Rada Gminy Godów
Wspólne posiedzenie Komisji RG

Protokół nr 1/2018
Obrady rozpoczęto 17 grudnia 2018 o godz. 15:00, a zakończono o godz. 18:00 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.
Posiedzeniu przewodniczył Pan Zygmunt Skupień – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Godów, który o
godz. 15.00 otworzył wspólne posiedzenie komisji, stwierdził prawomocność posiedzenia.
Spoza grona radnych w posiedzeniu udział wzięli:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

oraz
•

Pan Mariusz Adamczyk
- Wójt Gminy Godów;
Pan Tomasz Kasperuk
- Zastępca Wójta Gminy Godów.
Pani Beata Kałusek
- Skarbnik Gminy;
Pani Katarzyna Kubica- Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Polityki Społecznej;
Pani Gabriela Brzemia
- Inspektor ds. pozyskiwania środków pomocowych
Pan Zbigniew Prucnal
- Kierownik Referatu Inwestycji, Ochrony Środowiska i
Gospodarki Komunalnej;
Pani Mirela Tront

- Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Godowie

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.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy powiedział, że członkowie komisji otrzymali zawiadomienie o
wspólnym posiedzeniu wraz z dołączonym porządkiem posiedzenia oraz projektami uchwał będącymi
tematem obrad II sesji Rady Gminy Godów.
2. Przyjęcie porządku obrad.
1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wyrażenie opinii do projektów uchwał będących tematem obrad II sesji Rady Gminy Godów:
1) Projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Godów na 2019 rok. Projekt Nr 11 – przygotowała
2)
3)

4)
5)
6)

Pani Skarbnik.
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godów. Projekt nr 12 –
przygotowała Pani Skarbnik.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019. Projekt nr 13 –
przygotował Michał Kozielski.
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Godów na 2018
rok. Projekt nr 14 – przygotowała Pani Skarbnik.
Projekt uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 roku oraz
ustalenia planu tych wydatków. Projekt nr 15 – przygotowała Pani Skarbnik.
Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do
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przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywania w formie świadczenia pieniężnego na
zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w
szkole i w domu” na lata 2019-2023. Projekt nr 16 – przygotowała Pani Mirela Tront
(Kierownik GOPSu).
7) Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywania w formie
posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych
wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Projekt nr
17 – przygotowała Pani Mirela Tront (Kierownik GOPSu).
4. Sprawy bieżące.
Prowadzący wspólne posiedzenie Komisji zaproponował zmianę kolejności omawianych tematów
powyższego porządku obrad w sposób następujący. W pierwszej kolejności omówić pkt. 3 ppkt. 3,
pkt. 3 ppkt. 6 oraz pkt. 3 ppkt. 7 a po jego zrealizowaniu pkt3 ppkt. 1. Pozostała część porządku obrad
pozostaje bez zmian.
Komisje biorące udział we wspólnym powiedzeniu przychyliły się do propozycji prowadzącego
posiedzenie Komisji.
Na wspólne posiedzenie komisji przybyli mieszkańcy ul. ks. R. Wallacha w Skrzyszowie, w związku z
powyższym prowadzący obrady zaproponował zmianę kolejności omawianych tematów. W pierwszej
kolejności wysłuchać i omówić problem z jakim przybyli mieszkańcy Skrzyszowa. Komisje biorące
udział we wspólnym powiedzeniu przychyliły się do propozycji prowadzącego posiedzenie Komisji.
Tematem tym zajmuje się Komisja Mienia Komunalnego (..) dlatego prowadzący posiedzenie zwrócił
się do Przewodniczącego Komisji Mienia (..) Pana Krzysztofa Kubica o przedstawienie tematu.
Radny Krzysztof Kubica poinformował, że na dzisiejsze wspólne posiedzenie Komisji wpłynęły wnioski
mieszkańców Skrzyszowa. Wnioski stanowią załącznik nr 5 i 6 do protokołu.
Temat ten był już poruszany na komisjach w poprzedniej kadencji. Nie został rozpatrzony. Decyzja
zostanie podjęta na wyjazdowym posiedzeniu Komisji Mienia Komunalnego (…). Radny Krzysztof
Kubica poprosił Pana Wójta o przybliżenie problemu z jakim zwrócili się mieszkańcy sołectwa
Skrzyszów.
Wójt Mariusz Adamczyk poprosił, żeby w temacie wypowiedzieli się mieszkańcy którzy przybyli na
wspólne posiedzenie Komisji.
Pani Mołdrzyk: nie ma żadnych argumentów za tym, aby we wskazanym miejscu powstała droga.
Pan Mołdrzyk: mamy tam gospodarstwo przeszło 2ha, i przez posesję moją i mojej żony chcą
poprowadzić 8 – 9 metrową drogę przez środek działki i drugą drogę na las, tak że na mojej działce
będę miał rondo. Są inne możliwości, można zrobić drogę. Tego jest ok 300m i jest 9 właścicieli, są
tam starsze domy i jeżeli tam puścicie czy Gmina będzie wypłacać jakieś odszkodowania, chyba nie, bo
powiedzą, że to stare. Jest tam tego ok 300m do odkupienia, tam są słupy energetyczne, telefoniczne,
kanalizacja, woda. Wszystko to musiałoby być obniżone, są to straszne koszty. A jest inna możliwość –
50 metrów dalej jest jeden właściciel, można zrobić szybciej przecinkę.
Pani Mołdrzyk – chciałabym aby radni przeszli się tą ulicą Wallacha i popatrzyli na pewne
gospodarstwa, domy i puste miejsca gdzie można by tą drogę pociągnąć. Nie upierajmy się, tak jak
sołtys, że tu pójdzie ta droga. Sołtys był u nas i wypowiedział słowa takie bardzo dla mnie poniżające
„to was wywłaszczymy”. Mnie już kiedyś wywłaszczono i wiem co to znaczy. To jest tylko 9 metrów ale
dla mnie to jest jakaś trauma. Poprzednio na tym zebraniu uniosły mnie nerwy bo to wszystko tak na
chama, bo to musi być. Nic nie musi być! My jesteśmy właścicielami i też musicie na to popatrzeć co
można a gdzie nie można. Dostaniecie pieniążki z Unii bo ta droga musi być 9 metrów. Będą pieniądze
i nie będziecie się liczyć czy pieniądze, czy tamto. Ale musicie wziąć to pod uwagę, że mój dom
wybudowaliśmy żeby mieszkać w ciszy, kupiliśmy tą działkę od państwa Grodoń, ile tam ponieśliśmy
kosztów nie po to że teraz ktoś przyjdzie – Pan sołtys czy Pan Penkala i będą mówić mi że teraz tu
pójdzie droga. Nie róbcie takiej dziczyzny, że nie powiadamiacie właścicieli danej posesji. Zauważyłam
w pewnym momencie, że był tam Pan Wójt z sołtysem i Panem Tadkiem Penkałą staliście na posesji
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Pana Pająka i pokazywaliście gdzie droga ma iść. Na litość nie róbcie takich rzeczy. Poinformujcie,
dajcie jakieś wskazówki, jakieś papiery. Gdy ja podjechałam do pewnego pana zapytać się jak to ma
wyglądać, był to radca prawny to pierwsze co zapytał się czy ja mam jakieś papiery na których można
się oprzeć. Tak nie można my jesteśmy ludźmi, a to są nasze własności, tyle pieniędzy żeśmy w to
włożyli, jest to piękne miejsce. Można inaczej to wykonać. Jest tam może jakieś pole nieużywane. I
jeszcze jedno. Nie napierajcie na sąsiadów wyżej Wallacha, żeby przyszli i głosowali bo powstanie
zamęt i już są niesnaski między sąsiadami. Tak nie było. Tak się nie robi! Przyjdźcie do właścicieli,
zróbcie spotkanie. Proszę, żebyście to rozpatrzyli jak ludzie. Macie władzę i robicie to tak jakbyście nie
wiadomo kim byli. Bądźcie ludźmi jeden dla drugiego. Nie będziemy wtedy wykrzykiwać na
zebraniach, nie unosić się systemem nerwowym, nie obrażać się. Ale mnie bardzo obrażono, ja nie
jestem emocjonalna, ale przychodzi coś takiego, że mnie ktoś wywłaszczy to ja już nic nie mam. Mnie
już kiedyś wywłaszczyli. A co z tego że pieniądze. Teraz przychodzicie i z tej najniższej działki chcecie
mi wziąć 9 metrów. Jak ja wyjdę z domu to będę mięć drogę? Na początku przejedzie 5 samochodów
ale za rok będzie 20 potem 50. Mówicie o ekologii, o kominach z których się kopci ale ile
samochodów smogu zostawia, a to wszystko potem pójdzie w dół. Nasz dom jest tak w dole
usytuowany, jeżeli droga będzie na górce to wszystko pójdzie na dół, na nasz dom. Weźcie to pod
uwagę, jeżeli chcecie zrobić dobro dla innych zróbcie dobro dla nas. Rozwiązujmy wspólnie problem.
Bo tu musi iść droga jak mówił sołtys. Bezczelny. Droga miałaby iść obok domu państwa Drobny, jakby
było to 9 metrów to z domu wychodzili bezpośrednio na drogę. Zobaczyliście, przemierzyliście to.
Pan Michał Pająk: jak przyjechał sołtys i zapytałem się co kombinują to powiedział, że nic tylko
projektują. Przychodził jak mnie nie było. Wchodził na mój teren. Przyjechał kiedyś ze mną prywatnie
porozmawiać, nie zgodziłem się na tą drogę i wtedy było straszenie o wywłaszczeniach. Nie może być
takiej sytuacji, że ja z nim rozmawiam nie zgadzam się a tu się dowiaduję, że jakieś projekty są, jakieś
mapki. Ludziom mówi że tam kiedyś była droga a tam był zwykły chodnik, który był przez to że tam na
motorach jeździli. Sołtys mówił, że pan Mołdrzyk nie ma tam nic do gadki, bo to nie jest jego. Czy tak
się postępuje? Nie żyjemy w komunie, normalnie jak na Ukrainie, bo w każdej chwili zabiorą ci ziemię.
Jest to działka na której mojej dzieci kiedyś będą chciały się wybudować. Już podczas budowy
kanalizacji zaprojektowano na tej działce 5 studzienek kanalizacyjnych, wokół każdej jest 3 m
ochronne. Ile mi z tej działki zostanie?
Radny Krzysztof Kubica: radni nie znają tego tematu, ja jestem długo Przewodniczącym Komisji Mienia
(…) i pamiętam, że kiedyś ktoś o tym wspominał. Żadne decyzje tutaj nie zapadały. Ja jestem
zaskoczony. Jestem zaskoczony postawą pana Sołtysa Marcola.
Pan Pająk: jest tam miękkie podłoże i trzeba tam naprawdę dobre utwardzenie zrobić. Ja mam zdjęcia
jak to wyglądało zimą. Trzeba dobre odwodnienie zrobić. Tam jest tyle roboty, tyle pieniędzy trzeba
włożyć. Ja nie wiem czy to się w ogóle opłaca.
Pan Wójt Mariusz Adamczyk: dyskusja o tej drodze rozpoczęła się już ok 5 lat temu. Może nie w tym
miejscy gdzie została wyrysowana w planie zagospodarowania przestrzennego. W ubiegłym roku na
zebraniu wiejskim w Skrzyszowie, po konsultacjach i rozmowach na radzie sołeckiej w Skrzyszowie
podjęto tak jakby decyzję, o tym żeby zaproponować budowę połączenia ul. Wallacha z ul.
Wyzwolenia. Rada sołecka po konsultacjach z sołtysem orzekli że najlepszym miejscem na wykonanie
tego połączenia będzie wybudowanie drogi w tym miejscy w którym zostało zaproponowane. Było to
zaproponowane przez sołtysa na zebraniu wiejskim w 2017 i zostało to na zebraniu wiejskim
przegłosowane, że mieszkańcy chcą żeby ta droga tam powstała. Ten temat się zakończył. Na zebraniu
wiejskim zostało podjęta uchwała zobowiązująca sołtysa do podjęcia działań, żeby ta droga powstała.
Na ostatnim zebraniu wiejskim we wrześniu podjęto żeby przeznaczyć fundusz sołecki z 2019 rok na
wykonanie projektu koncepcji drogi wraz z infrastrukturą pod kątem połączenia ul. Wyzwolenia z
Wallacha. Miałem również spotkanie z naczelnikiem wydziału komunikacji ponieważ miałem
wątpliwości pod kątem wykonania połączenia na ul. Wallacha na łuku tej drogi, wydawało mi się że
nie będzie to negatywnie zaopiniowane przez wydział komunikacji, który opiniuje projekty organizacji
ruchu. Jedyna możliwość żeby takie połączenie zrobić to wykonanie mini ronda. I na tym było koniec.
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Sołtys zaproponował przeznaczenie pieniędzy z funduszu sołeckiego na zaprojektowanie tej drogi. Nie
są to żadne pieniądze unijne. Zebranie wiejskie we wrześniu podjęło właśnie uchwałę w tej sprawie.
Później te projekty trafiają do rady gminy i rada gminy podejmuje ostateczna decyzje o przeznaczeniu
środków funduszu sołeckiego, na wykonanie danych inwestycji. Propozycja budowy drogi wyszła od
sołectwa.
Pan Mołdrzyk zapytał komu ta droga jest potrzebna? Może lepiej wyremontować istniejącą drogę.
Wójt Gminy propozycja wybudowania tej drogi wynikła z tego, że jakby ul. Wallacha została
zablokowana komunikacja mogłaby się odbywać tą drogą.
Mieszkaniec ul. Wallacha - na czas remontu ul. Wallacha można byłoby to zrobić, jednak co z
bezpieczeństwem? Będą organizować wyścigi. Sołtys argumentował to tym, że jak nie wyrażą zgody
na budowę tej drogi to nie zrobią remontu ul. Wallacha. Mam wyciąg z protokołu z zebrania
wiejskiego gdzie nie ma uwzględniony nasz sprzeciw wobec budowy tej drogi. Zostało to zatajone.
Była dyskusja na ten temat a nie zostało to uwzględnione w protokole. Na zebraniu nie przeszła ta
droga, było głosowanie a nie zostało to uwzględnione.
Radny Stanisław Tatarczyk - wyjaśnił, że pieniądze z funduszu są przeznaczone na boisko.
Wójt Mariusz Adamczyk wyjaśnił, że z zebrania wiejskiego nie sporządza się dokładnego protokołu. Na
zebraniu wiejskim w wrześniu została podjęta decyzja na to żeby przeznaczyć fundusz solecki na 2019
na remont boiska.
Przewodniczący Komisji Mienia (…) Krzysztof Kubica oświadcza, że zapozna się z tym problemem na
wyjazdowym posiedzeniu komisji mienia. Później ewentualnie zostanie zorganizowanie spotkanie dot.
budowy tej drogi. Dodał, że żadne środki nie zostały wydatkowane na projekty czy koncepcję. Jest to
tylko i wyłącznie propozycja rady sołeckiej sołectwa Skrzyszów.
Pani Mołdrzyk – jesteśmy przeciwni budowy tej drogi.
Wójt Mariusz Adamczyk dlatego robi się spotkania i konsultacje. Mieszkańcy ul. Wallacha i
Wyzwolenia nie chcą tej drogi i w poparciu na to są podpisy tych mieszkańców.
Radny Kubica Krzysztof – jest pismo i trzeba się do niego ustosunkować. Dlatego na komisji
wyjazdowej zostanie przedstawiona ta sytuacja, dlatego aby zapoznać się z tym terenem. Stanowisko
Komisji Mienia (…) zostanie przestawione całej radzie i wtedy zadecydujemy jak rozwiążemy ten
problem. Komisja mienia nie znała tego problemu. Mieszkańcy zostaną poinformowani o terminie
wyjazdowego posiedzenia komisji mienia. Na tym zakończymy bo trzeba to widzieć.
Wójt Mariusz Adamczyk – pisma trzeba potraktować dwuetapowo – wykreślenie drogi z planu
zagospodarowania przestrzennego. Na planach zagospodarowania ta droga jest wrysowana. Plan
zagospodarowania został uchwalony w tym roku i następną zmianę planu zaplanowana będzie za parę
lat. W 2012 droga była już wrysowana w plan.
Mieszkańcy ul. Wallacha i Wyzwolenia ze Skrzyszowa opuścili wspólne posiedzenie komisji.
Wiceprzewodniczący Zygmunt Skupień powrócił do realizacji porządku obrad.
3. Wyrażenie opinii do projektów uchwał będących tematem obrad II sesji Rady Gminy Godów:
3) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.
Pani Mirela Tront Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej uzasadniła potrzebę uchwalenia
tej uchwały. Uchwala jest podejmowana co roku.
Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz zgodnie z ustawą
o przeciwdziałaniu narkomanii, realizacja zadań związanych z profilaktyką uzależnień od alkoholu i
przeciwdziałaniem narkomanii prowadzona jest w formie programów profilaktyki stanowiących część
strategii rozwiązywania problemów społecznych, uchwalanych corocznie przez organ stanowiący
jednostki samorządowej. Pani Kierownik przedstawiła na co przeznaczane są środki z opłaty
alkoholowej. Przedstawiła wyniki ankiety dot. alkoholi i narkotyków i dopalaczy. Zaznaczyła, że
profilaktyka jest bardzo potrzebna.
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Radny Bogusław Dziędziel dodał, że problem jest poważny i żeby profilaktykę stosować już od
najmłodszych lat i na to również przeznaczyć środki.
Wójt Mariusz Adamczyk – jest złożony projekt do konkursu unijnego przez KRIS i Dziuplę o powstanie
nowej świetlicy w szkole w Skrzyszowie. Po zakończeniu tego projektu świetlica zostałaby na stałe
Wiceprzewodniczący Zygmunt Skupień – organizację zajęć pozalekcyjnych – na jakich zasadach się one
odbywają i kto może z nich skorzystać?
Pani Mirela Tront – są to zajęcia ściśle powiązane z profilaktyką. Musi tam być terapeuta, który
opracuje program. Nie są to typowe zajęcia. Muszą mieć działania profilaktyczne. Może taka potrzeba
się pojawi.
Wójt Mariusz Adamczyk dodał, że ogłaszamy takie konkursy jednak żadne kluby nie chcą przystąpić za
wyjątkiem Inter Krostoszowice.
Radny Kamil Gąsior zapytał, czy zajęcia sportowe w ramach profilaktyki są prowadzone w naszych
szkołach?
Pani Mirela Tront - w ramach tego programu zajęcia sportowe nie są prowadzone.
Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.
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.
6) Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania
nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub
żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata
2019-2023.
Pani Mirela Tront – wyjaśniła, że ostatnio uchwały w tym temacie zostały podjęte 4 lata temu.
Rozszerzono ten program na osoby starsze. Uchwała musi być podjęta wcześniej ponieważ poprzednie
na mocy prawa są nieważne. Aby uzyskać dofinansowanie należy podjąć tą uchwałę. Uchwałą Rady
Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”
na lata 2019 –2023 z dnia 15 października 2018. W treści programu wskazano, że wsparcie udzielone
może być osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o
którym mowa w art. 8 w/w ustawy. Art.8 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
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wskazuje, że rada gminy, w drodze uchwały, może podwyższyć kwoty kryterium dochodowego,
uprawniające do zasiłków okresowego i celowego. Dążymy do tego aby największa liczba dzieci
korzystała z dożywiania w szkole.
Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.
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.
7) Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywania w formie
posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych
wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
Mirela Tront wyjaśniła, że kryterium dochodowe od 1 października wynosi 528 zł osobę w rodzinie, a
na osobę samotnie gospodarującą 701 zł.
Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby
samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego.
Ustanowiony uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. wieloletni rządowy
program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 przewiduje udzielanie wsparcia w zakresie
dożywiania osobom spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150 % kryterium. Wydatki na
zasiłki i pomoc rzeczową podlegają zwrotowi, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej
do zwrotu wydatków przekracza kryterium dochodowe. Rada gminy określa zasady zwrotu wydatków
zaświadczenia z pomocy społecznej.
Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.
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
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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
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.
1) Projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Godów na 2019 rok.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Pan Stanisław Tatarczyk poinformował, że
projekt uchwały w sprawie budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej uzyskał pozytywną opinię
Regionalnej Izby Obrachunkowej. Poprosił o przedstawieni ogólnych założeń budżetu na roku 2019.
Skarbnik Beata Kałusek - projekt budżetu Gminy na 2019 rok został przygotowany w oparciu o zasady
określone uchwałą Rady Gminy, w oparciu o wytyczne wydane przez Wójta, na podstawie
zweryfikowanych planów finansowych dyrektorów, kierowników jednostek podległych oraz referatów
urzędu.
Deficyt na przyszły rok został ustalony w kwocie 3.706.502 zł, sfinansowany zostanie z kredytu
długoterminowego. We wcześniejszej uchwalonej Wieloletniej Prognozie Finansowej kredyt był niższy
jednak ze względu na to, że po dochodach w WPF planowaliśmy dotacje do zadania zrealizowanego w
roku poprzednim, kontynuowanego po stronie bieżącej w tym roku, środki wpłynęły do budżetu w
bieżącym roku i dlatego wystąpiła konieczność zwiększenia kredytu.
Projekt budżetu został przekazany radnym 15 listopada, jednak konieczne było wprowadzenie
autopoprawki, która został państwu przekazana. Zwiększenia wymagały koszty wydatków bieżących
na zakup energii, po rozstrzygniętym przetargu zbiorowym, w którym gmina uczestniczyła. Nie była to
mała kwota, wpłynęła na możliwość kształtowania się obsługi zadłużenia, co stanowią wyjaśnia do
WPF.
Dochody bieżące w stosunku do roku poprzedniego wzrosły o 2 mln 243 tyś zł a wydatki wzrosły o
ponad 2 mln 860 tys. Wzrost wydatków nie podąża za wzrostem dochodów. Rożnica ponad 620 tys zł.
Największą grupę wydatków stanowią wydatki na oświatę, które wzrosły o prawie 1,5 mln zł. Jeśli
chodzi o dochody na oświatę: łącznie z subwencją oświatową to wzrost o 220 tyś. Tylko ze względu na
to, że dochody generowane przez jednostki spadły w stosunku do tych które są zaplanowane w
budżecie tegorocznym. Subwencja wzrosła o 758.907 zł ale pozostałe dochody spadły o ponad 500tyś.
Jak widać różnicę musimy dopłacić do oświaty z innych źródeł budżetowych.
Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: ze środków budżetu gminy na finansowanie
zadań, oraz wkład do zadań zleconych (nie wystarcza na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników
zajmujących się zadaniami zleconymi) to kwota ponad 1mln 040 tyś.
Wydatki na administracje to wydatki 5 mln 260 tyś to wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu,
zadania zlecone na funkcjonowanie USC, promocja gminy, zadania realizowanie z przez sołtysów. Na
te wydatki wystarczają dochody z podatków od nieruchomości + dotacje na zadnia zalecone dla USC
to dofinansowanie się zamyka.
Spłata zobowiązań które Gmina zaciągnęła - pożyczki na zadania proekologiczne (niska emisja i
wybudowanie kanalizacji – wkład własny).
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Przychody budżetu (to co nam brakuje z dochodów) wg planu należałoby zaciągnąć kredyt w
wysokości 4.477.1174 zł. Nie zaangażowaliśmy wszystkich środków które posiadamy na rachunkach
bankowych. Na koncie bankowym na koniec 31.12.2017 było 1 mln600 tyś wolnych środków możemy
je wprowadzić do budżetu, żeby nie było dodatkowego kredytu.
Zasady uchwalania budżetu gminy, rada nie może uchwalić budżetu kiedy wydatki bieżące
przekraczają dochody bieżące, chyba że gmina posiada wolne środki, bądź nadwyżkę z lat ubiegłych.
Gmina nie posiada nadwyżki z lat ubiegłych a wolne środki nie służą w tym przypadki zbilansowaniu
budżetu. Niestety nadwyżka operacyjna też spadła w stosunku do bieżącego roku o ponad 620 tyś. Ta
nadwyżka operacyjna czyli wynik budżetu w tej części bieżącej wynosi ponad 2 mln 500 tyś zł.
Wygenerowana nadwyżka pośrednia z 3 lat umożliwia spłatę zobowiązań zaciągniętych na
sfinansowanie działalności inwestycyjnych. Nie można finansować kredytem działalności bieżącej
gminy.
Jeżeli chodzi o wskaźnik zadłużenia Gmina nie może uchwalić budżetu kiedy obsługa bieżąca czyli
rozchody, spłata kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych + koszty obsługi długu czyli odsetki, ten
procent wyliczony w stosunku do dochodów gminy przekraczałby średnio te nadwyżki operacyjne
wygenerowane w latach poprzednich. Wskaźnik ten poprawiany jest, jeżeli gmina wygeneruje
dochody pochodzące ze sprzedaży mienia gminnego. Nie osiągamy z tego tytułu wysokich kwot.
Oszacowaliśmy, że wpływy względem wniosków które zostały złożone jako zapytania o możliwość
nabycia działek gminnych, wprowadziliśmy do budżetu 200 tyś zł. Nie wprowadziliśmy dochodów z
listu intencyjnego w zakresie zakupu, żeby sztucznie nie poprawiać wskaźnika w WPF w latach
następnych. Ze względu na to, że ma to wpływ na obsługę zadłużenia.
Jedyne co jest niepokojące w WPF to, że wskaźnik w roku 2022 i 2023 jest na mało bezpiecznym
poziomie, po wprowadzeniu wydatków na zakup energii elektrycznej (to duża kwota jeżeli, chodzi o
nasza Gminę). Zwiększenie wydatków bieżących w przyszłym roku o ponad 220 tys zrównuje ten
wskaźnik z rokiem 2022 czyli nie ma możliwości zwiększenia. Biorąc pod uwagę obsługę budżetu tego
roku można pójść w tym roku żeby obniżyć kredyt zaplanowany. Wtedy ten wskaźnik się poprawi.
Przy tych zmianach wprowadzonych w budżecie na 2018 rok, żeby ten wskaźnik był bardziej
bezpieczny. RIO wydała pozytywną opinię do WPF i deficytu. Po przyjęciu przez radę WPF Regionalna
Izba Obrachunkowa wydaje ostatnią opinie w tym zakresie czyli o prognozie długu.
Są dochody znaczone w budżecie gminy - są to dochody z tyt. opłat za zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych, które muszą być przeznaczone na gminny program rozwiązywania problemów
alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. Zaplanowane dochody z opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi służą finansowaniu systemu związanego z odbieraniem odpadów + koszty
działalności administracyjnej. Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska tak samo musimy
przeznaczać na ochronę środowiska.
Rezerwy obowiązkowe w uchwale budżetowej (rezerwa na zarządzanie kryzysowe) ustalona wyżej niż
0,5% wydatków budżetu oraz obowiązkowa rezerwa ogólna która stanowi 0,1% do 1% wydatków
budżetu. Jeżeli chodzi o upoważnienia które wprowadzono dla pana Wójta są bez zmian w stosunku
do lat poprzednich, czyli w przypadku przejściowego braku środków pieniężnych na rachunku
bankowym możemy posiłkować się tzw. kredytem w rachunku bieżącym. Jest to kwota 2 mln zł która
musi być spłacona w roku bieżącym.
Limit do zaciągnięcia kredytu długoterminowego też musi być ustalony. I tradycyjne jeżeli chodzi o
dokonywanie zmian w planie wydatków to zostało ustalone że w ramach wszystkich wydatków w
obrębie działu, ustawa o finansach publicznych ogranicza możliwości dokonywania zmian w budżecie
przez Wójta. Jeżeli w dziale podlegającym zmianie byłyby przedsięwzięcia wieloletnie, które są
wpisane w załączniku do WPF, Wójt nie może bez zgody rady zwiększyć ani zmniejszyć kwoty na te
przedsięwzięcia.
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Wójt Mariusz Adamczyk wyjaśnił, że w autopoprawce wskazaliśmy źródło zakupu energii zmniejszając
dotacje dla PZD na inwestycje powiatowe. Starostwo również nie posiada środków na inwestycje
powiatowe.
Jeżeli chodzi o inwestycje drogowe nie wskazywałem w projekcie budżetu na jakie inwestycje środki
będą przeznaczone. Po nowym roku Komisja Mienia przeanalizuje projekty, które są zgłoszone do
realizacji a jeszcze nie wykonane tj. ul. Podlaska, ul. Raszczykowiec i ul. Zawadzka.
Rady Stanisław Tatarczyk podziękował za przedstawienie głównych założeń projektu budżetu. Zgłosił
uwagę że dodatkowe informacje nie zostały przekazane radnym. W każdym następnym miesiącu
zawsze jest zmiana w projekcie budżetu i wprowadzamy dodatkowe pomysły.
Żadne poprawki do budżetu nie wpłynęły. Jeżeli ktoś ma pytania to proszę o udział w dyskusji.
Oddał głos Wiceprzewodniczącemu Zygmuntowi Skupień, który kontynuował prowadzenie obrad.
Radny Bogusław Dziędziel – na część tego budżetu wpływaliśmy bezpośrednio cały rok. Zrozumiałem,
że Pani Skarbnik zasugerowała nam, że musimy się mocno zastanowić nad każdym pismem, które
wpłynie do rady o dotacje lub dofinansowania. Mam pytanie o autopoprawkę projektu budżetu, gdy
sytuacja z cena prądu się zmieni to czy jesteśmy w stanie do tych rzeczy wrócić (budowa drogi
powiatowej ul.1 Maja w Gołkowicach) i pieniądze zwrócić na remonty dróg?
Wójt Mariusz Adamczyk na pewno po rozliczeniu 2018 roku dołożymy środki na budowę dróg
gminnych i powiatowych. Nie chcieliśmy zwiększać deficytu ze względu na wskaźniki. Po rozliczeniu
roku wskaźniki na pewno się zmienią. Pierwszeństwo ma przebudowa ul. 1 Maja w Gołkowicach i
remont ul. Dworcowej w Łaziskach.
Radny Kamil Gąsior zapytał o dotacje do Straży Miejskiej w wysokości 44 tyś zł w celu zapewnienia
porządku i bezpieczeństwa na terenie gminy. Na naszym terenie funkcjonuje posterunek policji.
Zapytał w jakim zakresie Straż Miejska zapewnia porządek i bezpieczeństwo na terenie gminy?
Poprosił o wyjaśnienie.
Wójt Mariusz Adamczyk - inne zadania ma w swoim zakresie policja a inne straż miejska. Straż miejska
wykorzystywana jest przez urząd do kontroli przestrzegania zapisów regulaminu utrzymania czystości
w gminie (odbiór ścieków, śmieci). Szczegółowe informacje może przekazać kierownik Referatu
Inwestycji. W tej chwili Straż Miejska działa na terenie Gminy na pół etatu.
Straż Miejska pomaga nam w organizowaniu imprez, biegów, poprzez zabezpieczenia terenu. Można
przygotować zestawienie interwencji Straży Miejskiej.
Radny Kamil Gąsior dodał, że imprezy zabezpieczane są przez ochotników OSP,
Wójt Mariusz Adamczyk - na pewno na wszystkie imprezy typu rajdy rowerowe, biegi to ochotnicy
OSP uczestniczą w zabezpieczeniach jednak pracownicy Straży Miejskiej mają inne uprawnienia.
Radny Kamil Gąsior poprosił o przekazanie zestawienia interwencji Straży Miejskiej w 2018 roku.
(zestawienie działania straży miejskiej zostało przygotowane i przekazanie w dniu 19.12.2019,
zestawienie stanowi załącznik nr 7 do protokołu).
Radny Kamil Gąsior kolejne pytanie dot. wydatków w ramach promocji gminy w ramach „Echa
Regionów” telewizji TVT. Chciałbym wiedzieć jaka jest kwota przeznaczona na tę umowę, czy emisje
są miesięczne.
Wójt Mariusz Adamczyk wyjaśnił, że dziennikarze przez cały miesiąc jeżdżą na teren naszej gminy,
zbierając krótkie materiały i robią emisje w telewizji. Relacja ma 8 minut. Koszt miesięczny 1500 netto
1845 brutto.
Skarbnik Beata Kałusek dodała, że roczny koszt to kwota 22.140 zł. Na taka kwotę została zawarta
umowa.
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Wójt Mariusz Adamczyk - wpłynęło pismo z telewizji TVT z propozycją podwyższenia opłaty na 2,5
tys. netto, ze względu na wzrost kosztów utrzymania sygnałów. Sam decyzji nie mogę podjąć. W
związku z tym umowa nie jest podpisana. Program jest oglądany. Jeżeli byłaby potrzeba to zostaną
zwiększone w budżecie środki na te umowę.
Radny Kamil Gąsior dodał, że sprawdził jaka jest oglądalność tego programu, jest bardzo niska
oglądalność. Spotykam się z dużą ilością ludzi i tylko 5 zadeklarowało, że oglądają TVT.
Radny Michał Kuczak otrzymaliśmy bardzo ładne opracowanie dot. ewidencji zabytków analizując
projekt budżetu na zabytki zostało zaplanowane 50 tyś zł. Dlaczego tak mało. Zawsze było do podziału
100 tyś zł.
Wójt Mariusz Adamczyk wyjaśnił, że nie wpłynął żadnej wniosek, parafia Łaziska ma występować o
wymianę drzwi kościoła w Łaziskach, żadne inne informacje nie dotarły do Urzędu. Nie wpłynął żaden
wniosek ani informacja, że planuje jakieś inwestycje na zabytku.
Radny Kamil Gąsior – w przyszłym roku rusza program przebudowy dróg lokalnych, czy Wójt
przewiduje, jeśli pojawią się wytyczne do tego programu, stworzenie dokumentacji projektowej na
którąś konkretną drogę ma ternie Gminy do realizacji w roku 2019 lub 2020? W tym roku gmina nie
uczestniczyła w tzw. Schetynówkach, czy są już jakieś gotowe projekty na przebudowę lub
modernizację dróg lokalnych?
Wójt Mariusz Adamczyk odpowiedział, że projekty na drogi lokalne posiadamy. Na dzień dzisiejszy
mamy projekt przebudowy połączenia ul. Zielonej z ul. Piotrowicką na Skrbeńsku. Jesteśmy na liście
rezerwowej. Przy tzw. Schetynówkach trzeba było projektować chodniki jednak nie posiadamy takich
szerokich dróg, które mogłyby spełniać wymagania tego konkurs.
Radny Zbigniew Gajek – dot. zabytków z tego co wiem, remont kościoła w Łaziskach będzie
obejmował szerszy zakres niż tylko wymianę drzwi. Nakłady będą trochę większe. Analizując projekty
budżetu za poprzednią kadencję to projektem budżetu na 2019 wracamy do lata 2014, 2015. W
poprzednich latach na zabytki była przeznaczona kwota 100 tyś zł. Proboszcz z Łazisk będzie składał
wniosek i zgodnie z uchwałą Rady Gminy taki wniosek może złożyć do końca marca.
Wójt Mariusz Adamczyk – wszystkich wniosków do budżetu wpływa na ponad 60 mln. W jakiś sposób
ten budżet trzeba stworzyć. W tej chwili wskaźnik znajduje się na nie najlepszym poziomie. On się
poprawi po zakończeniu roku 2018 i ewentualnych sprzedażach nieruchomości. Możemy tę kwotę
ustalić na 150 tyś, ale jeżeli nie mam sygnałów że będzie potrzeba to tego nie robię. Jeżeli zapadnie
decyzja że zwiększamy środki na ratowanie zabytków, wtedy to będzie również wasza decyzja. Wtedy
trzeba przyjąć czy zwiększamy kredyt, deficyt czy zdejmujemy z czegoś innego. Dlatego przy
zwiększeniu środków na energie elektryczną, nie zwiększyłem deficytu lecz pomniejszyłem inwestycje.
Budżet musi być zgodny pod względem wskaźników.
Radny Łukasz Balcar zapytał skąd się bierze tak duża kwota na Gminne Centrum Kultury, Sportu i
Turystyki? Dwa Ośrodki są w tej chwili nieczynne
Wójt Mariusz Adamczyk wyjaśnił, że w większości są to wynagrodzenia (ponad 80%), czyli niezależne
od otwarcia czy zamknięcia Ośrodka. Wniosek był 1 mln 323 tyś.
Radny Łukasz Balcar – koszty rosną, obawiam się, że za chwilę gminę nie będzie stać na utrzymanie
tych ośrodków.
Wójt Mariusz Adamczyk – Wynagrodzenia to 837 tyś to wszystkie wynagrodzenia ze składkami w tym
są zespoły śpiewacze, instruktorzy zajęć, pracownicy gospodarczy.
Radny Łukasz Balcar poprosił o zestawienie kosztów Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki
(zestawienie kosztów GCK,SiT zostało przygotowane i przekazanie w dniu 19.12.2019, zestawienie
stanowi załącznik nr 8 do protokołu).
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Radny Kamil Gąsior zapytał o budowę Drogi Głównej Południowej. Zgodnie z otrzymanymi
informacjami projekt inwestycji w lata 2013-2018 pochłoną z budżetu już prawie 0,5 mln. W roku
2019 jest zaplanowana kwota 295 tyś. Proszę o wyjaśnienie na co ta kwota zostanie przeznaczona w
ramach dotacji Urzędu Miasta w Wodzisławiu Śląskim.
Skarbnik Beata Kałusek – kwota ogółem na to zadanie zapisana w WPF 478.698,06 zł z tego względu,
że kolejny raz zostaliśmy zmuszeni podpisać aneks do umowy dotacyjnej. Środki które zostały
zaplanowane w budżecie tego roku zostały ograniczone i ta kwota 295 tyś została ustalona dodatkowo
w 2019. Czyli to co było w 2018 roku zostało podzielone na 2 lata
Wójt Mariusz Adamczyk wyjaśnił, że po przetargu środki się nie zmieniły, procedury się przedłużają,
niektóre tematy trzeba wykonać ponownie. Odwołania są od decyzji środowiskowych. Należy
aneksem rozszerzyć tę umowę. W projekcie biorą udział Urząd Marszałkowski, Miasta Wodzisław
Śląski(Lider) i Rydułtowy, Gminy Godów, Mszana.
Radny Kamil Gąsior – to bez wsparcia środków zewnętrznych droga ta nie będzie realizowana.
Wójt Mariusz Adamczyk wyjaśnił, że to pytanie należałby zadać Wojewodzie. Na wybudowanie
odcinka DGP, który przebiegałby przez teren Gminy Godów, nigdy nie będzie nas stać.
Wiceprzewodniczący Zygmunt Skupień zapytał o ile wzrosną stawki za gospodarowanie odpadami
komunalnymi?
Skarbnik Beata Kałusek – dochody oszacowaliśmy na 15 zł od mieszkańca.
Zastępca Wójta Tomasz Kasperuk – wg oszacowania na podstawie przetargów z gmin ościennych to
kwota na jednego mieszkańca wyniosłaby 21 zł. Po przetargu, który został unieważniony stawka
kształtowała się między 18,50 a 21 zł. Nowy przetarg zostanie ogłoszony i otwarcie nastąpi pod koniec
stycznia.
Wiceprzewodniczący Zygmunt Skupień dopytał, czy gmina może dopłacać do opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
Skarbnik Beata Kałusek wyjaśniła, że ustawa mówi wprost, że środki z opłat służą finansowaniu tego
systemu. RIO wszczyna już kontrole w tym przedmiocie. Tam gdzie gminy dopłacają, jest wskazane że
ta opłata powinna być ustalona w takiej wysokości aby pokryła całkowicie koszty finansowania tego
systemu.
Wiceprzewodniczący Zygmunt Skupień zapytał czy w specyfikacji do przetargu jest wpisana
częstotliwość otwarcia PSZOKu, aby był czynny np. 2 razy w tygodniu?
Zastępca Wójta Tomasz Kasperuk– wprowadzenie dodatkowego dnia otwarcia PSZOKu spowoduje
wzrost opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W specyfikacji wpisany jest 1 dzień w
tygodniu. Musiałby być zmieniony regulamin.
Wiceprzewodniczący Zygmunt Skupień na str. 37 w uzasadnieniu jest piękne zdanie „drugą
możliwością finansowania wzrastających wydatków jest ograniczanie wydatków budżetu tzw.
nieobligatoryjnych np. dotacje celowe, dotacje do innych jednostek czy podmiotów czy też
ograniczanie z zakresu zadań własnych” jak to trzeba czynić?
Skarbnik Beata Kałusek – należy się zastanowić czy dokonywane wydatki są niezbędne. Dotacje
celowe które są udzielane z budżetu gminy są dotacjami, które są udzielane uchwałą Rady Gminy np.
dotacje do niskiej emisji, dotacje do przykanalików, dotacje na instytucje kultury (GBP + filie, GCKSiT +
Ośrodki) „gro” projektów unijnych jest realizowanych, np. Synergia, to duże wydatki bieżące na
organizowanie uroczystości. Można ograniczyć ilość imprez. Przy projektach unijnych jest również
koszt ich trwałości. Można też podnosić dochody własne poprzez likwidowanie ulg podatkowych,
podwyższać stawki podatków Kończy się ulga od JZWiK – to około 900tyś dochodu.
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Wiceprzewodniczący Zygmunt Skupień zapytał o składki członkowskie do Subregionu Zachodniego. Co
mamy z tych składek.
Wójt Mariusz Adamczyk - wszystkie realizowane projekty termomodernizacyjne to pieniądze
subregionalne. Projekty dot. zakup paneli fotowoltaicznych i piece gazowe to koszt 22 mln. Mamy
wpisany projekt na budowę przedszkola w Gołkowicach. Termomodernizacje Ośrodków Kultury to też
działania Subregionu. Wiele inicjatyw podejmowanych jest przez Subregion Zachodni. Wszelkie
strategie rozwoju woj śląskiego realizowane są na podstawie strategii rozwoju subregionu. Ta
instytucja to strzał w 10.
Wiceprzewodniczący Zygmunt Skupień w dziale 900 (utrzymanie zieleni) jest kwota 13.500,00 jak to
będzie z utrzymaniem chodników i koszeniem poboczy dróg gminnych (temat bardzo drażliwy w
Skrzyszowie)?
Skarbnik Beata Kałusek - dział 900 to zabiegi pielęgnacyjne na naszych drzewach. Jeżeli chodzi o
koszenie poboczy to wydatki zaplanowane są dziale 600 lub 750 tam gdzie sołectwa mają środki na
realizację takich zadań.
Wiceprzewodniczący Zygmunt Skupień zapytał jak na przyszłość zadbać o chodniki żeby nie zarastały
trawą?
Wójt Mariusz Adamczyk - sołtysi kiedyś większe środki przeznaczali na dbałość o chodniki i koszenie
trawy. Należałoby do tego wrócić. Dodatkowo są osoby zatrudniane dla sołtysów, żeby dbali o
czyszczenia chodników i koszenia poboczy.
Wiceprzewodniczący Zygmunt Skupień w dziale 921, 926 fundusz sołecki Skrzyszowa i Łazisk jest w tej
samej kwocie.
Skarbnik Beata Kałusek jest to fundusz z uchwały wyliczany wg liczby mieszkańców i nie może
przekroczyć pewnej określonej kwoty.
Radny Kamil Gąsior zapytał czy jest możliwość uruchomienia PSZOKu raz w miesiącu w sobotę.
Zastępca Wójta Tomasz Kasperuk - w tej chwili nie ma możliwości zmian regulaminu, jest przyjęty i na
jego podstawie ogłoszony jest przetarg.
Radny Stanisław Tatarczyk podziękował za dyskusję nad projektem budżetu, poinformował że
wszystkie tematy zostały wyczerpane. Wiele tematów było pozabudżetowych. Poprosił o
merytoryczne zadawanie pytań.
Radny Paweł Klimek - w dziale 852 jest pomoc społeczna i wpisane jest kwota 1.216.671 zł na co idą
te pieniądze.
Skarbnik Beata Kałusek to wydatki bieżące, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zobowiązany jest do:
pokrycia kosztów przebywania osób w domach opieki to kwota 150 tyś, aktualnie płacimy za pobyt 3
osób. Zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy, opłacamy składki na ubezpieczenie zdrowotne
za podopiecznych – dofinansowanie z budżetu państwa, zasiłki i pomoc podopiecznych OPSu dofinansowanie z budżetu państwa, realizujemy dodatki mieszkaniowe, zasiłki stałe, zwroty świadczeń
nienależnie pobranych, zasiłki opiekuńcze, największy wydatek to funkcjonowanie GOPSu (m.in.,
wynagrodzenia), rządowy program „Pomoc państwa w okresie dożywiania – wkład gminy”,
zabezpieczone środki na prace społecznie użyteczne (finansowane z Urzędu Pracy). Trwałość projektu
„Internet w każdym domu”, oraz organizację spotkania wigilijnego i Mikołajek dla podopiecznych.
Radny Paweł Klimek zapewnienie dachu nad głową dla tych 3 osób kosztuje 150 tyś zł.?
Skarbnik Beata Kałusek – gmina nie ma wpływu na te kwoty, jest to stawka miesięczna pobytu w
ośrodku.
Wójt Mariusz Adamczyk – koszt pobytu w Domu Opieki Społecznej w Gorzycach to 4. 200 zł
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miesięcznie(rekomendowany przez powiat), w Domu Seniora Gwarek (prywatny) to koszt 3.100 zł.
Jako gmina nie możemy kierować osób do Gwarka. Projekt „Internet w każdym domu” to koszty
związane z utrzymaniem projektu.
Radny Bogusław Dziędziel zapytał o opłacanie pobytu w domu seniora Gwarek osób, które nie są z
naszej gminy.
Wójt Mariusz Adamczyk wyjaśnił, że ustawa mówi, że jeżeli cele życiowe skupiają się w danej
miejscowości to opłaca dana gmina. Szukamy wtedy dom opieki który spełnia wymagania wojewody
(Gwarek ich nie spełnia).
Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Godów na 2019 rok.
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: 7, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne: ZA (7) Bogusław Dziędziel, Zbigniew Gajek, Kamil Gąsior, Krzysztof Kubica, Tomasz
Nawrat, Stanisław Palowski, Teresa Ptak
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Paweł Klimek
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 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godów.
Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godów.
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: 7, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne: ZA (7) Bogusław Dziędziel, Zbigniew Gajek, Kamil Gąsior, Krzysztof Kubica, Tomasz
Nawrat, Stanisław Palowski, Teresa Ptak
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Paweł Klimek
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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.
4) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Godów na 2018 rok.
Skarbnik – zmiana jest mała - przyjęcie dochodów, które przeznaczamy na wydatki - otrzymaliśmy
środki z rezerwy subwencji oświatowej, oraz dochody z przeznaczeniem na wydatki – dochody
wygenerowane z najmu ze względu na umiejscowiona antenę w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w
Godowie.
Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Godów na 2018 rok.
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: 7, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne: ZA (7) Bogusław Dziędziel, Zbigniew Gajek, Kamil Gąsior, Krzysztof Kubica, Tomasz
Nawrat, Stanisław Palowski, Teresa Ptak
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Paweł Klimek
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.
5) Projekt uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 roku oraz
ustalenia planu tych wydatków.
Ustawa o finansach publicznych określa, że wydatki które nie są zrealizowane do 31 grudnia z mocy
ustawy wygasają, czyli plan jest niezrealizowany. Jednak jeden zapis w ustawie pozwala na ustalenie
wydatków niewygasających. Są to wydatki które mieszczą się w planie finansowym roku budżetowego
ale nie zdążyły być wydatkowane do końca roku. Aby wprowadzić taki wydatek do uchwały jako
niewygasający musi być zakończone postępowanie przetargowe, w wyniku którego wiadomo z kim
będzie podpisana umowa albo na podstawie umów już zawartych. Po podjęciu uchwały, kwota która
jest wskazana będzie przekazana na specjalne wyodrębnione subkonto konta podstawowego budżetu
gminy i tam te środki będą przechowywane do momentu aż wydatek będzie zrealizowany fizycznie
(wystawiona będzie faktura) i zapłacona zostanie faktura. W sprawozdawczości te wydatki wykazane
są jako wykonane w 2018 roku. Termin realizacji wydatków niewygasających upływa 30 czerwca roku
następnego po roku budżetowym.
Radny Michał Kuczak – załącznik nr 1 szereg niezrealizowanych oświetleń ulicznych, czy można
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zastosować energooszczędne źródła oświetlenia?
Zbigniew Prucnal Kierownik Referatu Inwestycji (...) – we wszystkich nowych oświetleniach
zastosowane są lampy ledowe.
Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 roku oraz ustalenia
planu tych wydatków.
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: 1, 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.
Skarbnik Beata Kałusek przedstawiła informację dot. zmian w budżecie. Zmiany w budżecie
dokonywane są uchwałą rady gminy, autorem uchwał zmieniających jest wójt i rada może wnioskować
o wprowadzenie stosownych zmian do przygotowywanych dokumentów, ale zmiany te nie mogą
powodować tego że zwiększy się deficyt Gminy. Jeżeli radni zadecydowali by o zmianie np. o
zwiększeniu dotacji na zabytki o 50 tys. musieliby wskazać dodatkowe źródło dochodów.
O godz. 17.40 wspólne posiedzenie Komisji opuścili Radni Łukasz Balcar i Stanisław Tatarczyk.
Aktualna ilość członków Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu wynosi 3 osoby.
Prowadzący wspólne posiedzenie komisji przedstawił korespondencję przekazaną do rady gminy a
następnie skierowaną do omówienia na wspólne posiedzenie Komisji:
4. Sprawy bieżące.
1) Wojewódzki Szpital Chorób Płuc w Wodzisławiu Śląskim - prośba o sfinansowanie zakupu sprzętu
medycznego. Pismo stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Wójt zaproponował, żeby pismo przesunąć na przyszły rok, wnioskodawcy zostali poinformowali, że w
tym roku nie będzie to rozpatrywane.
Radni obecni na wspólnym posiedzeniu komisji przychylili się do propozycji wójta.
2)Państwo [*Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych*] - prośba o odtworzenie i utwardzenie drogi
gminnej. Pismo stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Zbigniew Prucnal Kierownik Referatu Inwestycji (…) jest to ul. Olszyńska w kierunku stawu. Jest to
droga gminna, która w zasadzie nie istnieje (zarośnięta krzewami). Właściciel nieruchomości
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znajdującej się przy w/w drodze złożył wniosek o utwardzenie tej drogi. Jako działka na mapach jest
droga ale w terenie jej nie ma. Działki są budowlane a dojazd do nich nie istnieje.
Wiceprzewodniczący Zygmunt Skupień – wyjaśnił w którym miejscu znajduje się przedmiotowa droga
i jaki jest problem z tą drogą.
Zastępca Wójta Tomasz Kasperuk – jest to droga, która aktualnie stanowi dojazd do pól. Trzeba
umożliwić dojazd mieszkańcom i utwardzić tą drogę.
Wójt Mariusz Adamczyk zaproponował, że jeżeli działka zostanie sprzedana pod budowę domu to
wtedy tę drogę się wykona.
Radny Krzysztof Kubica - wniosek zostanie przekazany na wyjazdową Komisje Mienia, zostanie
rozpatrzony pozytywnie z chwilą sprzedaży działek pod budowę domów.
3) Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim - prośba o
udzielenie wsparcia finansowego na modernizację Traktu Porodowego. Pismo stanowi załącznik nr 11
do protokołu.
Temat został odłożony na rok 2019.
4) Mała Polska Flota Powietrzna Sp. z o. o. Budowa Sieci Lotnisk i Lądowisk. Pismo stanowi załącznik
nr 12 do protokołu. Pismo do wiadomości radnych. Radni zapoznali się z treścią pisma.
5) Telewizja TVT Sp z o. o. - propozycja współpracy. Pismo stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Temat zostanie omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji w styczniu 2019 roku.
6) Raport Finansowanie klubów sportowych. Pismo stanowi załącznik nr 14 do protokołu. Pismo do
wiadomości radnych. Radni zapoznali się z treścią pisma.
7) Pan [*Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych*] - dot. zalewania posesji – Pismo stanowi załącznik
nr 15 do protokołu.
Zbigniew Prucnal Kierownik Referatu Inwestycji(...)interwencja była już na wiosnę tego roku,
wnioskodawca twierdzi woda spływająca ul. Środkową przepływa na jego posesję. Na interwencji nie
zaobserwowano takiej sytuacji. Przyczyną zalewana posesji nie jest droga gminna.
Radny Krzysztof Kubica temat do rozeznania na wyjazdowym posiedzeniu komisji Mienia
Komunalnego (...)
8) Pan [*Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych*] - prośba o zabudowę oświetlenia ulicznego. Pismo
stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Radny Krzysztof Kubica wyjaśnił, w którym miejscu znajduje się wnioskowany do zabudowy
oświetlenia ulicznego odcinek drogi. Temat do rozeznania na wyjazdowym posiedzeniu komisji Mienia
Komunalnego (...)
Radny Kamil Gąsior poprosił o powrót do tematu zawarcia współpracy z telewizją TVT. Chciałbym ten
temat poruszyć na tej komisji, bo jeśli mówimy że w budżecie gdzie zabezpieczone są środki w
wysokości 22.140 zł. Po uchwaleniu budżetu przez Radę Gminy Wójt podpisze taką umowę z telewizja
TVT na taka kwotę. Z uwagi na to że odsetek mieszkańców oglądających emisję jest bardzo mały.
Zapytał czy dopiero na komisji wspólnej w styczniu będziemy się zastanawiać o dalszej współpracy?
Wójt Mariusz Adamczyk - umowa która jest zawarta z telewizją TVT obowiązuje do końca 2018 roku.
W budżecie są środki zabezpieczone ale nie na pełny rok. Będę starał się renegocjować kwotę
umowy, żeby była mniejsza.
Radny Kamil Gąsior – zapytał czy taka jest wola Wójta, żeby promować Gminę w telewizji TVT?
Wójt Mariusz Adamczyk – taka promocja na zewnątrz jest pozytywna i powinniśmy ja prowadzić.
Radny Kamil Gąsior – jestem odmiennego zdania, jeżeli chodzi o promocję wydarzeń kulturalnych
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naszej gminy dla mieszkańców gminy.
Zastępca Wójta Tomasz Kasperuk dodał, że sprawdził w tej chwili na stronie youtube, gdzie można
zobaczyć „Echa Regionów” ilość wyświetleń - jest ich ok. 300. Dodatkowo program nadawany jest w
telewizji.
Radny Kamil Gąsior – ta liczba nie jest miarodajną opinią.
Wójt Mariusz Adamczyk – można by się zastanawiać czy jest to potrzebne czy nie. Widzę jaki jest
odbiór mieszkańców, którzy np. obchodzą jakiś jubileusz, telewizja przyjeżdża przeprowadza wywiady.
Radny Kamil Gąsior – każdy może mieć własną opinię w tym zakresie, moje jest właśnie taka jaką
przedstawiłem.
Gminna Ewidencja Zabytków. Ewidencja stanowi załącznik nr 17 do protokołu. Prowadzący
posiedzenie zapytał czy są pytania do przedstawionego materiału. Poprosił o wyrażenie opinii
niezbędnej do dalszego procedowania Gminnej Ewidencji Zabytków.
Głosowano w sprawie:
Opinia do Gminnej Ewidencji Zabytków
Wyniki głosowania
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
ZA: 3, 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 wyraziły pozytywną opinię do Gminnej Ewidencji Zabytków.
Radny Bogusław Dziędziel poruszył temat rekultywacji byłej kopalni piasku w Godowie i zawartego
porozumienia. Znajduje się w nim to co rada wypracowała. Przedstawił sposób opracowania
porozumienia nowym radnym. Poruszył temat wykonania przejścia dla pieszych w okolicy Sklepu
Brago.
Zastępca Wójta Tomasz Kasperuk – w tej chwili byłbym daleki od tego żeby wykonywać tam przejście
dla pieszych. W przypadku zwiększenia ruchu, w każdej chwili można wykonać stałą organizację ruchu.
Radny Bogusław Dziędziel odniósł się do zakończonego remontu ul. Polnej i Cmentarnej. Brakuje na
skrzyżowaniach oznakowania pionowego. Poziome oznakowanie jest niewystarczające.
Zastępca Wójta Tomasz Kasperuk - rozmawiałem z zarządzającym ruchem jest to wykonane zgodnie z
projektem organizacji ruchu, zgodnie z przepisami, są znaki poziome informujące że jest to
skrzyżowanie równoległe. Jest mało takich rozwiązań, jako kierowcy musimy się tego nauczyć.
Wójt zaproponował aby na następne posiedzenie komisji zaprosić pana naczelnika Wydziału
Komunikacji i wtedy zapytać się go wprost dlaczego nie zgadza się na postawienie oznakowania
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pionowego. Nie stosuje się podwójnego oznakowania.
Radny Krzysztof Kiermaszek dodał, że jest to strefa zamieszkania i obowiązuje reguła prawej strony.
Zastępca Wójta Tomasz Kasperuk poinformował, że wpłynęło pismo w sprawie budowy wału
przeciwpowodziowego na rzecze Piotrówka po stronie czeskiej. W styczniu w ministerstwie w
Czechach organizowane są konsultacje transgraniczne. Uwagi Gminy zostały skierowane do
rozpatrzenia. W spotkaniu będą uczestniczyć przedstawiciele Gminy Godów.
Prowadzący wspólne posiedzenie zapytał zebranych czy są jeszcze jakieś pytania do Pana Wójta.
Skarbnik Beata Kałusek wyjaśniła, że pracowali państwo nad projektem budżetu na podstawie
uchwały z 2013 roku. Uchwała ta wymaga zmiany. Obecne stanowisko RIO określa, że uchwała ma
zawierać: jak ma wyglądać uchwała budżetowa wraz ze szczegółowością, jak ma wyglądać
uzasadnienie do budżetu, czy jakiekolwiek inne informacje dodatkowe. A jeżeli chodzi o terminy
powinna się skupiać od momentu 15 listopada, czyli od momentu w którym państwo otrzymują
projekt budżetu. Czy chcielibyście państwo coś zmienić? Propozycja jest żeby uwagi skierować
bezpośrednio do Pani Skarbnik. Zmiana powinna być dokonana do końca maja.
Wyznaczono termin - do końca marca należy zgłaszać uwagi.
Wiceprzewodniczący Zygmunt Skupień – czy jest możliwość zakupu urządzeń monitorujących jakość
powietrza dla pozostałych sołectw Gminy?
Wójt Mariusz Adamczyk wyjaśnił, że za każdy taki punkt trzeba ponosić opłaty, a powietrze w całej
gminie jest jednakowo złe. Na ośrodku Kultury w Skrzyszowie będzie zamontowany ten czujnik i
będzie tablice ledowa na zewnątrz wyświetlająca wyniki pomiarów. Wydaje mi się że jest to
niepotrzebne. Stacja pomiarowa znajduje się również na ul. Gliniki w Godowie.
Po wyczerpaniu porządku obrad i brakiem pytań Wiceprzewodniczący Zygmunt Skupień o godz. 18.00
zakończył wspólne posiedzenie komisji.
Wiceprzewodniczący Radny Gminy
(-) Zygmunt Skupień

Protokołowała: A. Mitko
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