Rada Gminy Godów Wspólne posiedzenie:
Komisji Edukacji, Kultury i Zdrowia, Komisji Mienia Komunalnego, Ochrony Środowiska i
Bezpieczeństwa Publicznego, Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

Protokół nr 5/2019
z dnia 25 kwietnia 2019
Obrady rozpoczęto 25 kwietnia 2019 o godz. 15:00, a zakończono o godz. 17.05 tego samego dnia.
1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie kworum
Komisja Mienia Komunalnego, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego – 5 członków.
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – 5 członków.
Komisja Edukacji, Kultury i Zdrowia – 8 członków.
oraz
Przewodniczący Rady Gminy - Antoni Tomas
Posiedzeniu przewodniczył Radny Stanisław Tatarczyk
Gospodarczego i Budżetu, stwierdził prawomocność obrad.

Przewodniczący

Komisji

Rozwoju

Spoza grona radnych w posiedzeniu udział wzięli:
1. Pan Mariusz Adamczyk
- Wójt Gminy Godów
2. Pan Tomasz Kasperuk
- Z-ca Wójta
3. Pani Beata Kałusek
- Skarbnik Gminy
4. Pani Katarzyna Kubica
- Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Polityki Społecznej,
5. Pani Katarzyna Skrobak
- Kierownik Referatu Funduszy Zewnętrznych i Zamówień
Publicznych,
6. 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.
Prowadzący wspólne posiedzenie komisji powiedział, że członkowie komisji otrzymali zawiadomienie
o posiedzeniu Komisji wraz z dołączonym porządkiem obrad i projektami uchwał będącymi tematem
VII sesji Rady Gminy Godów. Przedstawił porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie kworum.
2. Wyrażenie opinii do projektów uchwał będących tematem obrad VII sesji Rady Gminy Godów:
1) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Godów na 2019
rok. Projekt Nr 42 – przygotowała Pani Skarbnik
2) Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godów. Projekt Nr
43 – przygotowała Pani Skarbnik
3) Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania
„Ograniczenie Niskiej Emisji na terenie Gminy Godów w 2019 r.” Projekt Nr 44 – przygotowała
Pani Skarbnik.
4) Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków
budżetu Gminy Godów z zakresu ochrony środowiska. Projekt Nr 45 – przygotowała Pani
Mariola Lipus.
3. Sprawy bieżące
Komisje biorące udział we wspólnym powiedzeniu nie wniosły uwag. Przystąpiono do realizacji
porządku posiedzenia.
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2. Wyrażenie opinii do projektów uchwał będących tematem obrad VII sesji Rady Gminy Godów:
1) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Godów na 2019 rok.
Projekt Nr 42 – przygotowała Pani Skarbnik
Skarbnik Beata Kałusek – zmiana jest niewielka dokonana na podstawie złożonych wniosków. Po
stronie dochodów i wydatków przyjmujemy tę samą kwotę. Środki te pozyskał Zespół SzkolnoPrzedszkolny w Skrbeńsku w ramach Funduszy Naturalnej Energii, z przeznaczeniem na zadania
proekologiczne, które będzie realizowała na swoim terenie. Wniosek wpłynął również z Referatu
Funduszy (…) z oszczędności, które powstały na rachunku projektu Synergia, przenosimy środki na
organizację imprez kulturalnych organizowanych przez Urząd Gminy.
Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Godów na 2019 rok.
Projekt Nr 42 – przygotowała Pani Skarbnik.
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: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne: ZA (8) Bogusław Dziędziel, Zbigniew Gajek, Kamil Gąsior, Paweł Klimek, Krzysztof
Kubica, Tomasz Nawrat, Stanisław Palowski, Teresa Ptak
Komisja Mienia Komunalnego, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego
ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne: ZA (5) Krzysztof Kiermaszek, Jacek Kołek, Krzysztof Kubica, Stanisław Palowski,
Zygmunt Skupień
Komisje p o z y t y w n i e zaopiniowały powyższy projekt uchwały.
2) Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godów. Projekt Nr 43 –
przygotowała Pani Skarbnik
Skarbnik Beata Kałusek - zmiana w WPF wynika ze zmian dokonanych w budżecie. Trzeba było
dostosować załącznik tak aby kwoty dochodów i wydatków były zgodne z dokonanymi zmianami.
W załączniku przedsięwzięć wieloletnich w projekcie Synergia dokonano zmiany w związku ze
zmniejszeniem wydatków tego roku.
Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godów. Projekt Nr 43 –
przygotowała Pani Skarbnik.
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
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Komisja Edukacji, Kultury i Zdrowia
ZA: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne: ZA (8) Bogusław Dziędziel, Zbigniew Gajek, Kamil Gąsior, Paweł Klimek, Krzysztof
Kubica, Tomasz Nawrat, Stanisław Palowski, Teresa Ptak
Komisja Mienia Komunalnego, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego
ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne: ZA (5) Krzysztof Kiermaszek, Jacek Kołek, Krzysztof Kubica, Stanisław Palowski,
Zygmunt Skupień
Komisje p o z y t y w n i e zaopiniowały powyższy projekt uchwały.
3) Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania „Ograniczenie
Niskiej Emisji na terenie Gminy Godów w 2019 r.” Projekt Nr 44 – przygotowała Pani Skarbnik.
Skarbnik Beata Kałusek – aby można było zaciągnąć pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska na zadania proekologiczne, polegające na wymianie pieców, trzeba podjąć uchwałę
w zakresie zaciągnięcia pożyczki. Uchwała wraz z załącznikami będzie przesłana do RIO w celu wydania
opinii o możliwości spłaty zadłużenia wynikającego z tej pożyczki ze środków budżetu gminy.
Po otrzymaniu pozytywnej opinii będzie możliwe zawarcie umowy na udzielenie pożyczki WFOŚiGW.
Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania „Ograniczenie
Niskiej Emisji na terenie Gminy Godów w 2019 r.” Projekt Nr 44 – przygotowała Pani Skarbnik.
Wyniki głosowania
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne: ZA (5) Krzysztof Kiermaszek, Jacek Kołek, Krzysztof Kubica, Stanisław Palowski,
Zygmunt Skupień
Komisja Edukacji, Kultury i Zdrowia
ZA: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne: ZA (8) Bogusław Dziędziel, Zbigniew Gajek, Kamil Gąsior, Paweł Klimek, Krzysztof
Kubica, Tomasz Nawrat, Stanisław Palowski, Teresa Ptak
Komisja Mienia Komunalnego, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego
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
Komisje p o z y t y w n i e zaopiniowały powyższy projekt uchwały.
4) Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu
Gminy Godów z zakresu ochrony środowiska. Projekt Nr 45 – przygotowała Pani Mariola Lipus.
Zbigniew Prucnal - Kierownik Referatu Inwestycji (…) Regulamin udzielania dotacji ze środków budżetu
gminnego głównie na program ograniczania Niskiej Emisji czyli wymianę kotłów domyka się
w 5 listach:
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Lista nr 1 wymiana tradycyjnych kotłów węglowych na kotły gazowe z pierwszeństwem dla osób
zadeklarowanych w ubiegłym roku (68 deklaracji na gaz),
Lista nr 2 wymiana tradycyjnych kotłów węglowych na kotły gazowe przez osoby, które w deklaracji
zaznaczyły opcję wymiany na inne niż gaz,
Lista nr 3 Uzupełniający nabór wniosków dla osób, które nie składały deklaracji a są zainteresowanie
wymianą tradycyjnego kotła węglowego na kocioł gazowy,
Lista nr 4 wariant uzupełniający – dofinansowanie wymiany tradycyjnego kotła węglowego na kocioł
opalany biomasą lub kocioł węglowy ekologiczny z pierwszeństwem dla kotłów opalanych biomasą,
Lista nr 5 przy realizacji wariantu uzupełniającego z opcją wymiany tradycyjnego kotła węglowego na
kocioł ekologiczny przeprowadzone będzie losowanie.
Katarzyna Skrobak – Kierownik Referatu Funduszy (…) dodała, może się zdarzyć że mieszkańcy zaczną
składać rezygnacje ponieważ wiele z tych osób, które zadeklarowały wymianę na gaz nie ma
świadomości, że trzeba wykonać projekt i złożyć wniosek o wydanie decyzji – pozwolenia na budowę
przed rozpoczęciem inwestycji.
Radny Bogusław Dziędziel zapytał czy na przyszły rok zmienią się standardy, czy będą te przyjęte
w tym roku?
Katarzyna Skrobak – Kierownik Referatu Funduszy (…) - wyjaśniła, że deklaracje były zbierane na dwa
kolejne lata (2019, 2020) i jest już lista na przyszły rok. Postępowanie będzie się odbywać w ten sam
sposób. W każdej chwili zmiany do programu można wprowadzić.
Przewodniczący Komisji Mienia (…) Krzysztof Kubica dopytał, że jeśli ktoś wypadnie z listy, zostanie
10 miejsc, w pierwszej kolejności wchodzą osoby, które zmienią deklaracje z węgla na gaz, w drugiej
kolejności mieszkańcy z listy rezerwowej. Osoby, które zadeklarowały się na 2019 a nie zostały ujęte
czy one z automatu przechodzą na 2020?
Katarzyna Skrobak – Kierownik Referatu Funduszy (…) tak przechodzą na 2020 rok.
Przewodniczący Antoni Tomas dodał, że regulamin jest bardzo mocny i odważny, ponieważ żadna
gmina i miasto ościenne nie wprowadziło tak ostro wymiany pieca z węglowego na gazowy. Jesteśmy
jedyni. Zwrócił się do Wójta: żeby później nie mówić, że „to radni” to jest nasze wspólne działanie.
Spotkałem się z ogromnym negatywnym skutkiem, ludzie chcą nadal używać pieców węglowych
5 klasy. Natomiast ktoś mówił, że to Rada tak zdecydowała. Wszyscy zdecydowaliśmy: radni
i pracownicy.
Wójt Mariusz Adamczyk odpowiedział, że na każdym zebraniu wiejskim mówiłem, że propozycja
została uzgodniona z radą i również do tego się przyznaję, ponieważ największy efekt ekologiczny
uzyskuje się przy wymianie węgiel na gaz. Jeżeli jest tyle chętnych do przejścia na gaz to należy
dotować te inwestycje, dzięki którym uzyskamy najlepszy efekt ekologiczny.
Radny Kamil Gąsior zapytał o składanie wniosków do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Katarzyna Skrobak – Kierownik Referatu Funduszy (…) wyjaśniła, że wniosek jest już złożony zgodnie
z przyjętą na ostatniej sesji uchwałą PONE. Nie ma pewności że założony efekt rzeczowy zostanie
osiągnięty. Wniosek złożony w taki sposób, że dotujemy wymianę 50 pieców na gaz i 20 na pelet.
To jest minimalny, jaki nakazuje nam WFOŚiGW efekt ekologiczny. A jedynie będziemy musieli zmienić
efekt rzeczowy. Bo jeżeli założyliśmy więcej kotłów węglowych to wtedy mamy nieosiągnięty efekt
ekologiczny, a to się wiąże z karami (mniejszy procent umorzenia pożyczek). Efekt rzeczowy możemy
zweryfikować po realizacji całego programu.
Przewodniczący Antoni Tomas zapytał, czy te 11 gmin, które wprowadziły wymianę z węglowego na
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węglowy, nie realizuje tego wskaźnika i nie dostana dotacji z WFOŚ?
Katarzyna Skrobak – Kierownik Referatu Funduszy (…) każdy podpisuje umowę, składając wniosek na
konkretne działanie. Jeżeli Gmina Godów złożyła by wniosek na 70 pieców węglowych i zrealizowałoby
70 pieców węglowych to dofinansowanie otrzymamy. My musimy zrealizować efekt ekologiczny
i gdybyśmy zawnioskowali wymianę na kotły gazowe a ktoś by wypadł, co jest prawdopodobne, to
wtedy spada nam efekt ekologiczny Najwyższy jest przy kotłach gazowych. Jesteśmy po bezpiecznej
stronie, że ten minimalny efekt spełniamy.
Wiceprzewodniczący Zygmunt Skupień – poprzednio był zapis, że jeżeli inwestor zrezygnuje z udziału
w programie to czy będzie objęty karencją. Nie widzę tego w tym regulaminie.
Katarzyna Skrobak – Kierownik Referatu Funduszy (…) - zapis ten znajduje się w §7 pkt 6.
Wiceprzewodniczący Zygmunt Skupień zapytał, czy osoby, które złożyły na gaz na 2020 mogą złożyć na
2021?
Katarzyna Skrobak – Kierownik Referatu Funduszy (…) kolejny nabór będzie ogłoszony, do 2020 mamy
program który realizujemy. Zostanie jeszcze określone na jakie lata będzie ten program. Dużo
mieszkańców korzysta z innych programów np. Czyste Powietrze, dlatego na bieżąco trzeba
rozeznawać potrzeby.
Wiceprzewodniczący Zygmunt Skupień zapytał jak to będzie wyglądać z obiektami gminnymi, które
mają piece węglowe?
Wójt Mariusz Adamczyk – systematycznie prowadzimy wymiany kotłów, uzależnione jest to od
możliwości finansowych. Będzie wymieniony piec na Podbuczu (sklep), w Łaziskach (Ośrodek Zdrowia),
Godów (remiza OSP, stare przedszkole i Ośrodek Kultury), Skrbeńsko (Ośrodek Kultury). Wniosek
złożony jest na wymianę pieca węglowego na gazowy w budynku dawnego Ośrodka Zdrowia w
Godowie. Czekają na wymianę SP Gołkowice i Przedszkole Skrzyszów. Do szkoły w Gołkowicach zastał
dostarczony, celem przetestowania, sorbent, dym zmienił się na biały. Sadze zostały wypalone. Trzeba
dodać 50 kg sorbetu na 1 t. węgla. Koszt 8 tyś zł.
Wiceprzewodniczący Zygmunt Skupień dodał, że z każdego miejsca w Skrzyszowie widać przedszkole,
jak komin zakopci to daje świadectwo o naszym podejściu do problemu.
Wójt Mariusz Adamczyk oświadczył, że w przedszkolu w Skrzyszowie zostanie zastosowany sorbent.
Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu
Gminy Godów z zakresu ochrony środowiska. Projekt Nr 45 – przygotowała Pani Mariola Lipus.
Wyniki głosowania
Komisja Mienia Komunalnego, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego
ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne: ZA (5) Krzysztof Kiermaszek, Jacek Kołek, Krzysztof Kubica, Stanisław Palowski,
Zygmunt Skupień
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
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ZA: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne: ZA (8) Bogusław Dziędziel, Zbigniew Gajek, Kamil Gąsior, Paweł Klimek, Krzysztof
Kubica, Tomasz Nawrat, Stanisław Palowski, Teresa Ptak
Komisje p o z y t y w n i e zaopiniowały powyższy projekt uchwały.
Prowadzący wspólne posiedzenie komisji Radny Stanisław Tatarczyk przekazał
Wiceprzewodniczącemu Zygmuntowi Skupień w celu dalszego prowadzenia posiedzenia.

głos

3. Sprawy bieżące.
a) Pisma do zaopiniowania przez Komisję Mienia Komunalnego(...)
1) Nieodpłatne przekazanie gruntu Gołkowice, ul. Sobieskiego działki o nr: 514/8, 416/8, 155/8,
472/8, 156/8, 414/8 Pismo stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Mienia (…) Krzysztof Kubica było ustalone, że wstrzymamy chwilowo przejęcia
nieruchomości, aż dokończymy budowę dróg już przejętych. Jak widzieliśmy na wyjazdowym
posiedzeniu komisji mienia jest tego bardzo dużo. Trzeba być konsekwentnym. Na chwilę obecną
wstrzymujemy te przejęcia.
Wójt Mariusz Adamczyk dodał, że plusem jest to, że wszystkie osoby, które widnieją w planie
zagospodarowania się podpisały po wnioskiem i wyraziły zgodę na budowę na zakończeniu tej drogi
placu manewrowego do nawracania śmieciarek. Proponuję odpowiedź nie negatywną ale zawieszoną
w czasie. W przyszłości ta droga będzie przejęta, niech dokonają podziału nieruchomości, żeby ta
droga była wydzielona. Po okresie np. 2 lat do tematu się powróci. Zamykamy przejęcia na okres 2 lat.
Zastępca Wójta Tomasz Kasperuk – jeżeli zgodzimy się jednemu to drugiemu też trzeba będzie, jeżeli
wstrzymamy to do odwołania, nie możemy robić wyjątków.
Wiceprzewodniczący Zygmunt Skupień należałoby przyjąć stanowisko, np. na okres 3 lat
wstrzymujemy przejęcia nieruchomości. W piśmie zawrzeć, że wolą Rady droga będzie przejęta po
tym okresie.
Przewodniczący Antoni Tomas zaproponował, żeby Komisja Mienia podjęła stanowisko, że do końca
2021 r nie będą realizowanie przejęcia nieruchomości pod drogę. Stanowisko to będzie podstawą do
udzielania odpowiedzi na wpływające kolejne wnioski.
Przewodniczący Komisji Mienia (…) Krzysztof Kubica – po zakończeniu budowy (inwestycji) już
przejętych dróg, będziemy przejmować kolejne do realizacji.
Stanowisko Komisji Mienia (..)
- zostają wstrzymane wszelkie przejęcia nieruchomości
z przeznaczeniem pod drogę do roku 2021. Wniosek zostaje rozpatrzony pozytywnie, ale jego
realizacja nastąpi po 2021r.
Głosowano w sprawie: Kto jest za aby do końca 2021 r. wstrzymać się z przejmowanie gruntów
z przeznaczeniem za drogi?
Wyniki głosowania Komisja Mienia Komunalnego (...)
ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne: ZA (5) Krzysztof Kiermaszek, Jacek Kołek, Krzysztof Kubica, Stanisław Palowski,
Zygmunt Skupień
2) Prośba o umożliwienie nabycia nieruchomości gruntowej - Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej
i Rekultywacji. Pismo stanowi załącznik nr 6 do protokołu
Kierownik Referatu Inwestycji (…) Zbigniew Prucnal wyjaśnił, że PGWiR zwróciło się o przekazanie
budynku byłej przepompowni wraz z gruntem. Przekazanie musi nastąpić w drodze sprzedaży po
dokonaniu wyceny.
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Wiceprzewodniczący Zygmunt Skupień zapytał, czy jest możliwe wykorzystanie gruntu w inny sposób.
Wójt Mariusz Adamczyk wyjaśnił, że są to tereny zalewowe, po pozytywnym zaopiniowaniu, zostanie
wszczęta procedura sprzedaży.
Głosowano w sprawie:
Prośba o umożliwienie nabycia nieruchomości gruntowej - Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej
i Rekultywacji.
Wyniki głosowania Komisja Mienia Komunalnego (...)
ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne: ZA (5) Krzysztof Kiermaszek, Jacek Kołek, Krzysztof Kubica, Stanisław Palowski,
Zygmunt Skupień
Komisja Mienia Komunalnego (…) w obecności 5 członków komisji pozytywnie zaopiniowała wniosek
dot. nabycia nieruchomości gruntowej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji.
3) Prośba o możliwość nabycia nieruchomości - ul. Kopernika w Godowie - R. Krzyżok Pismo stanowi
załącznik nr 7 do protokołu
Kierownik Referatu Inwestycji (…) Zbigniew Prucnal przedstawił sytuację tej działki i wskazał gdzie się
znajduje.
Wójt Mariusz Adamczyk rozważał czy nieruchomość jest niezbędna gminie.
Głosowano w sprawie Komisja Mienia Komunalnego (...):
Prośba o możliwość nabycia nieruchomości - ul. Kopernika w Godowie - R. Krzyżok.
Wyniki głosowania
ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (5) Krzysztof Kiermaszek, Jacek Kołek, Krzysztof Kubica, Stanisław Palowski, Zygmunt Skupień
Komisja Mienia Komunalnego (…) w obecności 5 członków komisji pozytywnie zaopiniowała wniosek
dot. nabycia nieruchomości - ul. Kopernika w Godowie.
4) Prośba o wyrażenie zgody na przejęcie nieruchomości - A i M Myśliwiec Krostoszowice Pismo
stanowi załącznik nr 8 do protokołu
Wójt Mariusz Adamczyk wyjaśnił, że jest to prywatna droga biegnąca wprost do bramy.
Głosowano w sprawie Komisja Mienia Komunalnego (...):
Prośba o wyrażenie zgody na przejęcie nieruchomości - A i M Myśliwiec Krostoszowice.
Wyniki głosowania
ZA: 0, PRZECIW: 5, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne: PRZECIW (5) Krzysztof Kiermaszek, Jacek Kołek, Krzysztof Kubica, Stanisław Palowski,
Zygmunt Skupień
Komisja Mienia Komunalnego (…) w obecności 5 członków komisji negatywnie zaopiniowała wniosek
dot. przejęcia nieruchomości.
b) Pisma "do omówienia"
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Pismo z prośbą o wsparcie materialne stanicy obozowej Hufca Ziemi Wodzisławskiej. Pismo stanowi
załącznik nr 9 do protokołu.
Wójt Mariusz Adamczyk wyjaśnił, że do tej pory pomoc miała charakter materialny (zakup materiałów
– kwota ok 2 tyś zł). Teren jest własnością Hufca Katowice pod zarządem Hufca Ziemi Wodzisławskiej.
Budynek jest w bardzo złym stanie technicznym. Komisje pozytywnie przychyliły się do wniosku.
Kwota dotacji zostanie ustalona.
Pismo w sprawie wykonania nawierzchni parkingu przy SP Krostoszowice. Pismo stanowi załącznik nr
10 do protokołu
Wójt Mariusz Adamczyk wyjaśnił, że wykonanie tej nawierzchni to koszt ok 100 tys zł. Zaproponował,
aby część wydatków pokryć z funduszu sołeckiego.
Radny Kamil Gąsior – „zrobiłem analizę wydatków inwestycyjnych za okres ostatnich dwóch kadencji.
Dane uzyskałem z raportów kadencyjnych. Spisałem wszystkie inwestycje, które były realizowane
w poszczególnych sołectwach. Na Sołectwo Krostoszowice zostało przeznaczone na inwestycje 2mln
400 tys., dla porównania:
Sołectwo Podbucze -

1 mln 600 tyś

Sołectwo Łaziska -

3 mln 500 tyś

Sołectwo Godów -

18 mln

Sołectwo Gołkowice -

10 mln

Sołectwo Skrbeńsko -

4 mln 300 tyś

Sołectwo Skrzyszów -

12 mln 600 tyś

W przeliczeniu na jednego mieszkańca Sołectwo Krostoszowice jest na końcu, dlatego wnioskuję
o wykonanie tej nawierzchni na parkingu w Krostoszowicach. W ciągu 8 lat kwota przeznaczona na
jednego mieszkańca sołectwa Krostoszowice – 1198 zł (mniej jest tylko w Łaziskach – 1002,85). Proszę
o uwzględnienie w tegorocznym budżecie remontu tego parkingu. Środki mogłyby pochodzić
z wolnych środków w czasie ich lokowania w budżecie, może te 100 tyś przeznaczyć na wskazany cel.
Przyszłe planowane inwestycje również omijają Krostoszowice”.
Wójt Mariusz Adamczyk wyjaśnił, że propozycje inwestycyjne się zmieniają.
Pisma w sprawie dofinansowania budowy piłkochwytów – boisko Skrzyszów i Krostoszowice. Pisma
stanowią załącznik nr 11,12 do protokół.
Wójt Mariusz Adamczyk – znajduje się to w propozycjach inwestycji, które zostaną przedstawione po
komisji.
Pismo w sprawie połączenia ul. Wallacha i Wyzwolenia w Skrzyszowie. Pismo stanowi załącznik nr 13
do protokołu
Wiceprzewodniczący Zygmunt Skupień wyjaśnił, że sprawa jest zawieszona.
Przewodniczący Antoni Tomas zaproponował przesłanie pisma do wiadomości sołtysowi i radzie
sołeckiej.
Radny Jacek Kołek po rozmowie z mieszkańcami zakończenia ul. Wallacha, jasno zadeklarowali, że nie
wyrażą zgody na budowę tej drogi. Na radzie sołeckiej zdecydowano, żeby robić spotkania, żeby
organizować spotkania, żeby wypowiedzieli się mieszkańcy.
Radna Teresa Ptak dodała, że istnieje konflikt mieszkańców z sołtysem. Są bardzo duże emocje.
Radny Krzysztof Kubica dodał, że na wyjazdowym posiedzeniu Komisji Mienia Komunalnego żadna
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z obecnych osób nie wyraziła chęci budowy tego połączenia.
Wójt Mariusz Adamczyk zaproponował skierowanie pisma do rady sołeckiej i zaczekamy na odpowiedź
rady sołeckiej, później zostanie podjęte stanowisko Rady.
Radny Stanisław Tatarczyk dodał, że fundusz sołecki jest przeznaczony na boisko.
Wójt Mariusz Adamczyk w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego droga jest
wyrysowana, to nie jest zmiana o której państwo nie zostali poinformowani. W chwili zakupu tych
działek droga była wyrysowana. Wójt zaproponował odłożyć temat na później. Nic kubaturowego tam
nie zostanie wybudowane ponieważ w MPZP jest droga wewnętrzna. Właściciele również nic tam nie
wybudują. Można by za 10 lat bez problemu tą drogę przejąć. Można się również spodziewać, że przy
kolejnej zmianie planu będą wnioski mieszkańców o wykreślenie tej drogi. Sołtys zamierza przeznaczyć
środki funduszu sołeckiego na koncepcję ewentualnego usytuowania tej drogi. Szkoda wydatkować
środki na koncepcję, jeżeli tematu nie będziemy realizować.
Temat budowy drogi - połączenia ul. Wallacha z ul. Wyzwolenia został odsunięty w czasie.
Pismo w sprawie utwardzenia drogi gminnej – odgałęzienie ul. Wyzwolenia w Gołkowicach - Pismo
stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Krzysztof Kubica Przewodniczący Komisji Mienia (…) zaproponował aby wyjechać w teren i sprawdzić
w jakim stanie jest przedmiotowa droga.
Prośba o naprawę pobocza ul. Zielonej w Skrzyszowie - Pismo stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Wiceprzewodniczący Zygmunt Skupień wyjaśnił, gdzie znajduje się odcinek tej drogi i jaki jest z nią
problem (podczas opadów deszczu woda z tej drogi wlewa się na posesję).
Kierownika Referatu Inwestycji (…) Zbigniew Prucnal wyjaśnił, że jakiekolwiek zabudowanie
krawężników lub korytek spowoduje przesunięcie wody na dalsze posesje. Bez budowy kanalizacji
deszczowej jakiekolwiek prace są nieuzasadnione.
Wiceprzewodniczący Zygmunt Skupień zaproponował, że możliwe byłoby wykonanie odwodnienia,
poprzez budowę przecinki między posesjami lub wykonanie rowu odprowadzającego wodę z drogi
między posesjami.
Wójt Mariusz Adamczyk przedstawił na mapie gdzie znajdują się te nieruchomości, rozważył
ewentualnie wykonanie odwodnienia.
Prowadzący wspólne posiedzenie Komisji zaproponował rozeznanie tego tematu na wyjazdowym
posiedzeniu Komisji Mienia Komunalnego (…).
Tematy z planu pracy Komisji Edukacji, Kultury i Zdrowia - Informacja na temat funkcjonowania
przedszkoli publicznych w Gminie Godów. Informacja stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Radni elektronicznie otrzymali informacje dotyczące powyższego tematu. Nie podjęli dyskusji
w powyższej sprawie.
Tematy z planu pracy Komisji Mienia Komunalnego, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa
Publicznego:
– Informacja na temat wykorzystania środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska w Katowicach za 2018 rok. Informacja stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
- Informacja dotycząca gospodarki odpadami na terenie gminy za 2018 rok. Informacja stanowi
załącznik nr 18 do protokołu.
Radni elektronicznie otrzymali informacje dotyczące powyższych tematów. Nie podjęli dyskusji
w powyższej sprawie.
9

c) Pisma "do wiadomości"
Radni elektronicznie otrzymali pisma. Nie podjęli dyskusji w powyższych tematach.
Wiceprzewodniczący Zygmunt Skupień zwrócił się z pytaniem, czy ktoś chce zabrać głos.
Radny Jacek Kołek:

- jakie było rozstrzygnięcie w KIO dot. przetargu na odpady?

- problem PSZOKu, są skargi mieszkańców, że jest czynny tylko jeden dzień
w tygodniu. Ustawiają się długie kolejki. Nie ma możliwości wyminięcia się. Trzeba tam poprawić
organizację i usprawnić odbiór odpadów.
Zastępca Wójta Tomasz Kasperuk - wyrok KIO jest na korzyść Gminy. Umowa została podpisana,
harmonogramy wraz z workami są dostarczane mieszkańcom. Od maja odbiór odpadów przejmuje
firma Komunalnik.
Można by przeanalizować powiększenie PSZOKu. Obsługę przejęła Gmina. Jest deklaracja ze strony
firmy Komunalnik, że będą tam pracownicy do pomocy.
Wójt Mariusz Adamczyk dodał, że teren PSZOKu w ubiegłym roku został powiększony. Poinformował,
że w miniony poniedziałek udał się tam i nie było kolejki. Mieszkańcy przywożą całe przyczepy. Jest
możliwe aby w przyszłości powiększyć PSZOK.
Przewodniczący Antoni Tomas dodał, żeby wydzielić teren do zawracania i postoju.
Wiceprzewodniczący Zygmunt Skupień zgłosił uwagę do harmonogramu odbioru odpadów
komunalnych – w lipcu jest wywóz popiołu a w listopadzie tylko raz jest BIO.
Zastępca Wójta Tomasz Kasperuk wyjaśnił, że regulamin jest ustalony. Nie można dokonywać w nim
zmian, ponieważ takie są warunki przetargu. Zmiany regulaminu można dokonać przed przyszłym
przetargiem np. częstotliwość otwarcia PSZOKu.
Radny Bogusław Dziędziel zapytał czy w nowym przetargu będzie można dokonać zmian np.
częstotliwość odbioru odpadów.
Wójt Mariusz Adamczyk dodał, że w 2017 roku zebraliśmy 10 tyś ton popiołu a w 2018 - 15 tyś ton.
Można zwiększyć częstotliwość ale opłata za odbiór odpadów może wzrosnąć.
Wiceprzewodniczący Zygmunt Skupień zapytał o żłobek na terenie Gminy – czy nie ma zaleceń od
mieszkańców w sprawie budowy żłobka.
Wójt Mariusz Adamczyk wyjaśnił, projekt żłobka jest wykonany, jest odrębne pomieszczenie, jednak
nie było ani jednego zgłoszenia aby ktoś taką potrzebę kierował do Urzędu. Powstał klubik dziecięcy
na ul. Jana Pawła II, jednak przedsiębiorca będzie z tego rezygnował z powodu braku chętnych.
Wszystkie dzieci od 2,5 lat są przyjmowane do przedszkoli.
Radny Michał Kuczak zapytał o strajk nauczycieli i jego zawieszenie.
Kierownik Referatu Oświaty (…) Katarzyna Kubica w naszej Gminie wszystkie placówki przystąpiły do
strajku i taka sytuacja trwa do dzisiaj. Od środy wznowiły funkcjonowanie przedszkola w Gołkowicach
i Skrzyszowie. Pozostałe jednostki strajkują ale frekwencja uczestniczących spada. Nauczyciele
stopniowo się wycofują.
Radny Bogusław Dziędziel zapytał o piaskownię i o realizację programu „Czyste powietrze”.
Wójt Mariusz Adamczyk poinformował, że wpłynął wniosek od Starosty o zajęcie stanowiska
i wyrażenie opinii w sprawie wniosku Firmy Kawi-Tech o wydłużenie terminu wykonania rekultywacji
do 2029.
Natomiast nie ma rozstrzygnięcia co do konkursu na fotowoltaikę, jest przedłużenie do końca maja.
Są planowane przesunięcia większych środków na ten konkurs, aby więcej projektów otrzymało
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dofinansowanie.
Rany Kamil Gąsior zapytał o błędy projektowe przy termomodernizacji starego przedszkola. Czy jest
wszczęta procedura nałożenia kar umownych.
Kierownik Referatu Inwestycji (…) Zbigniew Prucnal przygotowuje materiały w tym temacie. Temat
w miesiącu maju będzie załatwiony.
Po wyczerpaniu wszystkich punktów z porządku obrad o godz. 17.05 prowadzący obrady zamknął
wspólne posiedzenie Komisji.

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Zdrowia
(-) Bogusław Dziędziel
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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