Rada Gminy Godów
Komisja Edukacji, Kultury i Zdrowia, Komisja Mienia Komunalnego, Ochrony Środowiska i
Bezpieczeństwa Publicznego, Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

Protokół nr 3/2019
Obrady rozpoczęto 21 lutego 2019 o godz. 15:00, a zakończono o godz. 17.30 tego samego dnia.
W posiedzeniu wzięło udział 11 członków.
1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie kworum.
Wspólne posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 15:00 w Urzędzie Gminy w Godowie.
–
–
–

Komisja Mienia Komunalnego, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego – 4
członków. Nieobecny Radny: Jacek Kołek
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – 5 członków
Komisja Edukacji, Kultury i Zdrowia – 6 członków. Nieobecni Radni: Paweł Klimek, Tomasz
Nawrat

oraz
• Przewodniczący Rady Gminy - Antoni Tomas
Posiedzeniu przewodniczył Pan Stanisław Tatarczyk – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Budżetu, który o godz. 15.00 otworzył wspólne posiedzenie komisji, stwierdził prawomocność
posiedzenia.
Spoza grona radnych w posiedzeniu udział wzięli:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pan Mariusz Adamczyk
- Wójt Gminy
Pan Tomasz Kasperuk
- Z-ca Wójta
Pani Brygida Dobisz
- Sekretarz Gminy
Pani Beata Kałusek
- Skarbnik Gminy
Pani Daria Oślizło
- Kierownik Referatu Finansowego
Pani Katarzyna Kubica- Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Polityki Społecznej,
Pani Katarzyna Skrobak
- Kierownik Referatu Funduszy Zewnętrznych i Zamówień
Publicznych
8. Pan Zbigniew Prucnal
- Kierownik Referatu Inwestycji, Ochrony Środowiska i
Gospodarki Komunalnej
Listy obecności członków komisji biorących udział w posiedzeniu - załącznik nr 1-3 do protokołu.
Lista osób uczestniczących w posiedzeniu Komisji - załącznik nr 4 do protokołu
2. Przyjęcie porządku obrad.
Prowadzący wspólne posiedzenie komisji przedstawił porządek obrad:
1.
2.
3.
1)

Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie kworum.
Przyjęcie porządku obrad.
Wyrażenie opinii do projektów uchwał będących tematem obrad IV sesji Rady Gminy Godów:
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania
i wypłacania stypendium Wójta Gminy Godów za wysokie osiągnięcia dla uzdolnionych
uczniów, zamieszkałych na terenie Gminy Godów. Projekt Nr 26.
2) Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Godów oraz określenia granic ich obwodów. Projekt Nr 27.
3) Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, a także
nauczycieli którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie oraz doradców
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metodycznych w placówkach oświatowych dla których Gmina Godów jest organem
prowadzącym. Projekt Nr 28.
4) Projekt uchwały w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych
w placówkach oświatowych dla których Gmina Godów jest organem prowadzącym w roku
2019. Projekt Nr 29.
5) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Godów na 2019
rok. Projekt Nr 30.
6) Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godów. Projekt Nr
31.
7) Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Projekt Nr 32.
4. Sprawy bieżące.
Komisje biorące udział we wspólnym powiedzeniu nie wniosły uwag.
3. Wyrażenie opinii do projektów uchwał będących tematem obrad IV sesji Rady Gminy Godów:
Prowadzący wspólne posiedzenie komisji powiedział, że członkowie komisji otrzymali zawiadomienie o
posiedzeniu Komisji wraz z dołączonym porządkiem obrad i projektami uchwał będącymi tematem IV
sesji Rady Gminy Godów.
1) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania
i wypłacania stypendium Wójta Gminy Godów za wysokie osiągnięcia dla uzdolnionych uczniów,
zamieszkałych na terenie Gminy Godów. Projekt Nr 26.
Pani Katarzyna Kubica - Kierownik Referatu Oświaty(...): zmiana uchwały ma związek z faktem, iż
wręczenie stypendiów najlepszym uczniom następowało zawsze na sesji Rady Gminy. W związku z
tym, iż teraz posiedzenia sesji są transmitowane i odbywają się na sali posiedzeń, istnieje zagrożenie
że uczestnicy sesji nie zmieszczą się (nagrodzeni uczniowie zwykle przyjeżdżają z rodzicami). Na sesję
zapraszani są również dyrektorzy jednostek oświatowych. Z tego względu wyszliśmy z propozycją aby
dokonać skreślenia fragmentu §7,ust. 2 „na sesji rady gminy godów”.
Radny Stanisław Tatarczyk zapytał czy to jest jedyna zmiana tej uchwały?
Katarzyna Kubica: tak, jedyna zmiana.
Radny Stanisław Tatarczyk: czy radni mają w związku z tym jakieś pytania?
Żadnych pytań nie zgłoszono.
Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania
i wypłacania stypendium Wójta Gminy Godów za wysokie osiągnięcia dla uzdolnionych uczniów,
zamieszkałych na terenie Gminy Godów. Projekt Nr 26.
Wyniki głosowania:
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu:
ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne: ZA (5) Łukasz Balcar, Kamil Gąsior, Michał Kuczak, Zygmunt Skupień, Stanisław
Tatarczyk
Komisja Edukacji, Kultury i Zdrowia:
ZA: 6, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne: ZA (6) Bogusław Dziędziel, Zbigniew Gajek, Kamil Gąsior, Krzysztof Kubica, Stanisław
Palowski, Teresa Ptak
NIEOBECNI (2) Paweł Klimek, Tomasz Nawrat
Komisja Mienia Komunalnego, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego:
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ZA: 4, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne: ZA (4) Krzysztof Kiermaszek, Krzysztof Kubica, Stanisław Palowski, Zygmunt Skupień
NIEOBECNI (1) Jacek Kołek

Komisje p o z y t y w n i e zaopiniowały powyższy projekt uchwały.
2). Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych
przez Gminę Godów oraz określenia granic ich obwodów. Projekt Nr 27.
Pani Katarzyna Kubica Kierownik Referatu Oświaty (…) – plan sieci, który obowiązuje do tej pory
związany był z reformą oświaty i został wprowadzony uchwałą w 2017 roku. Przepisy prawa
oświatowego zobowiązują do podjęcia nowej uchwały określającej plan sieci publicznych szkół
podstawowych obowiązujący od 01.09.2019r. Propozycje planu sieci publicznych szkół podstawowych
opiera się na tej, która została ustalona przez radnych w 2017 roku. Również obok planu ustalone
zostały granice obwodów publicznych szkół podstawowych. Zaproponowano granice obwodów wg
poszczególnych sołectw, jest to najprostszy sposób do określenia granic obwodów. Projekt uchwały
uzyskał pozytywną opinię Kuratorium Oświaty w Katowicach, co jest niezbędnym warunkiem do
podjęcia tej uchwały. Projekt uchwały został wysłany, w celu zaopiniowania, do związków
zawodowych. W ustalonym terminie nie uzyskano odpowiedzi, czyli przyjęto, że projekt zaopiniowano
pozytywnie. Projekt został poddany również konsultacjom z organizacjami pozarządowymi i
organizacjami
wymienionymi
w
ustawie
o
działalności
pożytku
publicznego
i o wolontariacie. Żadna uwaga co do projektu planu sieci publicznych szkół nie wpłynęła. Projekt
można procedować dalej.
Prowadzący wspólne posiedzenie komisji zwrócił się do zebranych czy są pytania.
Radny Michał Kuczak zwrócił uwagę, że szkoła w Godowie nie ma patrona?
Pani Katarzyna Kubica wyjaśniła, że Szkoła Podstawowa w Godowie nosiła imię Janka Krasickiego i ze
względu na zawirowania historyczno-lustracyjne, imię to zostało odebrane. Obecnie szkoła
w Godowie nie ma patrona.
Radny Michał Kuczak - swojego czasu był problem z lekcjami wychowania fizycznego w szkole
podstawowej w Skrbeńsku. Klasy 7 i 8 miały korzystać z sali gimnastycznej w Gołkowicach. Czy ta
informacja nie powinna być ujęta też w tym projekcie uchwały czy może inne przepisy wewnętrzne to
regulują?
Pani Katarzyna Kubica - gdyby zajęcia wychowania fizycznego uczniów ze Skrbeńska odbywały się w
Gołkowicach to taki zapis powinien w uchwale się znaleźć. Ze względu na problemy organizacyjne,
które zgłaszali dyrektorzy z Gołkowic i Skrbeńska przeniesienie zajęć nie doszło do skutku. Lekcje
wychowania fizycznego dla uczniów ze Skrbeńska odbywają się w jednostce macierzystej.
Radny Stanisław Palowski - w związku z granicami obwodów mam pytanie czy to oznacza, że rodzice
nie mają prawa wysłać dziecka do innej szkoły niż poza obwodem zamieszkania?
Pani Katarzyna Kubica - rodzie maja prawo wysłać dziecko poza obwodem, ponieważ jest to wyłącznie
decyzja i wola rodziców. Jeżeli rodzic, z różnych powodów, wybiera dla swojego dziecka inną szkołę to
musi brać udział w postępowaniu rekrutacyjnym, ponieważ dzieci obwodowe przyjmowane są
automatycznie, natomiast dzieci poza obwodowe biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym.
Radny Stanisław Palowski zwrócił się z pytaniem o kwestię związane z lekcjami wychowania fizycznego
w SP Skrbeńsko - może najwyższy czas, żeby rozpocząć działania związane z budową sali gimnastycznej
w Skrbeńsku. Pamiętam kiedyś, kiedy byłem radnym Rady Gminy w latach 2006-2010 to wtedy
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budowaliśmy salę gimnastyczna w Godowie, wówczas na moje pytanie kiedy będzie budowana sala
gimnastyczna w Skrbeńsku, pan Wójt odpowiedział że wtedy, kiedy skończymy salę gimnastyczna w
Godowie. Sala gimnastyczna w Godowie już funkcjonuje więc chciałem zapytać pana Wójta kiedy
podejmiemy działania wiązane z rozpoczęciem budowy sali gimnastycznej w Skrbeńsku?
Wójt Mariusz Adamczyk: w tej chwili budujemy przedszkole w Gołkowicach. Szanowni radni wiedzą jak
wygląda budżet i WPF, jak mamy zaplanowanie środki. Środków na tą inwestycję w roku obecnym nie
ma. Myślę, że powinniśmy omówić to na odrębnym posiedzeniu i zastanowić się nad inwestycjami,
których nie ma zapisanych w wieloletniej prognozie finansowej.
Radny Stanisław Palowski myślę, że to jest kwestia do omówienia, rozumiem że budujemy teraz duże
przedszkole w Gołkowicach. Jeżeli będziemy temat budowy sali gimnastycznej odkładać to się skończy
tak jak się skoczyło w kadencji 2006-2010 a dzieci w Szkole Podstawowej w Skrbeńsku przybywa. To
jedyna szkoła w naszej gminie a przypuszczam, że i w powiecie, w której nie ma sali gimnastycznej.
Trudno nazwać salą gimnastyczną salę lekcyjną, która została przystosowana na początku XX wieku
jako sala gimnastyczna. Panie Wójcie, najwyższy czas żeby podjąć działania związane
z przygotowaniem tej inwestycji, bo to jest ewenement na skalę woj. śląskiego. Dobrze wszyscy
wiemy, że zapotrzebowanie na kulturę fizyczną wzrasta, również po lekcjach. Zainteresowanie jest
również ze strony osób dorosłych a także grup które uprawiają sport. Ciężko jest klubom sportowym
zapisać się na zimowe przygotowania na salę gimnastyczną do Skrzyszowa czy Gołkowic. Kluby
sportowe ze Skrbeńska trenowały dwa razy w tygodniu w okresie przygotowawczym od stycznia do
marca, natomiast teraz maja możliwość tylko jednego treningu w tygodniu. Jest szkółka piłkarska
Winners, która ma dużo grup i też korzysta z sal gimnastycznych.
Wójt Mariusz Adamczyk: w pełni się z Panem zgadzam. Sala gimnastyczna w Skrbeńsku jest potrzebna.
Jednak środków w budżecie na dzień dzisiejszy na tę inwestycję nie posiadamy. Należałoby oczywiście
ustalić inwestycje w kolejnych latach, które nie są objęte Wieloletnią Prognoza Finansową. Jeżeli
chodzi o wynajmowanie sal gimnastycznych przez kluby sportowe to zdaję sobie sprawę z tego, że
wolnych godzin może zabraknąć. Nie tylko kluby sportowe korzystają z sal gimnastycznych. Prezesi
klubów zgłaszają się do dyrektorów placówek w miesiącu listopadzie czy grudniu z chęcią wynajęcia
sali. Kluby sportowe korzystają z sal nieodpłatnie. Klub sportowy Winners jest bardziej aktywny i
wcześniej rezerwuje salę. Natomiast nikt nie zgłaszał żeby godziny wynajmowania sal były
nierównomiernie przydzielane. Zawsze prezesi klubów sportowych się dogadują. Natomiast jeżeli
chodzi o Skrbeńsko to chciałbym zaproponować salę gimnastyczną w Petrovicach. Jest to wprawdzie
za granicą, ale jest tam sala gimnastyczna z której korzystają kluby sportowe z innych gmin.
Radny Stanisław Palowski: to o czym pan Wójt powiedział, jest potwierdzeniem mojej tezy, że jest
zapotrzebowanie na korzystanie z sali gimnastycznej właśnie po godzinach lekcyjnych. Jeśli chodzi
o hale sportową w Petrovicach to jest dość mocna obłożona. Oldboje ze Skrbeńska już od początku
istnienia hali korzystają w okresie jesienno-zimowym raz w tygodniu. Trzeba ustalić stały termin i kilka
lat rezerwować żeby być branym pod uwagę w grafiku.
Radny Kamil Gąsior - popieram radnego Palowskiego. Przeglądając tak na szybko WPF który mam
przed sobą stwierdzam, że budowa przedszkola wpisana jest do końca 2020 roku więc można
pomyśleć nad realizacją sali gimnastycznej w Skrbeńsku w lata 2020-2022. Analizując załącznik do
WPF od 2021 roku i kolejnych latach przewiduje się nadwyżkę budżetową. Więc można było by
pomyśleć nad budową sali gimnastycznej w Skrbeńsku.
Wójt Mariusz Adamczyk wyjaśnił, że należy zwrócić uwagę na wskaźniki które mamy, bo wskazana
nadwyżka ma być przeznaczona na spłacanie kredytów zaciągniętych na inwestycje, które realizujemy
przy środkach zewnętrznych. Wprowadzając kolejną dużą inwestycję możemy nie spełniać
wskaźników. Sala gimnastyczna w Skrbeńsku jest potrzebna zwłaszcza po reformie, która zlikwidowała
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szkoły gimnazjalne.
Radny Kamil Gąsior - rozumiem, ale w roku 2020 w WPF nie ma wpisanych dużych inwestycji. Tak
samo jeżeli możemy mówić na temat wskaźników i ewentualnych spłat długu to w projekcie zmian
uchwały budżetowej jak i WPF jakie zostały przedłożone na tej komisji jest również mowa, że wolne
środki, które pozostały zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt. 6: są to wolne środki jako nadwyżka środków
pieniężnych na rachunkach budżetowych jednostki samorządowej wynikającej z rozliczeń
wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Środki które zostały
mogłyby być przeznaczone na spłatę ewentualnych kredytów a są przeznaczone na powiększenie
deficytu budżetowego w roku 2019.
Prowadzący wspólne posiedzenie komisji - dyskusja zaczyna się przeradzać „słowo przeciwko słowu”.
Wójt zaproponował, że trzeba któregoś dnia usiąść i przygotować nowy plan WPF na lata następne.
Warunkiem jest przede wszystkim zakończenie budowy przedszkola w Gołkowicach i uzyskanie
odpowiednich wskaźników. Propozycje inwestycji ma lata następne to oddzielny temat.
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił uwagę że przedszkole w Gołkowicach buduje się też i dla
Skrbeńska.
Prowadzący wspólne posiedzenie komisji - czy są jeszcze jakieś pytania?
Radny Kamil Gąsior zwrócił się do Pana Przewodniczącego czy jest możliwość aby w tym roku
zorganizować spotkanie i przeanalizować inwestycje na kolejne lata.
Przewodniczący Rady Gminy odpowiedział, że na wniosek złożony do Przewodniczącego Komisji
Rozwoju Gospodarczego i Budżetu można zwołać posiedzenie Komisji, które będzie poświęcone
wyłącznie temu tematowi o którym pan mówi.
Radny Stanisław Palowski zwrócił się do Przewodniczącego Rady - Panie Przewodniczący ja oczywiście
wiem, ze przedszkole jest również dla mieszkańców Skrbeńska, ale ja nie mówiłem, że nie mam takiej
wiedzy.
Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez
Gminę Godów oraz określenia granic ich obwodów. Projekt Nr 27.
Wyniki głosowania
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu:
ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne: ZA (5) Łukasz Balcar, Kamil Gąsior, Michał Kuczak, Zygmunt Skupień, Stanisław
Tatarczyk
Komisja Edukacji, Kultury i Zdrowia:
ZA: 6, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne: ZA (6) Bogusław Dziędziel, Zbigniew Gajek, Kamil Gąsior, Krzysztof Kubica, Stanisław
Palowski, Teresa Ptak
NIEOBECNI (2) Paweł Klimek, Tomasz Nawrat
Komisja Mienia Komunalnego, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego
ZA: 4, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne: ZA (4) Krzysztof Kiermaszek, Krzysztof Kubica, Stanisław Palowski, Zygmunt Skupień
NIEOBECNI (1) Jacek Kołek
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Komisje p o z y t y w n i e zaopiniowały powyższy projekt uchwały.
3) Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, a także nauczycieli
którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie oraz doradców metodycznych
w placówkach oświatowych dla których Gmina Godów jest organem prowadzącym. Projekt Nr 28.
Pani Katarzyna Kubica - projekt uchwały związany jest z ustaleniem tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin dla dyrektorów i wicedyrektorów. Zmiana uchwały wiąże się z faktem, iż ulega
zmianie też nomenklatura naszych jednostek w związku z reformą oświaty. Zmieniła się liczebność
oddziałów i trzeba dostosować obecną sytuację względem ich ilości w poszczególnych szkołach,
struktury zatrudnienia kadry kierowniczej. W projekcie uchwały różnica dotyczy głównie przedszkoli,
ponieważ wprowadzamy zniżkę obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin dla dyrektorów
przedszkoli 6 oddziałów i więcej. Do tej pory tygodniowy obowiązek wynosił 1 godz. natomiast teraz
proponujemy 5 godz. W poprzedniej uchwale nie było uwzględnione stanowisko wicedyrektora
przedszkola, ze względu na to że nie było tego stanowiska w statutach placówek. Uchwała została
poddana konsultacją i uzyskała pozytywne opinie nauczycielskich organizacji związkowych.
Radny Kamil Gąsior - pytanie dot. zniżek w przedszkolach z 1 godz. do 5. Czy planowane jest na
przyszły rok w arkuszach organizacyjnych stanowisko wicedyrektora?
Pani Katarzyna Kubica: jeszcze nie pracujemy nad arkuszami organizacyjnymi.
Radny Kamil Gąsior: ale pewne przygotowania już są?
Pani Katarzyna Kubica Tak. Na dzień dzisiejszy mamy już stanowisko wicedyrektora w przedszkolu
w Gołkowicach. Są spełnione dwie przesłanki do utworzenia tego stanowiska: liczebność oddziałów
i lokalizacja w dwóch rożnych miejscach. Ostateczne decyzje dot. struktury zatrudnienia jeszcze nie
zapadły.
Radny Zbigniew Gajek: mam prośbę o wyjaśnienie czy w §2 nie wkradła się pomyłka redakcyjna.
Ponieważ wymiar zajęć określonych w § 1 przysługuje również nauczycielom, którym powierzono
obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczycieli. Natomiast jest pytanie kogo oni zastępują?
dyrektorów czy nauczycieli?
Pani Katarzyna Kubica: to jest cytat z ustawy w „zastępstwie nauczycieli” dyrektor jest nauczycielem,
wicedyrektor jest nauczycielem, czyli mamy ogólnie nauczycieli.
Radny Zbigniew Gajek - w tytule uchwały mamy „a także nauczycieli którym powierzono obowiązki
kierownicze w zastępstwie”
Pani Katarzyna Kubica - dlatego że nie cytujemy całości ustawy. Tytuł uchwały ma być krótki.
Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, a także nauczycieli którym
powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie oraz doradców metodycznych w placówkach
oświatowych dla których Gmina Godów jest organem prowadzącym. Projekt Nr 28.
Wyniki głosowania:
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu:
ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
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Wyniki imienne: ZA (5) Łukasz Balcar, Kamil Gąsior, Michał Kuczak, Zygmunt Skupień, Stanisław
Tatarczyk
Komisja Edukacji, Kultury i Zdrowia:
ZA: 6, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne: ZA (6) Bogusław Dziędziel, Zbigniew Gajek, Kamil Gąsior, Krzysztof Kubica, Stanisław
Palowski, Teresa Ptak
NIEOBECNI (2) Paweł Klimek, Tomasz Nawrat
Komisja Mienia Komunalnego, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego
ZA: 4, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne: ZA (4) Krzysztof Kiermaszek, Krzysztof Kubica, Stanisław Palowski, Zygmunt Skupień
NIEOBECNI (1) Jacek Kołek

Komisje p o z y t y w n i e zaopiniowały powyższy projekt uchwały.
4) Projekt uchwały w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach
oświatowych dla których Gmina Godów jest organem prowadzącym w roku 2019. Projekt Nr 29.
Pani Katarzyna Kubica - projekt uchwały dotyczy środków, które gwarantuje Karta Nauczyciela na
doskonalenie zawodowe nauczycieli. Procent w ostatnich latach był zmienny, od 0,5 do 1%.
W omawianym projekcie jest stały procent 0,8% wysokości środków przeznaczonych na
wynagrodzenia dla nauczycieli. Daje to kwotę wskazaną w uchwale w poszczególnych jednostkach.
W rozmowach z związkami zawodowymi oraz dyrektorami jednostek oświatowych ustanowiono
podział: 25% środków z przeznaczeniem dla dyrektora i kadry kierowniczej natomiast pozostałe środki
przeznacza się na doskonalenie zawodowe zatrudnionych nauczycieli. Ustalono formy kształcenia
objęte dofinansowaniem, takie same jak względem roku 2018. Kwota dofinansowania nie więcej niż
700 zł za jeden semestr nauki. Natomiast specjalności, które zostały wypisane w § 6 dot. specjalności
w kierunku którym nauczyciele zamierzają się doskonalić lub kontynuować to co już rozpoczęli od
września roku 2018.
Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach
oświatowych dla których Gmina Godów jest organem prowadzącym w roku 2019. Projekt Nr 29.
Wyniki głosowania:
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu:
ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne: ZA (5) Łukasz Balcar, Kamil Gąsior, Michał Kuczak, Zygmunt Skupień, Stanisław
Tatarczyk
Komisja Edukacji, Kultury i Zdrowia:
ZA: 6, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne: ZA (6)Bogusław Dziędziel, Zbigniew Gajek, Kamil Gąsior, Krzysztof Kubica, Stanisław
Palowski, Teresa Ptak
NIEOBECNI (2) Paweł Klimek, Tomasz Nawrat
Komisja Mienia Komunalnego, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego
ZA: 4, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne: ZA (4) Krzysztof Kiermaszek, Krzysztof Kubica, Stanisław Palowski, Zygmunt Skupień
NIEOBECNI (1) Jacek Kołek

Komisje p o z y t y w n i e zaopiniowały powyższy projekt uchwały.
5) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Godów na 2019 rok.
Projekt Nr 30.
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Skarbnik Gminy Beata Kałusek- może nie będę cytowała szczegółowo zmian dokonanych po stronie
dochodów i wydatków bo jest to dość szczegółowo opisane. Jeśli rodzą się jakieś pytania to proszę
zadawać. Wzrósł deficyt budżetu gminy w związku z dokonanymi zamianami, jest to wzrost deficytu po
części majątkowej, wzrost ten jest bezpieczny jeżeli chodzi o zachowanie wskaźnika obsługi zadłużenia.
Przy omawianiu budżetu na 2019 rok wskazywałam, że jeżeli wydatki bieżące tego roku zwiększono o
kwotę 220 tyś to wskaźnik możliwości obsługi zadłużenia gminy w roku 2022 by się zrównał, jest to
sytuacja bardzo niebezpieczna w przypadku niewykonania dochodów bieżących. Sfinansowaniu
wzrostu deficytu posłużyły wolne środki, które wynikły z rozliczenia budżetu za rok poprzedni. W dniu
20.02.2019 r. dokonaliśmy ostatecznych rozliczeń w budżecie jednak na dzień sporządzenia projektu
budżetu, sprawozdania nie były gotowe. Kwotę można było przyjąć do budżetu gminy po stronie
przychodów, chociażby ze względu na to, że nie wykorzystaliśmy zaplanowanych wolnych środków już
wprowadzonych w przychodach roku 2018 a ustalonych na dzień 31.12.2017.
Radny Michał Kuczak - W tabeli pod pozycją 85295 jest zmniejszenie o 21.520,00. Z informacji wynika,
że są to pieniądze jakie nie przekaże gminie powiatowy urząd pracy na zatrudnienie osób na prace
społecznie użyteczne. Czy to znaczy że sołtysi nie będą mogli zatrudnić osób do prac społecznie
użytecznych czy będą musieli korzystać z budżetu który mają do dyspozycji sołtysi?
Pan Wójt - z uwagi na to, że nie ma bezrobocia w Polsce zostały okrojone środki na prace społecznie
użyteczne.
Sekretarz Gminy: otrzymaliśmy negatywną opinię na wniosek, który był skierowany do Urzędu Pracy,
ze względu braku środków na realizację tego zadania.
Pan Wójt jako uzupełnienie - sołtysi w tej chwili poszukują osób do zatrudnienia.
Radny Kamil Gąsior pytanie o rozliczenie budżetu. Ile zostało tych wolnych środków? Czy to jest ta
kwota która została wpisana czy kwota mniejsza?
Pani Skarbnik - ogółem suma wolnych środków na 31.12.2018 to kwota 7.198.795,41 z tych środków
kwota 2.094.600,94 jest już zaangażowana, pozostała kwota 5.104.194,47 kwota ta zostanie wstępnie,
jak sugerował Pan Wójt, przeznaczona na pomniejszenie tegorocznego kredytu, żeby obniżyć
zadłużenie gminy. Zamiast zaciągać kredyt w kwocie ponad 4.400.000,00 wprowadzić wolne środki po
stronie przychodów.
Radny Kamil Gąsior - czyli rozumiem że te ponad 5 mln wolnych środków zostaną zagospodarowane
na...
Pani Skarbnik - będzie podjęta decyzja przez Pana Wójta po analizie potrzeb bieżących tegorocznego
budżetu.
Radny Kamil Gąsior - Panie Wójcie czy pan ma już jakieś przemyślenia?
Pan Wójt - to nie jest akurat czas na dyskusję na co przeznaczymy te środki, myślę że to się należy
odrębnie spotkać. Nie przewidywałem, że w dniu dzisiejszym będziemy na ten temat rozmawiać.
Radny Kamil Gąsior - Panie Wójcie to już jest drugi wniosek, który przedstawiam a Pan i radni z Pana
strony mówią, że to nie jest miejsce gdzie można omówić pewne rzeczy. To proszę wskazać kiedy jest
takie miejsce gdzie możemy omówić takie rzeczy. Proszę wskazać datę i miejsce gdzie można będzie
omówić tematy związane z budżetem i inwestycjami na kolejne lata.
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Pan Wójt - myślę że taką datę ustalimy.
Radny Kamil Gąsior - dobrze, dziękuję.
Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Godów na 2019 rok.
Wyniki głosowania:
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu:
ZA: 4, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne: ZA (4) Łukasz Balcar, Michał Kuczak, Zygmunt Skupień, Stanisław Tatarczyk
PRZECIW (1) Kamil Gąsior
Komisja Edukacji, Kultury i Zdrowia:
ZA: 4, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne: ZA (4) Bogusław Dziędziel, Zbigniew Gajek, Krzysztof Kubica, Teresa Ptak
PRZECIW (1) Kamil Gąsior
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Stanisław Palowski
NIEOBECNI (2) Paweł Klimek, Tomasz Nawrat
Komisja Mienia Komunalnego, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego
ZA: 3, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne: ZA (3) Krzysztof Kiermaszek, Krzysztof Kubica, Zygmunt Skupień
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Stanisław Palowski
NIEOBECNI (1) Jacek Kołek

Komisje p o z y t y w n i e zaopiniowały powyższy projekt uchwały.
6) Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godów. Projekt Nr 31.
Pani Skarbnik - załącznik nr 1 jest został dostosowany do zmian wprowadzonych w budżecie uchwałą
zaopiniowana wcześniej. Dokonano także korekt przedsięwzięcia wieloletniego. Jak uchwalano
Wieloletnia Prognozę Finansową, w kwocie nakładów, znajdował się plan wydatków w roku 2018r.
Plan ten nie został w niektórych przypadkach w całości zrealizowany dlatego kwota ogółem została
zaktualizowana o wykonanie z roku 2018r., w związku z poniesieniem wydatków w roku bieżącym na
wykonanie audytu i analizy finansowej dla termomodernizacji budynku byłego ośrodka zdrowia
w Godowie, ze względu na to ze w latach wcześniejszych już został wykonany projekt na jego
przebudowę i termomodernizację. Zwiększono też nakłady w związku ze zmianami dokonanymi
w budżecie na zadanie: Rowerem po żelaznym szlaku a także projekt Poprawa jakości kształcenia
w Gminie Godów, który realizowany jest w szkole w Gołkowicach i Skrzyszowie (dochody unijne
związane z tym projektem wpłynęły w 100% w roku poprzednim).
Radny Kamil Gąsior - pozycja 1322 w WPF tj. budowa, przebudowa dróg, placów, chodników poprawa stanu dróg na terenie gminy. Kwota w tej pozycji różni się od kwoty z WPF jaką mamy do
analizy, która była zatwierdzona w styczniu. Ta różnica 1.400.000 to jest rozliczenie nakładów z roku
2018?
Pani Skarbnik - zostało uwzględnione wykonanie wydatków w roku poprzednim czyli obniżone
i uwzględnione w latach do 2019 do 2020.
Radny Kamil Gąsior. Ja rozumiem, ale te nakłady, limity w poszczególnych latach: 150 tys, 500 tyś, 500
tyś, 500 tys. to łącznie limit zobowiązań.
Pani Skarbnik – są to nakłady od 2012 do samego końca przeznaczone na drogi gminne, do końca
limitu ostatniego wskazanego czyli do 2022. Ostatnia forma „limit zobowiązań” są to kwoty które
poniesiemy w przyszłych latach.
Radny Kamil Gąsior - ja to wszystko rozumiem, chodzi mi tylko o różnicę między 13mln 600 a 15mln
która to różnica 1mln 400 wynika z rozliczenia w roku 2018.
Skarbnik: plus nakłady które są do poniesienia.
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Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godów.
Wyniki głosowania:
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu:
ZA: 4, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne: ZA (4) Łukasz Balcar, Michał Kuczak, Zygmunt Skupień, Stanisław Tatarczyk
PRZECIW (1) Kamil Gąsior
Komisja Edukacji, Kultury i Zdrowia:
ZA: 4, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne: ZA (4) Bogusław Dziędziel, Zbigniew Gajek, Krzysztof Kubica, Teresa Ptak
PRZECIW (1) Kamil Gąsior
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Stanisław Palowski
NIEOBECNI (2) Paweł Klimek, Tomasz Nawrat
Komisja Mienia Komunalnego, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego
ZA: 3, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne: ZA (3) Krzysztof Kiermaszek, Krzysztof Kubica, Zygmunt Skupień
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Stanisław Palowski
NIEOBECNI (1) Jacek Kołek

Komisje p o z y t y w n i e zaopiniowały powyższy projekt uchwały.
7) Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Projekt Nr 32.
Pan Zbigniew Prucnal – opracowany został projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, odbieranymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Gminy zobowiązane są objąć
systemem gospodarowania odpadami komunalnymi jedynie nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy. Zaproponowana w projekcie uchwały metoda ustalenia opłaty oraz wysokość stawki
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, to iloczyn liczby mieszkańców, zamieszkujących
daną nieruchomość oraz stawki opłaty. Spośród innych wariantów, takich jak ustalenie opłaty
w zależności od ilości zużywanej wody w gospodarstwie domowym lub naliczanie opłaty na podstawie
powierzchni lokalu mieszkaniowego, proponuje się metodę według ilości mieszkańców
zamieszkujących daną nieruchomość, która jest najbardziej zasadna, gdyż ilość powstających odpadów
na nieruchomości zależna jest przede wszystkich od liczby zamieszkujących na niej osób.
Zgodnie z przeprowadzoną analizą kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami
w Gminie Godów, gdzie uwzględniono przyszły koszt odbioru i zagospodarowania odpadów przez
firmę wywozową wyłonioną w drodze przetargu oraz koszty obsługi administracyjnej w latach 20192020, proponuje się przyjęcie nowych stawek za gospodarowanie odpadami w gminie Godów.
Z wyliczeń oszacowano wysokość stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są
zbierane i odbierane w sposób selektywny z nieruchomości zamieszkałych na poziomie 18,00 zł., gdzie
koszty kształtują się następująco:
- główny koszt finansowania systemu to wynagrodzenie dla firmy komunalnej w wysokości
200000,0 zł./miesiąc, co daje stawkę miesięczną dla jednego mieszkańca na poziomie 16,67 zł.,
- dodatkowe koszty funkcjonowania systemu w gminie to koszty pracownicze, oprogramowania
komputerowego, koszty administracyjne, koszty monitoringu, energii oraz modernizacji Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, koszt analizy gospodarki odpadami, koszt zakupu
kontenerów do miejsc publicznych i koszt realizacji zawiadomień w ramach bieżącego funkcjonowania
systemu. Suma tych kosztów stanowi dodatkowe 13,5 tys zł/miesiąc, co daje dodatkową stawkę
miesięczną dla jednego mieszkańca na poziomie 1,13 zł.
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- w analizie przyjęto ściągalność na poziomie 94%, co dodatkowo generuje koszt w wysokości 6,0
zł/miesiąc i dodatkową stawkę dla mieszkańca w wysokości 0,5 zł/miesiąc.
Łączna stawka wszystkich składowych wynosi 18,30 zł./miesiąc.
W roku 2018 gmina wypracowała nadwyżkę w wysokości 47321,69 zł., co powoduje pomniejszenie
końcowej stawki dla mieszkańca o 0,32 zł i w końcowym efekcie, otrzymujemy stawkę w wysokości
17,98 zł/miesiąc.
Podniesienie stawki podstawowej za brak segregacji odpadów będzie miało na celu zmobilizowanie
mieszkańców, którzy na dzień dzisiejszy, nie segregują odpadów do pełnego wywiązywania się
z ustaleń ustawy i realizację obowiązków mieszkańców w zakresie pełnej segregacji odpadów.
Wyliczenie stawki opłaty śmieciowej w przeliczeniu na mieszkańca stanowi załącznik nr 5 do protokołu
Radny Stanisław Tatrczyk - panie Kierowniku czy umowa została już podpisana?
Pan Zbigniew Prucnal – nie, umowa jeszcze nie jest podpisana, dzisiaj wynik przetargu był podany do
publicznej wiadomości i jest jeszcze 10 dni na odwołania.
Radny Stanisław Tatarczyk - sprawa kubłów: czy firma Eko-Glob zabierze kubły wypożyczone
mieszkańcom na zbieranie popiołu, a nowa firma dostarczy nowe?
Pan Zbigniew Prucnal: tak, chyba ze nowa firma odbierająca odpady dogada się z Eko-Globem.
Dostarczenie koszy na popiół jest wliczone w koszty.
Radny Stanisław Tatarczyk – z workami będzie tak samo?
Pan Zbigniew Prucnal - nie będzie miało znaczenia jakie worki z jakiej firmy. Odpady powinny być
odebrane również w workach z Eko-Globu.
Radny Stanisław Tatarczyk: czy zostały ustalone zasady i czy będą takie jakie były ustalone z firmą EkoGlob i czy harmonogram będzie nowy?
Pan Zbigniew Prucnal: harmonogram będzie nowy, staramy się dostosować do tego który był,
ponieważ mieszkańcy przyzwyczaili się do niego. Warunki odbioru odpadów zostały przyjęte uchwałą
Rady Gminy w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie.
Rady Stanisław Tatarczyk - a co z gabarytami?
Zastępca Wójta Tomasz Kasperuk - jedyna różnica to tylko taka, że gabaryty będą odbierane raz w
roku.
Pani Teresa Ptak: w jaki sposób mieszkańcy zostaną powiadomieni?
Radny Stanisław Tatarczyk: będzie to ujęte w harmonogramie.
Wójt Mariusz Adamczyk - nie doszło jeszcze do spotkania z firmą Komunalnik, szczegóły zostaną
omówione. Dopiero po podpisaniu umowy harmonogram zostanie ustalony, natomiast myślimy, że
gabaryty będą odbierane na przełomie maja/czerwca, to jest lepszy termin niż na jesień. Należy
również pamiętać, że można zawieść gabaryty w własnym zakresie na punkt selektywnej zbiórki
odpadów.
Przewodniczący Rady Gminy: w specyfikacji było zapisane 500kg
Zbigniew Prucnal Prucnal: specyfikacja była ustalana wg regulaminu utrzymania czystości i porządku.
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Radny Zygmunt Skupień: już wcześniej proszono o zmianę czasu otwarcia PSZOKu na więcej niż jeden
dzień, w wyliczeniu nie mogłem się doszukać tej możliwości.
Pan Zastępca Wójta - że regulamin utrzymania czystości i porządku został już zatwierdzony i na
podstawie tego regulaminu został przygotowany przetarg. Teraz nie możemy nic zwiększać.
Radny Zygmunt Skupień – Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajduje się przy byłej
kopalni 1 Maja. Czy Komunalnik również dysponuje tym PSZOKiem?
Pan Zastępca Wójta: jeszcze nie mamy podpisanej umowy. Jak umowa będzie podpisana wtedy
będziemy z firma rozmawiać. Na dzień dzisiejszy Panu nie odpowiem. Natomiast regulaminu tej chwili
zmienić nie możemy bo na tej podstawie był ogłoszony przetarg.
Radny Michał Kuczak: ja mam pytanie odnoście płatności za śmieci. Płatności są co kwartał.
Rozmawiałem z kilkoma mieszkańcami sołectwa i większość byłaby skłonna do płacenia miesięcznego.
Przy kwocie 18zł od mieszkańca przy 6 osobowej rodzinie to 100 zł miesięcznie takie obciążenia na
kwartał troszeczkę budżet rodziny obciąża. Czy jest tak możliwość?
Pan Wójt - Panie Radny to jest 3,5 tyś deklaracji czyli 10,5 tyś do obrobienia. Wiązało by się to
koniecznością zatrudnienia dodatkowej osoby która by to dodatkowo księgowała.
Pani Skarbnik - w referacie podatków i opłat jest zatrudniona osoba w wymiarze pełnego etatu
i zajmuje się odbieraniem deklaracji, dokonywaniem przypisu opłaty z deklaracji, zajmuje się
księgowaniem wpłat od każdego mieszkańca. Każdy mieszkaniec ma indywidualne konto bankowe. Po
zaksięgowaniu w okresach kwartalnych, weryfikujemy osoby zalegające, wysyłamy najpierw tzw.
miękkie przypomnienia w tej chwili wysyłając powiadomienia SMS dla tych którzy podali swój nr
telefonu, później wysyłamy oficjalne upomnienie. Prowadzimy również postępowanie egzekucyjne
w tym zakresie. Jeżeli dana osoba po taki przypomnieniu nie zapłaci przed wydaniem oficjalnego
upomnienia należy wystawić decyzje na zaległość podatkową. Po każdym kwartale jest ok 300 osób.
Wydanie decyzji na zaległości uruchamia całe postępowanie; wszczęcie, wypowiedzenie, decyzja,
uprawomocnienie decyzji, wystawimy upomnienie, jest upomnienie do zapłaty, wystawiamy tytuł
wykonawczy, kierujemy go do urzędu skarbowego. Jeżeli byłyby płatności co miesiąc to ja jako
kierownik tego referatu mówię wprost: na tym jednym etacie tego nie obrobimy. Zwiększając
zatrudnienie w tym zakresie wzrastają nam koszty systemu, które też należy uwzględnić w opłacie.
Trzeba spojrzeć na ten temat również z tej właśnie strony.
Radny Michał Kuczak - dziękuje pani Skarbnik za wyjaśnienie, jestem teraz w stanie wytłumaczyć
poszczególnym mieszkańcom, że wygenerowałoby to znaczne koszty a te koszty powinny być
przerzucone na opłatę. Dziękuję.
Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Wyniki głosowania:
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu:
ZA: 4, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne: ZA (4) Łukasz Balcar, Michał Kuczak, Zygmunt Skupień, Stanisław Tatarczyk
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Kamil Gąsior
Komisja Edukacji, Kultury i Zdrowia:
ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne: ZA (5) Bogusław Dziędziel, Zbigniew Gajek, Krzysztof Kubica, Stanisław Palowski,
Teresa Ptak
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Kamil Gąsior
NIEOBECNI (2) Paweł Klimek, Tomasz Nawrat
Komisja Mienia Komunalnego, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego
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ZA: 4, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne: ZA (4) Krzysztof Kiermaszek, Krzysztof Kubica, Stanisław Palowski, Zygmunt Skupień
NIEOBECNI (1) Jacek Kołek
4. Sprawy bieżące.
Prowadzący wspólne posiedzenie komisji Radny Stanisław Tatarczyk dalsze prowadzenie posiedzenia
wspólnego komisji przekazał na ręce Pana Wiceprzewodniczącego Zygmunt Skupień.
Radny Zygmunt Skupień: przechodzimy do spraw bieżących.
1 i 2). Pismo Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w sprawie sfinansowania zakupu sprzętu
medycznego oraz pismo Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach
i Wodzisławiu Ślaskim w sprawie udzielenia wsparcia finansowego. Pisma stanowią załącznik nr 6 i 7
do protokołu.
Pan Wójt - pismo wpłynęło w ubiegłym roku, postanowiliśmy że przesuniemy to na kolejny rok. Proszę
o nieodczytywanie ponownie tego pisma. Na konwencie Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast
Gmin Powiatu wodzisławskiego mieliśmy na ten temat rozmawiać (czy gminy planują udzielenie
wsparcia i w jakiej wysokości). Jeżeli chodzi o Szpital Chorób Płuc to jest kwota 2-3 tys zł ponieważ
było ustalone w zeszłym roku na konwencie, że nie będzie to kwota wnioskowana tj. 26 tys. Natomiast
jeżeli chodzi o szpital połączony Rydułtowy-Wodzisław duże wsparcie było udzielone w 2018 roku i nie
wiem czy tutaj będziemy deklarować jakiekolwiek dofinansowanie. Mówiliśmy, że nie wszystkie gminy
udzieliły. Dopiero jak kolejne gminy udzielą wsparcie szpitalowi powiatowemu w Wodzisławiu
zastanowimy się nad udzieleniem kolejnego wsparcia. Możemy to potraktować jako pozytywne
rozpatrzenie tego wniosku ale bez określenia kwoty i później po kolejnym konwencie przedstawiłbym
jakie tam ustalenia nastąpiły co gminy zamierzają z tymi pismami zrobić i w jakiej wysokości udzielić
wsparcia i przedstawić to na kolejnej sesji.
Radny Zygmunt Skupień: poczekajmy aż konwent zadecyduje ogółem i podjąć wniosek w przyszłości.
Pisma te są rozpatrzone pozytywnie.
3). Pismo LKS Gwiazda Skrzyszów w sprawie dokończenia budowy piłkochwytów oraz remontu płotu.
Pismo stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Pan Wójt – myślę, że ustosunkujemy się pozytywnie do tego wniosku ale nie na dzisiejszej komisji.
Przesuniemy ten temat z tego względu, że z klubów sportowych mamy więcej wniosków: projekt
oświetlenia na Łaziskach, projekt oświetlania na Godów oraz zakup bramek. Dopiero po rozliczeniu
2018 roku wnioski zostaną rozpatrywane. Wstępnie była mowa o piłkochwytach natomiast wiadomo,
że zakład rekultywacji i gospodarki wodnej nie pompuje wody w kierunku kopalń i ta rura z której było
podlewane boisko w Skrzyszowie jest już sucha. W związku z tym musimy się zastanowić czy
wykonamy przyłącze wodociągowe (chyba to w tym kierunku wstępnie pójdzie) czy wybudujemy
studnię głębinową do podlewania boiska. Kosz budowy takiej studni to ok 40 tys złotych. Płytę boiska
trzeba w jakiś sposób nawadniać. To jest temat, który trzeba później omówić w komplecie z wszystkimi
wnioskami z klubów sportowych.
4). Pismo Pani [*Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych*] w sprawie zamontowania dodatkowej lampy
oświetlenie w Gołkowicach. Pismo stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Radny Zygmunt Skupień - została już wysłana odpowiedź do adresata (temat zostanie rozpatrzony na
najbliższej Komisji Mienia (…)
Radny Krzysztof Kubica - czy ten temat był już rozpatrywany?
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Pan Zbigniew Prucnal - to jest nowy temat. Byłaby tam potrzeba postawienia słupa. Jest to
skrzyżowanie, oświetlenie jest co drugi słup ale słupy omijają te skrzyżowanie.
Pismo przekazano na wyjazdową Komisję Mienia (…)
5). Pismo Pana [*Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych*] w sprawie drogi w Godowie –
ul.Raszczykowiec - Pismo stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Pan Zbigniew Prucnal - jest to połączenie ul. Raszczykowiec z ul. Olszyńską i z tego połączenia
wykonanego w zeszłym roku jest odgałęzienie w kierunku działki Pana [*Wyłączenie jawności w zakresie danych
osobowych*] Koszt ok. 30 tys zł. W tej chwili jest tam miedza a rozpoczynają się budowy domów.
Wójt Mariusz Adamczyk - nie ulega wątpliwości że jest to droga którą przejęliśmy w zeszłym roku .
Musimy tą drogę wykonać, żeby była możliwość dojazdu.
Radny Krzysztof Kubica - czyli odpowiedź pozytywna?
Pan Wójt: z ramach możliwości finansowych na remont dróg, ale utwardzenie tylko kamieniem.
6). Pismo skierowane do wiadomości dot. poradni rehabilitacyjnej w Wodzisławiu Śląskim, Pismo
stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Radny Zygmunt Skupień zapytał, czy są jakieś pytania dot. tego pisma.
Radni żadnych pytań nie zgłosili.
Pan Przewodniczący Rady - Pani Kierownik Kubica zwróciłem się do pani z pytaniem, na ostatniej sesji
o informacje na temat wynagrodzeń nauczycieli w naszej gminie. Trochę odniosę się do tej informacji
która była podana w styczniu. Rozumiem, że zgodnie z art. 30 ustawy Karta Nauczyciela kwota 2920,20
zł to jest podstawa, nauczyciel kontraktowy 111% podstawy, nauczyciel mianowany 144%
i nauczyciel dyplomowany 184% których w Naszej Gminie jest prawie 99. Są to informacje
teoretyczne. Ja prosiłem o zarobki rzeczywiste: jakie jest najniższe a jakie najwyższe i taka informację
otrzymaliśmy. Dziękuję bardzo. Ilu nauczycielom musimy dopłacać, ilu nauczycieli nie zarabia tych
wymaganych 5tyś., czy subwencja jest wystarczająca na pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli
i czy z urzędu gminy musimy przeznaczać jakieś środki na wynagrodzenia?
Pani Katarzyna Kubica: kwoty bazowe każdego roku ustalane są w ustawie budżetowej. Ta kwota
bazowa to wynagrodzenie minimalne jakie musi osiągnąć nauczyciel stażysta natomiast te pozostałe
kwoty określone są tymi podwyższonymi procentami na poszczególnych stopniach awansu
zawodowego. Przepisy są tak skonstruowane, że minister właściwy ds. oświaty określa co roku
wysokość tych minimalnych wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.
Natomiast Rada Gminy uchwala w regulaminie wynagradzania składniki wynagrodzenia które
określone są tez w art. 30 ustawy Karta Nauczyciela w taki sposób aby nauczyciel osiągnął
poszczególne kwoty tego wynagrodzenia. Patrzą na te sprawozdanie wynika że kwota różnicy między
tym co nauczyciele zarobili a tym co powinni zarobić jest dodatnia. W związku z tym żadnemu
nauczycielowi nie dopłacamy tego dodatku uzupełniającego, ponieważ każdy z nich osiąga to
wynagrodzenie określone w ustawie. Biorąc po uwagę jaka wysokość jest wskazana w ustawie i kwotę
„nadpłaty”można sobie wyliczyć ile średnio w skali miesiąca ten nauczyciel otrzymał więcej niż
powinien.
Subwencja oświatowa, oprócz tego że ma wystarczać na wynagrodzenia nauczycieli to jeszcze ma
wystarczyć na doskonalenia, organizacje wczesnego wspomagania, nauczanie indywidualne itd. Pani
Skarbnik odpowie. Natomiast w Karcie Nauczyciela jest wskazane że wydatki związane
z wynagrodzeniami są zapisane w dochodach jst a nie tylko w samej subwencji.
Przewodniczący Rady Gminy - czy z budżetu gminy dopłacamy do wynagrodzeń nauczycieli.
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Pani Skarbnik: można sobie sprawdzić kwotę subwencji jest ogólnie dostępna, ze sprawozdań
z wykonania budżetu widać ile jest przeznaczonych środków na wynagrodzenia i pochodne oprócz
tego są tam świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski) w wydatkach statutowych znajduje
się także odpis na ZFŚS i osobno są środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Do wynagrodzeń
dopłacamy z innych środków niż subwencja oświatowa.
Radna Teresa Ptak – zwracam się z prośbą o podjęcie tematu dot. smogu panującego w naszej gminie.
Po konsultacyjni z dyrektorami szkół i przedszkoli dot. zakupu oczyszczaczy powietrza. Oczywiście Wójt
i Radni zadecydują czy środki finansowe na taki zakup znajdą się w tym roku lub będą zaplanowane w
roku budżetowym 2020. Chciałam tylko zauważyć że miasta takie jak Kraków podjęły już takie kroki i
zostały
wprowadzone
oczyszczacze
powietrza
do
szkół
specjalnych,
przedszkoli
i żłobków. Nie daleko nasze miasto Wodzisław również jest zainteresowane wprowadzeniem
oczyszczaczy powietrza. Każdemu wiadomo że ilość rodziców pracujących zdecydowanie jest duża,
dzieci przebywają w przedszkolach i w szkołach bardzo długo. Tym bardziej powinno nam zależeć na
tym aby dzieci przebywały w czystym powietrzu. Bardzo bym prosiła o odniesienie się tego tematu
i rozważenie tej kwestii.
Radny Kamil Gąsior - Panie Wójcie, Szanowna Rado popieram wniosek pani Teresy Ptak. W Gminie
Świerklany zakupiono oczyszczacze powietrza do przedszkoli i mogę przedstawić kwotowo ile taki
oczyszczacz kosztuje. Jeżeli mówimy o oczyszczaczu do 80 m2 to jest to kwota 2,5 tys zł, jeżeli mówimy
o oczyszczaczu do 120 m2 to jest to kwota 3 tys zł. Jak tu Pani Teresa wspomniała większość tych
dzieciaków wieku 2 do 6 lat przebywa więcej niż 5 godz. w tym przedszkolu więc można by
w czasie sezonu zimowego sprawić żeby te dzieci oddychały czystym powietrzem. Ostatnio udało mi
się wyczytać, że smog który u nas panuje w te ostatnie dni to tak jakbyśmy wypalili 17 papierosów
dziennie. Czyli nawet takie małe dziecko 2-3 letnie wdychając te zanieczyszczone powietrze to tak
jakby wypaliło 17 papierosów. Ja myślę że inicjatywa Pani Teresy jest bardzo dobra w tym zakresie.
Radny Stanisław Tatarczyk - w związku z inicjatywą Pani Teresy i Pana Kamila, oczywiście jest ona
bardzo pochlebna, zabrakło jednej rzeczy: skąd wziąć na to środki? Ogólna zasada jest taka że jeśli
proponuje się takie rzeczy to się mówi z czego się bierze pieniądze. To jest początek dyskusji.
Radna Teresa Ptak - wydaje mi się że można te oczyszczacze powietrza wprowadzać stopniowo. Od
czegoś trzeba zacząć. Ja nie mówię, że to ma być zrobione w tej chwili z tego budżetu ale można
zasiać sobie takiego bakcyla żeby znalazło się to w budżecie 2020 roku. Trzeba zacząć od czegoś bo
nasze powietrze nie będzie czystsze.
Wójt Mariusz Adamczyk - Szanowni Radni ostatnio temat oczyszczaczy powietrza pojawił się w
Wodzisławiu. Z tego co wiem to w Rydułtowach, dokonano analizy z uwagi na wydajność i skutki
merytoryczno-technicze. Proszę Referat Inwestycji (…) o rozeznanie jaki to jest koszt. Bo kupić
oczyszczacz po to żeby był, mija się to z celem. Ja słyszałem, że taki oczyszczacz do sali, aby spełniał
swoje funkcje to koszt rzędu 5 -6 tys zł, ale nie rozeznawałem tematu. Myślę, że też mamy wydatki
związane z niską emisją. Trzeba pamiętać, że szkoła w Gołkowicach nie przeszła termomodernizacji,
mówi się o budowie sali gimnastycznej w Skrbeńsku. Mamy projekt na budowę żłobka i
termomodernizacje przedszkola w Skrzyszowie. Mamy dużo projektów na wykonanie dróg, a
pamiętają państwo, że przesunęliśmy środki z dróg powiatowych na energię i nie mamy jeszcze na
dzień dzisiejszy nowych umów podpisanych za zmniejszone koszty energii. Na razie oczyszczaczy nie
będziemy kupować trzeba to rozeznać w praktyce jakby to wyglądało i zastanowić się o na odrębnym
posiedzeniu. Nie części radnych, ale wszystkich, bo nigdy nie były praktykowane oddzielne spotkania
radnych i omówić jaki i gdzie ulokować te oczyszczacze. Taki oczyszczacz na pewno każdemu by na
dobre wyszedł. W zeszłym roku mieliśmy wnioski w o klimatyzację np. do przedszkola w związku z tym
ja wiem, że takie inicjatywy są chwalebne i potrzebne. Natomiast musimy się zastanowić w jakim
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kierunku mamy iść. Musimy wybudować na pewno dodatkową klatkę schodowa w Łaziskach co
pociągnie za sobą koszty. W związku z tym musi to podlegać dyskusji. Natomiast tutaj Referat
Inwestycji przygotuje na następna komisje jakie byłyby koszty związane z zakupem oczyszczaczy
powietrza.
Radny Zygmunt Skupień - dziękuje za informację i popieram wniosek Pani Teresy. Proponuje żeby
zastanowić się do przyszłego roku. Smog na pewno nie zniknie w ciągu 5 lat naszej kadencji.
Radny Zygmunt Skupień zwrócił się z pytaniem w sprawie liderów przedsiębiorczości - kogo Wójt
wybrał na lidera przedsiębiorczości na 2019 rok.
Wójt Mariusz Adamczyk - w sumie nie wybrałem, wskazałem tylko propozycje, ze strony radnych
żadne propozycje nie padły więc cały czas myślę o firmie Brago, która zatrudnia dużo pracowników z
terenu naszej gminy, aktywnie współpracuje z organizacjami społecznymi z terenu gminy. Proszę o
informację czy tą nominację popieracie, żebym mógł propozycję złożyć właścicielowi.
Radny Zygmunt Skupień - mam propozycję na zgłoszenie firmy Beata Opiła, przejęła firmę po mamie,
która otrzymała tytuł lidera przedsiębiorczości. Proszę o rozważenie kandydatury firmy Beata Opiła.
Pan Przewodniczący Rady - zaproponowałem wydatkowanie tej nadwyżki i wolnych środków. Ten
temat powinna rozeznać Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu ona jest do tego powołana, ale
z udziałem radnych, którzy będą zainteresowani uczestnictwem w posiedzeniu Komisji Rozwoju (...).
Drugi temat - organizacyjny. Są głosy z waszej strony żeby odmiennie zrobić komisję w poniedziałki
a sesję w czwartki. Proszę się wypowiedzieć. Tak było w poprzednich kadencjach i tak zostało
przeniesione na obecną kadencję. Za zmianą przemawia fakt, że w poniedziałki pracownicy Urzędu
Gminy pracują do godz. 17.00.
Radny Kamil Gąsior - wydaje mi się, że na komisjach więcej rzeczy się dzieje, są dłuższe niż sesje, że
pracownicy Gminy muszą w nich uczestniczyć.
Przewodniczący Rady Gminy - rozumiem, że przemawiają przesłanki za zmianą nie związane z pracą
zawodową.
Radny Kamil Gąsior - chodzi mi o pracowników, oni w czwartek pracują do godz. 15.00 a komisje są
dłuższe niż sesje. ok 2 godz. a sesje kończą się szybciej.
Przewodniczący Rady Gminy - nie chciałby wchodzić w kompetencje wójta, bo to on jest
kierownikiem tej jednostki organizacyjnej.
Wójt Mariusz Adamczyk - to jest wola rady kiedy chcecie się spotykać.
Przewodniczący Rady Gminy - poniedziałek i czwartek zostaje ale chodzi o to czy komisje
w poniedziałki, a sesje w czwartki?
Radny Stanisław Tatarczyk - od 12 lat jesteśmy przyzwyczajeni do takiego systemu i tak jest na pewno
wydajnie.
Przewodniczący Rady Gminy – Radny Kamil Gąsior zgłosił taki wniosek i proszę się do niego odnieść.
Wójt Mariusz Adamczyk - w czwartki jest sesja powiatowa.
Sekretarz Brygida Dobisz – odniosę się do propozycji zmiany dni posiedzeń Rady. Dziękuję w imieniu
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pracowników za troskę. Wniosek wymaga spokojnego przeanalizowania.
Radny Zbigniew Gajek - mam propozycje żeby zostawić to tak jak jest. W poniedziałki urząd jest czynny
do 17 dla petentów i jeżeli mielibyśmy wspólne posiedzenie komisji to petent nie miałby możliwości
spotkania się z tym kierownikiem.
Radny Kamil Gąsior - Panie Radny na sesji też tak jest.
Radny Bogusław Dziędziel - dajcie zastanowić się urzędnikom.
Przewodniczący Rady Gminy -odłożymy ten temat do poniedziałku. W poniedziałek jest sesja
zapraszam wszystkich na 15 i ten temat omówimy.
Radny Kamil Gąsior jeszcze mam głos do pana radnego Tatarczyka odnośnie pieniędzy. Pani Skarbnik
mówiła tu o wolnych środkach w wysokości 5 mln, więc wydaje mi się że wolne środki można
zainwestować w oczyszczacze powietrza. Będę bronił tego żeby te oczyszczacze wprowadzić do
przedszkoli. Może systematycznie. Po jednym dwa oczyszczacze w danym roku. To lepiej żeby dzieciaki
w okresie smogu, tam gdzie przekroczenie jest ponad 1000% oddychały powietrzem zanieczyszczonym
w czasie przebywaniu w przedszkolu? Tak panie radny? I wypalały 17 papierosów? Wydaje mi się że
inicjatywa jest dobra i środki można znaleźć. Są pieniądze na ścieżkę rowerową i na zakup oczyszczaczy
również można znaleźć.
Radny Stanisław Tatarczyk - na samy początku umówiliśmy się między sobą, że takie tematy będą
tematem Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, na wspólną komisję wyjdą projekty.
W momencie zakończenia komisji Pan łamie te zasady. Nie powinno tak być. Ustalimy termin
spotkamy, zaproponujemy, żeby było wiadomo czego szukać. A nie tak ni stąd ni zowąd.
Nie będziemy się kłócić.
Radny Kamil Gąsior - ja się tylko odniosłem Panie radny skąd wziąć pieniądze, to była odpowiedź na
Pana pytanie odnośnie oczyszczaczy. Dziękuję.
Radny Stanisław Tatarczyk - to ja też Panu odpowiadam, że na tym naszym spotkaniu Komisji
Budżetowej spróbujemy te pieniążki znaleźć.
Radny Stanisław Palowski – pytanie z zupełnie innej beczki żeby ochłodzić atmosferę. Chciałbym
zapytać jaka jest gwarancja na wykonanie nowej drogi – ul. Piotrowickiej w Skrbeńsku ponieważ po
zimie już występują spękania przy niektórych studzienkach kanalizacyjnych. Jest też to temat na nasza
wyjazdowa komisję mienia. Natomiast już to sygnalizuję – przy kilku studzienkach asfalt zaczyna
pękać. Jest to droga powiatowa.
Wójt Mariusz Adamczyk - zgłosimy ten temat do PZD ponieważ żadne uwagi do nas nie wpłynęły, nikt
tego wcześniej nie zgłaszał. Po zimie powiat będzie robił przegląd dróg.
Radny Stanisław Palowski - jedna z tych studzienek jest w pobliżu mojej posesji. Mógłby Wójt
z Sołtysem przejść i spisać w pobliżu których posesji spękania występują.
Radny Stanisław Tatarczyk - dziękuje wszystkim za obecność i dyskusję.
Wójt Mariusz Adamczyk– sygnalizowałem, że z Subregionu Zachodniego wyszło pismo do
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w sprawie projektu „Czyste Powietrze” o utworzenie
dodatkowego punktu przyjmowania wniosków. Pismo jest pozytywnie zaopiniowane. Nie wiemy czy
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będzie to jeden czy więcej punktów ale najprawdopodobniej na razie jeden zlokalizowany w Rybniku i
tam będzie można składać wnioski.
Jesteśmy w trakcie sporu zbiorowego ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego. W tej chwili jesteśmy
w trakcie mediacji. Możemy się spodziewać strajku nauczycieli i to w okresach egzaminów
gimnazjalnych i matu - możemy spodziewać się utrudnień w trakcie prowadzenia tych egzaminów. Nie
będę mówił o co w sporze chodzi bo wszyscy doskonale wiemy z publikacji medialnych.
Wpłynęło pismo z Polskich Kolei Państwowych na temat rewitalizacji linii kolejowej - PKP nie przekaże
gruntów (Wójt odczytał pismo). Pismo stanowi załącznik nr 12 do protokołu. Urząd Gminy wystąpił o
przekazanie samej linii kolejowej tak gdzie miała by przebiegać ścieżka rowerowa: w okolicy ul. 1 Maja
w kierunku ul. Olszyńskiej gdzie można by było zjeżdżać w kierunku ul. Młyńskiej w stronę odcinka
który będziemy budować. W porozumieniu z gminami Jastrzębie-Zdrój i Zebrzydowice rozstrzygamy
przetarg i będziemy budować na terenie naszych własności. Nie wiem czy będziemy na temat tego
pisma dyskutować? Czy ktoś w PKP zrobił analizę techniczną i finansową. Wydaje mi się, że nie. Z
mojego punktu widzenia traktuję decyzję o odbudowie linii kolejowej trochę to jako fikcyjną
Po zakończeniu wspólnego posiedzenia komisji proszę radnych o pozostanie.
Prowadzący posiedzenie komisji podziękował za przygotowanie posiedzenia i poprosił członków
komisji budżetu o zastanowienie się nad terminem spotkania w celu omówienia propozycji Radnego
Kamila Gąsior i Radnej Teresy Ptak.
Pan Zastępca Wójta Tomasz Kasperuk - takie spotkanie może być w kwietniu lub w maju.
Radny Stanisław Tatarczyk: można by takie spotkanie zrobić od razu po sesji w poniedziałek.
Radni nie wyrazili chęci spotkania.
Radny Stanisław Tatarczyk - w poniedziałek zastanowimy się nad terminem.
7). Tematy z planu pracy Komisji Edukacji, Kultury i Zdrowia:
– Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach
awansu zawodowego w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Gmina
Godów za rok 2018. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
– Pozyskiwanie środków zewnętrznych w placówkach oświatowych w 2018 roku. Informacja
stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Radni elektronicznie otrzymali informacje dotyczące powyższych tematów. Nie podjęli dyskusji
w powyższych sprawach.
Po wyczerpaniu wszystkich punktów z porządku obrad o godz. 17.30 prowadzący obrady zamknął
wspólne posiedzenie Komisji.

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Zdrowia
(-) Bogusław Dziędziel
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Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
(-) Stanisław Tatarczyk
Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego,
Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego
(-) Krzysztof Kubica

Protokołowała: A. Mitko
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl
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