśmy 

musieli wygospodarować powstanie na tych terenach plac zabaw, który będzie służył dla 

mieszkańców. 

 Jeżeli chodzi o dokumentacje, które są w trakcie to: projekt budowy kanalizacji, projekt 

budowy sali gimnastycznej w Janowicach. Jeżeli chodzi o chodniki to cały czas czekamy 

na pozwolenie na budowę, według tego, co mamy informacje ze starostwa powiatowego, 

być może już w tym tygodniu lub na początku przyszłego tygodnia takie pozwolenia 

będą. Nie wiem czy na wszystkie, dlatego że przy chodniku wzdłuż ul. Janowickiej i ul. 

Witosa są procedury jeszcze z wyłączeniem gruntów rolnych. 

 

Radny Grzegorz Kołodziejczyk – chciałem zapytać, jaka firma zgłosiła się do przetargu, która 

dała najniższą cenę 

 

Wójt – do przetargu zgłosiły się dwie firmy Drogbud i Eurovia, najniższą ofertę dała firma 

Drogbud. 

 

Przewodniczący Rady – mimo wielu starań Pan Wójt nie ma możliwości bilokacji, a tak się 

złożyło w ostatnim czasie, że było wiele różnego rodzaju imprez na terenie gminy i na terenie 

powiatu. Zostałem poproszony przez Pana Wójta, aby trochę prawem kaduka, bo formalnie 

nie mam tych uprawnień, reprezentował Gminę na uroczystości w sobotę 16 czerwca w 

Teatrze Polskim gdzie odbyły się oficjalne obchody 20-lecia Powiatu Bielskiego. W niedzielę 

w ramach Dni Porąbki 3 dniowych były również 2 dniowe Dni Powiatu gdzie miałem 

zaszczyt reprezentować Gminę Bestwina i wręczyć władzom wykonawczym powiatu 

ziemskiego tradycyjne bestwińskie „szklane róże”. Pozwoliłem sobie na drobna uwagę jedna 

z tych róż była biała, to nie oznaczało, że jest to jakieś nawiązanie do pewnych wydarzeń 

politycznych. Były to udane imprezy m.in. z tego powodu, że pogoda dopisała, była także 

dosyć spora i chętna do udziału w biesiadzie grupa Węgrów z miejscowości, która 

współpracuje z Gminą Porąbka. Uważam, że w sytuacji kiedy nie ma wice-wójta trzeba by 

było się na przyszłość zastanowić i zobaczyć czy to jest jakoś możliwe prawnie, aby któryś z 

radnych mógł Wójta na tego rodzaju uroczystościach reprezentować. 

 

Ad. 5 

Rada Gminy w składzie 11 radnych przystąpiła do rozpatrzenia projektów uchwał.  
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1) Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/250/2017 Rady Gminy Bestwina z dnia 

14 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina, 

2) Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/251/2017 Rady Gminy Bestwina z dnia 

14 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok 2018, 

 

Wójt poinformował zebranych, że zacznie od uchwały budżetowej, gdyż ma ona wpływ na 

zmiany w wpf. 

 

Zmiany w uchwale budżetowej dotyczą przede wszystkim zwiększenia o kwotę 100 166,00 

zł. z tytułu środków otrzymanych z WFOŚiGW dla szkół w Bestwinie, Bestwince i Kaniowie, 

które wygrały konkurs na utworzenie szkolnych ekopracowni – Zielona pracownia. 

W dziale 900 zwiększamy również z WFOŚiGW środki o 14 324,00 zł. na zadanie związane 

z usuwaniem azbestu – został złożony przez gminę wniosek o 100% dofinansowania do 

likwidacji wyrobów zawierających azbest, otrzymaliśmy to dofinansowanie. 

Jeżeli chodzi o kwestię przetargu, o którym wcześniej wspominałem, chodzi o odbudowę 

drogi gminnej ul. Gawlików, od MSWiA otrzymaliśmy 456 000,00 zł. tzw. promesy, to 80% 

wartości zadania. Po postępowaniu przetargowym koszt zadania wyniesie 760 000,00 zł. i 

190 000,00 zł dodajemy aby zadanie zrealizować. Można powiedzieć, że dofinansowanie 

będzie nie 80 a 60% jednak mimo wszystko jest to i tak spora kwota dofinansowania. 

 

Jeżeli chodzi o wpf nie dodaje się żadnych nowych zadań, bo te wszystkie tematy, o których 

wcześniej wspomniałem muszą być wykonane i rozliczone w roku bieżącym. Natomiast 

wprowadzając je do budżetu zmieniają się wartości dotyczące dochodów i wydatków 

bieżących majątkowych. 

 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy, 10 głosami 

„za” tj. jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekty uchwał w sprawie: 

 zmiany Uchwały Nr XXXII/250/2017 Rady Gminy Bestwina z dnia 14 grudnia 

2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina, 

 zmiany Uchwały Nr XXXII/251/2017 Rady Gminy Bestwina z dnia 14 grudnia 

2017 roku w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok 2018, 

 

 Brak dyskusji i uwag. 

 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwał. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XL/299/2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XXXII/250/2017 Rady Gminy Bestwina z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie 

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

tj. jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu 
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 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwał. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XL/300/2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XXXII/251/2017 Rady Gminy Bestwina z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie 

budżetu Gminy Bestwina na rok 2018, została przyjęta 11 głosami „za” tj. 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu 

 

3) Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości 

 

Wyjaśnień udzielił Wójt. 

Projekt uchwały dotyczący zbycia nieruchomości, chodzi o tereny w Kaniowie w rejonie 

sklepików gastronomicznych i handlowych, tak gdzie jest pizzeria, palarnia kawy i sklep 

gospodarczy. Regulujemy tą sprawę żeby właściciele, którzy są właścicielami tych budynków 

nie musieli przejeżdżać przez grunt gminny, aby było to uregulowane własnościowo. 

Mówimy o czterech działeczkach od kilku do kilkunastu metrów kwadratowych. Proszę o 

podjęcie takie uchwały, aby można było dalej prowadzić procedurę. 

 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy, 10 głosami 

„za” tj. jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zbycia 

nieruchomości. 

 

 Brak dyskusji i uwag. 

 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XL/301/2018 w sprawie zbycia nieruchomości, 

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

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu 

 

Na obrady dotarł o godz. 1420 radny Marek Szymański. 

 

4) Uchwała w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Bestwina miejsc 

sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych, 

 

Uchwałę omówił Wójt. 

Szanowni Państwo w dniu 9 marca tego roku weszła w życie ustawa nowelizująca ustawę o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która nakłada na Radę Gminy 

obowiązek uchwalenia nowych uchwał dotyczących tychże zasad. Uchwały wydane na 

podstawie poprzedniego stanu prawnego zachowują moc do dnia wejścia nowych uchwał i 

jedną z nich jest uchwała o ustaleniu zasad usytuowania na terenie Gminy Bestwina miejsc 

sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Dyskutowaliśmy na wspólnym posiedzeniu 

komisji stałych w razie pytań służymy z Panią Kierownika pomocą. Chciałbym 
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zasygnalizować, że uchwała ta może zostać uchylona, nie ma jasnych interpretacji, w jaki 

sposób te zapisy mają brzmieć, chodzi przede wszystkim o kwestie szczególnie § 2. Brzmi 

on tak „dopuszcza się odstępstwo od ustaleń określonych w § 1 w przypadku wydania 

jednorazowego zezwolenia na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych, jeżeli 

zezwolenie będzie obejmować dni wolne itd. itd.” Są już interpretacje, że w tej uchwale trzeba 

określić z góry ile takich zezwoleń będzie wydawane. Jest to raczej nie do końca możliwe, 

bo wystarczy, że któreś z stowarzyszeń będzie chciało zrobić piknik, który w poprzednich 

latach nie funkcjonował w harmonogramie imprez gminnych i będzie miał już drogę 

zablokowaną. Proszę mieć świadomość, że w tym zakresie mogą zachodzić jeszcze zmiany. 

 

Na obrady dotarł o godz. 1425 radny Łukasz Furczyk. 

 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy, 10 głosami 

„za” tj. jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie ustalenia 

zasad usytuowania na terenie gminy Bestwina miejsc sprzedaży i miejsc podawania 

napojów alkoholowych 

 

- Przewodniczący Rady – zwrócił uwagę na § 3, gdzie chodzi o miejsca publiczne. 

 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XL/302/2018 w sprawie ustalenia zasad 

usytuowania na terenie gminy Bestwina miejsc sprzedaży i miejsc podawania 

napojów alkoholowych została przyjęta 13 głosami „za”, tj. jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu. 

 

5) Uchwała w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych na terenie gminy Bestwina, 

 

Informacji udzielił Wójt. 

Projekt ten różni się od poprzedniego tym, że te limity, które są wyszczególniane, czyli 

alkohole poniżej 4,5%, piwo od 4,5% do 18%. Kiedyś było to w jednej całości teraz jest to 

rozbite na poszczególne frakcje. Ten projekt uchwały również limituje nam ilość 

wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholów alkoholowych. Dotychczasowy limit wynosił 

17 punktów, natomiast teraz proponujemy maksymalną ilość pozwoleń po rozbiciu na 

poszczególne frakcje na 15 punktów. 

 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy, 10 głosami 

„za” tj. jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie ustalenia 

maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy 

Bestwina,  
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 Brak dyskusji i uwag. 

 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XL/303/2018 w sprawie ustalenia maksymalnej 

liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Bestwina, 

została przyjęta 13 głosami „za” tj. jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu. 

 

6) Uchwała w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bestwina, 

 

Wyjaśnień udzielił Wójta. 

Szanowni Państwo z racji powstania przedsiębiorstwa Państwowego Gospodarstwa Wodnego 

Wody Polskie przedsiębiorcy dostarczający wodę do posesji, w naszym przypadku to 

Kombest i Aqua muszą zgłosić i dać do zaopiniowania przez Wody Polskie regulamin, który 

będzie określał te usługi. Właściwością Rady jest podjęcie uchwały o przesłaniu tego 

regulaminu do przedsiębiorstwa, a przedsiębiorstwo po pozytywnym zaopiniowaniu zwraca 

to z powrotem na Radę i ona podejmuje stosowną uchwałę. Na temat szczegółów 

rozmawialiśmy na wspólnym posiedzeniu komisji, jest obecny pan prezes Kombestu, więc 

jeżeli będą jakieś pytania to proszę. 

 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik poinformował, że Komisje stałe Rady Gminy, 10 głosami 

„za” tj. jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie ustalenia 

maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy 

Bestwina,  

 

 Brak dyskusji i uwag. 

 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XL/304/2018 w sprawie przyjęcia projektu 

„Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy 

Bestwina, została przyjęta 13 głosami „za” tj. jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu. 

 

7) Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bestwina, 

 

Wyjaśnień do uchwały udzielił Sekretarz.  

Szanowni Państwo w dniu 15 maja podjęto rozporządzenie Rady ministrów w sprawie 

wynagradzania pracowników samorządowych, które to rozporządzenie weszło w życie 19 

maja. Jako załącznik nr 1 do tego rozporządzenia znajduje się tabela stawek zasadniczych 

wójtów i pracowników samorządowych, którzy są z powołania. W tych tabelach obniżono 
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wynagrodzenie zasadnicze o 20%, wygląda to tak, że jest tam podział na wynagrodzenie do 

30 czerwca i od 1 lipca 2018 roku. W przypadku Wójta do 15 tys. mieszkańców do 30 czerwca 

określone wynagrodzenie zasadnicze było w kwotach od 4 200,00 zł. do 5 900,00 zł. przy 

dodatku funkcyjnym maksymalnym 1 900,00 zł., a obowiązujące od 1 lipca 2018 roku kwoty 

wynagrodzenia zasadniczego określone są na poziomie od 3 400,00 zł. do 4 700,00 zł. przy 

maksymalnym poziomie dodatku funkcyjnego 1 900,00 zł. Te terminy, które zawarte są w 

tym rozporządzeniu determinują konieczność zmiany wynikające z rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 15 maja 2018r. 

 

Radny Marek Szymański – jedno pytanie, mówimy o kwotach brutto? 

 

Wójt – tak, brutto 

 

Sekretarz Gminy – wykonanie uchwały powierza się Panu Przewodniczącemu Rady Gminy 

Bestwina, który to wykonuje czynności, jako pracodawca dla Wójta w tym zakresie.  

 

Radna Barbara Pacholska – co by było gdybyśmy się nie zastosowali, podjęlibyśmy 

negatywnie. 

 

Sekretarz Gminy – organ nadzoru podejmie działania za Radę Gminy i w tym momencie on 

decyduje o wysokości wynagrodzenia. 

 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XL/305/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia 

Wójta Gminy Bestwina, została przyjęta 11 głosami „za” i 2 głosami „wstrzymującymi 

się”. 

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do nin. protokołu. 

 

Ad 6. Informacje bieżące 

 

Brak informacji bieżących. 

 

Ad 7. Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich. 

 

1. Do Rady Gminy wpłynęło pismo Rady Sołeckiej w Bestwinie z dnia 12.06.2018r. z 

prośbą o wykonanie prac: 

 wykoszenie poboczy na ul. Buczyna 

 udrożnienie rowów na ul. Gospodarskiej, ul. Okrężnej i ul. Podleskiej 

 wycięcie drzew i krzewów na ul. Okrężnej od ul. Pszczelarskiej 

 zabezpieczenie osuwającego brzegu na cieku Pasieki przy ul. Okrężnej 

 przywrócenie tablicy informacyjnej na ul. Krakowskiej przy Piekarni 

 postawienie nowej tablicy na Podlesiu 
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 założenie kratki ściekowej na ul. Plebańskiej 

 odwodnienie parkingu przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Bestwienie 

Pismo stanowi załącznik nr 12 do nin. protokołu. 

 

1. Do Rady Gminy wpłynął protokół z Rady Sołeckiej w Janowicach z dnia 12.06.2018r.  
Wnioski: 

1- Wykonać brakujący odcinek oświetlenia ul. Janowickiej 

2- Wykonać punkty świetlne na ul. Miodowej 

3- Wykonać oświetlenie ul. Granicznej 

Protokół stanowi załącznik nr 13 do nin. protokołu. 

 

W ramach wniosków i zapytań radnych, głos zabrali: 

 

Radny Krzysztof Wróbel – chciałem zapytać, kiedy będzie ogłoszony przetarg na ul. Rzeczną 

w Bestwince? 

 

Wójt – oczekujemy na pozwolenie na budowę i podpisanie umowy na obligacje, które 

determinują dalsze prace związane z tymi robotami, czyli asfaltowanie dróg czy budowa 

chodników. O tym informowałem też na sesji czy komisji, na której podejmowana była 

uchwała dotycząca obligacji. 

 

Radny Łukasz Furczyk – pierwsze to chodzi o przetarg na ul. Sosnowicką, po drugie prośba 

do Pana Wójta, mamy początek lata i wszystko pięknie kwitnie tylko, że ta zieleń zasłania 

znaki drogowe np. wyjeżdżając z ul. Grobel Borowa na skrzyżowaniu zasłonięty jest znak 

STOP jak dojeżdża się do ul. Bat. Chłopskich, jadąc z Bestwiny ul. Witosa jak zaczyna się ul. 

Bat.Chłopskich zasłonięty jest znak „przejście dla pieszych”. Wyjeżdżając z ul. 

Dankowickiej, patrząc się w prawo rosnące tam iglaki mocno ograniczają widoczność, też 

należałoby tam przeprowadzić jakieś przycięcie tego. A myślę, że jeszcze parę takich miejsc 

w gminie by się znalazło. 

 

Radny Radosław Mróz – mam pytanie w temacie drogi Akacjowej, czy przetarg jest już na 

jakimś etapie? 

 

Wójt - jest akurat, jeżeli chodzi o ul. Akacjową to dokumentację mieliśmy, bo ona była 

wpisana w budżet na ten rok, natomiast czekamy na środki z obligacji. 

 

Radny Łukasz Furczyk – a Sosnowicka? 

 

Wójt – również 

 

Radny Roman Pacyga – mam pytanie, rejon sportów wodnych w Kaniowie, drzewa które były 

tam zgłoszone do przycięcia, te suche drzewa czyli topole. Strażacy ogrodzili to taśmą 

STRAŻ POŻARNA i tak to zostało. Nie wiem czy to tak ma zostać, czy dałoby się coś zrobić. 
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Drugi pytanie to policja dostała samochód, fajnie wszystko, a co z tymi samochodami 

parkującymi dalej na tym ośrodku, bo pytają ludzie, że będą żniwa i jak oni będą się poruszać 

tymi kombajnami koło tego. Kolejne pytanie takie, czy przetarg na ul. Ludową jest już w 

trakcie, czy mamy mniej więcej termin, kiedy zaczną się jakiekolwiek prace w tym rejonie. 

 

Wójt – jeżeli chodzi o drzewa to strażacy faktycznie wycieli te suche gałęzie natomiast na 

wycinkę całego mamy złożony wniosek do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i po 

pozytywny rozpatrzeniu, bo drzewo rośnie w tzw. pasie drogowym to drzewo będzie 

wycinane bo jest to przewidziane. Natomiast nie chcę tutaj deklarować kiedy to będzie, zaraz 

po tej akcji składaliśmy wniosek. Jeżeli chodzi o działania policji, sam osobiście byłem 

świadkiem jak, szczególnie w weekendy policja jeździła i wpisywała mandaty, myślę że 

jedynie tylko tą metodą można coś zrobić, bo nie ma innej. Właściciel parkingu, który jest 

przy ośrodku sportów wodnych obniżył cenę za parking w stosunku do roku ubiegłego, być 

może to też będzie skutkowało tym, że ludzie którzy tam przyjeżdżają będą z tego parkingu 

korzystali. Natomiast, jeżeli chodzi o trzecie pytanie, nie chciałbym tutaj się co do dnia za 

Zarząd Dróg Powiatowych wypowiadać i Starostwo powiatowe, natomiast tak jak my do 13 

lipca muszą przedstawić do Urzędu Wojewódzkiego podpisaną umowę z firmą wykonawczą, 

a do końca roku wykonać i rozliczyć zadanie. Więc jeżeli są na tym samym etapie, co my to 

około drugiej połowy lipca firma wykonawcza wejdzie na roboty drogowe. 

 

Przewodniczący Rady – w ubiegłym tygodniu odbył się pogrzeb byłego radnego i sytuacja w 

pobliżu kościoła jeśli chodzi o możliwość parkowania była gorsza niż we Wszystkich 

Świętych. We Wszystkich Świętych te wizyty na cmentarzu rozkładają się w czasie, natomiast 

tu wiadomo określona godzina pogrzebu i trzeba było szukać daleko od kościoła miejsca aby 

można było zaparkować samochód. Z tego wniosek, żeby w miarę możliwości przyspieszyć 

przejmowanie tej łąki pod Św. Janem przez Gminę i rozpocząć powolne budowanie, chociaż 

prowizorycznego parkingu od strony ul. Godynia. Następna sprawa dotyczy projektowanych 

mijanek przy ul. Sikorskiego, chyba ponad rok temu Gmina wykupiła teren pod mijanki, ale 

wykonawstwa na razie nie widać. To znaczy jestem informowany, że prace projektowe trwają 

i mam nadzieję, że w najbliższych tygodniach ten problem zostanie rozwiązany. 

 

Ad 8.  

Dziękując wszystkim za udział w obradach, za dyskusję, Przewodniczący Rady zamknął XL 

sesję Rady Gminy Bestwina w dniu 25 czerwca 2018 roku. Sesja rozpoczęła się o godz. 1400, 

a zakończyła o godz. 1445. 

 

Protokolant  Przewodniczący Rady 

Joanna Grygierzec  Jerzy Stanclik 

 


