INFORMACJA
O DZIAŁANIACH PODEJMOWANYCH PRZEZ WÓJTA GMINY GODÓW
W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM
Szanowny Panie Przewodniczący, Panowie Radni, Zaproszeni Goście
Pragnę powitać wszystkich Państwa obecnych na dzisiejszej Sesji Rady Gminy Godów i
przedstawić informację z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym
od 31 marca 2014r. do 28 kwietnia 2014 r.
z zakresu merytorycznej właściwości Referatu Organizacyjnego,
Spraw Obywatelskich i Informatyki
1. ZARZĄDZENIA:
W minionym okresie wydano ogółem 19 zarządzeń, w tym:
0050 – jako Wójta Gminy /zewnętrzne/, wydano 18 zarządzeń w sprawach:
1. zmiany planu finansowego budżetu Gminy Godów na 2014 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji
budżetowej według jednostek realizujących budżet – 3 zarządzenia,
2.zmiany budżetu Gminy Godów na 2014 rok – 2 zarządzenia,
3.zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej Gminie Godów na 2014 rok,
4.uchylenia zarządzenia nr BIP/ZPi/0151/12/09 Wójta Gminy Godów z dnia 24 lutego 2009 r.,
5.powołania zespołu do przygotowania i przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego
w Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.,
6.ustalenia procedur przeprowadzenia kontroli finansowo-podatkowych,
7.powołania Komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w konkursie ofert na realizację Programu
Zdrowotnego Gminy Godów pn. „Kompleksowa rehabilitacja i terapia dzieci niepełnosprawnych z terenu
Gminy Godów” w 2014 roku,
8.wynajęcia nieruchomości lokalowej w Gołkowicach przy ul. 1 Maja 44,
9.ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu
upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Godów w roku 2014,
10.rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w Gminie Godów dla określonych terenów (wyłożenie do publicznego wglądu 17 lutego 2014r. do 17 marca
2014r., zbierania uwag do 31 marca 2014 r.),
11.wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych
i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego w dniu
25 maja 2014r.,
12.powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Łaziskach,
13.podjęcia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego w przedmiocie projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Godów,
14.ustanowienia służebności przemysłu,
15.ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składu komisji
konkursowej.
120 – jako kierownika Urzędu /wewnętrzne/,
Wydano zarządzenie w sprawie uchylenia zarządzeń w sprawie określenia procedur składania wniosków,
realizacji oraz rozliczania projektów dofinansowanych ze środków unijnych.
3. USC
Wysłano życzenia urodzinowe długowiecznej jubilatce:
1. Pani Ema KOPIEC z Skrzyszowa - 91 lat
4. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego – 25 maja 2014r.
✗utworzono odrębny obwód głosowania w Domu Seniora 'Gwarek' w Skrzyszowie, zgodnie z przepisami
Kodeksu Wyborczego;
✗podano do wiadomości publicznej informacje o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach
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obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach komisji wyborczych właściwych dla głosowania
korespondencyjnego i o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych;
✗wyznaczono miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych
i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, w dniu
25 maja 2014 r.;
✗obecnie zgodnie z kalendarzem wyborczym przyjmowane są zgłoszenia osób do prac w obwodowych
komisjach wyborczych, gdzie zgłoszeń dokonują komitety wyborcze, których listy zostały zarejestrowane w
okręgu wyborczym nr 11;
z zakresu merytorycznej właściwości
Referatu Podatków i Opłat:
UMORZENIA:
- opłata za gospodarowanie odpadami: 108,00;
- podatek od nieruchomości i rolny: 414,20
Odroczenia:
- 43.966,00 zł. :odroczono termin zapłaty podatku do grudnia roku bieżącego
Wydano 67 decyzji zwiększających wpływy z podatków od osób fizycznych na kwotę 2.524,00 zł.
Wysłano 28 upomnień na zaległości w podatkach na kwotę 32.126,80.
Po pierwszej racie wysyłane są upomnienia na zaległości przekraczające kwotę 200,00 zł.
W ramach egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami od początku roku ściągnięto 40% zaległości z
roku 2013 - 4580 zł.
W opłacie za gospodarowanie odpadami po pierwszej racie zalegają z płatnościami 162 osoby na kwotę
12.374,00 zł.
Zadeklarowano niesegregowanie odpadów dla 43 domów i 69 osób.
Kontrole podatkowe:
Gołkowice
Godów
Skrbeńsko
Skrzyszów

- 3 osoby;
- 1osoba;
-1 „
-1 „
z zakresu merytorycznej właściwości
Referatu Oświaty, Kultury i Polityki Społecznej

1. 01 kwietnia br. w szkołach podstawowych odbył się sprawdzian klas VI, zaś w terminie od 23 do
25 kwietnia br. egzamin gimnazjalny.
2. W okresie od 10 do 12 kwietnia br. przedstawiciele samorządu wraz z dyrektorami placówek
oświatowych odbyli wizytę inaugurującą współpracę Gmin Stare Miasto i Godów w zakresie oświaty.
Podczas wizyty odbyła się prezentacja zaplecza edukacyjnego obu gmin, zwiedzano obiekty szkolne
oraz dokonano wymiany doświadczeń dotyczących sposobu realizacji zadań oświatowych.
3. Do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łaziskach
wpłynęła jedna oferta, zaś do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Skrbeńsku nie wpłynęła żadna oferta. Konkurs odbył się w dniu dzisiejszym, tj. 28
kwietnia br. o godz. 9.30.
4. W dniach 24 i 25 kwietnia br. w Zespole Szkół w Skrzyszowie oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Godowie odbyły się kontrole przeprowadzone przez przedstawicieli Kuratorium Oświaty
w Katowicach w zakresie bezpieczeństwa uczniów. Nie wydano zaleceń pokontrolnych

5. Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie zostało sporządzone sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Godów
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2013, które zostało przekazane do Biura Rady Gminy
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oraz zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Godowie/ menu
Przedmiotowe/Urząd Gminy/Ogłoszenia/2014.

6. Zapraszam wszystkich uczestników sesji na organizowany w Krostoszowicach na obielcie Orlik bieg
na orientację. Zawody odbędą się 1 maja br. o godz. 16.00 i są organizowane po raz pierwszy na
terenie gminy. Ze względu na rodzinny charakter imprezy oraz przewidziane kategorie dla amatorów
zapraszam wszystkich na sportowe rozpoczęcie majowego weekendu. Więcej informacji o imprezie
można uzyskać na stronie internetowej www.godow.pl/ planowane imprezy/ Euro Majówka
z zakresu merytorycznej właściwości
Referat Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych
Zamówienia publiczne :
1. „Remont nawierzchni ulicy Skotnickiej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Łaziskach”
Wybrano: ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Racibórz oferującą realizację
zamówienia za cenę 1.033.453,85 zł brutto.
Nr
oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena w zł
-100%

1

EUROVIA POLSKA S.A.
ul. Szwedzka 5, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce

1.277.601,00 zł

2

P.P.U.H. Wasp-Bud Jarosław Spandel
ul. Jagiellońska 25a, 43-410 Kończyce Małe

1.245.415,21 zł

3

SKANSKA S.A.
ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa

1.149.912,19 zł

4

Firma „STRADA” Maciej Zdziebło
ul. Gagarina 132C, 44-268 Jastrzębie Zdrój

1.431.846,25 zł

5

MAGNAT Sp. z o.o.
ul. Sztolniowa 49, 44-251 Rybnik

1.097.071,29 zł

6

Przedsiębiorstwo Budowlano-Melioracyjne „TOLOS”
Piotr Walczak i wspólnicy spółka komandytowa
Os. Ks. Władysława 8D/10, 44-240 Żory

1.260.750,00 zł

7

Konsorcjum firm:
Trans-Wiert Duda Sp. z o.o. – lider
P.H.U. Technika Grzewcza i Sanitarna Andrzej Duda – Partner
ul. Borowicka 46a, 44-341 Gołkowice

1.135.444,23 zł

8

„INSTAD” Adam Rojek
ul. Zapłocie 26a, 44-251 Rybnik

1.094.241,85 zł

9

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GAMAR” Sp. z o.o.
ul. Rybnicka 1B, 44-335 Jastrzębie Zdrój

1.140.187,55 zł

10

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Arkadiusz Kühn
ul. Tworkowska 48, 47-450 Krzyżanowice

1.164.789,25 zł

11

„EKOLAND” Mariola Studnic
ul. Długa 19, 47-460 Zabełków

1.127.456,68 zł

12

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.
ul. Adamczyka 12, 47-400 Racibórz

1.033.453,85 zł

Utwardzenia i remonty wybranych odcinków dróg i placów gminnych.
Złożono 9 ofert następujących firm:
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Nr
oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena w zł
-100%

1

STOGE Sp. z o.o.
ul. Strzelców Bytomskich 89/4, 40-307 Katowice

289.972,8 zł

2

P.U-H ELBUD Krzysztof Świętek
ul. Wiejska 84, 44-350 Gorzyczki

138.007,48 zł

3

S.C. HALFAR Grzegorz, Henryk Halfar
ul. Piaskowa 9, 44-338 Jastrzębie Zdrój

129.998,50 zł

4

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Arkadiusz Kühn
ul. Tworkowska 48, 47-450 Krzyżanowice

104.445,51 zł

5

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o.
ul. Gliwicka 179A, 44-207 Rybnik

161.292,16 zł

6

P.U.P. ALKOR Sp. z o.o.
Ul. Olszyny 3, 44-373 Żory

110.924,01 zł

7

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna
ul. Majątkowa 42, 44-207 Rybnik

157.147,20 zł

8

Spółdzielnia Kołek Rolniczych
ul. Marklowicka 23F, 44-300 Wodzisław Śl.

220.078,98 zł

9

Firma „STRADA” Maciej Zdziebło
ul. Gagarina 132C, 44-268 Jastrzębie Zdrój

168.252,59 zł

Fundusze Zewnętrzne:

1. Program rozwoju bazy sportowej
W dniu 07.04.2014 r.
Sejmik Województwa Śląskiego podjął uchwałę nr IV/49/4/2014
w sprawie uchwalenia Programu rozwoju bazy sportowej z uwzględnieniem dofinansowania z Ministerstwa
Sportu i Turystyki na rok 2014. W związku z tym zgłoszona przez Gminę Godów inwestycja związana
z budową sali gimnastycznej w Godowie została zakwalifikowana do Programu. Na wnioskowane zadanie
przyznano 600.000 zł. dofinansowania.
2. WFOŚiGW
W dniu 09.04.2014r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach wyraził zgodę na dofinansowanie zadań:

a) „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Godów w 2014r.” – II etap, wysokość
dofinansowania: pożyczka w kwocie 504.000,00 zł.
b) „Demontaż, transport i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Godów w 2014r.”,
wysokość dofinansowania: pożyczka w kwocie 19.688,00 zł.
Wysokość pożyczki może ulec zmniejszeniu w przypadku demontażu mniejszej ilość azbestu niż
założono we wniosku.
c) „Termomodernizacja budynku Straży Pożarnej przy ul. Powstańców 95, 97 w Łaziskach
w Gminie Godów”,
wysokość dofinansowania: pożyczka w kwocie 87.572,00 zł, dotacja w kwocie 167.899,00 zł.
Wysokość dofinansowania może ulec zmianie po dokonaniu wyboru wykonawcy zadania,
z zastrzeżeniem że łączne dofinansowanie nie będzie większe od kwoty 255.471,00 zł.
d) „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej w Godowie”
wysokość dofinansowania: pożyczka w kwocie 136.459,00 zł, dotacja w kwocie 293.814,00 zł.
W dniu 24 kwietnia o godz. 13.00 w Remizie Strażackiej w Łaziskach odbyło się spotkanie przedstawicieli
Gminy Petrovice u Karviny, Gminy Godów, SDH Zawada, OSP Łaziska w sprawie projektu „Bezpieczna
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Granica” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska –
Rzeczpospolita Polska 2007-2013. W spotkaniu udział wzięli ze strony polskiej:Radecki
Zbigniew Komendant Gminny OSP w Godowie, Mariusz Adamczyk Wójt Gminy Godów, Tomasz Kasperuk
Zastępca Wójta, Jan Surma prezes Zarządu Gminnego OSP Godów, Łucjan Wojtek prezes OSP Łaziska,
Edward Szołucha naczelnik OSP Łaziska, Jan Adamczyk prezes honorowy Zarządu Gminnego OSP Godów,
członkowie zarządu OSP Łaziska, ze strony czeskiej : Ing. Pavel Haas - člen rady obce Petrovice u Karviné,
vedoucí projektu, Jaromír Krótki - místostarosta obce Petrovice u Karviné, Václav Laštůvka - výkonný ředitel
Regionálního sdružení územní spolupráce Těšínského slezska, Ing. Šárka Sikorová - projektová manažerka,
Milan Mencner - starosta SDH Petrovice – Závada, Roman Fusek - velitel SDH Závada, Ing. Pavel Haas.
W kwietniu otrzymaliśmy decyzję w sprawie udzielenia dofinansowania na podstawie której Gmina Godów
otrzyma 806.942,60 zł. dofinansowania na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Łaziska.
z zakresu merytorycznej właściwości
Referatu Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Z zakresu inwestycji:
•

1 kwietnia odebrano roboty drogowe remontowe wraz z ułożeniem nawierzchni asfaltowej
odgałęzienia ul. 1 Maja w Gołkowicach (droga naprzeciw piekarni Pietrasz),

•

10 kwietnia odebrano roboty drogowe remontowe wraz z ułożeniem nawierzchni asfaltowej
odgałęzienia ul. Powstańców Śl. w Łaziskach,

•

10 kwietnia odebrano roboty drogowe remontowe wraz z ułożeniem nawierzchni asfaltowej na
połączeniu ul. Wyzwolenia z ul. Staszica w Gołkowicach,

•

trwają roboty drogowe na odgałęzieniu ul. 1 Maja w Gołkowicach,

•

remonty cząstkowe na drogach gminnych zostały rozpoczęte 27 marca. Do tej pory wykonano około
10 % zakresu umowy. Zakończenie ma nastąpić 23 maja.

Prace projektowe w trakcie realizacji:
•

przebudowa słupa energetycznego przy ul. 1 Maja w Łaziskach. Prace projektowe realizuje firma:
Instal-Projekt z Gołkowic za kwotę 3628,50zł.

•

przebudowa drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej ul. Wiejskiej w Podbuczu (odcinek
od sklepu do wiaduktu autostradowego). Prace projektowe realizuje firma : Kołodziejska -Derbis
Wartość umowy 11 275,00zł,

•

remont ul. Turskiej w Krostoszowicach ( odcinek od skrzyżowania z ul. Wąwozową do granicy
administracyjnej gminy. Prace projektowe realizuje firma: Kołodziejska -Derbis Wartość umowy
9 870,00zł,

•

zmiany przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej obecnie realizowanej na terenie gminy. Termin
realizacji 30 maja. Wartość umowy 22 140,00 zł,

•

19 niezależnych przyłączy kanalizacyjnych do budynków. Termin do 4 maja. Wartość umowy
20 787 zł.

•

trwają prace związane z realizacją zadania pn „Budowa sali gimnastycznej z oddziałami
przedszkolnymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Aktualnie są prowadzone prace, ociepleniowe
oraz instalacyjne elektryczne. Trwają również roboty przygotowawcze do montażu konstrukcji
drewnianej dachu,

•

realizowana jest przebudowa budynku sołeckiego w Podbuczu. Planowany termin zakończenia
zadania 30 maja. Wartość umowy 466 952,59 zł. Roboty przebiegają zgodnie z harmonogramem.
Wójt Gminy Godów
(-) Mariusz Adamczyk
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