OI-RG 0002.1.2018
Protokół
z XL sesji Rady Gminy Godów
z dnia 29 stycznia 2018 roku
Godzina rozpoczęcia sesji: 1500
Godzina zakończenia sesji: 1730
Sesja Rady Gminy Godów została zwołana w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.).
Na ogólną liczbę 15 radnych
W sesji uczestniczyło – 14 radnych.
Nieobecny radny Tomasz Nawrat
Ad.1
Obrady XL sesji Rady Gminy Godów otworzył i jej przewodniczył Przewodniczący Rady
Gminy Godów Antoni Tomas. Przewodniczący Rady Gminy na podstawie listy obecności
stwierdził, że na ogólny stan 15 radnych, zgodnie z listą obecności w sesji bierze udział 14
radnych. Sesja jest prawomocna do podejmowania uchwał.
Przewodniczący Rady Gminy powitał wszystkich obecnych na sesji:
• st. asp. Adriana Pawlus - Kierownika Posterunku Policji w Gołkowicach wraz
dzielnicowymi: sierż.szt. Danielem Stencel i mł. asp. Łukaszem Chłapek;
• Pana Mariusza Adamczyka - Wójta Gminy Godów;
• Pana Tomasza Kasperuk – Zastępcę Wójta;
• Panią Brygidę Dobisz - Sekretarza Gminy;
• Panią Beatę Kałusek - Skarbnika Gminy;
• sołtysów i Kierowników Referatów Urzędu Gminy.
Obsługę prawną sesji sprawował Radca Prawny Pan Adam Konieczny.
Ponadto w sesji uczestniczył Pan Artur Marcisz - Redaktor Naczelny Nowin
Wodzisławskich.
Lista obecności radnych - załącznik nr 1 do protokołu.
Lista osób uczestniczących w obradach XL sesji Rady Gminy - załącznik nr 2 i 3 do
protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisji
problemowych Rady Gminy, Wójt wycofał z porządku obrad dwa projekty uchwał w
następujących sprawach:
– określenia wysokości diet dla sołtysów Gminy Godów oraz zasad ich wypłacania;
–

uchylenia uchwały nr XXXVII/272/2017 Rady
Gminy Godów z dnia
30 października 2017 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku
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rolnego, podatku leśnego i wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia
za inkaso.
Przewodniczący Rady Gminy zaproponowaną zmianę porządku obrad poddał pod
głosowanie:
Rada Gminy w obecności 14 radnych – jednogłośnie przyjęła zmianę porządku obrad.
Ad.2
Przewodniczący Rady przedstawił zmieniony porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja o pracy Wójta w okresie między sesjami.
4. Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Godów za 2017 rok.
5. Sprawozdania z działalności komisji Rady Gminy Godów za 2017 rok:
1) Rozwoju Gospodarczego i Budżetu;
2) Edukacji, Kultury i Zdrowia;
3) Mienia Komunalnego, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego;
4) Rewizyjnej.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach:
1) projekt uchwały w sprawie planów pracy stałych Komisji Rady Gminy
Godów na 2018 rok.
2) projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia diet dla radnych
Rady Gminy Godów.
3) projekt uchwały w sprawie określenia wysokości diet dla sołtysów Gminy
Godów oraz zasad ich wypłacania – wycofany z porządku obrad.
4) projekt uchwały w sprawie rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach
pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz
warunków i sposobu ich przyznawania.
5) projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu dofinansowania na rok 2018 form
doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach
oświatowych dla których Gmina Godów jest organem prowadzącym.
6) projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Wodzisławskiemu, na realizację zadań z zakresu nadzoru budowlanego.
7) projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2018 roku pomocy finansowej
Powiatowi Wodzisławskiemu, na realizację powiatowych przewozów
pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej.
8) projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2018 roku pomocy finansowej
Powiatowi Wodzisławskiemu na realizację zadań z zakresu administrowania
drogami.
9) projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Godów na 2018 rok.
10) projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Godów.
11) projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXXVII/272/2017 Rady
Gminy Godów z dnia 30 października 2017 r. w sprawie poboru podatku od
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nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i wyznaczenia inkasentów
oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso - wycofany z porządku obrad.
7. Interpelacje radnych.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Gminy Godów z dnia 21 grudnia 2017
roku.
10. Sprawy organizacyjne.
11. Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady powitał przybyłych mieszkańców sołectwa Gołkowice – Państwa
Szostek.
Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że na sesję zostali zaproszeni Policjanci z
Posterunku Policji w Gołkowicach. Poprosił Kierownika Posterunku o przedstawienie
dzielnicowych:
st. asp. Adrian Pawlus - Kierownik Posterunku Policji powiedział, że z dniem 1 grudnia
2017 r. uległa zmianie struktura organizacyjna posterunku. Teren Gminy Godów został
podzielony na trzy rejony:
– Rejon I: Gołkowice, Skrbeńsko – dzielnicowy sierż.szt. Daniel Stencel, telefon
kontaktowy : 723 653 802;
– Rejon II: Godów, Łaziska, Podbucze – dzielnicowy mł. asp. Łukasz Chłapek, telefon
kontaktowy: 609 811 754;
– Rejon III: Skrzyszów, Krostoszowice – dzielnicowy sierż. szt. Łukasz Barteczko
telefon kontaktowy: 723 653 474. Podkreślił, że dzielnicowy jest nieobecny na
dzisiejszej sesji RG, ale bardzo dobrze znany mieszkańcom Skrzyszowa
i Krostoszowic.
Kierownik Posterunku Policji w uzupełnieniu dodał, że dzielnicowi pracują na dwie zmiany.
Podał bezpośredni numer telefonu kontaktowego na posterunek policji: (32) 412 05 30 oraz
telefon do kierownika posterunku: (32) 412 05 31.
Informacyjnie przekazał, że w każdy wtorek i czwartek w godz. 9.00 -10.00 dzielnicowi
pełnią dyżur w siedzibie posterunku.
Przewodniczący Rady podziękował za przybycie oraz przekazane informacje.
Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu Państwu Szostek:
Pan Janusz Szostek - mieszkaniec Gołkowic. Poruszył temat budowy ulicy Cmentarnej
w Gołkowicach a zwłaszcza problem jaki pojawił się na wjeździe do posesji spowodowany
zbyt dużym podniesieniem terenu. Powiedział, że w dniu dzisiejszym Pan Wójt wraz z Z-cą
Wójta oraz projektantem rozeznali temat i wspólnie zaproponowali następujące rozwiązanie
a mianowicie:
– na wjeździe do posesji z jednej strony teren zostanie obniżony o około 6 cm
natomiast z drugiej strony o około 11 cm a podjazd zostanie tak przebudowany, aby
w miarę możliwości bezpiecznie można było wjechać z posesji na ulicę Cmentarną.
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Pani Anna Szostek w uzupełnieniu dodała, że bardzo źle stało się, że w temacie przebudowy
ul. Cmentarnej nie było konsultacji społecznych z mieszkańcami. Uważa, że na etapie
projektowania wiele problemów można było rozwiązać, aby uniknąć wielu problemów.
Interesując się tym tematem rozmawiała z radnym Dziędzielem i otrzymała informację, że
przy ich posesji poziom drogi nie ulegnie zmianie, więc była przekonana, że nie będzie
problemów z wyjazdem z posesji. Stan faktyczny okazał się nieco inny, ponieważ przy
podjeździe droga została podniesiona prawie o 30 cm. Pracownicy firmy próbowali teren
zniwelować tj. na wjeździe zerwali około 1/3 kostki brukowej, ale niestety takie
rozwiązaniowe nic nie dało ze względu na poziom ułożonych rur kanalizacyjnych.
Z informacji jakie posiada kostka brukowa znowu zostanie zerwana, w związku z tym
zwróciła się z prośbą, aby fachowcy ułożyli ją równo bez „muld”, ponieważ ma wiele
zastrzeżeń do pracowników firmy, która kostkę zerwała i ułożyła ją ponownie.
Pan Tomasz Kasperuk – Z-ca- Wójta udzielił odpowiedzi, wyjaśnień:
– wykonawca musiał podłączył się do istniejącej kanalizacji deszczowej na ul. 1 Maja
przy Ośrodku Kultury w Gołkowicach. Zaprojektowano minimalny spadek terenu ze
względu na przebieg istniejącej kanalizacji;
– kostkę brukową układają pracownicy, którzy są bardzo dobrymi fachowcami,
ponieważ ta firma zawodowo zajmuje się taką działalnością;
– szerokość pasa drogowego wynosi 3,5 m, więc przebieg drogi jest taki jaki był przed
remontem tej drogi. Droga nie została poszerzona, ani zawężona;
– w miejscach tam gdzie będzie to możliwe zostanie usypane pobocze,
– obrzeża krawężników z jednej strony będą wynosiły „0”, więc będzie możliwość
najechania na krawężnik, natomiast z drugiej strony krawężnik będzie wystawał
około 4,6 cm od drogi.
Zwrócił się z prośbą, aby wstrzymać się z opiniami i uwagami do czasu położenia asfaltu,
a wtedy ukaże się inny obraz. Podkreślił, że aby otrzymać pozwolenie na budowę muszą
zostać zachowane pewne parametry dotyczące poboczy.
Na drodze są miejsca gdzie teoretycznie droga mogłaby być szersza, ale niestety jezdnia nie
może mieć różnych szerokości tzn. w jednym miejscu np. 3,5 m a w innym 4 m i znowu
droga zwężona lub poszerzona.
Na salę obrad weszła grupa mieszkańców zainteresowanych budową ul. Polnej
i Cmentarnej.
Przewodniczący Rady Gminy – budowa drogi nie została zakończona. Wykonano
podbudowę pod asfalt, położono krawężniki, więc podczas mijania dwóch samochodów nie
ma możliwości zjazdu na pobocze i dlatego wizualnie może wydawać się, że na drodze
dwa samochody nie miną się.
Z-ca Wójta podkreślił, że pojawiła się możliwość pozyskania zewnętrznych środków
finansowych na remont tych ulic. Warunkiem była własność posiadania terenu pod budowę
drogi, więc nie było możliwości, aby w tak krótkim czasie załatwić sprawy własnościowe
związane wykupem terenu na poszerzenie pasa drogowego. Trwa remont drogi po
istniejącym pasie, natomiast tam gdzie będzie to możliwe zostaną wykonane mijanki.
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Radny Donat Trafiał – chodnik na ul. Polnej zostanie położony do połowy drogi, zapytał kto
projektował remont i przebudowę drogi, kto nadzoruje budowę tej drogi?
Przewodniczący Rady Gminy–zwrócił się do radnego Trafiała, aby nie przerywał
wypowiedzi mieszkańcom, dał im możliwość wypowiedzenia się.
Pani Szostek – brak chodnika, wysokie krawężniki, ponadto przy skrzyżowaniu
ul. Wyzwolenia z Cmentarną przy posesji Pani Tomas droga została zwężona, zapytała czy
w tym miejscu pobocze zostanie utwardzone i wysypane kamieniem?
Podkreśliła, że ma nadzieję, że wspólnie wypracowane rozwiązania zostaną pozytywnie
załatwione. Zwróciła uwagę, aby w przyszłości takie sprawy uzgadniać z mieszkańcami a
zwłaszcza tam gdzie mogą pojawić się problemy. Należy rozmawiać z mieszkańcami,
prowadzić konsultacje społeczne, a wtedy być może uniknie się wielu kłopotów
i problemów.
Z-ca Wójta - krawężniki nie będą przeszkodą, aby dwa samochody mogły się minąć. Po
zaasfaltowaniu i obsypaniu krawężnika z jednej strony będzie można zjechać na pobocze.
Projekt budowy drogi był omawiany na posiedzeniach Rad Sołeckich w Gołkowicach i
Godowie.
Pan Piotr Wrodarczyk- sołtys sołectwa Gołkowice powiedział, że kilka lat temu, gmina
zwróciła się z prośbą do mieszkańców ulicy Cmentarnej, aby nieodpłatnie przekazali grunt
na poszerzenie tej ulicy. Tam gdzie były zgody droga została poszerzona, natomiast tam
gdzie ich nie było teraz przy remoncie pojawił się największy problem.
Pan Szostek wyjaśnił, że w 1995 roku była możliwość poszerzenia drogi. Podkreślił, że nie
przekazał Gminie terenu na poszerzenie drogi, ale o 1,5 m cofnął się płotem. Jako
mieszkaniec tej ulicy dla bezpieczeństwa będzie wnioskował, aby w przyszłości ta ulica
była ulicą jednokierunkową tak jak od wielu lat praktykowane jest na Wszystkich Świętych,
a wtedy poprawi się bezpieczeństwo na tej ulicy.
Pan Wójt – odniósł się do w/w pytań:
– ruch samochodów będzie odbywał się tak jak odbywał się do tej pory;
– zwężenie drogi spowoduje zwolnienie ruchu poruszających się samochodów;
– krawężnik z jednej strony drogi na wysokości asfaltu, pobocze o szerokości około
50-65 cm wysypane kamieniem, po drugiej stronie drogi 4 cm krawężnik
najazdowy oraz wysypane pobocze i w tym miejscu dwa samochody będą mogły się
wyminąć;
– położone spowalniacze, wyniesione skrzyżowanie, więc samochody będą jeździć
wolniej, a zatem poprawi się bezpieczeństwo na tej ulicy;
– projekt przebudowy ul. Polnej i Cmentarnej był konsultowany na posiedzeniu Rady
Sołeckiej w Gołkowicach i Godowie.
Podkreślił, że z toczącej się dyskusji można wyciągnąć następujące wnioski: w przyszłości
remont dróg gminnych będzie realizowany tylko z projektów ZRID (Zezwolenie na
Realizację Inwestycji Drogowych). Dróg o odpowiednich szerokościach, co będzie wiązało
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się z wykupem terenu, koniecznością przesunięcia ogrodzenia, a zatem wydłuży się okres
prowadzonego postępowania, więc zamiast 2-3 dróg zostanie wyremontowana tylko jedna
droga.
Podkreślił, że emocje miną jak budowa drogi zostanie zakończona.
Popiera propozycję drogi jednokierunkowej, ale gdyby tak się stało to jest przekonany, że
kierowcy będą jeździć szybciej, ponieważ nie widząc samochodu jadącego z przeciwka
kierowca pojedzie dużo szybciej. Decyzja będzie należeć do mieszkańców.
Mieszkaniec - przed remontem drogi można było zjechać na pobocze gdzie bez problemu
dwa samochody mogły się minąć. Remontując drogę położono wysokie krawężniki, więc
nie ma możliwości zjazdu na pobocze.
Z-ca Wójta - znak strefa zamieszkania, więc ruch samochodów będzie odbywał się
20 km/godz. Zaapelował, aby z oceną zaczekać do zakończenia prac remontowych.
Propozycja drogi jednokierunkowej – wniosek i decyzja mieszkańców. Ponadto nie było
możliwość wykonania pobocza na całym odcinku drogi.
Przewodniczący Rady Gminy- dziś nie można zmienić przebiegu drogi. Należy zaczekać do
zakończenia jej budowy. Droga jest budowana dla mieszkańców. Pojawiła się możliwość
pozyskania środków zewnętrznych, więc skorzystano z tej szansy.
Radny Bogusław Dziędziel – na etapie projektowania była mowa, że droga zostanie
wykonana w istniejącym pasie drogowym. Czyniono starania, aby przed remontem drogi
jak najszybciej wykonać budowę kanalizacji. Nie przypuszczał, że obok posesji Państwa
Szostek droga zostanie, aż tak wyniesiona. Na etapie projektowania, projektant widział, że
przy posesji Państwa Szostek mogą być problemy, więc powinien rozmawiać z
mieszkańcami. Przy wyłożeniu projektu zwrócił uwagę, aby na zakręcie obok posesji Pana
Robenka zabudować spowalniacze. Pojawił się problem, który wspólnie został rozwiązany,
więc należy zaczekać do zakończenia budowy tej drogi.
Wójt – aby uzyskać inny przebieg drogi trzeba by było przebudować kanalizację na drodze
powiatowej. Doprojektowano jedną studzienkę kanalizacyjną, ale jeżeli nie spełni swojej
roli, studzienkę trzeba będzie zlikwidować. Studzienka została wykonana na wniosek
mieszkańca przy posesji, na której się znajduje.
Mieszkanka - studzienka, o której Wójt wspomniał znajduje się na wjeździe do posesji.
Uważa, że przy dużych opadach deszczu woda będzie wybijała ze studzienki i bezpośrednio
spływała do placu, więc należy zastanowić się czy to rozwiązanie jest dobre.
Mieszkanka zapytała:
– czy kamienie graniczne zostaną wkopane w te same miejsca, z których je wykopano?
– czy studzienka kanalizacyjnych może być całkowicie zasypana?
Z-ca Wójta – kamienie graniczne zostaną wkopane w te same miejsca. Rozezna temat
zasypanej studzienki kanalizacyjnej.
Podkreślił, że ze względu na sprzyjające warunki atmosferyczne firma planuje asfaltowanie
drogi, więc zwrócił się z prośbą, aby wstrzymać się z oceną prowadzonych prac
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remontowych. Natomiast prace wykończeniowe, porządkowe Firma będzie wykonywała w
późniejszym terminie.
Przewodniczący Rady Gminy podziękował mieszkańcom za cenne uwagi, za przekazane
informacje. Ogłosił 5 minutowe przerwę w obradach.
Po przerwie wznowiono obrady.
Ad. 3
Pan Mariusz Adamczyk – Wójt Gminy przedstawił informację o pracy Wójta w okresie
między sesjami. Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Wójt w uzupełnieniu informacji dodał, że od dnia 23 stycznia br. do 22 lutego br. zostanie
przeprowadzony nabór wniosków na realizację projektu obejmującego montaż
odnawialnych źródeł ciepła tj. wymiana pieca na biomasę oraz pompy ciepła. Podkreślił, że
Zarząd Województwa Śląskiego podjął decyzje o rozszerzenie beneficjentów. Do projektu
mogą przystępować Stowarzyszenia i Międzygminne Związki a zatem mogą aplikować o
środki zewnętrzne. Złożył deklarację, że gmina przystąpi do projektu w ramach działania
Subregionu Zachodniego. Realizowany projekt będzie duży, więc są większe szanse na
pozytywne rozstrzygnięcie konkursu i pozyskanie środków zewnętrznych. Należy zaczekać
na informację czy zostanie wydłużony termin naboru wniosków, ponieważ przystępując do
konkursu z Subregionem, od początku trzeba będzie rozpocząć procedurę projektową.
Radny Dziędziel – część żelaznego szlaku została wyłożona grubym betonem, zapytał czy
beton zostanie pokryty jeszcze innym materiałem?
Zwrócił uwagę, że na początku warstwa wylanego betonu była grubsza porównując ją z
obecnie wylewana warstwą betonu. Zwrócił się z prośbą o skontrolowane prowadzonych
prac.
Z-ca Wójta - grubość położonego betonu zostanie skontrolowana. Na beton zostanie wylana
3 cm masa kruszywa naturalnego tzw. żywica.
Pytań do przedstawionej informacji nie było.
Ad.4
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił sprawozdania z działalności Rady Gminy Godów
za 2017 rok - załącznik nr 5 do protokołu.
Ad. 5
Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy Godów za 2017 rok przedstawili:
1) Stanisław Tatarczyk – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Budżetu – załącznik nr 6 do protokołu.
2) Bernard Oślizło – Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Zdrowia
- załącznik nr 7 do protokołu,
3) Krzysztof Kubica Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego, Ochrony
Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego - załącznik nr 8 do protokołu,
4) Bogusław Dziedziel – Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej - załącznik
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nr 9 do protokołu.
Ad.6 Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach:
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.
Rozpatrzenie projektów uchwał. Dodał, że przedłożone projekty zostały pozytywnie
zaopiniowane w dniu 25 stycznia 2018 r. na wspólnym posiedzeniu: Komisji Edukacji,
Kultury i Zdrowia, Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, Mienia Komunalnego, Ochrony
Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego.
1) projekt uchwały w sprawie planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Godów

na 2018 rok.
Przewodniczący Rady powiedział, że zgodnie z wnioskiem radnych wysuniętym na
wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 25.01.2018 r. w planie pracy Komisji Mienia
Komunalnego (…) w zał. nr 3 w miesiącu marcu po wyrazie „zima” dodaje się zapis „oraz
stan zaawansowania rozpoczętych prac inwestycyjnych”.
Rada Gminy w obecności 14 radnych, 14 głosami „za” przyjęła projekt uchwały jako
uchwałę Nr XL/294/2018 - załącznik nr 10 do protokołu.
2) projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady

Gminy Godów.
Rada Gminy w obecności 14 radnych, 14 głosami „za” przyjęła projekt uchwały jako
uchwałę Nr XL/295/2018 - załącznik nr 11 do protokołu.
3) projekt uchwały w sprawie rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy

zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków
i sposobu ich przyznawania.
Rada Gminy w obecności 14 radnych, 14 głosami „za” przyjęła projekt uchwały jako
uchwałę Nr XL/296/2018 - załącznik nr 12 do protokołu.
4) projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu dofinansowania na rok 2018 form

doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych
dla których Gmina Godów jest organem prowadzącym.
Rada Gminy w obecności 14 radnych, 14 głosami „za” przyjęła projekt uchwały jako
uchwałę Nr XL/297/2018 - załącznik nr 13 do protokołu.
5) projekt

uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Wodzisławskiemu, na realizację zadań z zakresu nadzoru budowlanego.
Rada Gminy w obecności 14 radnych, 14 głosami „za” przyjęła projekt uchwały jako
uchwałę Nr XL/298/2018 - załącznik nr 14 do protokołu.
6) projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2018 roku pomocy finansowej Powiatowi

Wodzisławskiemu, na realizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze
użyteczności publicznej.
Rada Gminy w obecności 14 radnych, 14 głosami „za” przyjęła projekt uchwały jako
uchwałę Nr XL/299/2018 - załącznik nr 15 do protokołu.
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7) projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2018 roku pomocy finansowej Powiatowi

Wodzisławskiemu na realizację zadań z zakresu administrowania drogami.
Rada Gminy w obecności 14 radnych, 14 głosami „za” przyjęła projekt uchwały jako
uchwałę Nr XL/300/2018 - załącznik nr 16 do protokołu.
8) projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Godów

na 2018 rok.
Rada Gminy w obecności 14 radnych, 14 głosami „za” przyjęła projekt uchwały jako
uchwałę Nr XL/301/2018 - załącznik nr 17 do protokołu.
9) projekt uchwały w sprawie

zmiany

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

Godów.
Rada Gminy w obecności 14 radnych, 14 głosami „za” przyjęła projekt uchwały jako
uchwałę Nr XL/302/2018 - załącznik nr 18 do protokołu.
Ad. 7
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że na ostatniej sesji oraz w okresie pomiędzy
sesjami nie wpłynęła żadna interpelacja w związku z tym zapytał, czy ktoś chciałby złożyć
interpelację?
Interpelacji i zapytań radni nie zgłosili.
Ad. 8 Wolne głosy i wnioski.
Radny Donat Trafiał – zwrócił się do Zastępcy Wójta w następujących sprawach zapytał:
– dlaczego merytoryczni pracownicy urzędu gminy nie zweryfikowali, przeanalizowali
projektu dot. remontu ul. Polnej i Cmentarnej, w sprawach dot. przebiegu drogi oraz
spraw własnościowych;
– na etapie prowadzenia prac remontowych rolą mieszkańców jest zgłaszanie uwag,
nieprawidłowości z którymi się nie zgadają;
– Komisja Mienia Komunalnego (..) temat dot. remontu tych ulic powinna rozeznać w
terenie, a zwłaszcza przyjrzeć się budowie chodnika od Sklepu „BRAGO” do góry
ul. Polnej, gdzie chodnik kończy się w połowie górki. Zastanowić się jak
zaplanowano ciąg pieszych;
– budujemy standardy, spowalniacze na ul. Cmentarnej, zapytał jak zostanie
skomunikowany ciąg ul. Polnej, czy strefa zamieszkania będzie zaczynała się tam
gdzie kończy się chodnik?
– poprosił, aby przed położeniem asfaltu zastanowić się nad wyżej przytoczonymi
uwagami, które powinny zostać zweryfikowane, załatwione na etapie projektowania.
Pan Roman Marcol – radny Rady Powiatu Wodzisławskiego przedstawił działania Powiatu
dotyczące remontu dróg powiatowych. Podkreślił, że jest zbulwersowany pozyskaną
informacją, że za remonty dróg powiatowych na terenie Gminy Godów odpowiedzialni są
Roman Marcol i jego koleżanka radna Jadwiga Wojaczek – jest to pomówienie i nieprawda.
cyt.: „głosowanie nad budżetem a remont wskazanej drogi w danej gminie to dwa odrębne
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tematy. Podkreślił, że o remontach dróg gminnych i powiatowych w gminach decydują
włodarze gminy. Jeżeli rada gminy wspólnie z Wójtem podejmą decyzję, że w danym roku
będzie remontowana droga wskazana przez gminę i sfinansowana w wysokości 50% ze
środków budżetu gminy i 50% ze środków Powiatu, to zgodnie z wcześniejszymi
uzgodnieniami Powiat nic do tego nie ma. Radni powiatowi z terenu Gminy Godów nie
mają wpływ na remont dróg powiatowych na terenie gminy”.
Przewodniczący Rady – mieszkańcy zwracają się do radnych z danego sołectwa z rożnymi
problemami proszą o pomoc w rozwiązaniu wielu spraw, które między innymi dotyczą
złego stanu technicznego dróg. Natomiast jeżeli chodzi o stan dróg powiatowych na terenie
Gminy Godów uwagi zgłaszane są do radnych powiatowych tj. radnego Marcola i radnej
Wojaczek oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Wodzisławskiego Eugeniusza Wala.
Roman Marcol – radny Powiatu Wodzisławskiego – na jednym ze spotkań Pan Wójt
powiedział, że nie będzie remontowana ul. Powstańców Śl. w Skrzyszowie tylko
ul. Dworcowa w Łaziskach. Ustalona kolejność remontu dróg powiatowych w 2018 roku
była nieco inna a mianowicie planowano remont ul. 1 Maja w Gołkowicach. Ustalono, że
jeżeli zostanie pieniędzy z realizacji tego zadania będzie remontowana ul. Powstańców Śl.
w Skrzyszowie od strony Jastrzębia a następnie ul. Dworcowa w Łaziskach, zapytał skąd ta
zmiana?
Radny Zygmunt Skupień – temat remontu ul. Powstańców Śl. w Skrzyszowie od posesji
Pana Knura do posesji Państwa Kozioł ciągnie się od 2010 roku. W 2012 roku na jednym z
wspólnych posiedzeń Komisji Dyrektor PZD Pan Żywina powiedział, że w 2013 roku
ul. Powstańców Śl. w Skrzyszowie koło Państwa Gawlok będzie remontowana. Szkoda, że
tak się nie stało. Aby radni mogli przekonać się jaki jest stan nawierzchni ul. Dworcowej w
Łaziskach i ul. Powstańców Śl. od strony Jastrzębia należy temat rozeznać w terenie.
Zaapelował do Pana Wójta o zmianę decyzji w tej sprawie.
Radny Jacek Kołek– została ustalona lista (kolejka) remontu dróg powiatowych na terenie
gminy. Przewodniczący Rady powiedział, że wg listy wszystkie drogi w Skrzyszowie
zostały wyremontowane. Uważa, że działania Pana Wójta są niewłaściwe.
Pan Wójt – ustalono ranking dróg powiatowych, wytypowanych do remontu. Została
wyremontowana ul. 1 Maja w Skrzyszowie. Po zakończeniu remontu tej ulicy ustalono, że
w kolejnym etapie będzie remontowana ul. 1 Maja w Gołkowicach oraz około 100 m
ul. Dworcowej w Gołkowicach - połączenie z Szotkowicami. Miasto Jastrzębie wycofało
się z remontu tej drogi, w związku z tym ul. Dworcowa w Gołkowicach nie będzie
remontowana. Ustalono, że po remoncie ul. 1 Maja w Gołkowicach będzie remontowana
ul. Powstańców Śl. w Skrzyszowie od strony Szotkowic, a następnie ul. Dworcowa w
Łaziskach i to jest kolejność listy dróg, które zaplanowano do remontu. Prowadzi rozmowy
ze Starostą, że tyle ile gmina przekaże pieniędzy na remont dróg powiatowych, tyle samo
powiat dopłaci tj. 50% gmina i 50% powiat.
Podczas dyskusji nad tematem remontu dróg powiatowych zapytał czy radni chcą zmienić
priorytety nie było zgody, więc temat realizowany jest wg wcześniej określonych i
przyjętych przez radnych zasad.
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O remoncie dróg powiatowych decyduje Zarządu Powiatu Wodzisławskiego i radni
powiatowi a nie Wójt Gminy Godów. Wójt zaproponował zakończyć dyskusję w tym
temacie.
Izabela Tomiczek -Wiceprzewodnicząca Rady Gminy – odniosła się do wypowiedzi
radnego Skupnia. Dyrektor PZD uczestnicząc w posiedzeniu Komisji bardzo dużo
naobiecywał odnośnie remontu dróg powiatowych a następnie wycofał się z tych obietnic.
Radni z Godowa napisali skargę, do której dołączyli zdjęcia chodnika i stanu nawierzchni
ul. 1 Maja. Temat został zrealizowany.
Pan Wójt – w budżecie nie ma środków finansowych na remont innej drogi. Ucieszy się
jeżeli Powiat z własnych środków wyremontuje jakąkolwiek drogę na terenie naszej gminy.
Radny Donat Trafiał - trzy lata temu odbyła się wizja w terenie na ulicy 1 Maja w Godowie,
w której uczestniczyli przedstawiciele PZD, Z-ca Wójta. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że
droga po lewej stronie za zakrętem zapadła się i po opadach deszczu woda spływa na
posesje. Jest problem - brak kanalizacji deszczowej. Zwrócił się z prośbą, aby temat
przedyskutować z przedstawicielami władz powiatowych i być może przy niewielkich
nakładach finansowych uda się ten temat rozwiązać.
Pan Wójt – poruszył kolejny temat dot. Programu Ograniczenia Niskiej Emisji. Podkreślił,
że na realizację tego Programu w budżecie gminy zaplanowano środki finansowe w
wysokości 350 tys zł. Jest to kwota, która umożliwi wymianę 58 szt kotłów.
Wpłynęło 237 deklaracji.
–

167 - na wymianę pieca węglowego na kocioł z podajnikiem,

–

50 - na wymianę kotła węglowego zasypowego na kocioł gazowy,

–

13 - na wymianę starego pieca gazowego na nowy piec gazowy.

–

7 - na wymianę pieca węglowego na piec opalany peletem.

Pani Katarzyna Skrobak – główny specjalista ds inwestycji kubaturowych powiedziała, że
Gmina realizuje Program Ograniczenia Niskiej Emisji uchwalony uchwałą Rady Gminy na
lata 2016 – 2018. W programie zawarte są założenia ile w danym roku powinno zostać
wymienionych kotłów, aby uzyskać efekt ekologiczny i efekt rzeczowy.
W Programie Ograniczenia Niskiej Emisji na 2018 rok zaplanowano wymianę:
–

40 kotłów węglowych na kocioł węglowy z podajnikiem;

–

11 kotłów zasypowych na kocioł gazowy;

–

8 kotłów starych gazowych na nowe gazowe;

–

1 kocioł na pelet.

Ilość środków wystarczająca na dofinansowanie 58 wniosków, więc należy podjąć decyzję
czy środki zostaną wykorzystanie tak jak to zostało zapisane w programie.
Wójt – na jednym ze wspólnych posiedzeń komisji została podjęta decyzja, że w pierwszej
kolejności będą wymieniane kotły węglowe na gazowe, ponieważ można będzie uzyskać
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największy efekt ekologiczny czyli można by zrealizować tylko 50 wniosków, natomiast na
8 pozostałych należy określić cel przeznaczenia. Należy podjąć decyzję dot. realizacji
programu w 2018 roku w zakresie rozdziału środków na poszczególne działania.
Pani Skrobak podkreśliła, że z rocznym wyprzedzeniem zbierane są deklaracje, aby
rozeznać temat tj. czym mieszkańcy są zainteresowani. 100% złożonych deklaracji
zostanie zrealizowanych w roku kolejnym i na tyle deklaracji składany jest wniosek do
WFOŚ o pozyskanie środków finansowych. W związku z uchwałą antysmogową na
wymianę pieca w 2018 roku wpłynęło aż 237 deklaracji, więc nie wszystkie zostaną
zrealizowane. Nabór wniosków zostanie przeprowadzony po otrzymaniu zapewnienia o
dofinansowaniu przez WFOŚiGW w Katowicach. W pierwszej kolejności rozpatrywane
będą wnioski osób, które w ubiegłym roku złożyły deklaracje. Decyzja o zakresie
rzeczowo-ilościowym wymagana jest do sporządzenia wniosku o dofinansowanie do
WFOŚiGW w Katowicach, gdzie konkretnie trzeba podać ile jakich działań zaplanowano
do realizacji w danym roku.
Radny Zygmunt Skupień zaproponował, aby procentowo rozliczyć złożone deklaracje
tj. ilość deklaracji złożonych na wymianę danego pieca. Zgodnie z założeniami programu.
Pani Skrobak – zgodnie z propozycją radnego Skupnia rozliczenie deklaracji procentowe
zostanie procentowe rozliczenie złożonych deklaracji będzie następujące:
Pani Skrobak – zgodnie z propozycją radnego Skupnia procentowe rozlczenie złożonych
deklaracji przedstawia się nastepująco:
–

39 kotłów węglowych na kocioł węglowy z podajnikiem;

–

11 kotłów zasypowych na kocioł gazowy;

–

8 kotłów stary gazowy na nowy gazowy;

–

1 piec węglowy na piec opalany peletem.

Przewodniczacy Rady Gminy zaptoponiwał, aby powyższą propozycję przegłosować.
Rada Gminy jednogłośnie 14 głosami „za” poparła powyższą propozycję
tj. pocentowe rozlczenie złożonych deklaracji zgodnie z założeniami PON.
Ad.9
Rada Gminy Godów 14 głosami „za” przyjęła protokół z XXXIX sesji Rady Gminy Godów
z dnia 21 grudnia 2017 roku uznając go za zgodny z przebiegiem sesji.
Ad.10
Sprawy organizacyjne.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował o planowanych posiedzeniach:
– 22.02.2018r. - wspólne posiedzenie Komisji
– 26.02.2018 r. - sesja Rady Gminy Godów
Podkreślił, że terminy posiedzeń mogą ulec zmianie.
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Ad.11
Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad oraz braku dalszych głosów
w dyskusji, Przewodniczący Rady Gminy Godów, podziękował zebranym za udział w sesji,
po czym o godz. 17.30 zamknął obrady XL sesji Rady Gminy Godów.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Antoni Tomas

Protokołowała: S. Opas
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