INFORMACJA
O DZIAŁANIACH PODEJMOWANYCH PRZEZ WÓJTA GMINY GODÓW
W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM
Szanowny Panie Przewodniczący, Panowie Radni, Pani Radna, Zaproszeni
Goście
Szanowni Mieszkańcy
Pragnę powitać wszystkich Państwa obecnych na dzisiejszej Sesji Rady
Gminy Godów i przedstawić informację z realizacji zadań w okresie
międzysesyjnym
z zakresu merytorycznej właściwości Referatu Organizacyjnego,
Spraw Obywatelskich i Informatyki
ZARZĄDZENIA
W minionym okresie wydano 39 zarządzeń:
0050 – jako Wójta Gminy /zewnętrzne/ wydano 25 zarządzenia dotyczące:
1. zmiany planu finansowego budżetu Gminy Godów na 2020 rok w pełnej
szczegółowości klasyfikacji budżetowej z podziałem na jednostki - III zarządzenia;
2. zmiany budżetu Gminy Godów na 2020 rok – II zarządzenia;
3. zmiany Zarządzenia nr 0050.152.2020 Wójta Gminy Godów z dnia 19 listopada 2020 r.
w spr. ustalenia planu finansowego dla rachunku środków Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych;
4. zmiany zarządzenia nr 0050.213.2019 Wójta Gminy Godów z dnia 09 grudnia 2019 r.
w sprawie sposobu wykonywania budżetu Gminy Godów;
5. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godów;
6. przyznania dotacji na wsparcie realizacji projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie
Gminy Godów w 2021 roku;
7. ustalenia budżetu Gminy Godów na 2021 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji
budżetowej z podziałem na jednostki;
8. ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego, w tym składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do
publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę
Godów;
9. zmiany załącznika nr 1 do zarządzenia w sprawie określenia szczegółowych zasad
przyznawania pomocy zdrowotnej nauczycielom placówek prowadzonych przez Gminę
Godów;
10. wytycznych do sporządzenia informacji o stanie mienia Gminy Godów za 2020 rok;
11. określenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium Wójta Gminy Godów za wysokie
osiągnięcia dla uzdolnionych uczniów, zamieszkałych na terenie gminy Godów;
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12. zmiany załącznika nr 1 do regulaminu przewozu uczniów do placówek oświatowych i
sprawowania opieki nad nimi;
13. wzoru wniosku o przyznanie stypendium sportowego i specjalnego stypendium
sportowego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, wzoru wniosku o
przyznanie nagrody indywidualnej za osiągnięcia w dziedzinie sportu oraz ramowego
wzoru umowy stypendialnej;
14. określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do szkół podstawowych prowadzonych
przez Gminę Godów;
15. ustalenia w roku 2021 przerw w funkcjonowaniu przedszkoli publicznych oraz
oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę
Godów;
16. wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza
wyrażonej w złotych równowartości 130.000,00 zł netto dla jednostek budżetowych
Gminy Godów;
17. konsultacji uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Programu Ograniczenia Niskiej
Emisji na terenie Gminy Godów na lata 2021-2022;
18. konsultacji uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych ze
środków budżetu Gminy Godów z zakresu ochrony środowiska;
19. konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad bezdomnymi
zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Godów w
2021 roku".
20. określenia sposobu przeprowadzenia analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa
w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych w 2021 roku;
21. wyznaczenia zastępstwa w przypadku nieobecności Dyrektora Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Skrbeńsku;
22. wyznaczenia zastępstwa w przypadku nieobecności Dyrektora Przedszkola
Publicznego Bajkowe Wzgórze w Skrzyszowie;
120- jako kierownika zakładu /wewnętrzne/ wydano 14 zarządzeń dotyczących:
1. sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu nr 120.20.2020 Wójta Gminy
Godów z dnia 16 grudnia 2020r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania
Pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Godów;
2. zmiany zarządzenia w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków
ścisłego zarachowania - blankietów odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń
z zakresu stanu cywilnego;
3. zasad obiegu korespondencji i dokumentów w Urzędzie Gminy Godów oraz powołania
zespołu ds. systemu elektronicznego obiegu dokumentów;
4. zmiany godzin pracy pracowników Urzędu Gminy Godów w 2021 roku;
5. zmiany Zarządzenia w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do opracowania
ramowych zasad wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w Urzędzie Gminy
Godów i jednostek organizacyjnych Gminy Godów;
6. zmiany zarządzenia w sprawie organizacji pracy Urzędu Gminy Godów w celu
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ograniczenia ryzyka transmisji koronawirusa SARS-CoV-2 wśród pracowników Urzędu;
7. nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Godów;
8. wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza
wyrażonej w złotych równowartości 130.000,00 zł netto;
9. zmiany zarządzenia w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy
Godów;
10. powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko
Podinspektora ds. inwestycji liniowych;
11. powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko
Podinspektora ds. ograniczenia niskiej emisji;
12. powołania Komisji Socjalnej Urzędu Gminy Godów;
13. powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu
Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.
14. zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Godów.
SPRAWY KADROWE
Z dniem 01 stycznia 2021 r. została przedłużona umowa o pracę z osobą zatrudnioną w
wymiarze ½ etatu na stanowisku pomocy administracyjnej w Referacie Inwestycji,
Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej. Umowa została zawarta na czas
określony. Również z dniem 01 stycznia 2021 r. zaczęła obowiązywać umowa o pracę z
osobą, która została zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku
gońca/opiekuna dzieci i młodzieży. Umowa została zawarta na czas nieokreślony.
Natomiast w związku ze złożonymi przez dwóch pracowników Referatu Inwestycji,
Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej wypowiedzeniami umów o pracę, zostały
wszczęte procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze. Termin składania ofert
upływa w dniu 26 stycznia 2021 r.
Z zakresu merytorycznego działania Referatu Oświaty, Kultury I Polityki Społecznej
1. Dokonano analizy wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz sporządzono sprawozdanie z
wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli. Nauczyciele zatrudnieni w placówkach
oświatowych prowadzonych przez Gminę Godów osiągnęli średnie wynagrodzenia na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego, nie zachodzi więc potrzeba wypłaty
dla nich jednorazowego dodatku uzupełniającego za rok 2020.
2. Od dnia 18 stycznia wznowiona została edukacja stacjonarna dla uczniów klas I-III
szkół podstawowych. Pozostali uczniowie pracują nadal w trybie zdalnym. Obecna
zasada ustalona została do 31 stycznia br. Wszystkie szkoły podstawowe przygotowały
się do pracy zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.
3. W terminie od 11 do 15 stycznia br chętni nauczyciele oraz pracownicy
niepedagogiczni szkół podstawowych pracujący lubi mający kontakt
z
uczniami klas I-III mogli skorzystać z badania przesiewowego. Zgodnie z podanymi
przez dyrektorów placówek oświatowych danymi do badań zgłosiły się 53 osoby.
4. Rozpoczęła się rekrutacja do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych
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na rok 2021/2022. Termin składania pisemnych deklaracji w zakresie kontynuacji
wychowania przedszkolnego, w danym przedszkolu wyznaczono od dnia 18 stycznia
2021 r. do dnia 24 stycznia 2021 r. Wniosek o przyjęcie do przedszkola wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym składa się w terminie od
25.01.2021 do 14.02.2021.
Z zakresu merytorycznego działania Pełnomocnika ds. informacji niejawnych
1. Szczepienia na koronawirusa
Osoby, które ukończyły 80 lat, mogą się rejestrować na szczepienie już od 15 stycznia
br., a osoby, które ukończyły 70 lat – od 22 stycznia. Szczepienia dla seniorów
rozpoczną się 25 stycznia 2021 r. Można się zarejestrować na 3 sposoby:
1) Poprzez telefon na całodobową, bezpłatną infolinię 989, gdzie po podaniu numeru
PESEL oraz numeru telefonu komórkowego można będzie umówić się na szczepienie
w dogodnym miejscu i terminie (rejestracji telefonicznej nie trzeba dokonywać
samodzielnie, może to zrobić również osoba z rodziny);
2) Poprzez kontakt bezpośrednio z wybranym punktem szczepień –
Poradnia lekarza POZ Eugeniusz Brzemia, ul. Wyzwolenia 10, 44-348 Skrzyszów
tel. 661 331 727
Poradnia lekarza POZ Eugeniusz Brzemia, ul. 1 Maja 18, 44-340 Godów,
tel. 32 47 65 518 lub 661 331 727
Pełna mapa punktów szczepień wraz z danymi kontaktowymi dostępna jest na stronie:
https://www.gov.pl/web/szczepimysie/punkty-szczepien
Wystarczy również zapytać swojego lekarza rodzinnego, w którym z najbliższych
punktów szczepień jest możliwość zaszczepienia się;
3) Poprzez e-Rejestrację na stronie pacjent.gov.pl, gdzie można wybrać jeden z pięciu
proponowanych terminów w punkach szczepień znajdujących się w pobliżu lub w
innym wybranym punkcie znajdującym się nawet w innym mieście (aby skorzystać z
tego sposobu rejestracji, konieczne jest posiadanie Profilu Zaufanego).
Co istotne, osoby niepełnosprawne bądź mieszkańcy, którzy nie mają możliwości
samodzielnego dotarcia do punktu szczepień, powinni telefonicznie zgłosić ten problem
w punkcie szczepień na terenie Gminy Godów lub skorzystać z pomocy pod numerem
telefonu 508 738 169
Warto dodać, iż aby zarejestrować się na szczepienie nie jest wymagane żadne
dodatkowe skierowanie od lekarza – gdy rozpocznie się etap, w którym będziemy
mogli się zaszczepić, wszystkim osobom posiadającym numer PESEL (z grupy osób
uprawnionych do szczepień w ramach danego etapu) wystawione zostaną
automatyczne e-skierowania, ważne 60 dni. Indywidualne skierowania lekarze będą
wystawiać jedynie tym osobom, które nie posiadają numeru PESEL lub nie mogły
poddać się szczepieniu w okresie ważności pierwszego skierowania.
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Szczepienia przeciwko COVID-19 są całkowicie dobrowolne i bezpłatne. Sam proces
rejestracji jest bardzo prosty, a o terminie podania szczepionki przypomni zapisanym
osobom SMS wysłany na podany przy zapisywaniu się numer kontaktowy.
2. Przypominam, że w przypadku objawów lub podejrzeń zakażenia koronawirusem,
należy przede wszystkim zastosować samoizolację w domu, następnie skontaktować
się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej za pośrednictwem teleporady. Lekarz
może zlecić test na koronawirusa. Jeżeli występują duszności lub kłopoty z
oddychaniem, należy zadzwonić niezwłocznie na numer 112 lub 999, aby uzyskać
pomoc medyczną.
3. Zakończono prace na Leśnicy „odcinkowe zabezpieczenie lewego brzegu rzeki Leśnicy
w km 1+500-1+800 w m. Godów". Prace trwały od dnia 18.11.2020 r. do 21.12.2020 r.
Roboty wykonała firma „MELIORACJE WODNE KACHEL STANISŁAW" 44-200 Rybnik
ul. Szczygłów 5b. Zleceniodawcą było Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie. Opis wykonanych robót: wykarczowanie zakrzaczeń, mechaniczne usunięcie
warstwy ziemi urodzajnej z wywozem, rozebranie umocnienia z faszyny, mechaniczne
wykonanie wykopów, mechaniczne wykonanie nasypów, umocnienie skarp koszami
kamienno-siatkowymi, umocnienie skarp płotkami faszynowymi, uprzątnięcie terenu.
Wartość robót: 878 080,53 zł brutto.
4. W związku z występującymi w ostatnim czasie obfitymi opadami śniegu, w oparciu o §
1 rozporządzenia nr 12/09 Wojewody Śląskiego z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie
obowiązku usuwania śniegu i lodu z obiektów budowlanych, przypominam o obowiązku
monitorowania pokrywy śnieżnej lub lodowej zalegającej na dachach, stropodachach,
tarasach użytkowych, balkonach lub tym podobnych elementach budynków. W
przypadku wystąpienia znacznych nagromadzeń śniegu lub lodu, sopli lodowych i
nawisów, mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi lub mienia, a także
stateczności konstrukcji, należy podejmować działania zmierzające do usunięcia
stwierdzonego śniegu i lodu, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.
Zgodnie z zapisami rozporządzenia, do realizacji działań zobowiązuje się właścicieli,
zarządców i administratorów obiektów budowlanych.
Z zakresu merytorycznego działania Referatu Inwestycji, Ochrony Środowiska i
Gospodarki Komunalnej
z zakresu inwestycji kubaturowych:
• Trwają roboty budowlane „Adaptacji i przebudowy budynku jednorodzinnego przy ul.
Wallacha 167 w Skrzyszowie celem wydzielenia czterech lokali z przeznaczeniem na
mieszkania socjalne. Formuła - zaprojektuj i wybuduj. Wartość umowy: 695.520,00 zł.
Roboty są wykonywane zgodnie z harmonogramem.
Termin zakończenia robót budowlanych - 28 maj 2021 roku.
• Trwają prace projektowe dla zadania pod nazwą: "Budowa sali gimnastycznej z
zapleczem szatniowym w Skrbeńsku przy Szkole Podstawowej". Wartość zadania 5

80.000,00 zł. Planowany termin zakończenia – 30 kwietnia 2021 r.
• Trwają prace projektowe dla zadania pod nazwą: Przebudowa i rozbudowa budynku
Urzędu Gminy wraz z termomodernizacją. Całkowity koszt zadania – 70.000,00 zł.
Termin realizacji – 10 czerwca 2021 r.
• 23 grudnia 2020 r. dokonano odbioru remontów pokrycia dachowego budynku, trybun
oraz wymiany drzwi do sanitariatów LKS „Polonia” Łaziska za kwotę 69 832,69 zł
• 24 grudnia dokonano odbioru przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków:
1) budynek byłego ośrodka zdrowia w Godowie przy ul. 1 Maja 63 – wartość zadania
26.649,39 zł;
2) budynek Ośrodka Zdrowia w Łaziskach przy ul. Powstańców Śl. 190 – wartość
12.762,89 zł;
3) szatnia „Orlik” w Krostoszowicach przy ul. Szybowej 20A – wartość 14.980,00 zł.
z zakresu inwestycji drogowych:
• Trwają prace projektowe dla zadania pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów
rolnych – ul. Gliniki w Godowie”. Wartość podpisanej umowy – 13.400,00 zł. Termin
wykonana 5 czerwca 2021 r.
• Trwają prace projektowe w trybie ZRID dla zadania pod nazwą „Budowa drogi
publicznej - odgałęzienie ul. Dębowej w Skrzyszowie na odcinku 120 mb. Wartość
umowy 18.000,00 zł brutto. Termin realizacji 20 maj 2021 r.
• Trwają prace projektowe związane z przebudową ulicy Granicznej i Poprzecznej w
Gołkowicach. Wartość umowy 5.740.000,00zł Termin realizacji 30 maj 2022 r.
• 14 stycznia przekazano plac budowy inwestycji pn. utwardzenie terenu PSZOK w
Gołkowicach. Wykonawcą jest firma KAZBUD Spl. z o.o. z Warszowic. Wartość robót
91.871,09 zł. Termin realizacji 1 czerwiec 2021 r.
• 14 stycznia przekazano plac budowy inwestycji pn. Wykonanie nakładki asfaltowej na
odgałęzieniu ul. Piotrowickiej w Gołkowicach. Wykonawcą jest firma EKOLAND Mariola
Studnic z Zabełkowa. Wartość robót 31.164,15 zł Termin realizacji 1 czerwiec 2021 r.
z zakresu inwestycji liniowych:
• na dzień dzisiejszy w 2021 roku podpisano 4 umowy na udzielenie dotacji do budowy
przykanalików kanalizacji sanitarnej w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.
• dnia 15.01.2021r. zostały podpisane umowy na budowy sieci oświetlenia ulicznego
oraz przekazano place budowy:
1) CZĘŚĆ 1. Budowa sieci oświetlenia ulicznego przy ulicy Leśnej w Skrzyszowie.
Obejmuje: posadowienie 2 słupów, montaż linii kablowej ziemnej o długości 109 m
oraz zabudowę 2 opraw oświetleniowych cena brutto: 18.204,00 zł;
2) CZĘŚĆ 2. Budowa sieci oświetlenia ulicznego przy ulicy Powstańców Śląskich w
Łaziskach (odgałęzienie w okolicach numerów 22, 26). Obejmuje: posadowienie 11
słupów, montaż linii napowietrznej o długości 436 m oraz zabudowę 11 opraw
oświetleniowych cena brutto: 35.670,00 zł
3) CZĘŚĆ 3. Budowa sieci oświetlenia ulicznego przy ul. 1 Maja (odgałęzienie przy
numerach 153 – 157 ) w Gołkowicach. Obejmuje: posadowienie 5 słupów, montaż linii
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4)

5)

6)

7)

napowietrznej o długości 301 m, montaż linii kablowej ziemnej o długości 44 m oraz
zabudowę 8 opraw oświetleniowych - cena brutto: 30.750,00 zł;
CZĘŚĆ 4. Budowa sieci oświetlenia ulicznego przy ulicy Brzozowej w Krostoszowicach
(odgałęzienie w okolicach numerów 22, 26). Obejmuje: posadowienie 2 słupów,
montaż linii napowietrznej o długości 89 m oraz zabudowę 2 opraw oświetleniowych
KROSTOSZOWICACH - cena brutto: 11.685,00 zł;
CZĘŚĆ 5. Budowa sieci oświetlenia ulicznego przy ulicy Słonecznej w Godowie.
Obejmuje: posadowienie 2 słupów, montaż linii napowietrznej o długości 76,3 m oraz
zabudowę 2 opraw oświetleniowych - brutto: 10.947,00 zł;
CZĘŚĆ 6. Budowa sieci oświetlenia ulicznego przy ulicy Wallacha w Skrzyszowie.
Obejmuje: posadowienie 2 słupów, montaż linii kablowej ziemnej o długości 85 m oraz
zabudowę 2 opraw oświetleniowych - cena brutto: 18.450,00 zł;
CZĘŚĆ 7. Budowa sieci oświetlenia ulicznego przy ulicy Powstańców Śląskich w
Łaziskach (odgałęzienie w okolicach numerów 225-231). Obejmuje: montaż linii
napowietrznej o długości 150 m oraz zabudowę 4 opraw oświetleniowych 11 685,00 zł

z zakresu gospodarki gruntami:
• 15 stycznia przetarg ustny nieograniczony na zbycie działki przy ul. Leśnej w
Krostoszowicach z uwagi na brak chętnych, zakończył się wynikiem negatywnym.
Z zakresu merytorycznego działania Referatu Funduszy Zewnętrznych i
Zamówień Publicznych
zamówienia publiczne
• dokonano otwarcia ofert na postępowanie pn. „Wykonanie robót budowlanych na
terenie Gminy Godów"
części 1 zamówienia „Wykonanie robót budowlanych na terenie Gminy Godów Przebudowa ulicy Wallacha w Skrzyszowie na odcinku 250 mb”.
Najwyżej punktowana oferta: „EKOLAND” Mariola Studnic, ul. Długa 19,47-460 Zabełków.
Oferowana cena: 390.693,95 zł
część 2 zamówienia „Wykonanie robót budowlanych na terenie Gminy Godów - Budowa
studni chłonnych na ulicy Wspólnej w Skrzyszowie”.
Najwyżej punktowana oferta: Kazbud Sp. z o.o., ul. Pszczyńska 39, 43-254 Warszowice
Oferowana cena: 29.893,94 zł
część 3 zamówienia „Wykonanie robót budowlanych na terenie Gminy Godów - Budowa
kanalizacji deszczowej ulicy Turskiej w Krostoszowicach”. Najwyżej punktowana oferta:
Firma Budowlana „D-ART.”, Damian Ogrodowski , ul. Tulipanowa 38, 44-264 Jankowice
Oferowana cena: 270.859,38 zł
środki UE
• wypłynęło dofinansowanie uzyskane w ramach poddziałania 7.2.1. Budowa lub
modernizacja dróg lokalnych w wysokości 761.136,42 zł na zrealizowane zadanie pn.
Budowa i przebudowa drogi gminnej ul. Szkolnej w Skrbeńsku.
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•

•

wczoraj odbyły się pierwsze warsztaty w ramach realizacji realizowanego
w
partnerstwie z Petrovice u Karvine i Gminne Centrum Kultury w Godowie pn.
„Wspólnymi siłami do rozwoju pogranicza”. Kolejne zaplanowano 4 luty 2021 r.
przygotowywane są wnioski do kolejnego naboru RFIL dla miejscowości
popegeerowskich na zadania:
- budowa przedszkola 4-oddziałowego w Łaziskach. Wartość 6 mln, wnioskowana
kwota 2,5 mln;
- rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łaziskach o klatkę
schodową wraz z windą - koszt inwestycji 500 tys., wnioskowana kwota 500 tys.;
- budowa budynku szatniowo-gospodarczego oraz placu rekreacyjno-ćwiczebnego
przy Remizie Strażackiej w Łaziskach, wartość 1 mln, wnioskowana kwota 1 mln.
Wójt Gminy Godów
(-) mgr inż. Mariusz Adamczyk
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