Rada Gminy Godów Wspólne posiedzenie:
Komisji Edukacji, Kultury i Zdrowia, Komisji Mienia Komunalnego, Ochrony Środowiska i
Bezpieczeństwa Publicznego, Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

Protokół nr 6/2019
z dnia 27 maja 2019 r.
Obrady rozpoczęto 27 maja 2019 o godz. 15:00, a zakończono o godz. 16:50 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.
oraz
Przewodniczący Rady Gminy - Antoni Tomas
Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Stanisław
Tatarczyk, stwierdził prawomocność obrad.
Spoza grona radnych w posiedzeniu udział wzięli:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pan Mariusz Adamczyk
Pani Brygida Dobisz
Pani Beata Kałusek
Pani Daria Oślizło
Pani Katarzyna Kubica
Pani Katarzyna Skrobak

7. Pan Zbigniew Prucnal
Komunalnej

- Wójt Gminy Godów
- Sekretarz Gminy
- Skarbnik Gminy
- Kierownik Referatu Finansowego
- Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Polityki Społecznej,
- Kierownik Referatu Funduszy Zewnętrznych i Zamówień
Publicznych,
-Kierownik Referatu Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki

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.
Prowadzący wspólne posiedzenie komisji powiedział, że członkowie komisji otrzymali zawiadomienie
o posiedzeniu Komisji wraz z dołączonym porządkiem obrad i projektami uchwał będącymi tematem
VIII sesji Rady Gminy Godów. Przedstawił porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie kworum.
2. Wyrażenie opinii do projektów uchwał będących tematem obrad VIII sesji Rady Gminy Godów:
1) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłat za świadczenia publicznych
przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę
Godów. Projekt Nr 46 – przygotowała Pani Katarzyna Kubica
2) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Godów na 2019
rok. Projekt Nr 47 – przygotowała Pani Skarbnik
3) Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godów. Projekt
Nr 48 – przygotowała Pani Skarbnik
4) Projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na
ławników sądowych na kadencję 2020-2023. Projekt Nr 49 – przygotowała Agnieszka Mitko
3. Sprawy bieżące.
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2. Wyrażenie opinii do projektów uchwał będących tematem obrad VIII sesji Rady Gminy Godów:
1) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłat za świadczenia publicznych przedszkoli
oraz oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Godów. Projekt Nr
46 – przygotowała Pani Katarzyna Kubica.
Prowadzący wspólne posiedzenie przekazał głos Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia
Bogusławowi Dziędziel. Prosił o dyskusję nad projektem uchwały.
Katarzyna Kubica – kierownik Referatu Oświaty (…) wyjaśniła, że projekt dostosowany jest do
obowiązujących przepisów prawa. Obowiązek dostosowania zapisu dot. naliczania opłat za
dodatkowe godziny pobytu dziecka w przedszkolu.
Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłat za świadczenia publicznych przedszkoli
oraz oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Godów. Projekt Nr
46 – przygotowała Pani Katarzyna Kubica.
Wyniki głosowania
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
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
2) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Godów na 2019 rok.
Projekt Nr 47 – przygotowała Pani Skarbnik.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu poprosił o wyjaśnienie zmian dokonanych
w budżecie.
Skarbnik Beata Kałusek – wszystkie zmiany są szczegółowo opisane w wyjaśnieniu do uchwały.
Wprowadzone zmiany spowodowały wzrost deficytu o 2 mln 400tys zł. Wzrost ten jest finansowany
wolnymi środkami. Dodatkowo w Wieloletniej Prognozie Finansowej – załącznik nr 1 został
dostosowany do wszystkich zmian w budżecie. Wprowadzono również zmiany w przedsięwzięciach
wynikających z rozliczenia projektów unijnych. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie – wykonanie
projektu termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Gołkowicach. Zwiększono nakłady na drogi w
związku ze zwiększeniem wydatków na ten rok. Zwiększono nakłady na budowę przedszkola w
Gołkowicach ze względu na zlecenie wykonania analizy finansowej.
Radny Michał Kuczak zapytał o wydatki bieżące w kwocie 40 tys. przekazane na remont obiektu
gminnego w Łaziskach przy ul. Powstańców Sl. 95 (budynek remizy i klubu). Czego dotyczy ten
remont?
Wójt Mariusz Adamczyk wyjaśnił, że wpłynęło pismo zarządu OSP o środki na remont sali bankietowej
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w budynku OSP w Łaziskach.
Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Godów na 2019 rok.
Projekt Nr 47 – przygotowała Pani Skarbnik.
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
3) Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godów. Projekt Nr 48
– przygotowała Pani Skarbnik
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu przekazał informację, że wyjaśnienia dot.
zmian w budżecie dotyczyły również Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godów. Projekt Nr 48 –
przygotowała Pani Skarbnik.
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
4) Projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników
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sądowych na kadencję 2020-2023. Projekt Nr 49 – przygotowała Agnieszka Mitko
Wiceprzewodniczący Zygmunt Skupień przedstawił pisma Prezesa Sądu, który zwrócił się do
Przewodniczącego Rady Gminy o przeprowadzenie wyborów ławników na kadencję 2020-2023.
Wybór ma nastąpić na 4 ławników, w tym 2 do orzekania w Sądzie Okręgowym w Gliwicach w tym 1
do orzekania w zakresie prawa pracy; 1 do Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim i 1 do Sądu
Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju w tym 1 do orzekania z zakresu prawa pracy.
Przewodniczący Antoni Tomas wyjaśnił, że w poprzedniej kadencji kiedy wybierani byli ławnicy,
jednym spośród wybranych ławników była obecna radna Pani Teresa Ptak. Jednak ustawa nakazuje
zrzeczenia się funkcji ławnika po złożeniu ślubowania na radnego. Taka rezygnacja była złożona w
styczniu 2019. Niezłożenie takiej rezygnacji skutkowało by wygaśnięciem mandatu radnego.
Wskazano osoby, które wejdą w zespół opiniujący kandydatów na ławników:
–

Przewodniczący zespołu – Zygmunt Skupień,

–

Zastępca przewodniczącego zespołu – Bogusław Dziędziel,

–

Członek zespołu – Paweł Klimek,

–

Członek zespołu – Teresa Ptak.

Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na pracę w zespole.
Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników
sądowych na kadencję 2020-2023. Projekt Nr 49 – przygotowała Agnieszka Mitko.
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 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
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
3. Sprawy bieżące
a) Pismo do omówienia
1) Prośba o zwiększenie dotacji - Gminna Biblioteka Publiczna. Pismo stanowi załącznik nr 5 do
protokołu.
Przewodniczący Komisji Edukacji (…) Bogusław Dziędziel przedstawił pismo złożone przez Gminną
Bibliotekę Publiczną. Poprosił o opinię Wójta.
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Wójt Mariusz Adamczyk jest za zwiększeniem dotacji.
Głosowano w sprawie:
Prośba o zwiększenie dotacji - Gminna Biblioteka Publiczna.
Wyniki głosowania
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 Edukacji pozytywnie zaopiniowała wniosek o zwiększenie dotacji dla Gminnej Biblioteki
Publicznej.
2) Wniosek Radnego Michała Kuczak o uwzględnienie w budżecie na 2020 rok środków z
przeznaczeniem na prace melioracyjne. Wniosek stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Radny Michał Kuczak wyjaśnił powód złożenia takiego pisma. Na każdym spotkaniu z mieszkańcami
pojawia się problem wykaszania rowów, udrożnienia tych rowów, czyszczenia przepustów. W
budżecie na melioracje mamy przeznaczone 2 tyś zł. W sąsiedniej gminie Gorzyce na te zadania
przeznaczone jest 341.850 zł. Pomysł sołtys sołectwa Łaziska był taki, aby ze środków sołectwa część
budżetu przeznaczyć na czyszczenie rowów. Jednak środków sołeckich jest za mało. Gminna powinna
dołożyć. Propozycja jest taka, że jeżeli Pani sołtys przeznaczy ze środków sołectwa 10 tyś zł na rowy to
gmina dołoży tą samą kwotę. Po ostatnich deszczach było dużo telefonów do Pani Sołtys że posesje
zostały pozalewane. W obowiązkach sołtysów powinno pozostać to zadanie. Nie jest to zadanie na
jeden rok ale sołtysi powinni mieć środki na ten cel. Kwota ta powinna być uwzględniona w
przyszłorocznym budżecie. Te 2 tyś to stanowczo za mało.
Skarbnik Beata Kałusek – w Gminie Gorzyce środki przeznaczone są na wydatki inwestycyjne w tym
zakresie. Czyli na budowę, rozbudowę np. budowę kanalizacji deszczowej. Te 341 tys. to typowo na
zadania inwestycyjne.
Radny Michał Kuczak dopytał ile w budżecie mamy środków na takie rzeczy? Ale chyba nic. Trzeba
sołtysów wspomóc dlatego te pismo jest teraz aby przy planowaniu budżetu na 2020 rok uwzględnić
wniosek.
Wójt Mariusz Adamczyk poparł wniosek radnego Kuczaka. To jednak nie jest tak, że w Gminie Godów
nic nie robi się w tym zakresie. Były zakupione rury do rowów również w Łaziskach. Brygada ułożyła
te rury. W Sołectwie Godów również wykonano prace melioracyjne rowów. Jeżeli sołtys zgłosi
wcześniej, że planuje jakieś prace w tym zakresie to z budżetu są środki dokładane. Swego czasu
zatrudnialiśmy więźniów. Wykonywali prace na terenie Łazisk i Skrbeńska.
Radny Michał Kuczak – uważam, że taki wydatek powinien być uwzględniony w budżecie na 2020 rok.
Wójt Mariusz Adamczyk – środki zostaną uwzględnione w budżecie, jeżeli wpłyną wnioski od
sołtysów.
Wiceprzewodniczący Zygmunt Skupień zapytał ile jest rowów prywatnych a ile gminnych? I czy rowy
gminne są kontrolowane pod względem przepustowości. Czy rowy prywatne łączą się z rowami
gminnymi?
Zbigniew Prucnal Kierownik Referatu Inwestycji (…) – większa część rowów przechodzi przez grunty
prywatne. Nie są utrzymywane przez mieszkańców.
Wójt Mariusz Adamczyk – kiedyś były rowy, zostały zaorane przy pracach rolniczych, nikt ich nie
odtworzył i mieszkańcy zwracają się do gminy o naprawienie rowów na terenach prywatnych. W
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wielu przypadkach rowy prywatne łączą się z rowami gminnymi i należącymi do Skarbu Państwa.
Mieszkańcy o swoje rowy powinni dbać.
Zbigniew Prucnal – Kierownik Referatu Inwestycji (…) dodał, że w tej chwili bardzo trudno jest znaleźć
osoby, które podjęły by się odtworzenia rowów melioracyjnych.
Radny Michał Kuczak złożył wniosek o przegłosowanie złożonego wniosku do budżetu.
Przewodniczący Komisji Mienia (…) Krzysztof Kubica wyjaśnił, że wniosek zostanie skierowany do Pana
Wójta.
Radny Stanisław Palowski wyjaśnił, że argumentacja radnego Kuczaka jest bardzo ryzykowna. Prezesi
Klubów sportowych również mogliby porównać się do Gminy Mszana gdzie dofinansowania na sport
są o wiele wyższe. Jako zasadne jest skierowanie wniosku do Wójta.
Przewodniczący Komisji Mienia (…) Krzysztof Kubica wniosek zostanie skierowany do Wójta i
uwzględniony przy pracach nad budżetem.
Wójt Mariusz Adamczyk - temat zostanie omówiony z sołtysami. Sołtysi powinni wpisać w
planowanych zadaniach do realizacji na 2020 rok prace związane z melioracją. Podczas tworzenia
budżetu wnioski te zostaną wzięte pod uwagę.
Radny Michał Kuczak wycofał wniosek o przegłosowanie złożonego wniosku do budżetu. Niech sołtysi
wypowiedzą się w tym temacie.
Wójt Mariusz Adamczyk – spółka wodna, która zajmowała się rowami na terenie Gminy Godów nie
została całkowicie zlikwidowana, ponieważ pieniądze zostały wybrane i przeznaczone na czyszczenie
rowów. Konta zostały zamknięte. Były sołtys Łazisk chciał odtworzenia spółki. Spółka jest w
zawieszeniu można by ją reaktywować. Jednak musiałby się znaleźć osoby, które chciałyby wpisać się
do tej spółki.
3) Alarm w związku z masową inwazją krocionogów na posesje przy ul. Piaskowej. Pismo stanowi
załącznik nr 7 do protokołu.
Wójt Mariusz Adamczyk wyjaśnił, że odbył wizję lokalną w terenie. Na miejscu stwierdzono, że
rzeczywiście tych krocionogów jest bardzo dużo i pojawiły się na bardzo dużym obszarze.
Występowanie krocionogów nie stwarza zagrożenia epidemiologicznego. Problem zgłoszono do
powiatu jednak nie przyjęto tego jako zagrożenie kryzysowe. Pismo zostało wysłane do Uniwersytetu
Medycznego w Lublinie, katedra zakładu biologii. W piśmie zawarto zapytanie w jaki sposób walczyć z
uporczywymi krocionogami.
Kierownik Referatu Inwestycji (...)Zbigniew Prucnal wyjaśnił, że podczas wizji w terenie można było
zaobserwować, że krocionogi znajdują się na podbiciach dachu, na elewacji budynków, w trawie w
ilościach bardzo dużych. Nie wiemy skąd wychodzą. Zaobserwowano je na powierzchni 17ha.
Wójt Mariusz Adamczyk dodał, że nie jest znane źródło skąd wychodzą. Jeżeli z terenu Piaskowni to
jest to teren prywatny i nie można wykonać oprysku. Można go zrobić wokół, jednak podczas oprysku
zginą inne owady zamieszkujące te tereny. Krocionogi nie są szkodliwe dla życia i zdrowia.
Radny Paweł Klimek zaproponował, żeby zaangażować Ochotniczą Straż Pożarną do pomocy w walce
z krocionogami.
Wiceprzewodniczący Zygmunt Skupień zauważył, że w piśmie poruszona jest kwestia wykaszania
traw.
Wójt Mariusz Adamczyk przypomniał, że Piaskownia jest terenem prywatnym i Gmina nie może tam
wykosić trawy.
Radny Jacek Kołek krocionogi występują na terenach cienistych, zadrzewionych. Mieszkańcy sami
podjęli walkę z krocionogami we własnym zakresie.
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Radny Michał Kuczak dodał, że nie wytępimy krocionogów. Mieszkańcy powinni otrzymać instrukcję,
preparaty chemiczne. I sami będą walczyć z tymi krocionogami.
Radny Krzysztof Kubica zaproponował żeby poczekać na odpowiedź instytutu.
Radny Paweł Klimek dodał, że jeżeli ilość krocionogów z roku na rok wzrasta to może się okazać, że
niedługo problem będzie dotyczył całej gminy. Walka na większym obszarze będzie bardzo trudna.
Przewodniczący Antoni Tomas powiedział, że należy zaczekać na opinię instytutu. Niszcząc krocionogi
narażamy się na niszczenie innych gatunków zwierząt.
Radny Łukasz Balcar zapytał, czy sołtys wykosi tam te tereny.
Wójt Mariusz Adamczyk zapewnił, że w dniu jutrzejszym zostaną wysłani pracownicy brygady
gospodarczej do wykoszenia poboczy.
Radny Paweł Klimek ponownie zapytał o możliwość pomocy OSP przy krocionogach.
Wójt zapytał w jaki sposób miałaby wyglądać ta pomoc. Temat zgłosimy do OSP i sami podejmiecie
decyzję w jaki sposób pomóc mieszkańcom.
Rady Bogusław Dziędziel nie widzi możliwości w jaki sposób miała by wyglądać pomoc straży
pożarnej. Poparł słowa Przewodniczącego aby zaczekać na opinię Instytutu.
Przewodniczący Komisji Mienia dodał, że należy mieszkańców poinformować, że pismo zostało
skierowane do instytutu, przekazać im instrukcję oraz sposób postępowania z krocionogami.
Tematy z planu pracy Komisji Mienia Komunalnego, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa
Publicznego:
1) Informacja o stanie zaawansowania zadań inwestycyjnych oraz zawartych umów na realizację
zadań inwestycyjnych w obiektach gminnych w 2019 r. Informacja stanowi załącznik nr 8 do
protokołu.
Zbigniew Prucnal Kierownik Referatu Inwestycji (…) przedstawił informację o stanie zaawansowania
zadań inwestycyjnych.
Przewodniczący Komisji Mienia (…) zapytał czy są jakieś problemy i zagrożenia z realizowanymi
inwestycjami.
Zbigniew Prucnal Kierownik Referatu Inwestycji (…) większych problemów nie stwierdzono.
Wiceprzewodniczący zapytał o drogę dojazdową do nowego przedszkola w Gołkowicach.
Wójt Mariusz Adamczyk – wyjaśnił, że w przetargu na budowę przedszkola był również zawarta
budowa drogi wraz z całą infrastrukturą. Grunty pod drogę zostały zakupione wraz z terenem pod
przedszkole.
Radny Kamil Gąsior zapytał o budowę kanalizacji w Sołectwie Krostoszowice i budowę placu zabaw.
Na placu zabaw obserwowano wyciek wody. Czy ktoś z Urzędu był zobaczyć co się tam dzieje.
Zbigniew Prucnal Kierownik Referatu Inwestycji (…) był na miejscu i po rozmowie z pracownikami
stwierdził, że żadna rura nie została przerwana ewentualnie drenaż.
Wójt Mariusz Adamczyk wyjaśnił, że biegną tam rury które doprowadzały wodę dla domów z 2 studni.
Ten rurociąg nie jest naniesiony na mapach. Była już interwencja mieszkańca. Rurociąg będzie
naprawiony.
Rady Paweł Klimek zapytał o odtworzenie linii kolejowej.
Wójt Mariusz Adamczyk program Kolej+ zakłada odtworzenie linii kolejowej nr 159 na trasie
Wodzisław Śląsk – Jastrzębie-Zdrój oraz linii kolejowe z Raciborza w kierunku Gorzyc. Z Subregionu
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Zachodniego wyszły pisma, że Gminy nie są zainteresowane odtworzeniem tych linii kolejowych. W
obrębie tych linii w Raciborzu budowana jest Droga Główna Południowa. Natomiast Rada Miasta
Wodzisław Śląski uchwałą poparła odtworzenie tych linii kolejowych. Dodał, że program przewiduje
15% wkład własny gminy w inwestycję. Przywrócenie linii Wodzisław-Jastrzębie miałaby kosztować
0,5 mld zł. Gminy Godów, Gorzyce i Miasto Jastrzębie-Zdrój nie dołożą do tej inwestycji.
Tematy z planu pracy Komisji Edukacji, Kultury i Zdrowia za 2019 r.
Sprawozdanie z działalności Gminnej Rady Sportu w Godowie za 2018 r. Sprawozdanie stanowi
załącznik nr 9 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Edukacji Bogusław Dziędziel zapytał, czy ktoś ma pytania do przekazanego
sprawozdania?
Pytań ze strony radnych nie było.
b) Pisma "do wiadomości"
Prowadzący wspólne posiedzenie komisji powiedział, że pisma zostały przekazane radnym, radni
zapoznali się z ich treścią. Poprosił o dyskusję w przypadku pytań.
1) Informacja realizacji porozumienia "Gmina z dobrą energią" oraz zadania "Łączymy z energią".
Informacja stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Radny Bogusław Dziędziel – poprosił Panią Katarzyna Skrobak o wyjaśnienie.
Katarzyna Skrobak Kierownik Referatu Funduszy (…) – przed komisjami okazało się że termin
przesunięty jest do końca czerwca. Podpisanie umów z mieszkańcami w ramach projektu „Łączymy z
energią” będzie miała miejsce nie szybciej niż za miesiąc. Dodała również, że przeszedł wniosek
skierowany do Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska dot. PONE. Lada moment zostanie
ogłoszony nabór wniosków. Mieszkańcy dostaną wezwania do składania wniosków.
Radny Jacek Kołek zapytał w sprawie wycinki drzew. Mieszkaniec zwrócił się do niego w sprawie
wydania pozwolenia na usuniecie drzew na działce, której nie jest właścicielem.
Zbigniew Prucnal Kierownik Referatu Inwestycji (…) wyjaśnił, że właściciel działki musi zgłosić zamiar
usunięcia drzew.
2) Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Godów z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i
wolontariacie.
3) Wybory do Walnego Zgromadzenia Śląskiej Izby Rolniczej. Pismo stanowi załącznik nr 11 do
protokołu.
4) Wybory ławników - Sąd Okręgowy w Gliwicach, Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju
5) Wybory ławników - Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim
Przewodniczący Antoni Tomas poprosił o wyjaśnienie skąd liczba wybieranych ławników.
Sekretarz Brygida Dobisz wyjaśniła:
Prezes Sądu Okręgowego w zwrócił się do Rady Gminy Godów z wnioskiem o dokonanie naboru
kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023:
–
–
–

do Sądu Okręgowego w Gliwicach – 2 ławników, w tym do orzekania w sprawach z
zakresu prawa pracy – 1
do Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju – 1 ławnika, w tym do orzekania w sprawach
z zakresu prawa pracy – 1;
do Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim – 1 ławnika
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Rada Gminy Godów wybiera 4 ławników.
6) Uchwała Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie poparcia uchwały dot. podjęcia przez Rząd RP
skutecznych działań wpływających na poprawę jakości powietrza w Polsce
7) Uchwała Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie poparcia uchwały dot. podjęcia przez
Rząd RP skutecznych działań wpływających na poprawę jakości powietrza w Polsce
Przewodniczący Antoni Tomas zapytał o program Senior+ i jego zakończenie.
Katarzyna Skrobak Kierownik Referatu Funduszy (…) wyjaśniła, że program prowadziła zewnętrza
fundacja która zwróciła się do gminy żeby znaleźć uczestników. Dopinane są formalności między
grantobiorcą a stowarzyszeniem które prowadziło szkolenia. Po zakończeniu uczestnicy mają
otrzymać tablety.
Wójt Mariusz Adamczyk – wpłynęło oficjalnie pismo z Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w
sprawie przedsięwzięcia „Wał na rzece Piotrówce”. Nasze uwagi zostały uwzględnione, jednocześnie
zostałem zobligowany do uczestniczenia w Grupie P związanej z przedmiotowym przedsięwzięciem
aby móc prowadzić interesy Gminy. Zwiększyły się kwoty odszkodowań dla mieszkańców, którzy są po
nasze stronie rzeki. Pod znakiem zapytania stoi opłacalność budowy tego wału. Postępowanie
środowiskowe dalej jest prowadzone.
Wpłynęło również pismo z Wodzisławia Śląskiego w sprawie ponaglenia do Ministra Środowiska w
sprawie rozpatrzenia ponaglenia na Ministra Środowiska w sprawie braku rozpatrzenia decyzji z 2016
roku (decyzja w sprawie oddziaływania na środowisko projektu budowy Drogi Głównej Południowej).
Jeżeli tej decyzji środowiskowej nie będzie nie można procedować o wydanie pozwolenia na budowę.
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego wpłynęło zażalenie na postanowienie Wójta Gminy
Godów na zmianę zaskarżonego postanowienia o pozytywne zaopiniowanie zmiany terminu
zakończenia prac rekultywacyjnych wyrobiska pokopalnianego (Piaskownia). Pan Kotowicz wystąpił
do Starosty o przedłużenie wykonania rekultywacji do 2029 r. Gmina Godów zaopiniowała wniosek
negatywnie.
Zostałem również wezwany w roli świadka na rozprawę z powództwa Pan Kotowicza, który skarży
woj. śląskie z uwagi na odzysk odpadów poza instalacjami i wydanie decyzji tylko na 4 kody.
Wpłynęło również pismo dot. opinii w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami. Nie wpłynęły
żadne uwagi w związku z tym wydano negatywną opinie na podstawie zapisów Planu
Zagospodarowania Przestrzennego.
Wójt Mariusz Adamczyk przedstawił
przeprowadzonych w dniu wczorajszym.
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Radny Paweł Klimek zwrócił się do Pani Katarzyny Skrobak o informacje w sprawie remontu
skateparku w Godowie.
Katarzyna Skrobak Kierownik Referatu Funduszy (…) nie ma jeszcze rozstrzygnięcia. Jesteśmy na
etapie załatwiania zgłoszenia w Starostwie Powiatowym na wymianę urządzeń. Przygotowywany jest
przetarg.
Radny Zbigniew Gajek zapytał o postępowanie prac z Świetlicą w Łaziskach.
Wójt Mariusz Adamczyk wyjaśnił, że żadne prace nie są prowadzone. Jesteśmy po rozmowach
wstępnie z klubem sportowym i OSP. Czekamy na decyzje Zarządu OSP w Łaziskach. Istnieje również
możliwość umiejscowienia świetlicy w budynku znajdującym się przy boisku sportowym.
Sekretarz Brygida Dobisz przekazała życzenia z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego złożone na Jej
ręce przez Pana Józefa Pękała – b. wójta Gminy Godów, Panią Marzenę Sitko – dyrektora Szkoły
Podstawowej w Krostoszowicach i Panią Mariolę Moczała – dyrektora Przedszkola Publicznego w
Skrzyszowie.
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Po wyczerpaniu wszystkich punktów z porządku obrad o godz. 16.50 prowadzący obrady zamknął
wspólne posiedzenie Komisji.
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Zdrowia
(-) Bogusław Dziędziel
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
(-) Stanisław Tatarczyk
Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego,
Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego
(-) Krzysztof Kubica

Protokołowała: A. Mitko

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl
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