OI-RG.0012.5.12.2017
Protokół nr 38/2017
ze wspólnego posiedzenia Komisji:
Mienia Komunalnego, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego,
Rozwoju Gospodarczego i Budżetu,
Edukacji Kultury i Zdrowia
z dnia 23 listopada 2017 roku
Wspólne posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 1500 w Urzędzie Gminy w Godowie.
–
–
–

Komisja Mienia Komunalnego, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego – 7
Nieobecny - Donat Trafiał
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – 5 członków.
Nieobecny - Bogusław Dziędziel
Komisja Edukacji, Kultury i Zdrowia – 7 członków
Nieobecny - Tomasz Nawrat

oraz
Przewodniczący Rady Gminy - Antoni Tomas
Posiedzeniu przewodniczyła Pani Izabela Tomiczek – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Godów,
która o godz.1500 otworzyła wspólne posiedzenie komisji, stwierdziła prawomocność posiedzenia .
Spoza grona radnych w posiedzeniu udział wzięli:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pan Mariusz Adamczyk
Pan Tomasz Kasperuk
Pani Beata Kałusek
Pani Daria Oślizło
Pani Katarzyna Kubica
Pani Gabriela Brzemia

7. Pan Zbigniewa Prucnal

- Wójt Gminy Godów
- Z-ca Wójta
- Skarbnik Gminy,
- Kierownik Referatu Finansowego
- Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Polityki Społecznej
- Kierownik Referatu Funduszy Zewnętrznych i Zamówień
Publicznych;
- Kierownik Referatu Inwestycji, Ochrony Środowiska i
Gospodarki Komunalnej.

Listy obecności członków komisji biorących udział w posiedzeniu - załącznik nr 1-3 do protokołu.
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy powiedziała, że członkowie komisji otrzymali zawiadomienie o
wspólnym posiedzeniu wraz z dołączonym porządkiem posiedzenia oraz projektami uchwał
będącymi tematem obrad XXXVIII sesji Rady Gminy Godów.
Przedstawiła porządek posiedzenia:
1. Wyrażenie opinii do projektów uchwał będących tematem obrad XXXVIII sesji Rady
Gminy Godów:
1) projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Godów w jej granicach administracyjnych. Projekt Nr 278.
2) projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Skrzyszowie
Projekt Nr 279.
3) projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Gołkowicach
Projekt Nr 280.
4) projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej im.
Gustawa Morcinka w Krostoszowicach. Projekt Nr 281.
5) projekt uchwały w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym
przypadających Gminie Godów lub jej jednostkom organizacyjnym Projekt Nr 282.
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6) projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Godów na
2017 rok. Projekt Nr 283.
7) projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godów.
Projekt Nr 284.
8) projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Wojewódzkiemu Szpitalowi
Specjalistycznemu nr 2 w Jastrzębiu Zdroju. Projekt Nr 285.
9) projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie współdziałania oraz udzielenia
pomocy finansowej Miastu Wodzisław Śląski. Projekt Nr 286
10) projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia 2017 roku pomocy
finansowej, Powiatowi Wodzisławskiemu na realizację powiatowych przewozów
pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej. Projekt Nr 287. 11) projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej w Łaziskach.
Projekt Nr 288.
12) projekt uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Godów
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018. Projekt Nr 289.
2. Sprawy bieżące.

Ad. 1 Wyrażenie opinii do projektów uchwał będących tematem obrad XXXVIII sesji Rady Gminy
Godów.
1) projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Godów w jej granicach administracyjnych. Projekt Nr 278.
Prowadząca wspólne posiedzenie komisji poddała projekt uchwały pod głosowanie:
– Komisja Mienia Komunalnego, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego – 7
głosów „za”,
– Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – 5 głosów „za”,
– Komisja Edukacji, Kultury i Zdrowia - 7 głosów „za”.
Komisje p o z y t y w n i e zaopiniowały powyższy projekt uchwały.
O godzinie 15.10 na wspólne posiedzenie komisji przybył radny Donat Trafiał – członek
Komisji Mienia Komunalnego, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego. Aktualna ilość
członków Komisji biorących udział w wspólnym posiedzeniu wynosi 8 osób.
2) projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Skrzyszowie
Projekt Nr 279.
Prowadząca wspólne posiedzenie komisji poddała projekt uchwały pod głosowanie:
– Komisja Mienia Komunalnego, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego – 8
głosów „za”,
– Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – 5 głosów „za”,
– Komisja Edukacji, Kultury i Zdrowia - 7 głosów „za”.
Komisje p o z y t y w n i e zaopiniowały powyższy projekt uchwały.
3) projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Gołkowicach
Projekt Nr 280.
Prowadząca wspólne posiedzenie komisji poddała projekt uchwały pod głosowanie:
– Komisja Mienia Komunalnego, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego – 8
głosów „za”,
– Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – 5 głosów „za”,
– Komisja Edukacji, Kultury i Zdrowia - 7 głosów „za”.
Komisje p o z y t y w n i e zaopiniowały powyższy projekt uchwały.
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4) projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej im.
Gustawa Morcinka w Krostoszowicach. Projekt Nr 281.
Prowadząca wspólne posiedzenie komisji poddała projekt uchwały pod głosowanie:
– Komisja Mienia Komunalnego, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego – 8
głosów „za”,
– Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – 5 głosów „za”,
– Komisja Edukacji, Kultury i Zdrowia - 7 głosów „za”.
Komisje p o z y t y w n i e zaopiniowały powyższy projekt uchwały.

O godzinie 15.15 na wspólne posiedzenie komisji przybył radny Tomasz Nawrat – członek
Komisja Edukacji Kultury i Zdrowia. Aktualna ilość członków Komisji biorących udział w wspólnym
posiedzeniu wynosi 8 osób.
5) projekt uchwały w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym
przypadających Gminie Godów lub jej jednostkom organizacyjnym Projekt Nr 282.

Pani Skarbnik - zgodnie ustawą o finansach publicznych Rada Gminy ma prawo podjąć uchwałę
o niedochodzeniu należności cywilnoprawnych przypadających jednostce samorządu
terytorialnego lub jej jednostkom organizacyjnym tj. jednostkom budżetowym, samorządowym i
instytucjom kultury, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100zł. Podjecie uchwały
uzasadniła nieracjonalnością dochodzenia należności małych kwot, w sytuacji gdy koszty
postępowania windykacyjnego przekroczą ściąganą kwotę.
Radny Zygmunt Skupień zapytał ile rocznie wysyłanych jest powiadomień, które nie przekraczają
kwoty 100 zł?
Pani Daria Oślizło - wysłano ponad 586 wezwań do rodziców, którzy zalegają z opłatą za
przedszkole i wyżywienie. Wstępnie obliczono, że wykorzystano około 1239 kartek papieru, 586
kopert, powiadomienia wysłane listem zwykłym to kwota około 364 zł. Podsumowując koszty
wysłanych upomnień to kwota około 1608 zł z czego odsetki stanowiły kwotę 75 zł.
Prowadząca wspólne posiedzenie komisji poddała projekt uchwały pod głosowanie:
– Komisja Mienia Komunalnego, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego – 8
głosów „za”,
– Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – 5 głosów „za”,
– Komisja Edukacji, Kultury i Zdrowia - 8 głosów „za”.
Komisje p o z y t y w n i e zaopiniowały powyższy projekt uchwały.
6) projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Godów na
2017 rok. Projekt Nr 283.

Prowadząca wspólne posiedzenie komisji poddała projekt uchwały pod głosowanie:
– Komisja Mienia Komunalnego, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego – 8
głosów „za”,
– Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – 5 głosów „za”,
– Komisja Edukacji, Kultury i Zdrowia - 8 głosów „za”.
Komisje p o z y t y w n i e zaopiniowały powyższy projekt uchwały.
7) projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godów.
Projekt Nr 261. Projekt Nr 284.

Radny Skupień - w tabeli brak wydatków dot. budowy przedszkola w Gołkowicach.
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Pani Skarbnik – budowa przedszkola została przeniesiona do wydatków finansowanych wyłącznie
ze środków budżetu gminy. Zadanie ujęte w tabeli - pozycja 1.3.2.7
Radny Skupień - budowa żłobka przy przedszkolu w Skrzyszowie.
Został opracowany projekt, w którym planowano rozbudowę przedszkola oraz budowę żłobka.
Budowę żłobka można by było rozpocząć dopiero po zakończeniu budowy Przedszkola w
Gołkowicach. Uważa, że to zadanie już można ująć w WPF. Realizacja inwestycji od 2021 roku.
Pan Wójt powiedział, że „szanuje” pracę Pani Skarbnik, więc do WPF-u nie będzie wprowadzał
zadań, których w najbliższych latach nie będzie można zrealizować ze względu na wskaźniki, które
nie pozwalają na wprowadzenie do WPF-u dużych inwestycji, na które brak finansowania ze
środków budżetu gminy. Opracowany kosztorys remontu przedszkola wraz z budową żłobka
opiewa na kwotę około 6 mln zł.
Pan Wójt w uzupełnieniu dodał, że do WPF-u należałoby wprowadzić wiele zadań, które powinny
zostać realizowane np. budowa baterii fotowoltaicznych na budynkach gminnych jednostek
organizacyjnych ponadto planuje się złożyć wniosek na budowę kanalizacji sanitarnej i
wodociągowej na zawałach w Skrzyszowie – teren Strefy Ekonomicznej. Jeżeli pojawi się
możliwość pozyskania środków zewnętrznych na korzystnych warunkach finansowania, można
powrócić do tego tematu. Zadanie priorytetowe – budowa przedszkola w Gołkowicach. Po
zakończeniu budowy tej inwestycji można myśleć o budowie żłobka w Skrzyszowie, czy realizacji
innych bardzo ważnych inwestycji.
Radny Skupień zapytał do kiedy ważny jest projekt budowy żłobka?
Pan Zbigniew Prucnal - Kierownik Referatu Inwestycji (…) w ramach opracowanego projektu dot.
rozbudowy przedszkola w Skrzyszowie, realizowane są drobne prace remontowe przy
Przedszkolu. Jeżeli w pracach remontowych przerwa nie jest większa niż trzy lata pozwolenie
nadal jest ważne.
Radny Dawid Prochasek – w Szkole Podstawowej w Skrbeńsku brak sali gimnastycznej i boiska
sportowego, więc nim zacznie mówić się o budowie żłobka w Skrzyszowie trzeba najpierw
pomyśleć o realizacji inwestycji w Skrbeńsku.
Pani Skarbnik – w projekcie ustawy budżetowej jest zapis, że od maja 2018 roku dla nauczycieli
planuje się 5% podwyżki. Dyrektorzy placówek oświatowych w arkuszach organizacyjnych nie
zaplanowali podwyżek, gmina prawdopodobne nie otrzyma subwencji z Ministerstwa, więc środki
na podwyżki dla nauczyciel trzeba będzie zabezpieczyć w budżecie gminy.
Prowadząca wspólne posiedzenie komisji poddała projekt uchwały pod głosowanie:
– Komisja Mienia Komunalnego, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego – 8
głosów „za”,
– Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – 5 głosów „za”,
– Komisja Edukacji, Kultury i Zdrowia - 8 głosów „za”.
Komisje p o z y t y w n i e zaopiniowały powyższy projekt uchwały.
8) projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Wojewódzkiemu Szpitalowi
Specjalistycznemu nr 2 w Jastrzębiu Zdroju. Projekt Nr 285.

Prowadząca wspólne posiedzenie komisji poddała projekt uchwały pod głosowanie:
– Komisja Mienia Komunalnego, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego – 8
głosów „za”,
– Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – 5 głosów „za”,
– Komisja Edukacji, Kultury i Zdrowia - 8 głosów „za”.
Komisje p o z y t y w n i e zaopiniowały powyższy projekt uchwały.
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9) projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie współdziałania oraz udzielenia
pomocy finansowej Miastu Wodzisław Śląski. Projekt Nr 286.

Prowadząca wspólne posiedzenie komisji poddała projekt uchwały pod głosowanie:
– Komisja Mienia Komunalnego, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego – 8
głosów „za”,
– Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – 5 głosów „za”,
– Komisja Edukacji, Kultury i Zdrowia - 8 głosów „za”.
Komisje p o z y t y w n i e zaopiniowały powyższy projekt uchwały.
10) projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia w 2017 roku pomocy
finansowej, Powiatowi Wodzisławskiemu na realizację powiatowych przewozów
pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej. Projekt Nr 287.

Radny Zygmunt Skupień – od stycznia 2017 roku za realizację przewozów pasażerskich Gmina z
przewoźnikiem rozliczała się kosztowo. Rozeznając ten temat wśród prywatnych przewoźników
wszyscy jednoznacznie stwierdzili, że taki sposób rozliczania i księgowania jest mało wiarygodny,
precyzyjny i przejrzysty.
Pan Wójt – w ogólnym rozliczeniu Gmina mniej płaci za wozokilometry w porównaniu np. do MZK
Jastrzębie. Na posiedzenie Komisji jeszcze raz zaprosić Pana Łuszczaka. Temat dotyczący
przewozów pasażerskich ponownie przeanalizować i przedyskutować.
Prowadząca wspólne posiedzenie komisji poddała projekt uchwały pod głosowanie:
– Komisja Mienia Komunalnego, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego – 8
głosów „za”,
– Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – 5 głosów „za”,
– Komisja Edukacji, Kultury i Zdrowia - 8 głosów „za”.
Komisje p o z y t y w n i e zaopiniowały powyższy projekt uchwały.
11) projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej w Łaziskach. Projekt
Nr 288.
Pan Wójt - nieruchomość o pow. 0,1351 ha, położona w Łaziskach - odgałęzienie ulicy Powstańców
Śląskich. Wartość nabywanej nieruchomości niezabudowanej kwota około 60 tys zł.
Radny Donat Trafiał - cel i zasadność nabycia tej nieruchomości?
Pan Wójt – na terenie gminy od wielu lat prowadzi się taką politykę, że jeżeli w obrębie gminnej
nieruchomości pojawi się możliwość zakupu działki, gmina kupuje działkę włączając ją do zasobu
mienia komunalnego gminy. Przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Łaziskach pojawiła się taka
możliwość, więc dokonano zakupu nieruchomości niezabudowanej w celu poprawy warunków
funkcjonowania Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Łaziskach.
Informacyjnie Wójt przekazał, że dokonano zakupu działki od Pana Franica na mienie komunalne
gminy wzdłuż parku w Łaziskach. Działka w nowym planie zagospodarowanie przestrzennego gminy
pozwoli wykonać drogę łączącą ul. Powstańców Śląskich z Remizą OSP oraz umożliwi dojechać do
tylnych terenów parku.

Prowadząca wspólne posiedzenie komisji poddała projekt uchwały pod głosowanie:
– Komisja Mienia Komunalnego, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego – 8
głosów „za”,
– Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – 5 głosów „za”,
– Komisja Edukacji, Kultury i Zdrowia - 8 głosów „za”.
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Komisje p o z y t y w n i e zaopiniowały powyższy projekt uchwały.
12) projekt uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Godów
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018. Projekt Nr 289.

Pani Katarzyna Kubica - Kierownik Referatu Oświaty (..) - na terenie gminy działają tylko
stowarzyszenia i to są kluby sportowe, które nie są zainteresowane organizacją zadań publicznych
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Po raz kolejny do konkursu zgłosiło się
Stowarzyszenie Forma, które na terenie gminy organizuje ogólnodostępne imprezy sportowo –
rekreacyjne oraz prowadzi sportowe szkolenia dzieci i młodzieży.
Prowadząca wspólne posiedzenie komisji poddała projekt uchwały pod głosowanie:
– Komisja Mienia Komunalnego, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego – 8
głosów „za”,
– Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – 5 głosów „za”,
– Komisja Edukacji, Kultury i Zdrowia - 8 głosów „za”.
Komisje p o z y t y w n i e zaopiniowały powyższy projekt uchwały.
Ad.2
Prowadząca wspólne posiedzenie komisji przedstawiła korespondencję przekazaną do rady gminy
a następnie skierowaną do omówienia na wspólne posiedzenie Komisji:
1. Pismo z dnia 28.10.2017r. grupy mieszkańców z Gołkowic w sprawie przejęcia na mienie
komunalne gruntu w Gołkowicach przy ul.1 Maja.
Komisje nie wydały opinii w powyższej sprawie.
2. Pismo z dnia 20.10.2017 r. grupy mieszkańców z Gołkowic w sprawie budowy drogi
dojazdowej przy ul. Maja przy posesji po119 do 131 .
Kolejność realizacji przedmiotowego zadania określi Sołtys i Rada Sołecka z Gołkowic.
3. Pismo z dnia 30.10.2017r. Wojewódzkiego Szpitala Płuc w Jastrzębiu Zdroju w sprawie
udzielenia pomocy finansowej na zakup aparatu EKG oraz ssaków elektrycznych- do
wiadomości.
4.

Apel Rady Miejskiej w Sosnowcu w sprawie poparcia protestu w służbie zdrowia - do
wiadomości.

5. Pismo z dnia 5.11.2017r. Ministerstwo Cyfryzacji w sprawie dofinansowania projektu
budowy sieci szerokopasmowych w ramach działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa - do wiadomości.
6. Pismo z dnia 22.11.2017 r. Parafii Rzymsko Katolickiej w Łaziskach w sprawie wsparcia
finansowego na wycinkę drzew na cmentarzu parafialnym - do wiadomości.

Radny Łucjan Wojtek stwierdził, że wycinka niektórych drzew na cmentarzu w Łaziskach jest
konieczna ze względu na bardzo duże zagrożenie. Konary i gałęzie starych drzew są bardzo
kruche łamią się, spadają na pomniki, niszcząc je oraz stwarzają bardzo duże zagrożenie dla życia
ludzkiego, więc aby uniknąć tragedii drzewa należy wyciąć. Firma, która będzie dokonywała
wycinki drzew wstępnie oszacowała usługę na kwotę około 13 tys zł.
Pan Wójt – teren parafii, więc nie ma możliwości sfinansowania z budżetu gminy wycinki drzew na
cmentarzu w Łaziskach.
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Radny Jacek Kołek zapytał kiedy rozpoczną się prace związane z budową ścieżki rowerowej po
żelaznym szlaku.
Pan Wójt – żelaznym szlakiem rowerowym można będzie przejechać odcinek ok. 28 km. Gmina
Godów - 2,84 km; Jastrzębie – Zdrój - 0,37 km; Zebrzydowice - 2,2 km; Petrovice u Karvine - 0,76
km. Nowobudowany odcinek przebiegający przez Gminę Godów zaczyna się w Skrzyszowie na
granicy administracyjnej z miastem Jastrzębie – Zdrój w rejonie Ludowego Klubu Jeździeckiego
TYNKA i biegnie po byłym torowisku PKP do ulicy 1 Maja w Godowie. Dalej wyznaczono szlak po
istniejącej infrastrukturze, który wiedzie ulicą Gliniki i Graniczną do kompleksu sportowo –
rekreacyjnego w Godowie. Następnie trasa wraca na ulicę 1 Maja w kierunku Gołkowic, poprzez
Polną, następnie Cmentarną i ul. Wyzwolenia do ulicy 1 Maja. Końcowy odcinek biegnie od
ul. 1 Maja poprzez ulicę Celną, do granicy z Republiką Czeską.
Radny Jacek Kołek – pracownicy Firmy Pana Kuczatego mają uwagi do niektórych mieszkańców,
którzy mieszają inne odpady z popiołem. W pojemniku na popiół na samym dnie znajdują się
odpady mieszane, które przysypane są popiołem.
Pan Wójt - firma, która na terenie gminy dokonuje zbiorki odpadów komunalnych przekazała
informację, że w gminie są mieszkańcy, którzy nie segregują śmieci. Tym osobom wysłano pisma
z pouczeniem oraz informacją, że jeżeli ta sytuacja się nie zmieni będą ponosić większe opłaty za
odbiór odpadów komunalnych.
Radny Krzysztof Kiermaszek zapytał czy na skrzyżowaniu ulicy 1 Maja z Borowicką
możliwość wykonania przejścia dla pieszych?

jest

Pan Wójt – jest to teren prywatny, więc właściciel terenu musi wyrazić zgodę. Powiat Wodzisławski
kosztorysuje do przetargu zakres robót planowanych do wykonania w 2018 roku. W planie jest
przełożenie kostki brukowej na chodniku od Żabkowa w kierunku ul. Piotrowickiej, więc można
zastanowić się nad tą propozycją.
Radna Izabela Tomiczek zapytała na jakim etapie jest projekt porozumienia dot. drogi dojazdowej
do byłej kopalni piasku w Godowe?
Pan Wójt – odbyło się spotkanie z prawnikiem Kancelarii Adwokackiej Pana Kotowicza oraz Radcą
Prawnym Urzędu Gminy. Pewne zapisy projektu porozumienia zostały poprawione,
zmodyfikowane, zgodnie z propozycją Komisji. Projekt porozumienia jest jeszcze w trakcie
opracowywania.
Z-ca Wójta w uzupełnieniu dodał, że na spotkaniu Pan Kotowicz ponownie zaproponował, aby
zwiększyć ilość samochodów tj. więcej niż 30 na dobę oraz aby ruch samochodów ciężarowych
odbywał się w soboty. Propozycja Pana Kotowicza została odrzucona.
Radny Donat Trafiał zapytał czy wiadomo jakie stanowisko podejmie Pan Starosta w sprawie
wydanej decyzji z dnia 23.10.2017r. Samorządowego Kolegium Odwoławczego dot. rekultywacji
wyrobiska poeksploatacyjnego w Godowie?
Z-ca Wójta – porozumienie określa drogę dojazdową do terenu wyrobiska poeksploatacyjnego
w Godowie. W porozumieniu zostało zapisane, że rekultywacja wyrobiska ma być prowadzona
zgodnie z decyzją wydaną przez Urząd Marszałkowski.
Radna Tomiczek zapytała czy z § 1 zostanie wykreślony ust. 2 czyt: „Inwestor oświadcza, że w
ramach prowadzonej działalności gospodarczej będzie korzystać z projektu rekultywacji terenu
wyrobiska poeksploatacyjnego odkrywczego zakładu górniczego „Godów”, sporządzonego w maju
2007 roku przez mgr. inż. Lidię Nocoń, w którym nie określono sposobu, w jaki ma odbyć się
rekultywacja obszarów wskazanych w ust. 1.”
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Z-ca Wójta – w porozumieniu będzie zapis, że inwestor będzie prowadził prace rekultywacyjne
wyrobiska zgodnie z decyzją właściwego organu tj. decyzją Starosty i Marszałka. W projekcie
porozumienia jest mowa o drodze dojazdowej do terenu wyrobiska, a nie o rekultywacji wyrobiska.
Radna Izabela Tomiczek – budowa wału przeciwpowodziowego na rzece Piotrówka. Zapytała czy
strona czeska odniosła się do ustaleń zaproponowanych na spotkaniu w Urzędzie Gminy w dniu
23.10.2017r.?
Pan Wójt - wystosowano pismo do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w sprawie wykonania
dodatkowego obliczenia wpływu realizacji inwestycji na nizinne tereny Godowa narażone na
powódź w szczególności: teren za boiskiem sportowym w Godowie, teren muszli koncertowej oraz
obszar ul. Gliniki oraz wykonanie dodatkowych obliczeń odszkodowania dla obszarów po stronie
Polskiej, które obecnie nie są zalewowe, a mogą być zalane.
Radny Donat Trafiał zwrócił się z prośbą o opinię Radcy Prawnego w sprawie: czy w obecnym
stanie prawnym podpisywanie jakichkolwiek porozumień z Panem Kotowiczem odnośnie drogi
alternatywnej do terenu wyrobiska w Godowie jest właściwe.
Z-ca Wójta – obowiązujący stan prawny: Pan Kotowicz ma obowiązek przeprowadzenia
rekultywacji wyrobiska w Godowie, natomiast SKO uchyliło decyzję przenoszącą obowiązek
rekultywacji z Pana Kotowicza na Firmę Kruszbet, więc Pan Kotowicz nadal ma obowiązek
rekultywacji na podstawie wydanej decyzji Starosty oraz decyzji Marszałka, która nie jest
zależna od decyzji Starosty.
Pan Wójt poprosił radnego, aby na piśmie zwrócił się do Radcy Prawnego z pytaniem dot.
obowiązującego stanu prawnego.
Radny Zygmunt Skupień – odniósł się do spotkania jakie miało miejsce w październiku br. w
Urzędzie Gminy w Godowie w sprawie budowy wału przeciwpowodziowego na rzece Piotrówka.
Powtórzył stwierdzenie jednego z uczestników spotkania, że „czeska strona powinna jeszcze raz
dokładnie rozeznać temat odnośnie określenia granicy terenów zalewowych”. Przedstawiciel
Regionalnego Zarząd Gospodarki Wodnej w Raciborzu potwierdził, że teren zalewowy będzie
obejmował większy obszar niż w projekcie i na mapach przedstawiła to strona czeska. W
przyszłym roku na przełomie kwietnia, maja Starosta Lebiedzik powinien zorganizować spotkanie z
udziałem przedstawicieli RZGW, władz Gminy Godów. Temat dot. budowy wału
przeciwpowodziowego na rzece Piotrówka należy ponownie przeanalizować.
Wójt przedstawił planowane zadania inwestycyjne na drogach gminnych, planowane do realizacji
w 2018 roku:
Nakładki asfaltowe:

–
–
–
–
–
–

Sołectwo Gołkowice - ul. Podlaska, odnoga ul. 1 Maja ( obok delikatesów do zakrętu),
ul Żabkowska (fragment),
Sołectwo Godów – ul. Graniczna,
Sołectwo Krostoszowice – odgałęzienie ul. Olszyńskiej,
Sołectwo Skrzyszów - ul. Partyzantów, końcówka ul. Wyzwolenia,
Sołectwo Łaziska ul. Powstańców Śl. - obok parku , ul. Mickiewicza,
Sołectwo Podbucze – ul. Wiejska ( od skrzyżowania z ul. Bukową w kierunku sołtysa).
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Utwardzenie dróg tłuczniem:

–
–
–
–

Sołectwo Gołkowice – obok PSZOK,
Sołectwo Godów – połączenie ul. Raszczykowiec – Olszyńska,
Sołectwo Godów - ul. Paskowa,
Sołectwo Krostoszowice- odnoga ul. Wodzisławskiej (P. Chucherko)
Powierzchnie utrwalenia dróg:

–
–

Sołectwo Gołkowice – odnoga ul. 1 Maja za kościołem, ul. Graniczna ( Szczepaniak),
Sołectwo Krostoszowice tzw. Marcolówka.

Prowadząca wspólne posiedzenie Komisji Izabela Tomiczek po wyczerpaniu wszystkich punktów
z porządku obrad o godz.18.00 zamknęła wspólne posiedzenie komisji problemowych Rady Gminy
Godów.
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
(-) Izabela Tomiczek
Prowadząca wspólne posiedzenie komisji
Protokół został przyjęty przez komisje biorące udział we wspólnym posiedzeniu oraz podpisany
przez:
Imię i Nazwisko

Funkcja

Stanisław Tatarczyk

Przewodniczący Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Budżetu

Bernard Oślizło

Przewodniczący Komisji Edukacji Kultury
i Zdrowia

Krzysztof Kubica

Przewodniczący Komisji Mienia
Komunalnego Ochrony Środowiska
i Bezpieczeństwa Publicznego

Protokołowała: S.Opas
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Podpis

