Protokół nr VI/2019
z sesji Rady Gminy Godów
Obrady rozpoczęto 8 kwietnia 2019 o godz. 15:00, a zakończono o godz. 15:32 tego samego dnia.
W posiedzeniu wzięło udział 14 członków.
Obecni:
1. Łukasz Balcar
2. Bogusław Dziędziel
3. Zbigniew Gajek
4. Kamil Gąsior
5. Krzysztof Kiermaszek
6. Paweł Klimek
7. Jacek Kołek
8. Krzysztof Kubica
9. Michał Kuczak
10. Tomasz Nawrat
11. Stanisław Palowski
12. Teresa Ptak
13. Zygmunt Skupień
14. Stanisław Tatarczyk
15. Antoni Tomas
Przewodniczący Rady Gminy Godów powiedział, że Sesja została zwołana w trybie art. 20 ust. 3
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2019 r., poz. 506).
Jest to sesja nadzwyczajna zwołana na wniosek Wójta Gminy Godów – załącznik nr 1 do protokołu.
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
Obrady VI sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Godów otworzył i jej przewodniczył Przewodniczący
Rady Gminy Godów Pan Antoni Tomas. Powitał Pana Mariusza Adamczyka - Wójta Gminy Godów,
Pana Tomasza Kasperuk – Zastępcę Wójta, Panią Beatę Kałusek – Skarbnika Gminy oraz
Kierowników Referatów Urzędu Gminy i Henryka Olejok – Sołtysa Godowa.
Przewodniczący Rady Gminy na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólny stan 15 radnych,
zgodnie z listą obecności w sesji uczestniczy 14 radnych. Sesja jest prawomocna do podejmowania
uchwał i decyzji.
Lista obecności radnych - załącznik nr 2 do protokołu.
Lista osób uczestniczących w obradach VI sesji nadzwyczajnej Rady Gminy - załącznik nr 3-4 do
protokołu.
2. Przedstawienie porządku obrad.
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach :
1) projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Godów
na 2019 rok;
4. Wolne głosy i wnioski.
5. Zakończenie sesji.
Radni nie wnieśli uwag do porządku obrad, w związku z tym przystąpiono do jego realizacji.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach:
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1) projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Godów na 2019 rok
Pan Tomasz Kasperuk Zastępca Wójta wyjaśnił, że sesja nadzwyczajna została zwołana z powodu
możliwości pozyskania środków na inicjatywy sołeckie, na zadnie: remont i modernizację skate
parku w Godowie. Urządzenia znajdujące się w skate parku są zniszczone i zużyte. Aby pozyskać 60
tyś zł z Urzędu Marszałkowskiego wymagane jest zabezpieczenie w budżecie, przed złożeniem
wniosku, całej wymaganej kwoty. Wniosek należy złożyć do 10 kwietnia. Całkowity koszt inwestycji
to ok 130 – 140 tyś zł. Wstępnie dokonano rozeznania cenowego. Urządzenia najbardziej zniszczone
zostaną wymienione. Dodał, że z inicjatywą wystąpiła Rada Sołecka sołectwa Godów.
Głosowano w sprawie:
projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Godów na 2019 rok.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (14)
Łukasz Balcar, Bogusław Dziędziel, Zbigniew Gajek, Kamil Gąsior, Krzysztof Kiermaszek, Paweł
Klimek, Jacek Kołek, Krzysztof Kubica, Michał Kuczak, Tomasz Nawrat, Teresa Ptak, Zygmunt
Skupień, Stanisław Tatarczyk, Antoni Tomas
NIEOBECNI (1)
Stanisław Palowski

Rada Gminy w obecności 14 radnych, 14 głosami „za” w głosowaniu jawnym
przyjęła powyższy projekt uchwały jako uchwałę Nr VI/41/2019 – załącznik nr 5
do protokołu
4. Wolne głosy i wnioski.
Pan Zastępca Wójta poinformował radnych o odbytym w dniu 8 kwietnia 2019r. posiedzeniu
Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie odwołania od przetargu na odbiór i gospodarowanie
odpadami komunalnymi. Niestety KIO nie podjęło decyzji. Decyzja ma być ogłoszona 12 kwietnia
2019 r.
Radny Michał Kuczak odniósł się do rozpoczętego dzisiaj strajku nauczycieli. Poprosił o informację
jak wygląda to w szkołach naszej gminy: jaki % szkół strajkuje, ilu uczniów uczęszcza do szkoły i
czy mają zapewnioną opiekę. Szereg samorządów wspomaga ten strajk organizując czas wolny dla
dzieci. Dysponujemy świetlicami, domami kultury i biblioteką i czy placówki organizują jakoś ten
czas, czy wspomagają ten strajk bo nie wiadomo jak długo potrwa.
Przewodniczący Rady Gminy zadał dodatkowe pytanie ilu nauczycieli przystąpiło do strajku?
Pani Katarzyna Kubica Kierownik Referatu Oświaty (...) odpowiedziała że wszystkie palcówki
oświatowe przystąpiły do strajku. Zgodnie z wynikami referendum strajkowego mieliśmy średnio
87% poparcia przy rozpiętości wg poszczególnych placówek od 75 do 97 %. Danych liczbowych o
ilości nauczycieli, pracowników obsługi i administracji nie posiadamy. Wszystkie dzieci, które
pojawiły się w szkołach i przedszkolach miały zapewnioną opiekę w formie zajęć opiekuńczych
(zajęcia dydaktyczno-wychowawcze nie odbywają się). Pani Kierownik poinformowała, o liczbie
dzieci znajdujących się pod opieką poszczególnych placówkach oświatowych w dniu dzisiejszym. W
większości placówek nauczyciele wpisywali się na listy strajkowe. Pracownicy obsługi i
2

administracji w mniejszym stopniu. Dokładnych danych liczbowych nie posiadamy. Placówki
oświatowe są w stanie zapewnić opiekę dzieciom. Na spotkaniu z dyrektorami szkół i przedszkoli,
które odbyło się w dniu dzisiejszym, omówiono dostępność ośrodków kultury i świetlicy
profikaltyczno-wychowaczej, ustalono że żadnych działań nie podejmujemy ze względny na to że w
chwili obecnej nie ma takiej potrzeby. Wspieramy dyrektorów w tym aby placówki mogły
funkcjonować i rodziców aby ich pociechy miały zapewnioną opiekę.
Przewodniczący Rady Gminy zapytał o egzaminy gimnazjalne, które rozpoczynają się pojutrze tj. 9
kwietnia.
Pani Kierownik Katarzyna Kubica – z informacji przekazanej przez dyrektorów, na których
spoczywa obowiązek informowania Kuratorium o gotowości do przeprowadzenia egzaminów, są
przygotowani do przeprowadzenia egzaminów. Ministerstwo Edukacji wystąpiło z ofertą dodatkową,
iż w komisjach mogą zasiadać osoby niebędące w chwili obecnej nauczycielami ale posiadający
przygotowanie pedagogiczne. Przy Kuratoriach Oświaty powstały listy na które mogą wpisywać się
osoby posiadające przygotowanie pedagogiczne a niebędące nauczycielami, z tej oferty mogą
korzystać dyrektorzy. Na terenie Gminy Godów jest 8 placówek oświatowych. Zasób osób, którym
dysponujemy powinien być wystarczający.
Sołtys Henryk Olejok zapytał czy dzieci będą musiały odpracować ten strajk i czy będą mieli
nieobecność w szkołach?
Pani Kierownik Katarzyna Kubica – szkoły nie są zamknięte, nie są prowadzone zajęcia
dydaktyczno-wychowawcze, tylko opiekuńcze dlatego na dzień dzisiejszy nie istnieje obawa,
konieczności odpracowania tych dni. A jeżeli chodzi o frekwencję, z przekazanych informacji
wynika że nie ma nieobecności, ponieważ uczniowie są w gotowości do tego aby być w szkole.
Wiceprzewodniczący Rady Zygmunt Skupień z wypowiedzi pani Kierownik Kubica wywnioskować
można, że część nauczycieli nie podjęła strajku. Jaki zatem jest ich zakres obowiązków? Czy nie są
wykorzystywani przez Kuratorium w innych ośrodkach?
Pani Kierownik Katarzyna Kubica – nauczyciele którzy nie podjęli strajku pełnią zajęcia opiekuńcze
jeżeli są przypadki obecności uczniów, jeżeli nie, to pozostają do dyspozycji dyrektora.
Wiceprzewodniczący Rady Zygmunt Skupień - Czyli nie są wykorzystywani przez Kuratorium w
innych ośrodkach?
Pani Kierownik Katarzyna Kubica – Nie, nie są wykorzystywani przez Kuratorium.
Radny Paweł Klimek zapytał o finansowanie strajku nauczycieli. Czy godziny w których nauczyciele
strajkują są płatne czy nie?
Pani Kierownik Katarzyna Kubica – ustawa o sporach zbiorowych mówi o ty, że za strajk
wynagrodzenie nie przysługuje. Myślę, że Gmina Godów nie będzie płacić za strajk, ponieważ
pracownik w tym momencie nie świadczy pracy i nie zachowuje prawa do wynagrodzenia. W
momencie, kiedy strajk się zakończy dyrektorzy będą zobowiązani do wskazania imion i nazwisk
oraz poszczególnych dni i ilości godzin które podlegają strąceniu z wynagrodzenia dla wszystkich
pracowników.
Radny Bogusław Dziędziel zapytał o uczęszczanie dzieci w zajęciach opiekuńczych, czy trzeba te
dzieci szybciej zgłaszać czy trzeba to wcześniej ustalić?
Pani Kierownik Katarzyna Kubica – jeżeli jest potrzeba przyprowadzenia dziecka do szkoły czy
przedszkola to dziecko musi zostać przyjęte. Z informacji przekazanej przez dyrektorów rodzice
dzwonią i informują o potrzebie odprowadzenia dziecka do placówki oświatowej. Wymiana
informacji pomiędzy placówkami a rodzicami przebiega prawidłowo.
Radny Michał Kuczak – trwa remont ul. Dworcowej w Łaziskach, w związku z zamknięciem tej
ulicy ruch samochodów osobowych skierował się na ul. Młyńską w Łaziskach dalej Olszyńską i na
Podbucze. Od mostu na rzece Leśnica do skrzyżowania z ul. Olszyńską jest prostka gdzie brakuje
mijanek, które miały być wykonane już jakiś czas temu. W tej chwili pobocza jest rozjeżdżone za
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chwile dojdzie do niszczenia asfaltu.
Pan Wójt – inwestycja na ul. Dworcowej jest na ukończeniu, dzisiaj została położona warstwa
podstawowa a jutro warstwa ścieralna, ruch będzie przywrócony w tym tygodniu. Wykonanie
mijanek na ul. Olszyńskiej wiązałoby się z koniecznością odkrycia kamieni granicznych. Po
spotkaniu w Polskich Wodach odnośnie wykonania utwardzenia i wzmocnienia skarpy brzegowej w
naszym imieniu Pani Poseł Teresa Glenc ma złożyć interpelację w sprawie wykonania naprawy i
wzmocnienia tej drogi. Również Radna Sejmiku Pani Ewa Gawęda zobligowała się do złożenia
wniosków w tej sprawie.
Radny Łukasz Balcar zwrócił się do Sołtysa Henryka Olejoka o prace w parku w Godowie, czy
oprócz uzupełnienia dziur piaskiem będą jeszcze jakieś prace wykonywane?
Sołtys Henryk Olejok – w parku prace prowadzone są na bieżąco, niestety nie mamy wpływu na
dewastowanie. Proszę określić o które dziury chodzi.
Radny Łukasz Balcar – chodzi o dziury pod ławkami i huśtawkami.
Sołtys Henryk Olejok – była propozycja, żeby pod huśtawki położyć dywaniki, jednak koszt jest
duży. To od państwa radnych powinna wyjść inicjatywa, żeby pod huśtawki i zjeżdżalnie zakupić
dywaniki.
Radny Łukasz Balcar zapytał kiedy była taka propozycja złożona, może by do niej wrócić?
Sołtys Henryk Olejok – propozycja była wysunięta na Radzie Sołeckiej w ubiegłym roku.
Przewodniczący Rady wyjaśnił sytuację dot. otwarcia boiska w Gołkowicach, które miało miejsce w
czerwcu ubiegłego roku. W tym roku, przed pierwszym treningiem, nastąpiło poświęcenie tylko płyty
boiska.
Pan Wójt dodał, że otwarcie boiska było połączone z nadaniem sztandaru Szkole Podstawowej w
Gołkowicach.
5. Zakończenie sesji.
Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad oraz braku dalszych głosów w dyskusji,
Przewodniczący Rady Gminy Godów, podziękował zebranym za udział w sesji, po czym zamknął
obrady VI sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Godów.

Przewodniczący Rada Gminy
(-) Antoni Tomas

Protokołowała A. Mitko

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl
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