PROTOKÓŁ NR 13/2018
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Zdrowia
z dnia 11 czerwca 2018
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 1500
Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Zdrowia
Bernard Oślizło.
W posiedzeniu udział wzięli:
1. Pani Katarzyna Kubica
2. Pan Antoni Tomas
oraz zaproszeni goście:
 Pani Aleksandra Szwarc
 Pan Janusz Borek
 Pan Rajmund Halfar
 Pan Marcin Piwoński
 Pan Grocki Seweryn
 Pan Józef Fryzowicz
 Pan Krzysztof Surowiec
 Pan Tadeusz Szymański
 Pan Stefan Kalinowski

- Kierownik Referatu Oświaty, Kultury
i Polityki Społecznej
- Przewodniczący Rady Gminy Godów
- Sekretarz GRS
- Prezes LKS OLZA Godów
- Prezes KS-27 Gołkowice
- Prezes INTER Krostoszowice
- Prezes LKS POLONIA Łaziska
- Skarbnik LKS Skrbeńsko
- Prezes LKS GWIAZDA Skrzyszów
- UKS – Szkółka Piłkarska "WINNERS"
- UKS „Diament” Godów

Przewodniczący Komisji po powitaniu zaproszonych gości oraz członków
Komisji stwierdził, iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 6 członków
komisji, co stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Przewodniczący Komisji na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność
posiedzenia.
Listy obecności członków Komisji i zaproszonych gości – załącznik od nr 1 – 2 do
protokołu.
Porządek Posiedzenia:
1. Sprawozdanie z działalności Gminnej Rady Sportu za 2017 rok.
2. Rozwój kultury fizycznej i sportu na terenie gminy - udział Prezesów Klubów
Sportowych.
1) analiza sprawozdań z klubów sportowych za 2017 r. oraz plany i
zamierzenia dotyczące ich funkcjonowania.
3. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Godów z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
4. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji Edukacji (..) powiedział, że radni otrzymali informacje,
sprawozdania z funkcjonowania klubów, związku z tym poprosił o pytań w tym
temacie.
Ad. 1
Sprawozdanie z działalności Gminnej Rady Sportu za 2017 rok.
• Pani Aleksandra Szwarc - Sekretarz Gminnej Rady Sportu przedstawiła
informację dot. działalności Gminnej Rady Sportu. Poinformowała, że Gminna
Rada Sportu realizuje zadania związane z promocją sportu i kultury fizycznej
na terenie Gminy Godów poprzez organizację imprez i zawodów sportowo –
rekreacyjnych.
Radny Jacek Kolek zapytał czy ilość uczestników biorących udział w imprezach
zmniejsza się czy pozostaje na tym samym poziomie?
Pani Szwarc- ogólnie sport od kilku lat ma tendencję wzrostową, co daje się
zauważyć przy organizacji różnego typu imprez sportowych na terenie naszej gminy.
Zdarza się, że w imprezach sportowych uczestniczy więcej osób niż w imprezach
kulturalnych typu festyn czy majówka.
W imprezach sportowych biorą udział osoby dorosłe, dzieci, a co najbardziej cieszy
coraz więcej młodzieży. Uważa, że funkcjonowanie GRS na terenie naszej gminy jest
jak najbardziej zasadne.
Podziękowała przedstawicielom klubów sportowych za pomoc, za przychylność w
organizacji wszystkich imprez, które niejednokrotnie odbywają się na obiektach
klubów sportowych na terenie Gminy Godów.
Radna Izabela Tomiczek – z przedłożonych informacji wynika, że największą
popularnością cieszą się turnieje, zawody biegowe oraz turniej piłki nożnej Oldboy
organizowane na terenie Orlika w Krostoszowicach. W zawodach biegowych
uczestniczyło około 50 osób zapytała czy to jest jedna drużyna?
Pani Szwarc - jest to zbiór jak gdyby wszystkich drużyn, które uczestniczyły w tym
turnieju. Liczebność osób uczestniczących np. w biegach pomiędzy pomnikami
wynika z faktu, że nie ma ograniczenia co do liczby zawodników. Jest to impreza
otwarta. Szkoły zgłaszają taką ilość osób, które deklarują chęć udziału w zawodach
na postawie przeprowadzonej wewnętrznej weryfikacji.
Radna Izabela Tomiczek - w informacji jest zapis „Bieg po zdrowie” – Istebna
poprosiła o wyjaśnienie co to jest za impreza?
Pani Szwarc- jest to impreza wyjazdowa, współpraca ze Stowarzyszeniem Biegów
Górskich – Prezes Pan Stefan Kalinowski.
Pan Stefan Kalinowski - UKS „Diament” Godów w uzupełnieniu dodał, że w
ubiegłym roku akcja bieg po zdrowie była finansowana w połowie ze środków

Stowarzyszenia Biegów Górskich. Najwięcej osób, bo aż 120 wzięło udział w tej
imprezie. Podkreślił, że raz w roku organizowany jest wyjazd integracyjny do Istebnej
gdzie odbywa się marsz – bieg po zdrowie. Podkreśli, że coraz więcej osób, a
zwłaszcza młodzieży chętnie uczestniczy w tego typu imprezie.
Przewodniczący Komisji poprosił o przybliżenie działalności funkcjonowania UKS
„Diament” Godów.
Ad.2
Analiza sprawozdań z klubów sportowych za 2017 r. oraz plany i zamierzenia
dotyczące ich funkcjonowania.
•

Pan Stefan Kalinowski - UKS „Diament” powstał za namową rodziców w
czasie organizowanej w ubiegłym roku akcji „Bieg po zdrowie”, gdzie okazało
się, że jest dużo osób, które chcą biegać a zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.
Treningi odbywają się dwa razy w tygodniu. Wiele z tych osób nie wiedziało,
że tak dobrze umie biegać. Wybrano 16 osobową grupę, która brała udział w
rożnego typu zawodach, a nawet w zawodach o Mistrzostwo Śląska. Uważa, że
trzeba zachęcać dzieci i młodzież do biegania do uprawniania aktywnej formy
wypoczynku.

Pan Tadeusz Szymański - UKS Szkółka Piłkarska Winners Gołkowice –
Przewodniczący Komisji zapytał ilu zawodników z terenu naszej gminy trenuje w
Szkółce a ile z poza gminy?
•

Pan Szymański – na dzień 23 maja br. w Szkółce Piłkarskiej Winners trenuje 123
dzieci z czego z terenu Gminy Godów 109, natomiast spoza gminy 14 są to dzieci z
ościennych miejscowości: Mszana, Turza Śląska i Wodzisław Śląski.
Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy zawodnicy Szkółki biorą udział w
rozgrywkach z podziałem na grupy, jaka to grupa rozgrywkowa, ile liczy zespołów?
Pan Szymański – podział na grupy - 6 zespołowe i 8 – zespołowe w zależności od
grupy wiekowej gdzie toczy się rywalizacja o awans do wyższej grupy. Natomiast w
młodszych kategoriach wiekowych organizowane są turnieje – są 4 drużyny gdzie w
prowadzonych rozgrywkach bierze się pod uwagę, zdobycie doświadczenia i
umiejętności oraz aby zawodnicy nauczyli się przegrywać, ponieważ każdy potrafi
cieszyć się z sukcesu a w piłce nożnej z tym jest bardzo rożnie. Dla tych dzieci jest to
bardziej zabawa.
Prowadząca wspólne posiedzenie Komisji zapytała jak układa się współpraca z
klubami sportowymi z terenu naszej gminy?
Pan Szymański – zostały podpisane umowy o współpracy z klubami sportowymi za
wyjątkiem Klubu KS – 27 Gołkowice. Umowy o współpracy polegają na tym, że
kluby udostępniają boisko do treningów i meczy, natomiast Szkółka Winners szkoli

młodzież zapewniając tym klubom drużyny młodzieżowe, które mogą startować w
rozgrywkach okręgówki .
•

Grocki Seweryn- Prezes LKS POLONIA Łaziska.

Pan Grocki – w LKS POLONIA Łaziska zgłoszonych jest 29 zawodników w tym 21
z terenu Gminy Godów. W klubie działają dwie sekcje: drużyna seniorów w której
trenuje 22 zawodników oraz sekcja judo w której trenuje 48 zawodników.
•

Pan Józef Fryzowicz- Skarbnik LKS Skrbeńsko.

Pan Fryzowicz powiedział, że LKS Skrbeńsko posiada tylko jedną drużynę zgłoszoną
do rozgrywek.
•

Pan Janusz Borek – Prezes LKS „Olza” Godów. W Klubie trenuje 19
zawodników. Drużyna występuje w kl. „B”, obecnie zajmuje 9 miejsce.

Radna Izabela Tomiczek - zwróciła się z prośbą, aby rozeznać temat w sprawie
zabezpieczenia drogi gminnej wewnętrznej wzdłuż wiaty i boiska sportowego do
muszli koncertowej – postawienie znaku „zakaz wjazdu” samochodów. Uzasadniła, że
jako radna z Godowa uważa, że przed wiatą powinien być ustawiony znak „zakaz
wjazdu”. Znak jest jakąś formą zabezpieczenia. Podkreśliła, że przy organizacji
różnych imprez kulturalno – sportowych, przy wiacie zawsze jest bardzo dużo dzieci,
więc dla ich bezpieczeństwa ta droga powinna być zamknięta lub postawiony znak,
ograniczający prędkość poruszających się samochodów.
Przewodniczący Rady Gminy – jest to droga gminna, więc zamiana organizacji ruchu
wymaga opinii Naczelnika Wydziału Komunikacji z Wodzisławia Śl., więc na
wniosek mieszkańców Godowa, Wójt może zwrócić się z pismem do Starostwa o
zajęcia stanowiska w tej sprawie.
•

Pan Pan Rajmund Halfar - Prezes KS-27 Gołkowice.

Pan Halfar – Klub KS-27 Gołkowice zajmuje 16 miejsce w klasie A - zgłoszonych 32
zawodników w tym 18 z Gminy Godów. Trampkarze rocznik 2003 awans do III ligi
wojewódzkiej, aktualnie zajmuje 5 miejsce, zgłoszonych 18 zawodników wszyscy z
terenu Gminy Godów.
• Pan Krzysztof Surowiec - Prezes LKS GWIAZDA Skrzyszów
Pan Surowiec powiedział, że LKS Gwiazda Skrzyszów zajmuje miejsce 5 w
prowadzonych rozgrywkach:
– drużyna seniorów – zgłoszonych 24 zawodników w tym 20 z terenu Gminy
Godów;
– drużyna trampkarzy młodszych - rocznika 2003 - zgłoszonych 18 zawodników
w tym 16 z terenu Gminy Godów;

– drużyna tenisa stołowego – zgłoszonych 6 zawodników w tym 3 z terenu
Gminy Godów;
– sekcja motorowa liczy 5 osób (1 zawodnik + 4 osoby Sztabu), 4 osoby z terenu
Gminy Godów.
Prezes Klubu powiedział, że złożył pismo w sprawie rozpoczęcia prac remontowych
dot. wymiany ogrodzenia na boisku klubu sportowego od ul. Szybowej i ul. 1 Maja
oraz zabudowa piłko-chwyty.
Przewodniczący Komisji podziękował przedstawicielom Klubów sportowych za
udział w posiedzeniu oraz za przedstawione informacje.
Ad. 3
Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Godów z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - załącznik nr .. do protokołu.
Pani Katarzyna Kubica – Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Polityki Społecznej
– w związku z realizacją zadań określonych w Rocznym Programie Współpracy
Gminy Godów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w
art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 roku
na realizację zadań publicznych objętych programem współpracy, Rada Gminy
przekazała kwotę 10.000,00 zł. W ramach realizacji zadań z zakresu pożytku
publicznego działała na polu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wspierania
organizacji ubiegających się o pozyskanie funduszy ze źródeł zewnętrznych.
Organizacje pożytku publicznego z własnej inicjatywy mogły składać oferty. Na ten
rok wpłynęły dwie oferty: jedna na działalność szkoleniową, a druga na działania
profilaktyczne na tzw. małe granty.
Został ogłoszony konkurs z zakresu krzewienia kultury fizycznej i sportu. Wpłynęła
jedna oferta, którą złożył Klub Sportowy „Forma” na realizację zadania pod nazwą
„Biegowe Grand o Puchar Wójta Gminy Godów”. Wysokość dotacji na realizację
zadania wynosiła 8.998,00 zł. Środki zostały wydatkowe na imprezy biegowe
zorganizowane na terenie Gminy Godów.
Po zrealizowaniu porządku posiedzenia, Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i
Zdrowia o godz. 1540 zamknął posiedzenie.
Ad. 4
Spraw bieżących nie poruszono.
Przewodniczący Komisji
(-) Bernard Oślizło
Protokółowała: S.Opas

