IN F O R M A C J A
O DZIAŁANIACH WÓJTA GMINY GODÓW W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM
Szanowny Panie Przewodniczący, Panowie Radni, Pani Radna, Zaproszeni Goście
Pragnę powitać wszystkich Państwa obecnych na dzisiejszej Sesji Rady Gminy Godów
i przedstawić informację z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym
od 28 maja 2018 r. do chwili obecnej tj. do 28 czerwca 2018 r.
z zakresu merytorycznej właściwości Referatu Organizacyjnego,
Spraw Obywatelskich i Informatyki:
I. ZARZĄDZENIA
W minionym okresie wydano 22 zarządzenia:
0050 - jako Wójta Gminy /zewnętrzne/ wydano 16 zarządzeń dotyczących:
wyboru oferty na realizację Programu Polityki Zdrowotnej Gminy Godów pn."Kompleksowa
rehabilitacja i terapia dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Godów" w 2018 roku;
1.wzoru wniosku o przyznanie stypendium sportowego i specjalnego stypendium sportowego dla
osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, wzoru wniosku o przyznanie nagrody
indywidualnej za osiągnięcia w dziedzinie sportu oraz ramowego wzoru umowy stypendialnej;

2.zmiany budżetu Gminy Godów na 2018 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej z
podziałem na jednostki - 2 zarządzenia;
3.powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na
wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w Gminie
Godów w roku 2018;
4.wyboru oferty na wsparcie realizacji zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w
Gminie Godów w roku 2018;
5.zmiany budżetu Gminy Godów na 2018 rok;
6.wyznaczenia koordynatora gminnego oraz opracowania dokumentacji "Planowych działań
zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach
specjalnych dla Gminy Godów";
7.upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godowie do prowadzenia
postępowania w sprawie świadczenia "Dobry start";
8.powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani
Lucyny Szymańskiej nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego;
9.powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani
Anny Brodowskiej nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego;
10.powołania przedstawiciela organu sprawującego nadzór pedagogiczny w skład komisji
egzaminacyjnych przeprowadzających postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli
ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego;

11.upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godowie do prowadzenia
postępowania w sprawie świadczenia "Dobry start" – 4 zarządzenia;
1200 - jako kierownika zakładu /wewnętrzne/ wydano 6 zarządzeń dotyczących:
zmiany składu komisji przetargowej;
1.ustalenia polityki rachunkowości oraz niektórych procedur kontrolnych związanych z
gromadzeniem i rozdysponowaniem środków publicznych Urzędu Gminy Godów;

2.powołania Komisji Socjalnej Urzędu Gminy Godów;
3.wprowadzenia rejestru wzorów podpisów i parafek stosowanych przez pracowników Urzędu
Gminy Godów;
4.zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Godów;
5.sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu nr 120.11.2018 Wójta Gminy
Godów z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu
Gminy w Godowie;
II. SPRAWY KADROWE
Z dniem 1.06.2018r. wolne stanowisko ds. zamówień publicznych w Referacie Funduszy
Zewnętrznych i Zamówień Publicznych zostało powierzone Pani Agnieszce Mrozek, zatrudnionej
do końca maja br. w Urzędzie Miasta Wodzisław Śl. Zatrudnienie było możliwe dzięki zawarciu
porozumienia pomiędzy pracodawcami w sprawie przeniesienia pracownika samorządowego.
Również z dniem 1.06.2018r. po przeprowadzonej procedurze naboru, na stanowisku
podinspektora ds. inwestycji kubaturowych w Referacie Inwestycji, Ochrony Środowiska i
Gospodarki Komunalnej została zatrudniona Pani Agnieszka Dorda.
III. USC
Odwiedzono jubilatkę ze Skrzyszowa, która świętowała jubileusz 95 lat urodzin
z zakresu merytorycznego właściwości
Referatu Oświaty, Kultury i Polityki Społecznej:
1. W czerwcu odbyły się wycieczki dla prymusów naszej gminy oraz czeskich Petrovic.
Młodzież gimnazjalna w dniu 5 czerwca wyjechała do Warszawy i po zwiedzeniu stolicy
udali się do Teatru Roma na spektakl „Piloci”.
Uczniowie szkół podstawowych w dniach 11-12 czerwca uczestniczyli w wycieczce
integracyjne w Beskidy – Istebna, Ustroń. W drugim dniu pobytu w Kiczycach uczestniczyli
w programie integracyjnym „Cztery żywioły, czyli jedność w różnorodności”. O wrażeniach
uczniów będzie można przeczytać w najbliższym wydaniu gazetki Jesteśmy.
2. Gmina Godów jest przygotowana do realizacji programu rządowego Dobry start. Wszystkie
informacje dotyczące programu są na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej
urzędu. Zasady ubiegania się o 300+ zostały przekazane również do placówek
oświatowych oraz zamieszczone na ich stronach internetowych. Zadanie w naszej gminie
będzie realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godowie. Szacuje się że liczba
uprawnionych do objęcia programem uczniów wynosi 1800 tj. 540 000 zł
3. W ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” pozyskano środki
dotacji z budżetu państwa w wysokości 4 000,00 zł na zakup do Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego w Łaziskach nowości wydawniczych niebędących podręcznikami.
4. W ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji
uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych - „Aktywna
tablica” pozyskano środki dotacji w wysokości 56 000,00 zł na zakup pomocy
dydaktycznych niezbędnych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem
technologii informacyjno – komunikacyjnych.
Lp

Nazwa i adres szkoły

Kwota dotacji

2

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Skrzyszowie
ul. 1 Maja 177, 44-348 Skrzyszów

14 000,00 zł

3

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skrbeńsku
ul. Szkolna 1, 44-341 Skrbeńsko

14 000,00 zł

4

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Godowie

14 000,00 zł

ul. Szkolna 11, 44-340 Godów
5

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łaziskach
ul. Powstańców Śląskich 151, 44-340 Łaziska

14 000,00 zł
56 000,00 zł

RAZEM

5. Pozyskano środki dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały
edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w wysokości 144 922,43 zł.
6. W dniu 25 czerwca br została podpisana kolejna umowa użyczenia na najem pomieszczeń
salek katechetycznych parafii Podwyższenia Krzyża Świętego i Św. Anny z
przeznaczeniem na oddziały przedszkolne Przedszkola Publicznego w Gołkowicach na
kolejne 2 lata, tj. od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2020 r.
7. Uczniowie klas gimnazjalnych mieli okazję poznać swoje wyniki egzaminu gimnazjalnego.
W tym roku wyniki naszych szkół nie odbiegały od podanego wyniku krajowego oraz
wojewódzkiego.
Egzamin
gimnazjalny

Wynik
krajowy

Wynik
wojewódzki

Gimnazjum
Gołkowice

Gimnazjum
Skrzyszów

Historia

59

59

60

63,85

J. polski

68

68

73

67,28

P. przyrodnicze

56

55

56

55

Matematyka

52

51

51

48,46

J. angielski
p. podstawowy

68

69

67

67,13

J. angielski
p. rozszerzony

52

52

54

44,82

J niemiecki
podstawowy

52

52

58

-

8. W okresie międzysesyjnym Gminna Rada Sportu zorganizowała zawody lekkoatletyczne
na obiekcie KS Olza Godów dla uczniów szkół naszej gminy w dniu 12 czerwca.
Obronność i Zarządzanie Kryzysowe :
1. W dniu 22.06.2018 (piątek) dostarczony został sprzęt za kwotę 28 693,99 zł, zakupiony w
ramach dotacji otrzymanej z Ministerstwa Sprawiedliwości na doposażenie jednostek OSP z
terenu Gminy Godów w sprzęt i urządzenia ratownictwa, niezbędne do udzielenia pomocy
poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa. Wysłano pismo do
Ministerstwa Sprawiedliwości z prośbą o wyrażenie zgody na wykorzystanie pozostałej części
dotacji (8 529,02 zł).
2. W dniu 22.06.2018 w piątek o godz. 10:00 zostały przeprowadzone ćwiczenia ewakuacji
Urzędu Gminy Godów z udziałem jednostki OSP Godów, która wzięła udział w akcji gaszenia
pozorowanego pożaru w urzędzie. Przebieg ćwiczeń należy ocenić pozytywnie.
3. W dniu 16.06.2018 na boisku sportowym w Godowie odbyły się gminne zawody sportowo –
pożarnicze, w których udział wzięły wszystkie jednostki OSP z terenu gminy, w tym drużyny
kobiece oraz młodzieżowe drużyny pożarnicze.

z zakresu merytorycznego działania
Referatu Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej:
Z zakresu inwestycji kubaturowych:
Trwają prace budowlane przedszkola w Gołkowcach. Wykonane zostały fundamenty z izolacją
oraz obsypka. Aktualnie wykonywane są ściany fundamentowe. Wykonawcą jest firma
F-bud Sp. z o. o. spółka komandytowa. Wynagrodzenie ryczałtowe o wartości umowy
12 194 814 ,50 zł . Termin realizacji: 30 czerwca 2020r.
Z zakresu inwestycji liniowych:
–

6 czerwca dokonano odbioru końcowego „Budowy kanalizacji deszczowej i asfaltowanie
ulicy Bukowej w Podbuczu oraz ul. Dębowej w Skrzyszowie. Prace zostały wykonane w
terminie. Wartość robót 591145,08 zł. Roboty zrealizowała firma „Bud-Rol” Bogusław Reclik
z Golasowic.

–

22 lipca rozpoczęto procedurę odbioru robót na inwestycji pod nazwą „Żelazny szlak
rowerowy” w Godowie i Gołkowiach. Inwestycje realizowała firma PPHU Ergobud Wojciech
Ruchała z Nędzy. Wartość robót: 2 959 405,97 zł. Do 6 lipca wykonawca zobowiązał się do
usunięcia usterek.

–

z uwagi na nie zrealizowanie zadania zerwana zastała umowa na prace projektowe
związane z budową drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych od ul. 1-Maja w
Skrzyszywie do ul. Powstańców Śl. w Łaziskach Za nie wykonanie dokumentacji została
naliczona kara umowna w wysokości 20 % wartości umowy.

–

11 czerwca dokonano odbioru robót związanych z wykonaniem utrwalenia
powierzchniowego, utwardzenia nawierzchni oraz wykonania nakładek asfaltowych dróg na
terenie gminy Godów, wartość robót 337 084,06zł ,wykonawcą była Firma "STRADA"
Maciej Zdziebło z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju.

z zakresu inwestycji pozostałych:
–

trwa przebudowa boiska szkolnego oraz bieżni do skoku w dal przy ul. Gustawa Morcinka
w Krostoszowicach będzie realizowana w terminie od 07 maja do 19 czerwca 2018,
wartość umowy 177 275,45zł, Wykonawca: Firma TARKOL z Dobre- K,

–

2 lipca rozpocznie się budowa boiska w Godowie. Wartość robót 285 420,00 zł.
wykonawcą będzie firma ANMED z Dzierżysławia. Termin realizacji 3 sierpnia.
z zakresu merytorycznego działania
Referatu Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych:

Zamówienia publiczne:
1. W dniu 11.06.2018 roku podpisano umowę z firmą Anmed Sp. z o.o. w przetargu na
"Przebudowę ogólnodostępnego boiska szkolnego oraz bieżni do skoku w dal przy ul.
Szkolnej w Godowie". Termin realizacji do dnia 03.08.2018 roku za cenę 285.420,00
zł. Dofimasowanie z środków unijnych 182 839 zł,
2. W dniu 23 maja br. zamieszczono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w
przetargu na „Wykonanie nakładek asfaltowych, utwardzeń nawierzchni dróg oraz
remontu cząstkowego dróg gminnych na terenie Gminy Godów”. Dokonano wyboru

Część 1 – Wykonanie nakładek asfaltowych
PPHU Bet POL Rafał Furmanek
za cenę brutto: 36.217,65 zł
Wybrany wykonawca uchylił się od podpisania umowy. Dokonano wyboru kolejnego najwyżej
ocenionego, tj. Firma „STRADA” Maciej Zdziebło za ceną 52.020,14 zł.
Część 2 – Wykonanie utwardzeń nawierzchni dróg
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
“ELBUD” Krzysztof Świętek
za cenę brutto: 146.605,59 zł
Część 3 – Wykonanie remontu cząstkowego dróg gminnych
Firma „STRADA” Maciej Zdziebło
za cenę brutto: 295.043,08 zł
3. Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu pn. „Termomodernizacja dwóch
ośrodków kultury na terenie Gminy Godów z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii –
Ośrodek Kultury w Godowie i Ośrodek Kultury w Skrbeńsku”:
Wybrano ofertę nr 1 dla części I zamówienia - Ośrodek Kultury w Godowie przy ul. 1 Maja 93:
Konsorcjum firm Brzoza-Duda-Kozieł
Brzoza Grzegorz,
Usługi Malarsko-Tapicerskie, Remontowo-Budowlane z Gołkowic
PHU Andrzej Duda
Technika Grzewcza i Sanitarna z Gołkowic
PHU ELTRAX Tomasz Kozieł z Godowa
Cena oferty: 3 061 910,00 zł
Gwarancja 63 msc.
Podpisanie umowy nastąpi 4.07.2018
Najlepsza oferta nr 3 dla części II zamówienia - Ośrodek Kultury w Skrbeńsku przy ul. Zielonej 25
Usługi Ogólnobudowlane Aleksander Tarnowski
Cena oferty: 2.277.396,23 zł
Gwarancja 10 lat
Pozostałe zadania:
•
Przygotowywane są dokumenty dot. termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej
(dawne przedszkole i budynek OSP w Godowie) - termin zakończenia projektu 31.07.2019
r.
•

Przygotowywane są dokumenty Rowerem po Żelaznym Szlaku - drugi etap inwestycji termin zakończenia projektu 31.12.2019 r.

•

W dniu 19 czerwca br. przedstawiciele WFOŚiGW przeprowadzili kontrolę w miejscu
montażu instalacji w ramach projektu Program Ograniczania Niskiej Emisji w Gminie
Godów na rok 2015. Kontrola nie stwierdziła nieprawidłowości.

4. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął listę rankingową zadań rekomendowanych do
udzielenia pomocy finansowej w ramach Konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych. Na

liście rankingowej znalazło się 5 projektów z Gminy Godów:

Sołectwo
Sołectwo
Godów

Nazwa zadania

2. "Zakup strojów
regionalnych dla
Koła gospodyń
Wiejskich i Zespołu
Ballada w Godowie"
Sołectwo
1. "Stworzenie
Gołkowice
punktów
wypoczynkowych w
Gołkowicach"
Sołectwo
4. "Budowa
Gołkowice
ogólnodostępnego
placu zabaw przy
Przedszkolu
Publicznym w
Gołkowicach"
Sołectwo
5. "Budowa placu
Krostoszowice zabaw przy Szkole
Podstawowej w
Krostoszowicach"
Sołectwo
3. "Budowa placu
Podbucze
zabaw przy świetlicy
Wiejskiej Podbuczu'

Kwota całkowita
zadania
realizowanego
przez sołectwo

Wnioskowana kwota
dofinansowania

27 171,10 zł

13 313,84 zł

7 000,00 zł

3 430,00 zł

33 321,10 zł

16 327,34 zł

40 321,10 zł

19 757,34 zł

12 643,90 zł

6 195,51 zł

Wójt Gminy Godów
(-) Mariusz Adamczyk

