INFORMACJA
O DZIAŁANIACH 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 29.09.2014r. do chwili obecnej tj. 13.10..2014 r.
z zakresu merytorycznej właściwości Referatu Organizacyjnego,
Spraw Obywatelskich i Informatyki:
1. ZARZĄDZENIA
w minionym okresie wydano ogółem 32 zarządzenia, w tym:
0050 – jako Wójta Gminy /zewnętrzne/ wydano 29 zarządzeń w sprawach:
1.
zmiany planu finansowego budżetu Gminy Godów na 2014 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji
budżetowej według jednostek realizujących budżet 5 zarządzenia,
2.
ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej w formie dofinansowania
zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych,
3.
naboru deklaracji do udziału w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Godów,
4.
zmiany budżetu Gminy Godów na 2014 rok – 4 zarządzenia,
5.
rozłożenia na raty zaległości z tytułu najmu lokalu użytkowego w Gołkowicach przy ul. 1 Maja 44,
6.
informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej oraz informacji z wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze,
7.
udziału Gminy Godów w powiatowym ćwiczeniu obronnym,
8.
zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej Gminie Godów na 2014 rok –
2 zarządzenia,
9.
sprzedaży nieruchomości gminnej w Krostoszowicach,
10. wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń
wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Godów, Rady
Powiatu Wodzisławskiego, Sejmiku Województwa Śląskiego oraz wyborów Wójta Gminy Godów,
zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.,
11. wyrażenia opinii w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie
Powiatu Wodzisławskiego,
12. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu
profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania zjawiskom patologii w Gminie Godów w roku 2014,
13. porozumienia dla ustalenia dziennej stawki żywieniowej w Przedszkolu Publicznym w Zespole
Szkolno- Przedszkolnym w Skrbeńsku,
14. porozumienia dla ustalenia dziennej stawki żywieniowej w Przedszkolu Publicznym im. Przyjaciół
Kubusia Puchatka w Gołkowicach,
15. wyrażenia opinii na temat powierzenia stanowiska wicedyrektora Zespołu Szkół w Skrzyszowie,
16. wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Przygoda z edukacją",
17. wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Dobra szkoła-lepsza przyszłość"
18. zmiany zarządzenia w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich
rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka
umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i
opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych,
19. sprzedaży nieruchomości w Skrbeńsku przy ul. Zielonej,
20. 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,
21. dokonania zgłoszeń uzupełniających do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Godowie, dla
przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy Godów, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.
120 – jako kierownika zakładu /wewnętrzne/ wydano 4 zarządzenia w sprawach:
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1. zmiany polityki rachunkowości oraz niektórych procedur kontrolnych związanych z gromadzeniem i
rozdysponowaniem środków publicznych,
2. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego
na "Dostawę fabrycznie nowego, średniego samochodu specjalnego, pożarniczego, ratowniczo
gaśniczego z napędem 4x4 typ GBA 3/16 dla OSP Łaziska"
3. powołania zespołu do spraw wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 rok,
4. powołania komisji do dokonania przeglądu i oceny dokumentacji w archiwum zakładowym Urzędu
Gminy Godów oraz wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania.
2. SPRAWY KADROWE:
Od dnia 18 sierpnia 2014r. pracę w brygadzie gospodarczej rozpoczął na podstawie umowy na 3 miesięczny okres próbny Pan Kamil Szuła. W dniu 31 sierpnia 2014r. zakończyła pracę Pani Patrycja
Szotek, która była zatrudniona na czas określony w Referacie Finansowym, natomiast z dniem 01 września
2014r. pracę w tymże referacie na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy rozpoczęła Pani
Justyna Rybarz.
W miesiącu sierpniu 2014r. Urząd uczestniczył w projekcie „Czas na sukces
zawodowy – realizacja staży dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w powiecie
wodzisławskim we współpracy z pracodawcami”, który został zrealizowany
przez Katolickie Centrum
Edukacji Młodzieży KANA i Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim.
W stażu uczestniczyło 4 uczniów: Dorota Bizoń i Anna Musioł w Referacie Inwestycji, Ochrony Środowiska i
Gospodarki Komunalnej oraz Klaudia Zerzoń i Tomasz Sosna w Referacie Finansowym.
3. USC
Z okazji 90 rocznicy urodzin odwiedzono Jubilatki:
Panią Adelę Balcar z Godowa
Panią Wiktorię Kaszak z Gołkowic
Wysłano również życzenia urodzinowe długowiecznym jubilatkom:
Pani Zofia Tatarczyk z Skrzyszowa
92 lata
Pani Maria Kopietz z Skrzyszowa
93 lata
Pani Tekla Janeta z Skrzyszowa
99 lat
Pani Anna Cichy z Gołkowic
91 lat
Pan Stanisław Osadnik z Łazisk
92 lata
4. ZŁOTE GODY
W dniu 23 września 2014 roku w Gminnym Centrum Kultury , Sportu i Turystyki w Godowie odbyło się
uroczyste spotkanie z Parami Małżeńskimi obchodzącymi Jubileusze Małżeństwa.
Złote Gody [50 lat małżeństwa] świętowało 28 par,
Diamentowe Gody [60 lat małżeństwa] świętowało 5 par.
Kamienne Gody [65 lat małżeństwa] świętowała Para Małżeńska ze Skrbeńska.
5. Wybory Samorządowe.
Komisarz Wyborczy w Bielsku-Białej postanowieniem z dnia 20 września 2014r. powołał Gminną Komisję
Wyborczą do przeprowadzenia wyborów samorządowych w Gminie Godów.
Skład GKW:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Agnieszka Siwarska
Sabina Opas
Brygida Dobisz
Krystyna Twardzik
Agnieszka Strokosz
Ewa Śliwa
Zygfryd Prochasek

-

Przewodnicząca
Z-ca Przewodniczącej
Członek
Członek
Członek
Członek
Członek

Gminna Komisja Wyborcza realizuje swoje zadania w oparciu o kalendarz wyborczy będący załącznikiem do
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20.08.2014r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin,
rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i
prezydentów miast (Dz. U. 2014 poz. 1134).
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z zakresu merytorycznej właściwości
Referatu Podatków i Opłat
Wymiar zobowiązań pieniężnych oraz księgowość podatkowa:
Ulga z tytułu umorzenia (osoby fizyczne) – - opłaty za gospodarowanie odpadami udzielono umorzenia na
łączną kwotę 450,00 zł.
w podatku od nieruchomości na łączną kwotę 208,00 zł.
W wymiarze zobowiązań pieniężnych wydano 126 decyzji dla osób fizycznych na łączną kwotę przypisu
22.818,00 zł.
sprawy obronne i zarządzanie kryzysowe:
1. W dniach 18-19.09.2014 Gmina Godów brała udział w powiatowym dwuszczeblowym ćwiczeniu
obronnym ODRA 2014. W ramach ćwiczenia uruchomiono stały dyżur, aplikacyjnie rozwinięto Główne
Stanowisko Kierowania, przystąpiono do realizacji wybranych (ćwiczebnych) zadań operacyjnych oraz
uruchomiono aplikacyjnie plan dystrybucji preparatu jodowego.
2. Sprawa budowy nasypu na prawym brzegu Szotkówki na ul. Gliniki w Godowie. Pan Waldemar Niemiec
– kierownik Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych o. Racibórz podczas przeprowadzonej
rozmowy telefonicznej przekazał informację, że na dane zadanie zostały zaplanowane i zabezpieczone
środki finansowe. Dnia 23.09.2014 odbył się przetarg na wykonanie robót, jednakże ze względu na
wpłynięcie tylko jednej niepełnej oferty, została ona odrzucona, a przetarg unieważniono. W związku z
tym w trakcie przygotowania jest drugi przetarg, który ma zostać wkrótce ogłoszony. Sprawę przetargu
prowadzi dział zamówień publicznych w głównej siedzibie zarządu w Katowicach.
3. Niezależnie od działań ŚZMiUW opisanych w pkt 2, w związku z opracowywaniem planu zarządzania
ryzykiem powodziowym dla regionu wodnego Górnej Odry, w ramach Zespołu Planistycznego Zlewni
Górnej Odry, Urząd Gminy Godów złożył wniosek o włączenie do przedmiotowego planu najbardziej
zagrożonych pod względem powodziowym obszarów gminy Godów. W załączniku nr 1 do protokołu ze
spotkania Zespołu Planistycznego Zlewni Górnej Odry z dnia 19.09.2014 r. ujęto wstępnie zadanie
podniesienia prawego brzegu cieku Szotkówka w okolicy ul. Glinki w Godowie od mostu przy pompowni
( były jaz) do dopływu Leśnicy, w km 0+585-0+940, na długości ok.70-80 m.
4. 20.09.2014 jednostka OSP Skrzyszów obchodziła 105 lecie założenia jednostki. Gratulacje
z zakresu merytorycznego działania
Referatu Oświaty, Kultury i Polityki Społecznej:
1. 27 sierpnia odbyło się spotkanie robocze z dyrektorami placówek oświatowych. Tematyka spotkania
dotyczyła organizacji roku szkolnego 2014/2015 oraz planowania budżetu na rok 2015.
2. Wszystkie szkoły podstawowe otrzymały darmowe podręczniki dla uczniów klas I oraz środki finansowe
na zakup materiałów ćwiczeniowych oraz podręczników lub materiałów edukacyjnych do nauki języka
obcego.
3. Laureatami Nagrody Powiatu Wodzisławskiego w Dziedzinie Sportu zostały dwie osoby – Pan Krzysztof
Skorupa oraz Bernard Oślizło. Laureatką w dziedzinie kultury została Pani Danuta Gajdosz.
4.

W piątek, 26 września br. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Skrbeńsku obchodzono uroczystość 75
rocznicy utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego połączone z obchodami: 95 rocznica I Powstania
Śląskiego, 75 rocznica wybuchu II Wojny Światowej, 70 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego,
które odbyły się w tym roku kalendarzowym. Najpierw o godzinie 11.00 odbył się przemarsz całej
społeczności szkolnej do Pomnika Powstańców Śląskich - uczczenie pamięci Poległych Mieszkańców
Skrbeńska, gdzie zapalono znicze i złożone wieniec. Sołtys Moczała przedstawił krótką historię
powstania pomnika oraz przybliżył uczniom nazwiska osób widocznych na płytach pomnika. Swoje
wystąpienie miał również honorowy obywatel Gminy Godów Józef Musioł, Który był obecny na
uroczystościach. Później o godzinie 11.30 odbyło się spotkanie z Weteranem Powstania Warszawskiego
Panem Traczykiem.
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5. Również w piątek w OK w Gołkowicach odbyło się otwarcie wystawy poświęconej powstaniom śląskim,
w szczególności 95 rocznicy I Powstania Śląskiego. Wystawa ta jest kontynuacją wystawy, która odbyła
się w „Praskiej Drukarni” w Warszawie. Ekspozycja będzie udostępniona w terminie od 29 września do
10 października 2014 r. Wstęp na wystawę jest bezpłatny. Serdecznie zapraszam wszystkich do
zwiedzenia wystawy.
1. Gminna Rada Sportowa w okresie międzysesyjnym zorganizowała:
1) Wyścig kolarski młodzieży szkolnej 17 września br. w Gołkowicach.
z zakresu merytorycznego działania
Referatu Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych:
Zamówienia publiczne
1. 27 sierpnia 2014r. podpisano umowę na „Dostawę fabrycznie nowego średniego samochodu
specjalnego, pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego, z napędem 4x4 typ GBA 3/16 dla OSP Łaziska”
z Przedsiębiorstwem Specjalistycznym „bocar” Sp. z o.o. z siedzibą 42-263 Wrzosowa, ul. Okólna 15
za cenę 729.629,63 zł brutto.
2. 05 września 2014r. podpisano umowę na „Przebudowę odgałęzienia ul. 1 Maja w Godowie – etap II
(wykonanie nawierzchni)” z Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym „ELBUD” Krzysztof Świętek z
siedzibą 44-350 Gorzyczki, ul. Wiejska 84 za cenę 181.436,42 zł brutto.
3. 09 września 2014r. podpisano umowę na „Kredyt bankowy dla Gminy Godów” z Bankiem
Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju z siedzibą 44-330 Jastrzębie Zdrój, ul. 1 Maja 53 za cenę
1.739.103,02 zł
4. 23 września 2014r. podpisano umowę na „Remont i modernizację drogi dojazdowej do gruntów
rolnych w Godowie” z S.C. HALFAR Grzegorz, Henryk Halfar z siedzibą 44-338 Jastrzębie Zdrój, ul.
Piaskowa 9 za cenę 220.156,93 zł brutto.

Odsłonięcie obelisku upamiętniającego 45 rocznicę wypadku na szybie KWK 1 Maja
w Krostoszowicach
W dniu 28 września o godzinie 16:00 na kompleksie sportowo-rekreacyjnym „Orlik”
w Krostoszowicach odbyła się Msza Św. polowa z okazji upamiętnienia 45 rocznicy tragicznego wypadku w
trakcie głębienia szybu VII KWK 1 Maja w Krostoszowicach. Podczas wypadku śmierć poniosło 3 górników,
a 2 zostało rannych. Po Mszy Św. odbyło się odsłonięcie pamiątkowego obelisku.
Rajd Rowerowy na Polsko-Czeskim pograniczu
W dniu 28 września 2014r odbył się Polsko-Czeski Rajd Rowerowy, który zorganizowany został
w ramach projektu „Wspólna Granica” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej
Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 i budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu
Śląsk Cieszyński. Trasa rajdu przebiegała przez Gminę Godów i Petrovice u Karviné.
Warsztaty gospel
W dniu 18 października 2014r. od godz. 9.00 w Ośrodku Kultury w Skrzyszowie organizowane będą
warsztaty gospel, które zakończone zostaną uroczystym koncertem finałowym w Parafii Św. Michała
Archanioła w Skrzyszowie, który odbędzie się o godz. 18.00.
Warsztaty służyć będą promowaniu muzyki typu gospel wśród mieszkańców z terenu LGD, połączeniu w
pracy zespołowej ludzi młodych ze średnim pokoleniem i osobami starszymi, wzmacnianie więzi
ogólnoludzkich oraz możliwość uaktywnienia społeczności i mobilizacji do włączania się w życie wiejskie.
Zajęcia warsztatowe skupią się na nauce utworów muzycznych kościelnych jak i świeckich, które zostaną
zaprezentowane publiczności podczas koncertu finałowego warsztatów.
Warsztaty gospel realizowane są w ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 413
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów
Międzynarodowy plener rzeźbiarski „Ożywiamy lokalne legendy”
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W dniach 8-12 września 2014r pod Wiatą przy Ośrodku Kultury w Skrzyszowie odbył się plener rzeźbiarski.
Prace nad prace nad wielkimi rzeźbami zakończyły się w dniu 13 września 2014r Jarmarkiem – Festynem
Ziemniaczanym.
Całkowity koszt projektu : 28113,30
Dofinansowanie z UM : 22490,64
Dofinansowanie z GCKSiT :5622,66
W ramach projektu:
- wykonano 5 wielkogabarytowych rzeźb ( zakupiono materiały niezbędne do organizacji pleneru
rzeźbiarskiego)
- sfinansowano organizację Jarmarku - Festynu Ziemniaczanego:
akustycy, wynajem sceny, zespół biesiadny, pokaz kulinarny Remigiusza Rączki i inne.
z zakresu merytorycznej właściwości
Referatu Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej:
Inwestycje liniowe
Rozpoczęto roboty związane z budową drogi rolniczej do pól w Godowie o wartości 220 156,93 zł oraz z
budową drogi do Zespołu szkolno-przedszkolnego w Godowie o wartości 181 436,42 zł
Trwają prace związane wraz z budową kanalizacji deszczowej wraz z remontem ul .Skotnickiej w Łaziskach.
Wartość umowy 1 033 453,85 zł
Trwają prace związane z budową kanalizacji sanitarnej. Do dnia dzisiejszego zrealizowano około 90 %
robót. Wartość inwestycji wynosi 3 947 953,35 brutto
Inwestycje kubaturowe
25 września dokonano odbioru siłowni zewnętrznych w Skrbeńsku i Skrzyszowie.
Wartość robót 145 822,07 zł oraz Street Work Park w Krostoszowicach o wartości 32 637,47zł.
Trwają prace związane z termomodernizacją OSP Łaziska termin realizacji 3 października. Wartość robót
751 025,23 zł.
Prace związane z realizacją zadania pn „Budowa sali gimnastycznej z oddziałami przedszkolnymi wraz z
infrastrukturą towarzyszącą”. mają zostać zakończone do 31 października.
Gospodarka komunalna
1 września zakupiono fragment drogi na odgałęzieniu ul. 1 Maja w Godowie za sklepem Carrefour o
pow. 135 m2 za kwotę 1350 zł.
6 sierpnia przejęto umową darowizny działkę o pow. 92 m2 i wartości 4370 zł o KSSE w Skrzyszowie na
terenie strefy z przeznaczeniem pod drogę gminną.
-8 września spisano notarialną umowę zamiany której przedmiotem było przejecie gruntu pod parking o pow
119 m2 przed sklepem Carrefour od Państwa Sławik w zamian za zbycie na ich rzecz działki parkingowej o
pow. 245 m2. Uzyskano dopłatę na rzecz Gminy w kwocie 7749 zł.
-8 września przejęto w formie darowizny na rzecz gminy 8 działek pod poszerzenie ul. Turskiej w
Krostoszowicach o łącznej pow. 1 505 m2 i wartości 15 050 zł
Ostatecznie zebrano 14 deklaracji likwidacji eternitowych pokryć dachowych z budynków mieszkalnych i
gospodarczych na terenie gminy Godów na kwotę 25 tys. zł.
Wójt Gminy Godów
(-) Mariusz Adamczyk
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