Rada Gminy Godów
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
OI-RG.0012.2.1.2019

Protokół nr 1/2019
Obrady rozpoczęto 19 sierpnia 2019 o godz. 15:00, a zakończono o godz. 15:25 tego
samego dnia.
W posiedzeniu wzięło udział 5 członków.
Obecni:
1. Stanisław Tatarczyk
2. Łukasz Balcar
3. Kamil Gąsior
4. Michał Kuczak
5. Zygmunt Skupień
Radni spoza członków Komisji:
1. Antoni Tomas
Osoba spoza komisji:
Pan Tomasz Kasperuk – Zastępca Wójta Gminy Godów,
Pani Katarzyna Skrobak – Kierownik Referatu Funduszy Zewnętrznych i Zamówień
Publicznych.
Obradom przewodniczył Przewodniczący Komisji – Stanisław Tatarczyk, który powitał
wszystkich przybyłych na posiedzenie komisji. Na podstawie listy obecności
stwierdził, że obrady są prawomocne. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 i 2 do
protokołu.
Porządek posiedzenia:
1. Wyrażenie opinii dotyczącej podpisania listu intencyjnego o współpracy z miastem
Mittenwalde.
2. Sprawy bieżące.
Ad. 1 Wyrażenie opinii dotyczącej podpisania listu intencyjnego o współpracy z
miastem Mittenwalde.
Otwarto dyskusję.
Pani Katarzyna Skrobak, Kierownik Referatu Funduszy Zewnętrznych (…) – od roku
2016 gmina podjęła współpracę na nieunormowanych (otwartych) zasadach.
Unormowanie tych spraw umożliwi podpisanie listu intencyjnego, nie jest on wiążący
ale ułatwi podpisanie partnerstwa.
Pan Mariusz Adamczyk Wójt Gminy wyjaśnił powód podpisania listu intencyjnego.
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Radny Kamil Gąsior – w mojej opinii podjęcie współpracy generuje dodatkowe
koszty, delegacje, noclegi, organizacja czasu wolnego. Tu się mówi, że nie ma
pieniędzy, że oszczędzamy a tu podpisujemy list intencyjny, który generuje te koszty
wyszczególnione w budżecie na promocję. Nie wiem czy jest sens podpisywania
tego listu intencyjnego. To moja indywidualna opinia. W tym roku był już jeden list
intencyjny podpisany z Gminą Dźwierzuty.
Pan Mariusz Adamczyk Wójt Gminy moje zdanie jest takie, że powinniśmy się
otwierać na świat. Podglądać dobre praktyki i wymieniać się doświadczeniami.
Radny Kamil Gąsior – czy dobre praktyki, wzorce zostały przeniesione na nasz
teren?
Pan Mariusz Adamczyk Wójt Gminy – gdyby nie współpraca z gminą Stare Miasto i
doświadczenie tej gminy przy budowie autostrady, gdzie była budowana wcześniej
niż w Gminie Godów, nie poznalibyśmy ryzyka jakie za sobą niesie. Na ich
doświadczeniach gmina jako jedyna otrzymała 2 mln zł od wykonawcy. Żadna inna
gmina w naszej okolicy nie otrzymała takiego wsparcia od wykonawcy. Ze środków
tych wyremontowano drogi, parking w Skrzyszowie, Orlik. Wszystko to dzięki temu,
że otrzymałem od Wójta Gminy Stare Miasto wzory umów. Również straże pożarne,
kluby sportowe wymieniają się doświadczeniami.
Radny Kamil Gąsior – składam na ręce Przewodniczącego Rady Gminy pismo z
prośbą o podanie kosztów, jakie gmina ponosi w związku ze współpracą z gminami
partnerskimi. Proszę uwzględnić wszystkie koszty, również wizytacji w naszej gminie,
jak również ponoszone przez wszystkie nasze jednostki organizacyjne. Jestem
zdania, że niepotrzebne jest podpisanie drugie listu intencyjnego w tym roku.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Stanisław Tatarczyk
odczytał list intencyjny i zarządził głosowanie.
Głosowanie w sprawie:
Wyrażenie opinii dotyczącej podpisania listu intencyjnego o współpracy z miastem
Mittenwalde
Wyniki głosowania:
ZA: 4, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (4) Stanisław Tatarczyk, Łukasz Balcar, Michał Kuczak, Zygmunt Skupień
PRZECIW (1) Kamil Gąsior
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu wyraziła pozytywna opinię dotyczącą
podpisania listu intencyjnego
Ad. 2
Pan Tomasz Kasperuk – Zastępca Wójta przedstawił pismo dot. udzielenia pomocy
finansowej powiatowi wodzisławskiemu na wykonanie dokumentacji projektowej
2

remontu ul. Poprzecznej i Granicznej. Zadanie to zostało złożone do dofinansowania
z Funduszu Dróg Lokalnych.
W planach jest również wykonanie dokumentacji projektowej ul. 1 Maja od ronda w
Godowie do skrzyżowania z ul. Piotrowicka w Gołkowicach.
W roku 2020 środki w budżecie przeznaczone na dofinansowania do remontów dróg
powiatowych zostaną przeznaczone na remont ul. Powstańców Śl. w Skrzyszowie
Pan Mariusz Adamczyk Wójt Gminy nie chciałbym rezygnować z budowy chodnika
wzdłuż tej ulicy.
Pan Zygmunt Skupień Wiceprzewodniczący Rady zaproponował, aby wprowadzić
tam takie rozwiązanie jakie jest w gminie Zebrzydowice (poszerzyć drogę i z niej
wydzielić chodnik)
Pan Mariusz Adamczyk Wójt Gminy - starostwo powiatowe nie zgodzi się na takie
rozwiązanie.
Wójt przekazał informacje, że znaleźliśmy się na liście do dofinansowania ul.
Graniczna i Poprzeczna. Poszło to do ministra w ramach programu „Projektuj i Buduj”
jeżeli projekt zostanie zaakceptowany to wszelkie inwestycje na drogach gminnych
zostaną wstrzymane, bo to duży koszt.
Zastępca Wójta zapytał czy radni akceptują przedstawione propozycje? (150 tys. na
projekt i 350 tys. na remont ul. Powstańców Śląskich w Skrzyszowie)
Komisja zaakceptowała jednomyślnie przedstawione propozycje.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad i brakiem głosów w dalszej dyskusji
przewodniczący Stanisław Tatarczyk zamknął o godz. 15.25 posiedzenie komisji.

Przewodniczący Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Budżetu
(-)Stanisław Tatarczyk

Przygotował(a): A. Mitko

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl
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