PROTOKÓŁ NR 10/2018
z wyjazdowego posiedzenia
Komisji Mienia Komunalnego, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego
z dnia 23 kwietnia 2018 roku

Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego, Ochrony Środowiska i
Publicznego – Krzysztof Kubica o godzinie 11.00 otworzył posiedzenie komisji.

Bezpieczeństwa

W posiedzeniu uczestniczyło 7 członków komisji, co wobec składu 7 osobowego komisji stanowi
kworum do podejmowania prawomocnych decyzji. Lista obecności członków komisji stanowi
załącznik nr 1 do protokołu.
Spoza członków komisji w posiedzeniu wzięli udział:
1.
2.
3.
4.

Pan Mariusz Adamczyk
Pan Antoni Tomas
Pan Tomasz Kasperuk
Pan Zbigniew Prucnal

Sołtysi:
1. Pani Szatoń Elżbieta
2. Pani Wrona Zyta
3. Pan Piotr Wrodarczyk
4. Pan Roman Marcol

- Wójt Gminy Godów
- Przewodniczący Rady Gminy
- Zastępca Wójta
- Kierownik Referatu Inwestycji, Ochrony Środowiska
i Gospodarki Komunalnej
- Sołtys Sołectwa Łaziska
- Sołtys Sołectwa Podbucze
- Sołtys Sołectwa Gołkowice
- Sołtys Sołectwa Skrzyszów

Porządek posiedzenia:
1. Ocena stanu dróg gminnych po akcji „zima”.
2. Sprawy bieżące – wnioski mieszkańców.

Ad.1
Komisja Mienia Komunalnego, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego dokonała
objazdu dróg gminnych. Celem objazdu była ocena stanu dróg wyznaczonych do remontu
i modernizacji oraz rozpatrzono pisma/ wnioski mieszkańców w następujących sprawach:
Wnioski mieszkańców Gołkowic:
– budowa progów spowalniających na wyremontowanym odcinku ulicy Cmentarnej. (Pismo
z dnia 26.02.2018 r. Pani [*Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych*] oraz podpisy
mieszkańców tej ulicy: Pani [*Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych*]Sprawę prowadzi
Referat Inwestycji (..) BU- Nr BU-BD.I I.510.0002.2018);
Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali powyższy wniosek.
budowa oświetlenia ulicznego na ul. Borowickiej (Pan [*Wyłączenie
osobowych*])
Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali powyższy wniosek.

–

jawności w zakresie danych

Komisja rozeznała następujące tematy w sołectwie Gołkowice:

–

stan nawierzchni ul. Sobieskiego po remoncie skrzyżowania z ul. Cmentarną.

Stanowiska Pana Wójta: wskazane nieprawidłowości, zanieczyszczenia na drodze zostaną
usunięte przez firmę remontująca ul. Cmentarną;

1

zapoznano się z postępem prac dot. budowy ścieżki rowerowej „ Żelazny szlak”,
plany, zamierzenia dot. zagospodarowania terenu Podgórnika – propozycja Pana Wójta,
aby teren na Podgórniku wykorzystać w celach rekreacyjnych np. zlokalizowanie tzw. Pump
Tracka tj. aktywna forma wypoczynku dla rowerzystów. Na realizację tego przedsięwzięcia
można będzie ubiegać się o pozyskanie środków zewnętrznych.
Radni pozytywnie ocenili powyższą propozycję, jednakże z uwagi na realizację wielu inwestycji
prowadzonych na terenie gminy realizacja tego przedsięwzięcia nie jest możliwa.
– członkowie Komisji zapoznali się z zakresem prac wykonanych przy obiekcie Klubu
Sportowego KS-27 w Gołkowicach,
– Przewodniczącego Rady Gminy zawnioskował w sprawie remontu oraz budowy progu
spowalniającego na ulicy ul. Granicznej.
]
Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali wniosek dot. budowy progu spowalniającego na
ulicy ul. Granicznej w Gołkowicach.

–
–

–
–

Tematy rozeznane w sołectwie Skrbeńsko:
problem dot. funkcjonowania PSZOK,
Radny Dawid Prochasek wskazał potrzebę remontu ulicy ul. Na Górze.

Tematy rozeznane w sołectwie Łaziska:
remont zniszczonej elewacji na budynku Remizy OSP,
potrzeba stałego oświetlenia placu za budynkiem straży oraz w rejonie parkingu przy
kościele parafialnym.
– remont nawierzchni na drodze do cmentarza (wyrwa w drodze) oraz potrzeba
zaasfaltowania dalszej części tej ulicy.
Stanowiska Pana Wójta: droga powinna zostać wpisana do kolejki remontowanych dróg
gminnych.
Tematy rozeznane w sołectwie Podbucze:
– wniosek Pani Zyty Wrona – Sołtysa Podbucza - zły stan nawierzchni terenu gminnego przy
sklepie.
Propozycja komisji: teren przy sklepie naprawić przy prowadzonych remontach
cząstkowych dróg gminnych.

–
–

Tematy rozeznane w sołectwie Krostoszowice:
– naprawa pobocza na ul. Olszyńskiej,
– zamontowanie dodatkowej lamy oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniu ul. Olszyńskiej i
Środkowej,
– remont nawierzchni na tzw. łączniku ul. G.Morcinka oraz remont nawierzchni asfaltowej
ul. Leśnej,
– wniosek z dnia 23.03.2018 r. Pani [*Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych*] w sprawie
zabudowy lampy oświetlenia ulicznego przy ul. Leśnej.
Członkowie komisji negatywnie zaopiniowali powyższy wniosek.
Tematy rozeznane w sołectwie Skrzyszów

–
–

sołtys sołectwa Skrzyszów - Pan Marcol przedstawił problem dot. obsunięcia się części
pobocza i nawierzchni łącznika ul. Szybowej i Olszyńskiej,
wniosek mieszkańców w sprawie budowy oświetlenia ulicznego na końcówce ulicy Leśnej

Propozycja Komisji: wykonać projekt budowy oświetlenia ulicznego oraz temat wpisać na
listę budowy oświetlenia ulicznego - w ramach posiadanych środków temat będzie można
zrealizować.
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–

budowa łącznika ul. Wallacha z ul. Wyzwolenia.

Jest sprzeciw niektórych właścicieli posesji przy których miałby być budowany łącznik.
Członkowie Komisji dyskutowali nad celowością i zasadnością budowy łącznika, ale nie zajęli
stanowiska w powyższej sprawie.
Ad.2
Przewodniczący Komisji przedstawił pisma mieszkańców skierowane na posiedzenie Komisji
w sprawie zabudowy oświetlenia ulicznego tj.:
– Łaziska ul. Mickiewicza przy posesji Pani [*Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych*],
– Łaziska ul. Słoneczna przy posesji [*Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych*],
– Gołkowice ul. Cmentarna przy posesji Pani [*Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych*]
– Gołkowice ul. Sobieskiego przy posesji Pani [*Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych*]
– Gołkowice ul. Borowicka przy posesji Pana [*Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych*]
Zaproponował, aby realizację powyższych tematów omówić na kolejnym posiedzeniu Komisji
Mienia (..), na które zostaną zaproszeni sołtysi i wspólnie opracują listę oraz kolejność realizacji
powyższych zadań, realizowanych w miarę posiadanych środków finansowych zabezpieczonych
w budżecie gminy na ten cel.
Po wyczerpaniu porządku obrad o godz.14.30 Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie.

Przewodniczący Komisji
(-) Krzysztof Kubica

Protokołował: K. Kubica
*
Na podstawie art.5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (t.j Dz. U. z
2016 r., poz. 11764) oraz w związku z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2016
r., poz. 922). W publikowanym protokole wyłączono jawność informacji publicznej w zakresie danych osobowych. Wyłączenia
danych dokonała Sabina Opas – Inspektor ds. rady gminy
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