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Bestwina, 13 sierpień 2018r. 

BR.0002.7.2018 

 

 

Protokół Nr XLI/2018 

 

z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Bestwina odbytej w dniu 13 sierpnia 2018 roku w sali 

posiedzeń Urzędu Gminy Bestwina. 

 

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

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

obrad dotarł radny Roman Pacyga. Nieobecnymi radnymi byli: Łukasz Furczyk, Grzegorz Owczarz, 

Mariusz Solich i Magdalena Wodniak-Foksińska.  

Protokół obejmuje uchwały Rady Gminy Bestwina od Nr XLI/306/2018 do Nr XLI/312/2018. 

Sesja rozpoczęła się o godz. 1000. 

 

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

Sekretarz Gminy Arkadiusz Maj, kierownik referatu GiŚ Alicja Grygierzec. 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji. 

2. Przedstawienie porządku obrad Rady Gminy. 

3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy nr XL/2018 z dnia 25 czerwca 2018 roku 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały 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) przejęcia do realizacji od Powiatu Bielskiego zadania w zakresie przebudowy drogi 

powiatowej S4444 ul. Krakowska w Bestwinie 

4) przejęcia na podstawie porozumienia zadań dotyczących zarządzania publicznymi drogami 

powiatowymi leżącymi w granicach administracyjnych gminy Bestwina 

5) zmiany uchwały Nr XXXVII/285/2018 Rady Gminy Bestwina z dnia 13 kwietnia 2018 r. w 

sprawie podziału Gminy Bestwina na obwody głosowania oraz ustalenia ich granic, numerów 

i siedzib obwodowych komisji wyborczych 

6) zmiany uchwały Nr XXXVII/282/2018 Rady Gminy Bestwina z dnia 19 marca 2018 r. w 

sprawie podziału Gminy Bestwina na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i 

liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 

7) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bestwina – Etap I. 

5. Informacje bieżące. 

6. Zamknięcie sesji. 

 

Ad.1 

Przewodniczący Rady Jerzy Stanclik przywitał wszystkich radnych Rady Gminy Bestwina, Wójta 

Artura Beniowskiego oraz Pana Sekretarza Arkadiusza Maja. Otworzył XLI sesję nadzwyczajną VII 
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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 3 do nin. protokołu).  

 

Kolejno poddał pod głosowanie porządek obrad, który w wyniku głosowania został przyjęty 10 

głosami „za”.  

 

Przewodniczący oddał głos Wójtowi Gminy. 

Szanowni Państwo zanim przejdziemy do procedowania poszczególnych projektów uchwał, z jednej 

strony chciałbym podziękować za Waszą obecność dzisiaj na nadzwyczajnej sesji. W trakcie całej 

kadencji bardzo niewiele było tych nadzwyczajnych sesji. Ta miała być związana pierwotnie tylko i 

wyłącznie ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast w międzyczasie jeszcze 

„urodziły się po drodze” projekty uchwał dotyczące okręgów wyborczych i dróg powiatowych jak 

również przy okazji planu zagospodarowania zmiany w budżecie i w wpf. Na poprzedniej sesji 

przyjmowaliśmy również uchwałę dotyczącą emisji obligacji i również przesunięcia budżetowe w 

tym zakresie będą. 

  

Ad.3 

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

dnia 25 czerwca 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 XL/2018 z dnia 25 czerwca 2018 

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

 

Ad.4 

Rada Gminy w składzie 10 radnych przystąpiła do rozpatrzenia projektu uchwały.  

 

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 

 

Głos zabrał Wójt, informując, że jednocześnie omówi 2 projekty uchwał: wpf i budżet. 

Jeżeli chodzi o zmiany w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej: 

 w wydatkach bieżących, w projektach lub zadaniach pozostałych wprowadzono przedsięwzięcie 

pn. Kontynuacja opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zadanie w 

realizacji 2018-2019, łączne nakłady finansowe 120 tys.zł., limit wydatków na rok 2018 to kwota 

60 tys.zł. – czyli pozostała kwota będzie płacona w przyszłym roku; 
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 zmieniony limit wydatków na rok 2018 do kwoty 15 tys.zł. ze względu na częściowe 

wypowiedzenie umowy – po zakończonym studium podpisaliśmy umowę na bazie zapytania 

cenowego z firmą wykonawczą i wszystko szło dobrze (w miarę terminowo) mniej więcej do 

miesiąca kwietnia, później zaczęły się kłopoty. Stosowną korespondencją wykonawca był 

wzywany do terminowej realizacji zadania, przedstawiania dokumentów, analiz, spotkań itd. 

Niestety zamiast iść lepiej, szło coraz gorzej i podjęliśmy decyzję, że wykonawca kończy 1 etap 

planu zagospodarowania, ten, który będzie przyjmowany dzisiaj, natomiast na 2 i 3 etap będzie 

z nim rozwiązana umowa, bo po rozmowach przyznał, że nie da rady wykonać pracy terminowo 

i merytorycznie. W związku z tym, po tej sesji nastąpi oficjalne rozwiązanie umowy z 

wykonawcą. Wykonawcą kolejnym, który będzie kontynuował plan (w między czasie zrobione 

zostały zapytania o cenę) będzie firma, która wykonywała dla gminy studium, więc nie jest to 

firma obca, zna ona już dokumenty. W związku z rozwiązaniem umowy firma musi zapłacić 

stosowne kary; 

 trzeci punkt to zmiany w wydatkach majątkowych, wprowadzamy na bazie poprzednio podjętej 

uchwały dotyczącej obligacji, kwotę 1 mln zł. gdyż mamy już dokumentację pełną i ogłoszony 

przetarg na zadanie „Budowa chodnika przy ul. Dankowickiej”. Przetarg został ogłoszony 

natomiast nie został rozstrzygnięty. Zgłosiły się dwie firmy wykonawcze, tam kosztorys 

wykonawczy mieliśmy na około 2 mln zł., a najniższa oferta opiewała na prawie 200 tys.zł. 

więcej. Przetarg będzie ogłoszony jeszcze raz, niemniej, jeżeli kwota będzie znowu przekraczała 

kosztorys inwestorski nie będziemy dokładali pieniędzy i przetarg będzie ogłaszany kolejny raz. 

 

Radna Maria Maroszek – a co z pozostałymi chodnikami? 

 

Wójt – mamy dokumentację na ten chodnik, a jeżeli chodzi o chodniki na Witosa i Janowickiej, ta 

dokumentacja też jest kończona i przetargi będą ogłaszane. Środki finansowe będą pochodziły z 

obligacji.  

Jeżeli chodzi o budżet to zmiany dotyczą: 

 transportu i łączności 1 mln zł. 

 plan zagospodarowania przestrzennego o 15 tys.zł. 

 w zadaniach z zakresu geodezji i kartografii zwiększamy o 10 tys.zł. są to zadania bieżące z 

obsługą geodezyjną związane 

 gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszamy o kwotę 25 tys.zł. 

Przewodniczący Rady – należy rozumieć, że pieniądze na mniejsze inwestycje, które były 

zapowiadane, chociażby mijanki na ul. Sikorskiego i fragment drogi asfaltowej to będą pokrywane z 

wydatków remontowych 

 

Wójt – tak, z wydatków bieżących 

  

Radny Marek Szymański – czy zwiększenie o kwotę 10 tys. zł tego zadania na usługi geodezyjne to 

jest związane ze zmianą tej firmy na opracowanie planu 

 

Wójt – nie, to są zadania bieżące, które w trakcie roku wyniknęły, jeżeli chodzi o geodezję, ale nie 

ma to związku z planem zagospodarowania 

 

Radna Barbara Pacholska – czy w związku ze zmianą tej firmy przesuną się terminy 
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Wójt – najprawdopodobniej tak, aczkolwiek jeszcze nie rozmawialiśmy, bo nie możemy nie mając 

zabezpieczenia finansowego podpisać umowy. Nie przewidujemy, żeby ten termin zwiększył się 

diametralnie. W przyszłym roku chcemy temat planistyki już zamknąć. Nie na wszystkie etapy prac 

mamy wpływ, bo jeżeli chodzi o wnioski, które idą do ministerstwa o tzw. odrolnienia to nie mamy 

wpływu na czas ich realizacji  

 

Przewodniczący Jerzy Stanclik – czyli ustalmy sobie, bo przy różnych konsultacjach społecznych w 

sprawie tego planu to tam tak wstępnie mówiono oczywiście z wieloma zastrzeżeniami, że jesienią 

bieżącego roku będzie to już załatwione. Aby zainteresowanym mieszkańcom można było udzielić 

konkretnej informacji na temat terminu przyjęcie planu to proszę o odpowiedź, co mamy 

przekazywać. 

 

Wójt – ja tą odpowiedź dam na kolejnej komisji czy sesji, bo wtedy będziemy już po konkretnych 

rozmowach z firmą i będzie mogła ona konkretnie powiedzieć, które etapy, czy które obszary, w 

jakim czasie będą mogły dojść do przekształcenia. 

 

Przewodniczący Rady – czyli będzie to podzielone na części, nie będzie to jednolicie przyjęte 

 

Wójt – tak, to jest tak samo jak teraz będziemy przyjmowali pierwszy etap z całości. 

 

Radny Marek Szymański – ta firma, która miała dokonać tego opracowania planu zagospodarowania, 

jaki był plan, co mieli zrobić, a co zrobili, powiedzmy procentowo jak to wygląda. 

 

Wójt – oni w tym momencie powinni kończyć II etap, a kończą I etap 

 

Na obrady dotarł o godz. 1020 radny Roman Pacyga. 

 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XLI/306/2018 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 10 głosami „za” i 1 

głosem „wstrzymującym się”. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu. 

 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XLI/307/2018 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 10 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym 

się”. 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu. 

 

3) Uchwała w sprawie przejęcia do realizacji od Powiatu Bielskiego zadania w zakresie 

przebudowy drogi powiatowej S4444 ul. Krakowska w Bestwinie 
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Wyjaśnień udzielił Wójt. 

W ostatnim czasie ukazał się komunikat z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, że ruszył nabór 

skierowany do gmin wiejskich na przebudowę dróg. Wiemy, że starostwo powiatowe w zasadzie 

finalizuje projekt przebudowy ul. Krakowskiej i wzorem ul. Bialskiej i ul. Janowickiej spotkaliśmy 

się z Panem Starostom i przedyskutowaliśmy czy gminy nie przejęłaby tej drogi w zarządzanie i 

złożyła wniosek. Starostowo powiatowe nie może takiego wniosku złożyć, bo nie jest to do nich 

skierowane. Na gminę przypadałoby około 2 mln zł. natomiast jest to również forma konkursowa. 

Gdybyśmy złożyli wniosek i zostalibyśmy pozytywnie rozpatrzeni to otrzymalibyśmy tak jak 

mówiłem około 2 mln zł. wkładu zewnętrznego na remont tej drogi, reszta byłaby wkładem naszym 

i starostwa w równych częściach. Do 7 września jest termin składania wniosków i bez tej uchwały 

tego zrobić nie możemy. 

 

Przewodniczący Rady – jaki procent środków ewentualnie uzyskalibyśmy z Katowic? 

 

Wójt – te 2 mln zł. to jest nie więcej niż 63% dofinansowania. Czyli po 20% musielibyśmy się 

złożyć ze starostwem. 

 

Radny Stanisław Nycz – a co z mostem przy Ryszkówce? 

 

Wójt – to jest w tym zadaniu, przebudowa mostu wraz z przebudową ul. Krakowskiej do granic i 

budową chodnika od ul. Pod Magówką 

 

Radny Roman Pacyga – a realizacja jest tego do kiedy? 

 

Wójt – tak jak powiedziałem, zakładając, że do 7 września jest termin składania dokumentów, urząd 

marszałkowski ma miesiąc do półtora na ocenę to bylibyśmy w połowie października. Zanim 

podpiszemy umowę koniec października no to gdyby doszło do otrzymania tych środków to 

listopad, grudzień jesteśmy w stanie ogłosić przetarg, wybrać wykonawcę i podpisać z nim umowę. 

Sami Państwo widzieli, że jeżeli chodzi o realizację ronda przy piekarni, okres tej zimy pozwolił na 

dość intensywne prace, więc fizycznie kiedy by weszli w teren to ciężko powiedzieć. 

 

Głos z sali – jaki jest czas realizacji 

 

Wójt – jeżeli chodzi akurat tutaj o środki z PROW mamy czas do 2020 roku, aby wykonać wszystkie 

zadania i rozliczyć 

 

Radna Barbara Pacholska – a jeżeli nie będzie dofinansowania  

 

Wójt – jeżeli nie będzie dofinansowania starostwo będzie czekało, w tym roku nie ruszyły tzw. 

schetynówki. Starosta będzie starał się pozyskać środki z wszelkich źródeł natomiast, jeżeli chodzi 

o tzw. schetynówki to dofinansowanie jest do 50%  
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 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XLI/308/2018 w sprawie przejęcia do realizacji od 

Powiatu Bielskiego zadania w zakresie przebudowy drogi powiatowej S4444 ul. Krakowska 

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

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu. 

 

 

4) Uchwała w sprawie przejęcia na podstawie porozumienia zadań dotyczących zarządzania 

publicznymi drogami powiatowymi leżącymi w granicach administracyjnych gminy Bestwina 

 

Projekt uchwały omówił Wójt. 

Szanowni Państwo chodzi o teren, który leży naprzeciwko Urzędu i ma być przeznaczony pod 

budowę zatoki autobusowej. Do rady sołeckiej wpłynęło już pismo dotyczące zgody na lokalizację 

z Zarządu Dróg Powiatowych. W przyszłym tygodniu będzie wchodził geodeta, który wytyczy 

dokładnie miejsce gdzie ta zatoka będzie mogła powstać. Jednakże równocześnie czekamy na 

wszystkie wymagane uzgodnienia. 

 

Radna Maria Maroszek – czy mieści się to w pasie drogowym, czy trzeba wejść na prywatny teren 

 

Wójt – tzn. tak, jeżeli chodzi o rezerwację pod drogę jest to w pasie drogowym, ale ten pas drogowy 

obejmuje prywatny teren i z właścicielem jesteśmy dogadani. 

 

Radna Maria Maroszek – tak po uzgodnieniu ile to jeszcze może potrwać 

 

Wójt – po nabiciu miejsca w przyszłym tygodniu przez geodetę możemy wpuszczać koparkę, która 

będzie niwelowała teren. Natomiast będziemy też wiedzieli, kiedy projektant będzie miał gotowy 

projekt i dostanie z zasobów geodezyjnych mapy i wyrysuje to, to możemy działać  

 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XLI/309/2018 w sprawie przejęcia na podstawie 

porozumienia zadań dotyczących zarządzania publicznymi drogami powiatowymi 

leżącymi w granicach administracyjnych gminy Bestwina, została przyjęta 11 głosami „za” 

tj. jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu. 

 

5) Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/285/2018 Rady Gminy Bestwina z dnia 13 

kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Bestwina na obwody głosowania oraz ustalenia ich 

granic, numerów i siedzib obwodowych komisji wyborczych 

 

Wójt poinformował, że są dwie uchwały, jedna dotycząca obwodów wyborczych a druga mówiąca o 

okręgach wyborczych. Będą one zbiorczo omówione, a związane są ze zmiana nazw trzech ulic w 

sołectwie Kaniów. 

Trzy rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody zobowiązały Gminę do zmiany nazw ulic: Firganka 

zmienia na Wodna, Gawlików zmienia na Wędkarską i Hamerlaka na Osiedlową. Jako, że w 
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obwodach i okręgach te nazwy funkcjonują, chcemy być na bieżąco z przygotowaniami do wyborów 

tak, aby w systemie te nazwy były już ujęte. 

Zgodnie z przepisami obowiązującymi w naszym kraju do 16 sierpnia powinien być ogłoszony termin 

wyborów. 

 

 Brak uwag i dyskusji 

 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XLI/310/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr 

XXXVII/285/2018 Rady Gminy Bestwina z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału 

Gminy Bestwina na obwody głosowania oraz ustalenia ich granic, numerów i siedzib 

obwodowych komisji wyborczych, została przyjęta 11 głosami „za” tj. jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu. 

 

 

6) Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/282/2018 Rady Gminy Bestwina z dnia 19 

marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Bestwina na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich 

granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 

 

Projekt uchwały został omówiony przy wcześniejszym projekcie. 

 

 Brak uwag i dyskusji 

 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XLI/311/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr 

XXXVII/282/2018 Rady Gminy Bestwina z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie podziału 

Gminy Bestwina na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych 

wybieranych w każdym okręgu, została przyjęta 11 głosami „za” tj. jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu. 

 

7) Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bestwina – 

Etap I 

 

Przewodniczący zwrócił się z prośba o szersze wyjaśnienie projektu. 

 

Kierownik referatu GIŚ Alicja Grygierzec – projekt miejscowego planu etap I dotyczy trzech terenów 

inwestycyjnych. Dwa z tych terenów położone są w ….. części gminy Bestwina, jeden obszar leży po 

zachodniej stronie pasa startowego, jest to obszar o powierzchni 1 ha i są to terenu komunikacyjne, 

drugi obszar leżący po wschodniej części pasa startowego o powierzchni ponad 7 ha przeznaczone 

pod terenu produkcji i usług. Trzeci obszar położony jest na terenie gminy Bestwina przy ul. 

Krakowskiej, przeznaczeniem tych terenów jest działalność produkcyjna i usługowa. Wszystkie trzy 

obszary położone są na terenach, które nie wymagały wyłączenia z produkcji rolniczej i mogły 

uzyskać to przyspieszenie. 
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Wprowadza się autopoprawkę do projektu uchwały, ponieważ przy numeracji w uchwale nastąpił 

błąd w kolejności numeracji poszczególnych punktów i zostało to poprawione. Zmienia się również 

treść §1 w załączniku nr 5, który otrzymał nowe brzmienie. 

 

Przewodniczący Rady – prośba o wyjaśnienie, bo jest ten teren, na którym w swoim czasie Pan Prezes 

obiecywał nam hale produkcyjne, z których pieniądze pójdą na rzecz Gminy Bestwina. Później 

okazało się, że jak przekształcili lądowisko na lotnisko to zmieniły się przepisy mówiące o zabudowie 

w pobliżu pasa startowego i w ten sposób ten teren został wykluczony z zabudowy. To jest jak się 

popatrzy od strony wieży kontroli lotów to w stronę tego przejazdu przez rzekę Białkę, to jest ten 

obszar. Teraz z tego by wynikało, że tam pewne inwestycje są dopuszczone, tylko, że tu jest 

powiedziane, że zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych – maksymalna wysokość zabudowy 5 

metrów. 

 

Wójt – czyli do 5 metrów  

 

Przewodniczący Rady – czyli co oni by tam robili? 

 

Kierownik Alicja Grygierzec – to są tereny komunikacyjne, czyli parkingi itp.  

 

Wójt – przepraszam Pani kierownik, plan jeżeli chodzi o PU dopuszcza terenu obiektów 

produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej, natomiast zdeterminowanej do 5 

metrów wysokości.  

 

Przewodniczący Rady – jest przepis, który mówi, że od pasa startowego. W pewnej odległość po 

bokach nie może być żadnej zabudowy albo musi być określona wysokość. Chyba na końcówce od 

strony Białki jest dopuszczona jakaś zabudowa. 

W każdym bądź razie jest to teren lotniska, który jest w granicach gminy Bestwina, więc cokolwiek 

będą tam robić to miejmy nadzieje, że będzie to przynosiło dochody gminie. 

 

Kierownik Alicja Grygierzec – te obwarowania związane z wysokością lotów są wprowadzone, 

natomiast one nie są tak bardzo przykre, ponieważ ta wysokość lotów nie przeszkadza tej zabudowie. 

Jest to uzgodnione z Urzędem Lotnictwa i nie koliduje to w tych miejscach. 

 

Radna Barbara Pacholska – teren w Bestwinie to jest teren przed stadionem? 

 

Wójt – to jest teren „wróblówki” 

 

Radna Barbara Pacholska – to jest przeznaczone jako tereny przemysłowe i coś tam może powstać? 

 

Wójt – teoretycznie coś tam może powstać, wnioskował o to właściciel terenu na etapie studium 

 

Wiceprzewodniczący Stanisław Nycz zastąpił Przewodniczącego w odczytywaniu uwagi do studium 

zagospodarowania zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 
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Wójt – Szanowni Państwo gdyby studium przyjęte w 2016 roku dopuszczało taka możliwość to 

pewnie na dzień dzisiejszy ta uwaga byłaby uwzględniona, natomiast ani Zarząd Powiatu, ani Park 

Techniki Lotniczej na etapie studium takiej uwagi nie wnieśli i w związku z tym my nie możemy 

podjąć czegoś w planie co jest nie zgodne z zapisami w studium. 

 

Radny Marek Szymański – ta uwaga dotyczy tego terenu 1PU i 2PU? 

 

Przewodniczący Rady – terenu 1KS 

 

Radny Marek Szymański – moje pytanie jest też stąd, że w rozdziale 2 § 5 mamy, że wyznacza się 

tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej, oznaczone 

symbolami 1PU i  2PU, dla których ustala się: punkt 1 Przeznaczenie podstawowe, podpunkt c) w 

terenie 1PU obiekty lotniskowe  

 

Wójt – przekraczające 100 kW, dotyczy to 1PU i 2PU natomiast na KS już nie  

 

 Przewodniczący przeprowadził głosowanie uwagi nr 1 z rozstrzygnięciem wójta.  

Zwrócił się do rady czy akceptuje i podtrzymuje to rozstrzygnięcie. 

W wyniku głosowania rozstrzygniecie uwagi nr 1 zostało zaakceptowane i podtrzymane 11 

głosami „za” tj. jednogłośnie  

 

 Przewodniczący Jerzy Stanclik przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XLI/312/2018 w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Bestwina – Etap I, została przyjęta 11 głosami 

„za” tj. jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu. 

 

Ad.5 

Niektóre informacje bieżące zostały przedstawione w toku dzisiejszej sesji.  

 

Wójt – jeżeli chodzi o informacje bieżące to tak jak Pan Przewodniczący powiedział starałem się przy 

omawianiu poszczególnych projektów uchwał aby jak najwięcej powiedzieć. Mogę tylko dodać, że 

w piątek przyszła pozytywna opinia z Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca wykonania 

budżetu za I półrocze, na najbliższej komisji i sesji będą te sprawy przedstawiane. Jeżeli chodzi o 

aktualną koniunkturę na rynku wykonawczym to już o tym wspominałem, mam nadzieję, że coś się 

poprawi dlatego, że jeszcze kilka rzeczy jest zaplanowanych na ten rok. 

 

Radna Barbara Pacholska – czy łatanie na naszych drogach gminnych zostało skończone ….. 

 

Wójt – proszę zgłosić ten temat Panu kierownikowi, będzie się widział z wykonawcą. Większość 

zgłoszonych dróg gruntowych do naprawy frezem asfaltowym również została w ostatnim czasie 

wykonana, tak gdzie jeszcze ewentualnie byłaby potrzeba dowiezienia kamienia to też proszę aby 

zgłaszać Panu kierownikowi Szlosarczykowi. 

 

Radny Krzysztof Wróbel – jaki był kosz remontu ul. Łabędziej 
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Wójt – dzisiaj lub jutro będzie spotkanie z wykonawcą i będziemy mieli rozliczenie. Chodzi o ul. 

Łabędzią i nie pobocza, tylko o tą technologię natryskową. Dla informacji radnych w zeszłym roku 

zrobiliśmy coś takiego na ul. Kwiatowej, w tym roku na ul. Łabędziej z tzw. remontera. Jest część 

ulic na terenie gminy, które nie maja dziur tylko one są popękane i remonterem te spękania są 

zalewane. O kosztach będą Państwo poinformowani, a technicznie się to dość dobrze sprawdza. Na 

terenie naszym jest kilka dróg powiatowych, które można by było tą metodą zrobić, natomiast Zarząd 

Dróg Powiatowych nie kwapi się żeby wprowadzić ta metodę a jest ona w miarę skuteczna. 

 

Przewodniczący Rady – gdyby poszło w złym kierunku i nie znajdujemy wykonawców jesienią czy 

na początku zimy, czy jest taka techniczna możliwość finansowa, żeby te pieniądze, które miały być 

wydane w tym roku przeszły na przyszły rok, jako nadwyżka budżetowa przeznaczona na wczesne 

ogłoszenie przetargów na początku przyszłego roku, żebyśmy powtórzyli ten manewr, który 

zrobiliśmy w bieżącym roku. 

 

Wójt – Panie Przewodniczący jest to możliwe tym bardziej, że większość tych zadań to są zadania 

niebieżące tylko zadania inwestycyjne. Mamy dokumentację na drogi, chodniki, na kolejne drogi 

dokumentacje się tworzą, bo jesteśmy na tym etapie. Mam nadzieje, że do tego nie dojdzie i jeszcze 

w tym roku pewne rzeczy zrobimy, natomiast jeżeli z niezależnych od nas względów nie udałoby się 

tego zrobić to oczywiście jesteśmy w stanie te zadania wciągnąć do przyszłorocznego budżetu. 

 

Radny Roman Pacyga – jeżeli chodzi o remont ul. Ludowej to jest zrobiony newralgiczny, sporny 

punkt, więc chyba wszystko się dobrze układa. Tylko pytanie jest o ten odcinek za koleją w stronę ul. 

Młyńskiej, czy Zarząd Powiatowy Dróg w jakiś sposób dał odpowiedź na to czy to się uda zrobić czy 

to zostanie. 

 

Wójt – rozmawiałem w zeszłym tygodniu z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych, bo część z 

Państwa wie, część nie, ale było tutaj zorganizowane spotkanie z mieszkańcami i Zarządem Dróg 

Powiatowych, projektantem i wykonawcą tej inwestycji. Na tym spotkaniu Pani Dyrektor Zarządu 

Dróg Powiatowych oficjalnie powiedziała i zdeklarowała się, że ten odcinek jeżeli chodzi o te rowy 

będzie zrobiony, wyłożony ażurami przy okazji tej inwestycji. Mieszkańcy w ślad za tym posłali do 

Zarządu Dróg Powiatowych pismo, myśmy go dostali do wiadomości więc ja przypuszczam, że jeżeli 

by Zarząd odpowiedział mieszkańcom to również dostalibyśmy go do wiadomości, na chwilę obecną 

takie odpowiedzi nie ma.  

 

Radny Grzegorz Kołodziejczyk – z tego co się orientuję firma, która remontuje ulicę Ludową w 

następnej kolejności ma przyjść na ulicę Wędkarską (stara Gawlików) czy wiadomo kiedy to może 

nastąpić, jakiś przybliżony termin. 

 

Wójt – na przełomie sierpnia i września, tak deklarowali. 

 

Przewodniczący Rady – tam wymieniono rury pod drogą, ale informowano mnie, że dalej w stronę 

Ośrodka sportów wodnych położone są rury o różnym przekroju i czy nastąpi wymiana tych rur. 
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Wójt – awaryjnie został wymieniony przepust pod ulicą Ludową, powinien przejąć tą wodę, która 

spływa z jednego i drugiego odcinka rowu, natomiast czekamy na wycenę tej inwestycji, przebudowy 

tego przepustu do otwartego rowu w okolicach ośrodka sportu. 

 

Radny Marek Szymański – odnośnie chodnika w Janowicach, tak jest kwestia odrolnienia, czy część 

tego chodnika leci przez jakieś prywatne tereny 

 

Wójt – tak, chodzi o to, de facto o dwie lub trzy działki. Jeżeli będzie to zrobione to jesteśmy gotowi 

do ogłaszania przetargu.  

 

Ad.6  

Dziękując wszystkim za udział w obradach, za dyskusję Przewodniczący Rady zamknął XLI sesję 

nadzwyczajną Rady Gminy Bestwina w dniu 13 sierpnia 2018 roku. Sesja rozpoczęła się o godz. 

1000, a zakończyła o godz. 1130. 

 

 

 

Protokolant  Przewodniczący Rady 

Joanna Grygierzec  Jerzy Stanclik 

 

     

 

    

 

 


