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I. WSTĘP 
 

Szanowni Państwo 

 

oddaję w Państwa ręce roczny raport o stanie gminy Godów za rok 2019. Dokument 

opracowano w związku z wymogiem art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z wprowadzeniem ustawy z dnia 11 stycznia 

2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie 

wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. 

 

Niniejszy raport obejmuje podsumowanie działalności samorządu gminnego w roku 

poprzednim. Dokument uwzględnia w szczególności realizację polityk, programów i strategii, 

uchwał rady gminy oraz budżetu obywatelskiego (w naszym przypadku funduszu sołeckiego  

i funduszu tzw. dziesiątki ) za 2019 rok.      

     

Celem przedmiotowego raportu jest możliwość uzyskania dokładnego wglądu  w sytuację 

gospodarczą i społeczną gminy Godów. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mają 

na celu przekazanie mieszkańcom Gminy Godów wiedzy o funkcjonowaniu samorządu gminy 

oraz umożliwić analizę obecnej sytuacji w gminie, jej szans i możliwości podejmowania 

działań, które mogą zostać zrealizowane w przyszłości. 

 

W naszej gminie dzieje się bardzo wiele, a raport scala wiedzę o działalności za rok ubiegły 

i jest podstawą do obiektywnej, opartej na faktach, oceny. 

 

Zachęcam zainteresowanych, a w szczególności mieszkańców gminy Godów do lektury 

dokumentu, a jednocześnie dziękuję Wszystkim Tym, którzy przyczynili się do przygotowania 

niniejszego raportu. 

 

 

 

         Wójt Gminy Godów 

    

                 mgr inż. Mariusz Adamczyk 
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II. INFORMACJE OGÓLNE 
 

1. Podstawowe informacje o Gminie Godów  
 

Gmina Godów – jest gminą wiejską, utworzoną uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej  

w Katowicach  z dniem 1 stycznia 1973 roku.  

Gmina Godów położona jest w południowo-zachodniej części województwa śląskiego 

w powiecie wodzisławskim i jest jednocześnie najbardziej wysuniętą na południe gminą 

powiatu wodzisławskiego. Od zachodu graniczy z gminą Gorzyce, od północy sąsiaduje 

z miastem Wodzisław Śląski i gminą Mszana, od wschodu z miastem Jastrzębie-Zdrój, zaś 

wzdłuż całej południowej granicy gminy przebiega granica państwa z Republiką Czeską.  

W skład gminy wchodzi 7 sołectw: Godów, Gołkowice, Krostoszowice, Łaziska, Podbucze, 

Skrbeńsko, Skrzyszów. Łącznie w sołectwach gminy zamieszkuje 13 563 osób. 

Powierzchnia gminy obejmuje – 3801,0650 ha (z tego: powierzchnia użytków rolnych 

stanowi 2515,9025 ha, a powierzchnia lasów 350,0570 ha). 

Gmina Godów posiada korzystną pozycję strategiczną ze względu na przebiegającą przez 

gminę autostradę A1 z węzłem w Łaziskach. Odległość dzieląca gminę od stolicy 

województwa śląskiego - Katowic - to niecałe 65 km.  

Na terenie gminy funkcjonuje Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna–Podstrefa 

Jastrzębsko–Żorska o powierzchni 21,09 ha.  

  

 

 

  

 
 

 
WIDOK NA URZĄD GMINY W GODOWIE 
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2. Demografia, w tym rejestracja stanu cywilnego 
 

Liczba ludności Gminy Godów na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiła 13.563 

mieszkańców, w tym 6.966 kobiet i 6.597 mężczyzn (na koniec 2018 roku liczba ta wynosiła 

13.520 mieszkańców). W okresie od początku do końca 2019 roku liczba mieszkańców 

wzrosła o 43 osoby ( 27 kobiet i 16 mężczyzn). 

Szczegółowa analiza liczby ludności Gminy Godów 

Sołectwo Liczba ludności Kobiety Mężczyźni 

 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 

Godów 1894 1886 982 973 912 913 

Gołkowice 3975 4008 2021 2040 1954 1968 

Krostoszowice 1043 1039 518 520 525 519 

Łaziska 1744 1747 933 933 811 814 

Podbucze 207 199 103 100 104 99 

Skrbeńsko 983 993 514 518 469 475 

Skrzyszów 3674 3691 1868 1882 1806 1809 

RAZEM 13.520 13.563 6.939 6.966 6.581 6.597 

 

W 2019 r. na terenie Gminy Godów odnotowano:  

 146 urodzeń (mniej o 13 urodzeń w porównaniu do 2018 r.) 

 122 zgony (o 11 zgonów mniej niż w roku 2018 ). 

Najczęstsze przyczyny zgonów naszych mieszkańców to choroby nowotworowe, zawały serca 

i powikłania po chorobach przewlekłych. 

Szczegółowa analiza liczby urodzeń i zgonów w Gminie Godów  

Sołectwo Urodzenia Zgony 

 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 

Godów 25 20 17 27 

Gołkowice 45 46 43 28 

Krostoszowice 17 3 13 7 

Łaziska 21 18 15 19 

Podbucze 1 2 3 5 

Skrbeńsko 10 8 4 6 

Skrzyszów 40 49 38 30 

RAZEM 159 146 133 122 
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Tradycyjnie jak w latach ubiegłych również w roku 2019  zorganizowano uroczyste 

spotkanie dla par małżeńskich obchodzących jubileusze małżeństwa. Małżonkowie 

obchodzący Złote Gody (50 lat małżeństwa) uhonorowani zostali Medalami Za Długoletnie 

Pożycie Małżeńskie, przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Szczegółowa analiza liczby długoletnich par małżeńskich 

 

Jubileusz małżeńskie Rok 2018 Rok 2019 

50 lat małżeństwa (złote gody) 34 41 

60 lat małżeństwa (diamentowe gody) 13 17 

65 lat małżeństwa (żelazne gody) 0 1 

70 lat małżeństwa (kamienne gody) 1 0 

Łącznie 48 59 

 
W minionym roku odbyły się również spotkania z najstarszymi mieszkańcami gminy. 

Podkreślić należy, że 60 naszych mieszkańców przekroczyło 90 rok życia i tak :   

 15 osób w Skrzyszowie, 

 14 osób w Gołkowicach, 

 10 osób w Łaziskach, 

 9 osób w Godowie, 

 6 osób w Krostoszowicach, 

 4 osoby w Skrbeńsku, 

 2 osoby w Podbuczu. 

Wśród tych osób najstarszą mieszkanką naszej gminy była jubilatka ze Skrzyszowa - 104 

lata, zaś 6 osób świętowało rocznicę 95 lat (Krostoszowice-2, Skrbeńsko-1, Łaziska-1, Godów-

1, Gołkowice-1) i 16 osób - 90 lat (Gołkowice-6, Krostoszowice-2, Skrbeńsko-1, Skrzyszów-2, 

Łaziska-4, Godów-1) 

  

W roku 2019 na terenie Gminy zameldowanych było 20 cudzoziemców , z tego : 

 14 osób na pobyt czasowy (obywatele Czech-3, Niemiec-3, Ukrainy-3, Białorusi, 

Tajlandii, Hiszpanii, Mołdawii, Austrii,) 

 6 osób na pobyt stały (obywatele Syrii, Holandii, Włoch, Czech, Egiptu, Ukrainy) 

3. Analiza struktury wiekowej ludności w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym 
 

    Odsetek dzieci i młodzieży w wieku do 18 lat na obszarze gminy Godów wynosi 19,80% 

ludności ogółem. Liczba osób w wieku produkcyjnym (18-65 lat) stanowi 64,71% ludności 

ogółem. Natomiast w wieku poprodukcyjnym (powyżej 65 lat) stanowi 15,48% ludności 

ogółem. Ludzie młodzi w wieku 18-40 lat stanowią największą grupę wiekową wynoszącą 

31,31% ogółu ludności. 
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Struktura wiekowa ludności wiejskiej 

Źródło: Urząd Gminy – wg stanu na  31.12.2019 r. 

4. Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Godów 

4.1. Urząd Gminy Godów 
 

Urząd Gminy Godów – adres:  44-340 Godów, ul.1Maja 53 – tel. (32) 47 65 065, adres email: 

gmina@godow.pl, strona www: http://godow.pl 

 

4.2. Placówki oświatowe - szkoły i przedszkola 

Lp. Szkoły i przedszkola Adres 

1 
Szkoła Podstawowa im. Porucznika Pilota 

Franciszka Surmy w  Gołkowicach 

ul. 1 Maja 101a, 44-341 Gołkowice 
tel. 32 47 27 644 

zsgolkowice@op.pl 
http://sp-golkowice.godow.pl 

2 
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w 

Skrzyszowie 

ul. 1 Maja 177, 44-348 Skrzyszów 
tel. 32 47 26 579 

spskrzyszow@op.pl 
http://sp-skrzyszow.godow.pl 

 

Lp. Obręb 

Li
cz

b
a 

lu
d

n
o

śc
i o

gó
łe

m
 

Ludność w kategoriach wiekowych 

do 18 lat 18-40 lat 41-54 lat 55-65 lat powyżej 65 lat 
w wieku 

produkcyjnym 
18-65 lat 

osób % osób % osób % osób % osób % osób % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Godów 1886 354 18,77 562 29,8 386 20,47 272 14,42 312 16,54 1220 64,69 

2. Gołkowice 4008 822 20,51 1276 31,84 787 19,63 521 13 602 15,02 2584 64,47 

3. 
Krostoszowic

e 
1039 198 19,06 331 31,86 213 20,5 140 13,47 157 15,11 684 65,83 

4. Łaziska 1747 342 19,58 526 30,11 279 15,97 293 16,77 307 17,57 1098 62,85 

5. Podbucze 199 48 24,12 63 31,66 41 20,6 22 11,06 25 12,56 126 63,32 

6. Skrbeńsko 993 200 20,14 314 31,62 205 20,64 123 12,39 151 15,21 642 64,65 

7. Skrzyszów 3691 722 19,56 1175 31,83 683 18,51 565 15,31 546 14,79 2423 65,65 

RAZEM 13563 2686 19,8 4247 31,31 2594 19,13 1936 14,28 2100 15,48 8777 64,71 

mailto:gmina@godow.pl
http://godow.pl/
mailto:zsgolkowice@op.pl
http://sp-golkowice.godow.pl/
mailto:spskrzyszow@op.pl
http://sp-skrzyszow.godow.pl/
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3 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Godowie w skład 
którego wchodzi: 

 

- Szkoła Podstawowa w Godowie 

ul. Szkolna 11, 44-340 Godów 
tel. 32 47 65 007 
spgodow@op.pl 

http://zsp-godow.godow.pl 

- Przedszkole Publiczne w Godowie 

ul. Szkolna 11, 44-340 Godów 
tel. +48 32 47 65 007 

godowprzedszkole@wp.pl 
http://zsp-godow.godow.pl 

4 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łaziskach w skład 
którego wchodzi: 

 

- Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w 
Łaziskach 

ul. Powstańców Śląskich 151, 44-340 Łaziska 
tel. 32 47 65 706 

sekretariat@zszplaziska.pl 
http://zsp-laziska.godow.pl 

- Przedszkole Publiczne w Łaziskach 
 

ul. Powstańców Śląskich 151, 44-340 Łaziska 
tel. 32 47 65 069 

sekretariat@zszplaziska.pl 
http://zsp-laziska.godow.pl 

5 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skrbeńsku w 
skład którego wchodzi: 

 

- Szkoła Podstawowa im. Konstantego Ildefonsa 
Gałczyńskiego w Skrbeńsku 

ul. Szkolna 1, 44-341 Skrbeńsko 
tel. 32 472 75 07 

zspskrbensko@zspskrbensko.pl 
http://zsp-skrbensko.godow.pl 

- Przedszkole Publiczne im. Janusza Korczaka w 
Skrbeńsku 

ul. Szkolna 1, 44-341 Skrbeńsko 
tel. 32 47 27 043 

zspskrbensko@zspskrbensko.pl 
http://zsp-skrbensko.godow.pl 

6 Szkoła Podstawowa w Krostoszowicach 

ul. Gustawa Morcinka 4, 44-348 Krostoszowice 
tel. 32 47 26 067 

sekretariat@spkrostoszowice.pl 
http://sp-krostoszowice.godow.pl 

7 
Przedszkole Publiczne im. „Przyjaciół Kubusia 

Puchatka” w Gołkowicach 

ul. Stanisława Staszica 1, 44-341 Gołkowice 
tel. 32 47 27 042 

przedszkole@ppgolkowice.pl 
http://pp-golkowice.godow.pl 

8 
Przedszkole Publiczne „Bajkowe Wzgórze” w 

Skrzyszowie 

ul. Przedszkolna 26, 44-348 Skrzyszów 
tel. 32 47 26 061 

biuro@ppskrzyszow.pl 
http://pp-skrzyszow.godow.pl 

 

mailto:godowprzedszkole@wp.pl
http://zspgd.i-bip.org.pl/
mailto:godowprzedszkole@wp.pl
http://zspgd.i-bip.org.pl/
mailto:zszplaziska@gmail.com
http://zsp-laziska.godow.pl/
mailto:zszplaziska@gmail.com
http://zsp-laziska.godow.pl/
mailto:zspskrbensko@zspskrbensko.pl
http://zsp-skrbensko.godow.pl/
mailto:zspskrbensko@zspskrbensko.pl
http://zsp-skrbensko.godow.pl/
mailto:sekretariat@spkrostoszowice.pl
http://sp-krostoszowice.godow.pl/
mailto:przedszkole@ppgolkowice.pl
http://pp-golkowice.godow.pl/
mailto:biuro@ppskrzyszow.pl
http://pp-skrzyszow.godow.pl/
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4.3. Instytucje kultury 

Lp. Instytucje kultury Adres 

1 
 

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w 
Godowie (GCKSIT) w skład którego wchodzą: 

ul. 1 Maja 93, 44-340 Godów 
tel. 32 47 65 630 

centrum@gckgodow.pl 
http://gck.godow.pl 

- Ośrodek Kultury w Godowie 
ul. 1 Maja 93, 44-340 Godów 

tel. 32 47 65 630 

- Ośrodek Kultury w Gołkowicach 
ul. 1 Maja 101, 44-341 Gołkowice 

tel. 32 47 27 532 

- Ośrodek Kultury w Skrzyszowie 
ul. Wyzwolenia 12, 44-348 Skrzyszów 

tel. 32 47 26 417 

- Ośrodek Kultury w Skrbeńsku 
ul. Zielona 25, 44-341 Skrbeńsko 

tel. 32 47 27 050 

- Świetlica Wiejska w Podbuczu 
ul. Wiejska 17, 44-348 Podbucze 

tel. 324726072 

2 

Gminna Biblioteka Publiczna w Godowie (GBP)   

ul. 1 Maja 18, 44-340 Godów 
tel. 32 472 70 70 

kontakt@bibliotekagodow.pl 
http://biblioteka.godow.pl 

- Filia nr 1 w Gołkowicach 
ul. 1 Maja 101, 44-341 Gołkowice 

tel. 32 474 70 12 

- Filia nr 2 w Skrzyszowie 
ul. Powstańców Śląskich 11, 44-348 Skrzyszów,  

tel. 32 472 63 69 

- Filia nr 3 w Skrbeńsku 
ul. Zielona 25, 44-341 Skrbeńsko,  

tel. 32 472 70 50 

- Filia nr 4 w Krostoszowicach 
ul. Gustawa Morcinka 4, 44-348 

Krostoszowice, 
tel. 32 472 64 45 

- Filia nr 5 w Łaziskach 
ul. Powstańców Śląskich 151, 44-340 Łaziska, 

tel. 32 476 56 86 

4.4.  Jednostki pomocy społecznej 

 

Lp. Gminne jednostki organizacyjne Adres 

1 
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godowie 
(GOPS) 

ul. 1 Maja 66, 44-340 Godów 
tel. 32 472 77 33 

opsgodow@opsgodow.pl 
http://gops.godow.pl 

2 

Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza w 
Krostoszowicach 

ul. Gustawa Morcinka 4, 44-348 Krostoszowice 
tel./fax. 32 472 79 23 

spw.krostoszowice@gmail.com 
http://swietlica.godow.pl 

- Filia w Łaziskach 
 

ul. Powstańców Śląskich 95, 44-340 Godów 
tel./fax. 32 476 67 39 

- Filia w Skrzyszowie 
ul. 1 Maja 177, 44-348 Skrzyszów 

tel./fax. 32 722 89 80 

mailto:centrum@gckgodow.pl
http://gck.godow.pl/
mailto:kontakt@bibliotekagodow.pl
http://biblioteka.godow.pl/
mailto:opsgodow@opsgodow.pl
http://gops.godow.pl/
mailto:spw.krostoszowice@gmail.com
http://swietlica.godow.pl/
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III. INFORMACJE FINANSOWE 

1. Wykonanie budżetu Gminy, stan finansów publicznych, wydatki 

majątkowe 

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2019 rok stanowi odrębny dokument, 
który zwyczajowo został udostępniony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 
Gminy w Godowie w menu przedmiotowym w zakładce:  Finanse Gminy. 
 

1. Dochody i wydatki  
Dochody ogółem: 64.300.750,86 

 bieżące:  57.180.803,77 
 majątkowe: 7.119.947,09 

 

 
 
 

 

15 606 363 

874 648 
9 486 471 

324 937 

14 277 095 

15 647 743 

963 546 

DOCHODY BIEŻĄCE GMINY WG ŹRÓDEŁ KWOTOWO 

dotacje na zadania zlecone dotacje na zadania własne

podatki i opłaty lokalne środki unijne

subwencje udział w PIT

pozostałe

udział w PIT
dotacje na

zadania
zlecone

subwencje
podatki i

opłaty lokalne

dotacje na
zadania
własne

pozostałe środki unijne

Kolumna1 27,37% 27,30% 24,97% 16,59% 1,53% 1,69% 0,55%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00% DOCHODY BIEŻĄCE GMINY WG ŹRÓDEŁ PROCENTOWO 

Kolumna1
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Wydatki ogółem: 63.460.335,97 

 bieżące: 50.811.192,18 

 majątkowe: 12.649.143,79 

Wydatki na poszczególne sfery działalności gminy 

Wydatki gminy ujmowane są zgodnie z ich przeznaczeniem w działach, rozdziałach tzw. 

klasyfikacji budżetowej, których wykonanie prezentowane jest w sprawozdaniach 

budżetowych.  

W 2019 roku nakłady poniesione na poszczególne kategorie wydatków publicznych 

kształtowały się następująco: 
 

nazwa kategorii wydatku  

 

wydatki ogółem 
 

z tego:  
w tym zlecone 

bieżące majątkowe 

 

Rolnictwo i łowiectwo 

melioracje wodne, kanalizacja deszczowa i sanitarna, wpłaty na rzecz izb rolniczych, zwrot podatku 

akcyzowego rolnikom 

 

216.582,01 

 

69.549,61 

 

147.032,40 

 

58.503,16 

 

 

Transport i łączność 

utrzymanie dróg, placów i chodników gminnych, dofinansowanie prac budowlanych na drogach 

powiatowych, współfinansowanie transportu publicznego 

 

4.905.616,44 

 

1.419.782,83 

 

3.485.833,61 

 

0 

 

Gospodarka 

mieszkaniowa 

utrzymanie gminnych budynków, placów zabaw 

 

3.600.975,68 

 

460.822,76 

 

3.140.152,92 

 

0 

 

Działalność usługowa 

wsparcie finansowe dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego – postępowanie w zakresie 

rozbiórki budynków, których stan zagraża mieszkańcom gminy 

5.000,00 5.000,00 0 0 

 

Administracja publiczna 

urząd gminy, zadania zlecone z zakresu ewidencji ludności, USC, działalności gospodarczej, rada gminy, 

promocja gminy, wydatki sołectw, egzekucja administracyjna 

5.139.251,82 5.130.701,82 8.550,00 91.086,64 

Urzędy naczelnych 

organów władzy 

państwowej, kontroli i 

ochrony prawa oraz 

sądownictwa 

zadania zlecone – wybory do rady gminy, wójta, rady sejmiku; wybory do Sejmu i Senatu; wybory do 

Parlamentu Europejskiego 

 

150.489,33 

 

150.489,33 

 

0 

 

150.489,33 

3 625 948 

4 002 

3 376 639 

113 358 

DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY WG ŹRÓDEŁ  

sprzedaż gruntów pozostałe dotacje unijne dotacje z budżetu państwa
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nazwa kategorii wydatku 

 

wydatki ogółem 

z tego:  

W tym zlecone  
bieżące 

 
majątkowe 

 

Obrona narodowa 

wydatki związane z działaniami obronnymi  

 
1.381,27 

 
1.381,27 

 
0 

 
300,00 

Bezpieczeństwo 

publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 

ochotnicze straże pożarne, obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe oraz dotacja – Straż Miejska  

 

209.340,76 

 

208.885,76 

 

455,00 

 

0 

 

Obsługa długu 

publicznego 

odsetki związane z zadłużeniem gminy z tytułu kredytów i pożyczek 

 
329.233,59 

 
329.233,59 

 
0 

 
0 

 

Oświata i wychowanie 

utrzymanie  szkół, przedszkoli, dokształcanie nauczycieli, dowożenie uczniów do szkół, budowa przedszkola 

w Gołkowicach 

 

23.901.797,14 

 

20.672.100,49 

 

3.229.696,65 

 

109.105,10 

Ochrona zdrowia 

zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii, alkoholizmowi oraz programy zdrowotne, wsparcie szpitali 

 

308.930,99 

 

305.930,99 

 

3.000,00 

 

34,80 

 

Pomoc społeczna 

funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej, zadania z zakresu opieki społecznej - zasiłki, usługi opiekuńcze, 

dożywianie 

 

1.141.542,34 

 

1.125.442,87 

 

16.099,47 

 

30.650,74 

 

Edukacyjna opieka 

wychowawcza 

wczesne wspomaganie rozwoju dzieci w przedszkolach, pomoc materialna dla uczniów 

 

27.683,73 

 

27.683,73 

 

0 

 

0 

 

Rodzina 

świadczenie wychowawcze (tzw. 500+), zasiłki rodzinne, świadczenia alimentacyjne, KDR, świadczenie tzw. . 

300+ 

 

15.358.583,86 

 

15.358.583,36 

 

0 

 

15.166.193,17 

 

Gospodarka komunalna i 

ochrona środowiska 

gospodarka odpadami, ochrona środowiska, utrzymanie zieleni, oświetlenie uliczne, dotacje – piece, 

utylizacja azbestu, funkcjonowanie brygady gospodarczej 

 

3.768.944,98 

 

3.419.851,82 

 

349.093,16 

 

0 

 

Kultura i ochrona 

dziedzictwa narodowego 

dotacje dla instytucji kultury, działania odnośnie krzewienia kultury na terenie gminy, termomodernizacja 

Ośrodka Kultury w Godowie i Skrbeńsku 

 

3.595.066,73 

 

1.751.905,55 

 

1.843.161,18 

 

0 

 

Kultura fizyczna 

utrzymanie obiektów sportowych, dotacje dla klubów sportowych oraz działalność w zakresie rozwoju 

kultury fizycznej   

 

799.915,30 

 

373.845,90 

 

426.069,40 

 

0 
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19,93% 

Podział wydatków na bieżące i majątkowe 

bieżące majątkowe

69,28% 
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2. Zadłużenie gminy 

Zadłużenie gminy na 31.12.2019 roku wyniosło: 13.870.008,70 zł., co stanowi 21,57% 

dochodów ogółem budżetu.  

Zadłużenie wynika z prowadzonej działalności inwestycyjnej gminy.  

Na zadłużenie składają się:  

zobowiązanie kwota spłata do roku 

Kredyt – deficyt 2014 roku 3.520.000,00 2028 

Kredyt – deficyt 2017 roku 6.100.000,00 2028 

Kredyt – deficyt 2018 roku 3.500.000,00 2030 

Pożyczka – gospodarka wodno-ściekowa 2013 548.032,00 2023 

Pożyczka – niska emisja 2016 77.286,70 2021 

Pożyczka – niska emisja 2017 124.690,00 2022 

 
Roczny wskaźnik obsługi zadłużenia wyniósł 4,18%.  

Wskaźnik dopuszczalny to wartość: 11,33%. 

 

3. Perspektywa budżetu gminy na kolejne lata ( w zł.) 

 2019 2020 2021 2022 2023 

dochody 64.300.751 70.465.527 69.551.567 69.807.927 67.266.747 

w tym 
majątkowe 

7.119.947 6.131.444 3.762.379 2.961.565 0 

wydatki 63.460.334 75.424.158 72.769.196 67.565.981 65.229.739 

w tym 
majątkowe 

12.649.144 13.996.330 9.500.000 3.500.000 800.000 

wynik 
budżetu1 840.417 - 4.958.631 - 3.217.629 2.241.946 2.037.008 

rozchody2 2.354.850 1.948.684 1.682.371 2.241.946 2.037.008 

przychody3 5.107.121 6.907.315 4.900.000 0 0 

kwota długu 
na koniec 

roku 
13.870.009 15.921.325 19.138.954 16.897.008 14.860.000 

Informacje wg stanu  na dzień 20.03.2020 roku 

1 
wynik budżetu to różnica pomiędzy dochodami a wydatkami; ujemny oznacza deficyt 

2 
rozchody to spłata zadłużenia, raty kredytów i pożyczek  

3
 przychody to źródło finansowania deficytu budżetu wynikającego z wydatków inwestycyjnych oraz źródło 

spłaty rozchodów  
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4. Ulgi w podatkach lokalnych za 2019 rok 

Skutki obniżenia górnych stawek podatków, przez Radę Gminy, w odniesieniu do ustalanych 

przez Ministra  Finansów w obwieszczeniu,  za  2019 rok  -  wyniosły:  1.008.262,26 zł., 

a w tym:  

 w podatku od osób fizycznych: 817.137,80, z tego: 

 nieruchomość: 650.888,80 

 transportowy: 166.249,00 

 w podatku od osób prawnych: 191.124,46 , z tego: 

 nieruchomość: 174.239,46 

 transportowy: 16.885,00 

Skutki zastosowania ulg wynikających z uchwał Rady Gminy – za  2019 rok: 1.347.092,94 zł., 

a w  tym:  

 w podatku od osób fizycznych: 218.598,91  - nieruchomość 

 w podatku od osób prawnych:  1.128.494,03, z tego: 

 nieruchomość: 1.127.352,03 

 transportowy: 1.142,00 

 

W ramach w/w ulg,  na podstawie Uchwały Nr X/73/2015 Rady Gminy Godów z dnia 

31.08.2015 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de 

minimis w związku z utworzeniem nowych miejsc pracy na terenie Gminy Godów, udzielono 

w 2019 roku ulg w kwocie: 164.208,32 zł., z tego: 

- osoba fizyczna: 56.050,71 

- osoba prawna: 108.157,61 

 

Ulga z tytułu umorzenia zaległości przez Wójta Gminy:   1.705,00 zł., z tego: 

 osoba prawna - podatek rolny – 25,00 

 osoba prawna – podatek od nieruchomości – 1.583,00 

 osoba fizyczna – podatek od nieruchomości i rolny – 97,00 

IV. FUNDUSZ SOŁECKI I TZW. DZIESIĄTKA  
 

Istotą funduszu sołeckiego jest wyodrębnienie środków z budżetu gminy, które są 

zagwarantowane na realizację przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców. 

Podstawą prawną jego funkcjonowania jest ustawa o funduszu sołeckim. 

W dniu 31 marca 2014 r. Rada Gminy podjęła obowiązującą uchwałę XLIII/349/2014 

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Godów środków 

stanowiących fundusz sołecki. 

Poszczególne sołectwa zgłosiły do realizacji w 2019 roku 9 zadań na łączną kwotę 

215 814,07 zł., a mianowicie:  
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Nazwa sołectwa Nazwa zadania / przedsięwzięcia Kwota 

Skrbeńsko 
Zakup kosiarki traktorka do koszenia trawy na terenie 
działki rekreacyjnej i otoczenia ośrodka kultury przy ul. 

Zielonej w Skrbeńsku 

15 000,00 zł 

Skrbeńsko 
Wykonanie remontu placu zabaw przy ul. Zielonej 
(wymiana uszkodzonych elementów oraz zakup 

nowych urządzeń do zabaw) 

18 642,10 zł 

Gołkowice 
Wykonanie urządzeń sportowych zabezpieczających 

boiska zewnętrzne w postaci piłkochwytów na boisko 
sportowe w Gołkowicach w ilości ok. 100mb 

33 642,10 zł 

Łaziska 
Budowa nowego placu zabaw dla dzieci w parku 

sołeckim 
26 542,10 zł 

Łaziska 
Wykonanie studni głębinowej, montaż pompy 
głębinowej wraz z instalacją sterującą pompą 

7 100,00 zł 

Skrzyszów 
Poprawa i modernizacja infrastruktury boiska 

sportowego „Gwiazda Skrzyszów” w Skrzyszowie 
33 642,10 zł 

Podbucze 
Zakup i wykonanie (montaż) urządzeń do siłowni 

zewnętrznej w celu dalszego zagospodarowania terenu 
wokół świetlicy w Podbuczu 

13 961,47 zł 

Godów 
Wykonanie zabezpieczeń przed wiatrem (rolety) na 

wiacie przy boisku sportowym LKS OLZA Godów 
33 642,10 zł 

Krostoszowice 
Zakup oraz montaż rolet na wiatę przy kompleksie 

sportowo-rekreacyjnym w Krostoszowicach 
33 642,10 zł 

 

W trakcie roku 2019 udało się zrealizować zadania dla poszczególnych sołectw na ogólną 

kwotę: 215 648,61 zł z czego zwrot z Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach do budżetu 

gminy wyniesie 56 508,57 zł. 

Środki przydzielone poszczególnym sołectwom i ich wykorzystanie w 2019 

Lp. Nazwa sołectwa 
Wysokość środków 

przypadających na dane 
sołectwo 

Środki wykorzystane 

1 Gołkowice 33 642,10 zł 33 642,10 zł 

2 Godów 33 642,10 zł 33 641,83 zł 

3 Skrzyszów 33 642,10 zł 33 642,10 zł 

4 Łaziska 33 642,10 zł 33 642,10 zł 

5 Skrbeńsko 33 642,10 zł 33 519,01 zł 

6 Krostoszowice 33 642,10 zł 33 600,00 zł 

7 Podbucze 13 961,47 zł 13 961,47 zł 

Wykonanie funduszu sołeckiego wyniosło 99,93% 
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Fundusz tzw. dziesiątka. W Gminie Godów funkcjonuje równoległy drugi fundusz, który jest 

do dyspozycji sołtysów. W ramach tego funduszu są przyznawane środki pieniężne 

poszczególnym sołectwom w wysokości 10 złotych na każdego mieszkańca sołectwa. 

Jego wysokość z roku na rok nie ulega znaczącym zmianom i kształtuje się na podobnym 

poziomie.  

Wysokość środków pieniężnych z funduszu “dziesiątki” przyznanych sołectwom w roku 2019 

Lp. Nazwa sołectwa 
Wysokość środków przypadających na dane 

sołectwo 

1 Gołkowice 40 000,00 zł 

2 Godów 19 100,00 zł 

3 Skrzyszów 37 500,00 zł 

4 Łaziska 17 400,00 zł 

5 Skrbeńsko 9 700,00 zł 

6 Krostoszowice 10 500,00 zł 

7 Podbucze 5 000,00 zł 

 

Środki z tego funduszu w poszczególnych sołectwach przeznaczono na następujące działania 

statutowe: 

Sołectwo Gołkowice 

1. Utrzymanie i konserwację mienia gminnego oraz mienia komunalnego przekazanemu 
sołectwu – 1199,99 zł. 

2. Dofinansowanie prac społecznych – 0,00zł. 
3. Remont i modernizację dróg gminnych oraz rowów melioracyjnych – 15479,91zł. 
4. Realizowanie miejscowych potrzeb społeczno-gospodarczych, kulturalno-oświatowych 

i sportowych – 15533,68zł. 
5. Utrzymanie czystości, ładu i porządku w sołectwie – 7264,19zł. 
6. Inne wydatki związane z działalnością organów sołectwa – 359,89zł. 

 

Sołectwo Godów 

1. Utrzymanie i konserwację mienia gminnego oraz mienia komunalnego przekazanemu 

sołectwu – 760,36 zł. 

2. Dofinansowanie prac społecznych – 0,00zł. 
3. Remont i modernizację dróg gminnych oraz rowów melioracyjnych – 7815,02zł. 
4. Realizowanie miejscowych potrzeb społeczno-gospodarczych, kulturalno-oświatowych 

i sportowych – 3090,34zł. 
5. Utrzymanie czystości, ładu i porządku w sołectwie – 7285,45zł. 
6. Inne wydatki związane z działalnością organów sołectwa – 609,35zł. 

 

Sołectwo Skrzyszów 

1. Utrzymanie i konserwację mienia gminnego oraz mienia komunalnego przekazanemu 

sołectwu – 7321,37 zł. 

2. Dofinansowanie prac społecznych – 0,00zł. 
3. Remont i modernizację dróg gminnych oraz rowów melioracyjnych – 7911,91zł. 
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4. Realizowanie miejscowych potrzeb społeczno-gospodarczych, kulturalno-oświatowych 
i sportowych – 8397,15zł. 

5. Utrzymanie czystości, ładu i porządku w sołectwie – 12499,27zł. 
6. Inne wydatki związane z działalnością organów sołectwa – 1086,79zł. 

 

Sołectwo Łaziska 

1. Utrzymanie i konserwację mienia gminnego oraz mienia komunalnego przekazanemu 

sołectwu – 325,31zł. 

2. Dofinansowanie prac społecznych – 0,00zł. 
3. Remont i modernizację dróg gminnych oraz rowów melioracyjnych – 2423,55zł. 
4. Realizowanie miejscowych potrzeb społeczno-gospodarczych, kulturalno-oświatowych 

i sportowych – 4477,41zł. 
5. Utrzymanie czystości, ładu i porządku w sołectwie – 7165,26zł. 
6. Inne wydatki związane z działalnością organów sołectwa – 126,00zł. 

 

Sołectwo Skrbeńsko 

1. Utrzymanie i konserwację mienia gminnego oraz mienia komunalnego przekazanemu 

sołectwu – 289,0zł. 

2. Dofinansowanie prac społecznych – 0,00zł. 

3. Remont i modernizację dróg gminnych oraz rowów melioracyjnych – 703,81zł. 
4. Realizowanie miejscowych potrzeb społeczno-gospodarczych, kulturalno-oświatowych 

i sportowych – 2499,36zł. 
5. Utrzymanie czystości, ładu i porządku w sołectwie – 6005,79zł. 
6. Inne wydatki związane z działalnością organów sołectwa – 172,39zł. 

 

Sołectwo Krostoszowice 

1. Utrzymanie i konserwację mienia gminnego oraz mienia komunalnego przekazanemu 

sołectwu – 0,00zł. 

2. Dofinansowanie prac społecznych – 0,00zł. 

3. Remont i modernizację dróg gminnych oraz rowów melioracyjnych – 2919,45zł. 
4. Realizowanie miejscowych potrzeb społeczno-gospodarczych, kulturalno-oświatowych 

i sportowych – 1923,09zł. 
5. Utrzymanie czystości, ładu i porządku w sołectwie – 5484,56zł. 
6. Inne wydatki związane z działalnością organów sołectwa – 172,39zł. 

 

Sołectwo Podbucze 

1. Utrzymanie i konserwację mienia gminnego oraz mienia komunalnego przekazanemu 

sołectwu – 334,43zł. 

2. Dofinansowanie prac społecznych – 0,00zł. 
3. Remont i modernizację dróg gminnych oraz rowów melioracyjnych – 1500,00zł. 

 
4. Realizowanie miejscowych potrzeb społeczno-gospodarczych, kulturalno-oświatowych 

i sportowych – 1856,12zł. 
5. Utrzymanie czystości, ładu i porządku w sołectwie – 1231,90zł. 
6. Inne wydatki związane z działalnością organów sołectwa – 104,84zł. 
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V. INFORMACJA  O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO, NIERUCHOMOŚCI 

GMINNE 

1. Informacje ogólne 

Gmina Godów prowadzi swoją działalność samorządową w granicach administracyjnych, 

które obejmują obszar 3801,0650 ha. Powierzchnia ta jest powierzchnią ewidencyjną 

gruntów i określona została na podstawie danych zasobu ewidencji gruntów i budynków, 

gromadzonych przez Starostę Powiatu Wodzisławskiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. 

Grunty stanowiące mienie komunalne Gminy Godów, wg stanu na dzień 

31.12.2019 r. obejmują powierzchnię 204,2840 ha, co stanowi 5,37 % ogólnej powierzchni 

Gminy. 

 W stosunku do roku 2018 odnotowano zmniejszenie powierzchni gruntów komunalnych 

o 20,3526 ha.  

Grunty komunalne wg stanu na 31.12.2019 r. mienie 
komunalne 

Sołectwo 

Własność gminy  
(po odliczeniu 
oddanych w 
użytkowanie 
wieczyste) 

Własność gminy 
oddane w 

użytkowanie 
wieczyste 

Będące w 
użytkowaniu 

wieczystym gminy 
 

Godów 26,8319 ha 0,9870 ha 3,8002 ha  

Krostoszowice 9,0479 ha  26,6330 ha  

Skrbeńsko 6,2287 ha    

Gołkowice 36,0729 ha    

Łaziska 31,7725 ha    

Skrzyszów 45,1560 ha 0,1211 ha 17,5148 ha  

Podbucze 1,2261 ha    

Ogółem: 156,3360 ha 1,1081 ha 47,9480 ha 205,3921 ha 

  
 Łączna wartość gruntów wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy 

Godów stanowi kwotę 9.878.261,50 zł. 

Zasób nieruchomości wykorzystywany jest na cele rozwojowe Gminy, na zorganizowaną 

działalność inwestycyjną, realizacje infrastruktury technicznej oraz inne cele publiczne. 

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. do gminnego zasobu nieruchomości przyjęto 

grunty o łącznej powierzchni 0,1028 ha i wartości 12.098,58 zł. 

Skutkiem wyżej wymienionych działań odnotowano wzrost powierzchni oraz wartości 

gruntów w sołectwie Gołkowice. W stosunku do przejętych nieruchomości Gminie Godów 

przysługuje prawo własności. 

W omawianym okresie nie odnotowano przypadku nabycia własności nieruchomości 

w drodze komunalizacji mienia Skarbu Państwa.  
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W podanym wyżej okresie wykreślono z ewidencji mienia gminy grunty o łącznej powierzchni 

20,4546 ha i wartości księgowej 561.338,14 zł., w tym: 

a) w związku ze sprzedażą prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 

w Skrzyszowie o łącznej powierzchni 18,6538 ha i wartości księgowej 470.520,- zł, 

b) w wyniku ubytku powierzchni na skutek nowych pomiarów geodezyjnych nieruchomości 

- o 0,0040 ha (dot. dwóch działek gruntu w Skrzyszowie). 

2. Użytkowanie wieczyste  
 

Łączna powierzchnia gruntów komunalnych oddanych w użytkowanie wieczyste obejmuje 

obszar 1,1081 ha. w sołectwach: Godów i Skrzyszów. 

Powierzchnia gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste nie zmieniła się od 1995 roku. 

Wysokość opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów została ustalona w 2011 roku i nie 

uległa zmianie w minionym roku. 

3. Dzierżawa gruntów  
 

Wg stanu na dzień 31.12.2019 roku wydzierżawionych było 6,9798 ha gruntów 

w ramach 11 umów dzierżawy. 

Grunty dzierżawione są położone w sołectwach: 

1. Łaziska – 2,6633 ha 

2. Godów – 1,1096 ha 

3. Skrzyszów – 0,0366 ha 

4. Gołkowice – 3,1699 ha 

5. Krostoszowice – 0,0004 ha 

    W zakresie umów dzierżawy odnotowano wzrost powierzchni gruntów wydzierżawionych 

na skutek oddania w dzierżawę części nieruchomości w Skrzyszowie w celu usytuowania 

stacji bazowej telefonii komórkowej. 

4. Trwały zarząd  
 

Wg stanu na dzień 31.12.2019 r. w trwały zarząd przekazane zostały nieruchomości  

gruntowe o łącznej powierzchni 5,2268 ha i wartości księgowej 119.921,- zł. 

Grunty te zostały przekazane na działalność statutową placówek oświatowych działających na 

terenie Gminy Godów, w tym: 

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skrbeńsku - 0,3830 ha 

2. Przedszkole Publiczne w Skrzyszowie - 0,6797 ha 

3. Szkoła Podstawowa w Skrzyszowie - 0,7887 ha 

4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łaziskach - 0,6064 ha 

5. Szkoła Podstawowa w Krostoszowicach - 0,3775 ha 

6. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Godowie - 1,4700 ha 

7. Przedszkole Publiczne w Gołkowicach - 0,0592 ha 

8. Szkoła Podstawowa w Gołkowicach - 0,8623 ha  

W stosunku do roku 2018 nie nastąpiła zmiana wartości gruntów oddanych  

w trwały zarząd. 
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5. Użyczenie 
 

Na dzień 31.12.2019 roku powierzchnia gruntów komunalnych będących przedmiotem 

użyczenia wynosiła  15,5811 ha i tak odpowiednio:  

Godów  –   3,1163 ha 

Gołkowice  –   1,0016 ha 

Łaziska  –   3,9009 ha 

Krostoszowice –   4,6945 ha 

Skrzyszów  –   1,5492 ha 

Skrbeńsko  –   1,3186 ha. 

Na przestrzeni 2019 roku oddano w użyczenie grunt o powierzchni 0,1000 ha na rzecz 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godowie. 

Grunty użyczone wykorzystywane są w szczególności na działalność statutową 

miejscowych klubów sportowych, jednostek ochotniczych straży pożarnych, instytucji kultury, 

Ośrodka Pomocy Społecznej,  stowarzyszeń : "Mustang", „Winners” oraz LGD „Morawskie 

Wrota”.   
 

6. Grunty – zmiana wartości w roku 2019  
 

ZWIĘKSZENIA : 12.098,58 zł. 

 nieodpłatne przejęcie działek o łącznej wartości 12.098,58 zł. , w tym: 

 Gołkowice - 12.098,58 zł. 

 komunalizacja działek - nie odnotowano 

 zakup gruntów -  nie odnotowano 

ZMNIEJSZENIA : 561.338,14 zł. 

 Skrzyszów - sprzedaż prawa użytkowania wieczystego 4 działek gruntu o wartości 

470,520,00 zł. 

 Godów - sprzedaż prawa własności gruntów o wartości 90.818,14 zł.   

VI. INFORMACJA O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII 

1. Strategia Rozwoju Gminy Godów na lata 2014-2020 
 

Przyjęta uchwałą Rady Gminy Godów nr XLVIII/386/14 z dnia 29 września 2014. 

Realizacja strategicznych celów i założeń w 2019r, objęła obszary z zakresu: 

1) poprawy stanu dróg i usprawnienie połączeń z zewnętrznym układem komunikacyjnym; 

2) podniesienia estetyki przestrzeni gminy dzięki realizowaniu nowych inwestycji 

z zachowaniem wysokich standardów architektonicznych; 

3) zapewnienia wysokiej jakości środowiska przyrodniczego oraz realizacji działań 

wspierających proekologiczne zachowania podmiotów lokalnych; 

4) zapewnienia dobrze rozwiniętej oferty usług publicznych umożliwiającej codzienne 

funkcjonowanie mieszkańców – poprzez organizację komunikacji i transportu 

autobusowego na terenie gminy oraz zapewnienie dowozu uczniów niepełnosprawnych 

z terenu gminy do specjalistycznej placówki; 
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5) współpracy z sąsiednimi gminami celem zapewnienia aktywnego spędzania czasu 

wolnego w zdrowych warunkach środowiskowych dla mieszkańców poprzez budowę i 

przebudowę infrastruktury ścieżek rowerowych na polsko-czeskim pograniczu, a także 

podejmowanych działań celem integracji społeczności i instytucji pogranicza Godowa i 

Petrovic u Karvine; 

6) poprawy jakości pracy administracji samorządowej, poprzez zakup i modernizację 

sprzętu i oprogramowania komputerowego, modernizację strony internetowej, 

stworzenie warunków do uczestniczenia w szkoleniach wyjazdowych oraz 

zorganizowanych na terenie gminy zarówno pracownikom urzędu, jednostek 

organizacyjnych gminy, ale też radnym i sołtysom pozwalających uzupełnić posiadaną  

wiedzę; 

7) poprawy wypoczynku i rekreacji mieszkańców oraz rozwoju usług turystycznych, 

umożliwienia aktywnego spędzania czasu dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych z terenu 

gminy; 

8) organizacji cyklicznych imprez lokalnych: kulturalnych, sportowych i turystycznych 

umożliwiających napływ turystów i integrację mieszkańców poprzez działania Gminnego 

Centrum Kultury Sportu i Turystyki, Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnej Rady Sportu 

oraz innych realizowanych w ramach projektu Synergia; 

9) promocji jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Godów 

i zachęcania młodzieży do członkostwa w OSP; 

10) podniesienia poziomu zadowolenia klientów ze świadczonych usług przez Urząd Gminy. 
 
 

2. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Godów na lata 2014-2020 
 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Godów, zwany dalej LPR, przyjęto Uchwałą 

Nr X/77/2015 Rady Gminy Godów w dniu 31.08.2015 r. 
 

Realizacja zadań LPR w roku 2019 

Zadanie Założone działanie Zakres i sposób realizacji 

SOŁECTWO GODÓW 
 Rewitalizacja terenów 
wokół budynku Urzędu 
Gminy 

• Budowa  parkingu z 
niezbędną infrastrukturą 
techniczną 

• Termomodernizacja budynku 
Urzędu 

• Przebudowa istniejącego 
skate parku 

• Budowa parku obejmująca 
zagospodarowanie cieku 
wodnego, wykonanie 
elementów małej architektury, 
ścieżek pieszych i rowerowych, 
miejsc aktywnego wypoczynku 

• Budowa monitoringu 
wizyjnego 

• Zlecono wykonanie dokumentacji 
projektowej na przebudowę, 
rozbudowę oraz termomodernizację 
budynku  wraz z zagospodarowaniem 
terenu Urzędu Gminy 

•  Wykonano w ramach realizacji 
programu p.n.  Inicjatywa sołecka 
modernizację Skate-parku poprzez 
wymianę dwóch urządzeń będących w 
złym stanie technicznym 
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Rewitalizacja budynku 
po byłym ośrodku 
zdrowia przejętego 
przez Gminę 

Adaptacja i zmiana sposobu 
użytkowania budynku 

• Wykonano projekt przebudowy i 
termomodernizacji budynku, 

• Złożono wniosek o dofinansowanie 
do PRO WSL w ramach działania  z 
zakresu  poprawy efektywności 
energetycznej. Wniosek otrzymał zbyt 
małą liczbę punktów. Dokumentacja 
przygotowana ponownie do 
aplikowania o środki w ramach 
projektu : Kompleksowa 
termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej w gminie 
Godów 

Rewitalizacja 
nieczynnej linii 
kolejowej nr 159 
Wodzisław Śląski -
Orzesze 

• Adaptacja terenów byłej linii 
kolejowej pod szlak rowerowy 

• Wykonanie utwardzonej 
nawierzchni, miejsc 
postojowych wraz z obiektami 
małej architektury oraz w 
miejscach stwarzających 
zagrożenie 

•  Zlecono projekt stałej organizacji 
ruchu związanej z wykonaniem 
oznakowania m.in. na odcinku 
łączącym ścieżkę w Łaziskach i Godowie 
w ramach Żelaznego Szlaku 
Rowerowego 

Budowa ścieżki 
rowerowej wzdłuż ul. 
Olszyńskiej 

Budowa ścieżki rowerowej o 
konstrukcji asfaltowej lub 
betonowej wraz z 
elementami związanymi 
funkcjonalnie w ramach  
przebudowy ul. Olszyńskiej 

Ulica Olszyńska została uwzględniona w 
oznakowaniu pętli Żelazny szlak 
rowerowy 

Rewitalizacja budynku 
przedszkola przy            
ul. 1 Maja 66 

Adaptacja i zmiana sposobu 
użytkowania budynku 

Zakończono realizację zadania pn.  
Termomodernizacja i przebudowa 
budynku byłego Przedszkola w 
Godowie. W budynku znajduje się 
siedziba OPS. 

Przebudowa, remont 
oraz budowa układów 
drogowych wraz z 
niezbędną 
infrastrukturą 
techniczną 

Połączenie ulicy Zawadzkiej z 
ulicą 1-go Maja 

Podpisano  umowę na przebudowę 
ulicy Zawadzkiej w Godowie 

SOŁECTWO ŁAZISKA 
Rewitalizacja 
nieczynnej linii 
kolejowej nr 159 
Wodzisław Śląski - 
Orzesze 

• Adaptacja terenów byłej 
linii kolejowej pod szlak 
rowerowy 

• Wykonanie utwardzonej 
nawierzchni, miejsc 
postojowych wraz z 
obiektami małej architektury 

Zakończono realizację II etapu (1,7km): 

odcinek od ul. Powstańców w Godowie 

do ul. Dworcowej w Łaziskach 
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SOŁECTWO GOŁKOWICE 
Budowa oraz 
przebudowa 
infrastruktury 
drogowej 

Przebudowa ulicy Granicznej Podpisano umowę na realizację zadania 
pn. „Przebudowa dróg gminnych w 
jednym ciągu nr: 605019S, 605023S ul. 
Graniczna i Poprzeczna w Gminie 
Godów (sołectwa Skrbeńsko i 
Gołkowice) o łącznej długości 1758 mb” 
dofinansowanego z Funduszu Dróg 
Samorządowych dla Województwa 
Śląskiego 

SOŁECTWO SKRBEŃSKO 
Budowa oraz 
przebudowa 
infrastruktury 
drogowej 

Przebudowa ulicy 
Poprzecznej 

j.w. 

Budowa oraz 
przebudowa 
infrastruktury 
drogowej 

Przebudowa ulicy Zielonej 
oraz ulicy Szkolnej 

 „Zwiększenie dostępności usług 
publicznych poprzez przebudowę ul. 
Szkolnej (nr drogi gminnej 605049S) 
oraz budowę drogi publicznej – 
połączenie ul. Szkolnej i Zielonej w 
Skrbeńsku prowadzących do kościoła 
parafialnego oraz Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego” dofinansowanego z 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020. 

3. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Godów na 

lata 2014-2019 
 

Przyjęty został uchwałą nr XLIII/346/14 Rady Gminy Godów z dnia 31 marca 2014 roku. 

Mieszkaniowy zasób gminy obejmuje lokale stanowiące własność Gminy. 

Gmina dysponuje obecnie 5 budynkami mieszkalnymi, w których jest 13 lokali: 

 Godów, ul. 1 Maja 35 – 1 lokal, 

 Gołkowice, ul. Strażacka 3 – 2 lokale, 

 Gołkowice, ul. Celna 49 – 1 lokal (po adaptacji na mieszkanie chronione), 

 Gołkowice, ul. Celna 29 – 7 lokali, 

 Podbucze, ul. Wiejska 17 – 2 lokale. 

Liczba budynków mieszkalnych w stosunku do roku 2018 nie uległa zmianie. Zmniejszyła się 

natomiast liczba lokali o 1 mieszkanie, a to w wyniku adaptacji dwóch mieszkań przy 

ul. Celnej 49 w Gołkowicach na jedno mieszkanie chronione. 

Nie przewiduje się budowy nowych budynków w celu pozyskania dodatkowych lokali 

mieszkalnych oraz nie planuje się sprzedaży posiadanych lokali mieszkalnych.   

 Budynki znajdujące się w mieszkaniowym zasobie Gminy wymagają poniesienia nakładów 

finansowych związanych głównie z usuwaniem bieżących awarii występujących w trakcie 

eksploatacji oraz dostosowaniem sposobu ogrzewania lokali do zasad wynikających 

z Uchwały nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017r. 
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w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie 

eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.   

Dwa budynki mieszkalne wymagają przeprowadzenia gruntownego remontu 

i modernizacji, co stworzy możliwość wydzielenia kolejnych 6 mieszkań. Chodzi o budynki 

zlokalizowane w Skrzyszowie przy ul. 1 Maja 116 (budynek z kwiaciarnią) – 2 mieszkania oraz 

przy ul. Ks. R. Wallacha 167, gdzie prowadzone są działania w kierunku przebudowy budynku 

i wydzielenia 4 mieszkań. 

Realizacja w/w prac uzależniona jest od możliwości pozyskania środków zewnętrznych. 

W 2019r. złożono wniosek dotyczący przebudowy i remontu budynku przy ul. Ks. R. Wallacha 

pod nazwą „Nowe horyzonty - mieszkania socjalne w Gminie Godów” celem pozyskania 

środków zewnętrznych na ich modernizację. Wniosek został złożony o dofinansowanie na 

realizację prac w formule zaprojektuj i wybuduj, szacunkowa wartość robót: 781 257,39 zł., 

wartość dofinansowania: 654 888,78 zł. (85% kosztów kwalifikowalnych). 

Stawka bazowa czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego ustalona 

została w drodze zarządzenia, w oparciu o uchwałę nr XLIII/346/14 Rady Gminy Godów 

z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy Godów na lata 2014-2019. W 2019 roku stawka bazowa 

czynszu wynosiła 2,34 zł za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu. Określona została 

Zarządzeniem nr 0050.48.2019 Wójta Gminy Godów z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie 

ustalenia stawki czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących 

mieszkaniowy zasób Gminy Godów, wraz z procentowymi czynnikami podwyższającymi 

i obniżającymi stawkę czynszu. W stosunku do poprzednio obowiązującej stawki 

odnotowano wzrost wysokości stawki bazowej czynszu o około 6 %. 

4. Opieka nad zabytkami Gminy Godów 
 

W związku z przeprowadzoną inwentaryzacją zabytkowych budynków ujętych w kartach 

ewidencyjnych programu i wyburzeniem kilku obiektów o złym stanie technicznym, w dniu 

30 grudnia 2019r. Zarządzeniem Wójta Gminy Godów nr 0050.227.2019 przyjęto nową 

Gminną Ewidencję Zabytków zawierającą aktualne budynki oraz obiekty małej infrastruktury 

objęte ochroną. 

Na terenie Gminy obiekty zabytkowe wpisane do wojewódzkiego rejestru zabytków to:  

a) kościół filialny pod wezwaniem św. Anny w Gołkowicach, 

b) kościół filialny (obecnie parafialny) pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Łaziskach, 

c) budynek kościoła ewangelicko-augsburskiego w Gołkowicach, 

d) kapliczka przydrożna św. Nepomucena w Skrzyszowie, 

e) stanowiska archeologiczne na terenie Gołkowic. 

Obiekty są objęte ochroną konserwatorską oraz ochroną zapisami miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 

Gmina co roku przeznacza środki z budżetu na prace inwestycyjne na obiektach 

wpisanych do wojewódzkiego rejestru zabytków. Jednak w ubiegłym roku, w wyznaczonym 

terminie, nie wpłynął żaden wniosek o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie lub 
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budowlane przy wskazanych powyżej zabytkach. Wobec powyższego kwota przeznaczona na 

ten cel została przeniesiona na inne zadania. 

5. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2015-2020  
 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, zwany dalej PGN, przyjęty został uchwałą Rady Gminy 

Godów Nr XV/108/2015 z dnia 21 grudnia 2015r. Uchwałą nr XLV/327/2018 Rada Gminy 

Godów w dniu 25.05.2018r. uchwaliła zmianę w “Planie Gospodarki Niskoemisyjnej”. 

Podstawowym celem PGN jest osiągnięcie korzyści środowiskowych, ekonomicznych 

i społecznych, płynących z działań zmniejszających emisje gazów cieplarnianych.  

Inwestycje związane z realizacją PGN w 2019 roku,  a więc poprawą efektywności 

energetycznej i likwidacją niskiej emisji to w szczególności:   

a) termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Godowie – koszt ok. 3.061.910,00zł., 

b) termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Godowie – koszt 

ok. 944.787,94zł., 

c) termomodernizacja budynku byłego Przedszkola w Godowie – koszt ok. 1.887.888,08zł., 

d) wykonanie termomodernizacji budynku Ośrodka Kultury w Skrbeńsku – koszt 

ok. 2.277.396,23zł., 

e) wykonanie instalacji c.o. wraz z montażem pieca gazowego w budynku w Skrzyszowie przy 

ul. 1 Maja 116 - koszt  13.888,89 zł.,  

f) dofinansowanie do wymiany 70 starych pieców c.o. na nowe ekologiczne 

 

Zestawienie  wymiany pieców c.o. w 2019 roku 

Zadanie Ilość 
Suma wypłaconych środków 

mieszkańcom 
Wymiana kotła węglowego na kocioł węglowy kl. 5 11 

346 093,16 zł Wymiana kotła węglowego na kocioł gazowy 57 

Wymiana kotła węglowego na kocioł peletowy 2 

Środki  z WFOŚiGW w Katowicach – umorzenie pożyczki 102 271,68 zł 

  

Ponadto umorzona została część pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na zadanie 

„Termomodernizacja Ośrodka Kultury na terenie gminy Godów z wykorzystaniem 

odnawialnych źródeł energii” w wysokości 95 439,55 zł. 

W ramach współpracy zorganizowano spotkania z przedstawicielami WFOŚiGW w Katowicach 

oraz firm produkujących piece ekologiczne, promujące alternatywne źródła energii 

i ekologiczne metody ogrzewania budynków jednorodzinnych.  

Prowadzony jest także monitoring zanieczyszczeń powietrza. Na terenie gminy łącznie 

zainstalowano 13 czujników. 

Na stronie internetowej godow.pl utworzono zakładkę „jakość powietrza”, w której 

zamieszczano informacje o wprowadzonym poziomie ostrzegania, alarmach smogowych oraz 

odnośniki do pomiarów „na żywo”. W przypadku przekroczeń określonych poziomów 
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zanieczyszczeń informacja była przesyłana elektronicznie do placówek oświatowych, klubów 

sportowych i ośrodków zdrowia.  

W związku z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 

2019 poz. 1931), wprowadzono zmiany do Indeksu Jakości Powietrza. 

W związku z powyższym zaostrzeniu uległy poziomy skutkujące koniecznością wprowadzenia 

II poziomu ostrzegania oraz III poziomu ostrzegania (tzw. „alarmu smogowego”). W 

rezultacie „alarm smogowy” na terenie Gminy, w szczególności w fazie kulminacyjnej okresu 

grzewczego, był ogłaszany znacznie częściej, niż miało to miejsce w latach poprzednich. 

Po wprowadzeniu II poziomu ostrzegania lub poziomu III (alarmu smogowego) 

obowiązuje całkowity zakaz palenia na powierzchni ziemi pozostałości roślinnych z ogrodów, 

zakaz rozpalania ognisk, palenia trawy itp. Na podstawie uzyskanych informacji stwierdzono, 

że zakaz był przestrzegany, nie odnotowano przypadków rozpalania ognisk.  

Wprowadzenie II lub III poziomu ostrzegania nakładał na Gminę obowiązek 

przeprowadzenia kontroli pieców, czyli instalacji spalania paliw stałych pod kątem spalania 

odpadów oraz realizacji zapisów uchwały antysmogowej oraz kontroli w zakresie zakazu 

spalania pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi. Obowiązek ten wynika z zapisów 

planu działań krótkoterminowych, który został przyjęty przez Sejmik Województwa Śląskiego 

dnia 18 grudnia 2017 roku jako część Programu ochrony powietrza (Uchwała nr V/47/5/2017 

SWŚ; publikacja w Dzienniku Urzędowym WŚ dnia 28 grudnia 2017 roku).  

Kontrole były także prowadzone na indywidualne zgłoszenia i interwencje mieszkańców. 

Minimalna ilość kontroli w trakcie trwania II poziomu ostrzegania - 3 kontrole w ciągu każdej 

doby trwania ostrzeżenia. Minimalna ilość kontroli w trakcie trwania III poziomu ostrzegania 

(alarmu smogowego) - 5 kontroli w ciągu każdej doby trwania alarmu. Kontrole 

przeprowadzane były przez Strażą Miejską oraz pracowników urzędu. W niektórych 

przypadkach podczas kontroli asystowała Policja.  

W roku 2019 przeprowadzono 60 kontroli. W zdecydowanej większości przypadków nie 

stwierdzono spalania śmieci ani niedozwolonych odpadów. 

Nałożono jedynie 2 mandaty karne. 
     

6. Program Ochrony Środowiska  
 

Gmina Godów posiada Program Ochrony Środowiska uchwalony w dniu 27 października 

2014r. Uchwałą Rady Gminy Godów nr L/402/14.  

W ramach programu w roku 2019 zrealizowano między innymi następujące zadania: 

1. Zakończono termomodernizację 4 obiektów użyteczności publicznej (OK Skrbeńsko, OK 

Godów, OSP Godów oraz budynek byłego przedszkola w Godowie). 

2. Rozbudowano sieć kanalizacji sanitarnej (Łaziska, Gołkowice)  

3. Rozbudowano sieć kanalizacji deszczowej wzdłuż dróg gminnych. 

4. Dzięki Programowi Ograniczania Niskiej Emisji w roku 2019 wymieniono 70 pieców 

węglowych na nowe ekologiczne. Koszt dofinansowania wyniósł 346.093,16zł. 

5. Zakończono budowę kolejnej części ścieżki rowerowej „Żelazny szlak rowerowy”. 
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6. Przeprowadzono rozbudowę, remonty i modernizację dróg gminnych. 

7. Udzielono dofinansowania do realizacji zadań prowadzonych przez powiat wodzisławski, 

do remontu lub budowy dróg powiatowych, do transportu publicznego oraz do zadań 

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.  

W lipcu 2019r. rozpoczęto prace nad aktualizacją programu. 

Pod koniec 2019r. zawnioskowano do Starosty Wodzisławskiego o wydanie decyzji na 

odstrzał redukcyjny dzików i saren, gdyż zwierzęta te zaczęły pojawiać się w miejscach 

publicznych, co stanowiło zagrożenie dla mieszkańców. Uprawnieni myśliwi odstrzelili 

jednego dzika odyńca. Środki pozyskane ze sprzedaży tuszy zostały przekazane na konto 

Skarbu Państwa.  

Gmina aktywnie współpracowała z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego. Zorganizowano  

szkolenia dla rolników oraz spotkania plenerowe, na których prezentowane były nowe 

technologie w rolnictwie, prowadzone były dyżury przez przedstawicieli ośrodka w urzędzie 

gminy  gdzie udzielano pomocy rolnikom w wypełnianiu wniosku o dopłaty obszarowe. 

Podejmowane działania przez ODR to:  

 dyżury dotyczące wniosków o dopłaty bezpośrednie w urzędzie gminy (7); 

 wizyty w UG w celu konsultacji potrzeb doradczych i omówienia bieżącej współpracy - 

średnio 2 razy w miesiącu; 

 organizacja  atestacji sprzętu do stosowania środków ochrony roślin dla rolników 

z terenu gminy Godów (5); 

 pomoc w  wypełnianiu  wniosków o dopłaty bezpośrednia (55); 

 pomoc  w wypełnianiu innych wniosków  pomocowych (8);  

 wizyty i doradztwo dla rolników i mieszkańców Gminy Godów – indywidualnie 

w gospodarstwach, oraz w biurze PZDR (około 160); 

 seminaria wyjazdowe na wystawę rolniczą odbywającą się  przy okazji  Dni Otwartych 

Drzwi  Ośrodka  Doradztwa  Rolniczego w  Mikołowie Śmiłowicach –  2 wyjazdy, 79 

osób  (Przy współpracy z sołtysami Gołkowic i Skrbeńska); 

 szkolenia dla rolników  „ Poplony - obowiązek ale i korzyści” w OK w Godowie 25 listopad 

2019, uczestniczyło 6 osób. 

Gospodarka odpadami na terenie Gminy Godów. Kolejnym istotnym zagadnieniem 

w 2019 roku było wytwarzanie odpadów komunalnych i ich zagospodarowanie oraz rosnące 

koszty ich składowania. Mieszkańcy zostali zobligowani do regularnego oddawania odpadów 

komunalnych firmie świadczącej usługi na terenie gminy. Opłata wynosiła: 18,00 zł   w 

przypadku prowadzenia segregacji odpadów i 40,00 zł. w przypadku braku segregacji na 

osobę miesięcznie.  

Na terenie gminy funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, gdzie 

można dodatkowo oddać różnego rodzaje odpady m.in. odpady wielkogabarytowe, odpady 

remontowe i rozbiórkowe. 

Zgodnie z zawartą umową pomiędzy Gminą Godów, a firmą komunalną Komunalnik Sp. 

z o.o. z Jastrzębia Zdroju, zostały w roku 2019 przeprowadzone akcje edukacyjne wśród 

młodzieży szkół podstawowych, mające na celu edukację najmłodszych jak prawidłowo 
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segregować odpady komunalne. Podczas zajęć rozdawano ulotki informujące o zasadach 

prawidłowej segregacji odpadów. Akcja promowała również racjonalne korzystanie 

z surowców, wytwarzanie mniejszej ilości odpadów i wtórnego ich wykorzystania. 

Koszt jaki gmina poniosła na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w roku 2019 

wyniósł 2.200.317,09 zł. 

Ilość odbieranych odpadów komunalnych (MG/rok) w 2019 roku 
 
 
 

7. Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobiegania 

bezdomności na terenie Gminy Godów na rok 2019 
 

Rada Gminy podjęła uchwałę Nr V/37/2019 Rady Gminy Godów w sprawie przyjęcia 

„Programu Opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Godów na rok 2019” w której znajdują się szczegółowe zasady opieki nad 

bezdomnymi zwierzętami.  

W roku 2019r. przeznaczono na ten cel 56.414,93 zł. Dzięki pomocy Stowarzyszeniu 

„PSYjaciele” z siedzibą w Jastrzębiu, które działa na terenie naszej gminy, udało się pomóc 

wielu bezdomnym zwierzętom. Podejmowane były także akcje bezpłatnego chipowania psów 

oraz sterylizacji i kastracji bezdomnych zwierząt. Zabiegi wykonywane głównie na 

bezdomnych i wolno żyjących kotach pozwalają ograniczyć rozrodczość wśród tych zwierząt. 

W ramach tego programu gmina zrealizowała w ubiegłym roku między innymi następujące 

zadania:  

1. Sterylizacje i kastracje w ilości 45 sztuk, 

2. Umieszczenie zwierząt w schronisku w ilości 5 sztuk - koszt 6.250,00zł 

3. Przekazanie zwierząt do adopcji 12 sztuk, 

4. Zabiegi weterynaryjne (chipowanie, szczepienie i opieka lekarska) - koszt 22.000,00zł 

5. Utylizacja padłej zwierzyny -  koszt 5.843,47zł, 

6. Opieka nad zwierzętami objętymi ochroną gatunkową - koszt 2.680,43 zł 

7. Umowa na odłowienie bezdomnych zwierząt z terenu gminy oraz abonament za 

miejsce w schronisku dla bezdomnych zwierząt. Koszt 25.553,37 zł 

Rodzaj odpadów  Ilość 

Odpady zmieszane 1416,0 

Tworzywa sztuczne 397,7 

Szkło 267,4 

Papier 63,4 

Metal 0,7 

Popiół 1405,0 

Opony 30,8 

Gruz budowlany 361,4 

Urządzenia elektryczne i elektroniczne 14,0 

Odpady wielkogabarytowe 286,7 

Odpady biodegradowalne 939,3 

Ścieki komunalne 14169,0 
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8. Program usuwania wyrobów azbestowych z terenu Gminy Godów na 

lata 2018-2032 

29 czerwca 2018 r., uchwałą nr XLVIII/340/2018 Rada Gminy przyjęła Aktualizację 

Programu usuwania wyrobów azbestowych.  

W 2018 roku przeprowadzono inwentaryzację wyrobów azbestowych znajdujących się na 

budynkach w gminie. Podczas inwentaryzacji wykazano jeszcze 372,647 Mg wyrobów 

azbestowych w postaci płyt falistych i płyt płaskich na terenie gminy.  

Zgodnie z treścią Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032, do roku 2032 

należy usunąć i zutylizować cały zlokalizowany azbest na terenie Gminy, tym samym należy 

usuwać średnio 24,84 Mg na rok.  

Usuwanie azbestu z budynków wykonywane jest przez specjalistyczne firmy posiadające 

odpowiednie zezwolenia. Mieszkańcy wykonujący zadanie na własny koszt, mogą otrzymać  

częściowy zwrot kosztów w formie dotacji z budżetu gminy.   

W roku 2019 r. zutylizowano odpadów azbestowych w ilości 5,32Mg przy kwocie dotacji 

z budżetu w wysokości 4 256,00zł. z 5 budynków (w tym 1 budynek mieszkalny i 4 budynki 

gospodarcze). 
 

9. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Godów na lata 

2017 – 2026 

Rada Gminy Godów uchwałą nr XXVII/198/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. przyjęła 

Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Godów na lata 2017 – 2026. 

Celem głównym Strategii jest wzmocnienie i wykorzystanie gospodarczych, społecznych 

i instytucjonalnych potencjałów zapewniających szybszy i zrównoważony rozwój kraju oraz 

poprawę jakości życia ludności. 

 

Strategię realizowano na bieżąco z uwzględnieniem założonych celów mających na 

względzie:  

 stwarzanie mieszkańcom gminy warunków do rozwoju oraz podniesienie poziomu 

bezpieczeństwa socjalnego, 

 wzmacnianie rodzin oraz stwarzanie dzieciom i młodzieży odpowiednich warunków do 

rozwoju, 

 utrzymanie seniorów i osób niepełnosprawnych w środowisku zamieszkania, 

 zwiększenie dostępności opieki zdrowotnej i wsparcia w obszarze przeciwdziałania 

uzależnieniom i przemocy w rodzinie oraz utrzymanie bezpieczeństwa publicznego, 

 rozwijanie kapitału społecznego i ludzkiego. 

 

Strategia realizowana była z uwzględnieniem programów: 

 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii, 

 Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, 
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 Współpracy Gminy Godów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie. 

Realizacja celów strategii jest monitorowana i w niniejszym raporcie wskazane są faktyczne 

działania podejmowane między innymi przez instytucje kultury, zespół interdyscyplinarny, 

placówki oświatowe, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i inne jednostki.  

10.  Gminny Program Wspierania Rodziny. 
 

Rada Gminy Godów uchwałą nr XLI/306/2018 z dnia 22 lutego 2018 r. przyjęła Gminny 

Program Wspierania Rodziny na lata 2018-2020. Celem programu jest wspieranie rodzin 

przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w procesie 

przywracania ich zdolności do prawidłowego funkcjonowania. Założone w programie cele 

realizowane są poprzez diagnozowanie i analizę środowisk rodzinnych, zabezpieczanie 

podstawowych potrzeb bytowych dziecka i rodziny, zapobieganie powstawaniu sytuacji 

kryzysowych wymagających interwencji oraz rozwiązywanie już istniejących, dążenie do 

reintegracji rodzin oraz zapobieganie powstawaniu zjawisk patologicznych i dysfunkcyjnych 

w rodzinie.  

Realizatorem i koordynatorem programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Godowie przy aktywnej współpracy Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej 

w Krostoszowicach, Urzędu Gminy w Godowie, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Godowie, placówek oświatowych, instytucji 

kultury oraz Zespołu interdyscyplinarnego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Godowie. 

Realizacja zadań w zakresie wspierania rodziny objęła w 2019 r. między innymi 

partycypowanie w wydatkach związanych z pobytem dzieci z terenu gminy                                  

w rodzinach zastępczych oraz w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.  

Poniesiono następujące wydatki: 

 29.577,77 zł – 8 dzieci przebywających w rodzinie zastępczej spokrewnionej; 

 48.317,68 zł – 5 dzieci przebywających w rodzinnie zastępczej niespokrewnionej; 

 15.891,96 zł – pobyt 1 dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej. 

Łącznie w 2019 r. na realizację zadań z zakresu pieczy zastępczej poniesiono wydatki 

w kwocie 93.787,41 zł.  

Rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej 

zapewniono wsparcie ze strony asystenta rodziny. Praca asystenta ma na celu ułatwienie 

rodzicom wypełnianie ról społecznych aby doprowadzić do osiągnięcia podstawowej 

stabilizacji życiowej i nie dopuścić do umieszczenia dzieci poza rodziną w placówkach lub 

rodzinach zastępczych. Asystent rodziny w 2019 roku pracował z 13 rodzinami, w których 

wychowuje się 26 dzieci. 



35 
 

11. Program Przeciwdziałania Przemocy w  Rodzinie i Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie 
 

Rada Gminy Godów uchwałą nr XV/111/12 z dnia 30 stycznia 2012 r. przyjęła program 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie 

Godów.  

Celem głównym programu jest zapobieganie występowania zjawiska przemocy w rodzinie 

oraz podejmowanie konkretnych działań mających na celu udzielenie pomocy oraz ochronę 

ofiar przemocy. 

   W 2019 roku odbyło się 5 posiedzeń Zespołu interdyscyplinarnego. Podczas posiedzeń 

przewodniczący grup roboczych omawiali podejmowane działania zarówno wobec osób 

dotkniętych przemocą jak i podejrzanych o stosowania przemocy. W ramach stałego 

monitorowania sytuacji w rodzinie dotkniętej przemocą, członkowie grup roboczych 

powołanych przez Przewodniczącego Zespołu interdyscyplinarnego, co najmniej raz 

w miesiącu wizytowali miejsce zamieszkania rodziny i przeprowadzali wywiad środowiskowy. 

W 2019 r. powołano łącznie 54 grupy robocze.  

 W 2019 roku wszczęto 16 nowych procedur „Niebieskiej Karty”. Członkowie Zespołu 

interdyscyplinarnego, po zapoznaniu się z dokumentacją zebraną przez członków grup 

roboczych w 2019 r. podjęli decyzję o zakończeniu 16 spraw związanych z przemocą 

w rodzinie. Na podstawie prowadzonych czynności Przewodniczący Zespołu skierował 

1 sprawę do rozpatrzenia przez Prokuraturę Rejonową w Wodzisławiu Śl. oraz 2 sprawy do 

rozpatrzenia przez Sąd Rodzinny w Wodzisławiu Śląskim. 

12. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 2019 r. 
     

Uchwałą nr II/13/2018 Rady Gminy Godów z dnia 20 grudnia 2018 r. przyjęto Gminny 

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii na rok 2019.  

      Program realizowano przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godowie, przy 

współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 

Narkomanii w Godowie, Świetlicą Profilaktyczno – Wychowawczą w Krostoszowicach, 

a także Zespołem interdyscyplinarnym oraz placówkami oświatowymi.  

Inicjowaniem działań związanych z szeroko rozumianą profilaktyką na terenie Gminy Godów, 

a także podejmowaniem czynności w stosunku do osób nadużywających napojów 

alkoholowych jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

i Przeciwdziałania Narkomanii. Komisja wystosowała 5 wniosków do Sądu Rejonowego w 

Wodzisławiu Śl. o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego wobec osób 

odmawiających współpracy w zakresie diagnozy i leczenia.  

W ramach prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii wśród dzieci 

i młodzieży, prowadzono szeroką współpracę z placówkami oświatowymi i pedagogami 
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szkolnymi w zakresie zajęć i warsztatów profilaktycznych dla uczniów, rodziców i nauczycieli. 

Wszystkie działania podejmowane w zakresie edukacji i profilaktyki wśród dzieci i młodzieży 

szkolnej konsultowane były z pedagogami szkolnymi z wszystkich placówek oświatowych na 

terenie Gminy Godów.  

Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii 

w 2019 roku zaangażowano w organizację akcji sportowej „Bieg po Zdrowie” w ramach 

współpracy z Gminną Radą Sportu w Godowie, a także Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju 

Kultury Fizycznej i Sportu Wsi Krostoszowice - INTER Krostoszowice, podczas organizacji 

biegu charytatywnego na obiekcie ORLIK w Krostoszowicach. Powyższe działania promowały 

pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci oraz zdrowy i aktywny styl życia.      

W roku 2019 roku upoważnieni członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii przeprowadzili kontrolę 5-ciu wybranych 

placówek handlowych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych. Czynności kontrolne 

nie wykazały nieprawidłowości w zakresie sposobu oraz zasad prowadzenia sprzedaży 

napojów alkoholowych. Przedsiębiorcy przestrzegali ogólnych warunków korzystania 

z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych określonych w ustawie z dnia 26 października 

1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Członkowie GKRPAiPN 

dokonujący kontroli sporządzili protokoły z czynności kontrolnych oraz przedstawili Wójtowi 

Gminy Godów wnioski pokontrolne.  

Na działania zainicjowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 r. – wydatkowano 43.112,84 zł 

Pozostała kwota ze sprzedaży alkoholu została przeznaczona na funkcjonowanie świetlicy 

w wysokości 167.476,84 zł. 
 

13. Program osłonowy Gminy Godów w zakresie  dożywania  „Posiłek w 

szkole i w domu” na lata 2019-2023 

Uchwałą nr V/40/2019 Rada Gminy Godów ustanowiła wieloletni Program osłonowy 

Gminy Godów w zakresie dożywania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Celem 

Programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich 

dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, a także pomoc w dostępie do posiłku 

osobom go pozbawionym. Program jest elementem polityki społecznej gminy w zakresie 

poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach; poprawy stanu zdrowia dzieci 

i młodzieży; zapewnienia posiłku osobom dorosłym znajdującym się w trudnej sytuacji 

bytowej, szczególnie osobom starszym, niepełnosprawnym; kształtowania właściwych 

nawyków żywieniowych.  

Program jest finansowany ze środków własnych gminy oraz dotacji z budżetu państwa 

otrzymanej w ramach dofinansowania wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole 

i w domu” na lata 2019-2023, przyjętego Uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 

października 2018 r.  

W 2019 r. z pomocy w ramach programu skorzystało 105 dzieci i młodzieży oraz 56 osób 

dorosłych, w tym 17 osób starszych. 
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14. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2019 
 

Rada Gminy Godów uchwałą nr L/351/2018 z dnia 15 października 2018 r. przyjęła Roczny 

Program Współpracy Gminy Godów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 

rok 2019. Celem programu było wzmocnienie roli organizacji w realizacji zadań publicznych 

oraz zaangażowanie organizacji w rozwój Gminy, a także poprawa jakości życia jej 

mieszkańców i wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. 

Gmina Godów podejmowała współpracę z organizacjami pozarządowymi zgodnie                    

z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                          

i o wolontariacie. 

W 2019 roku ogłoszono 2 otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadania 

publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Godów oraz na 

powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom 

i patologiom społecznym w Gminie Godów.  

Do konkursu ofert z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Godów w roku 

2019 w wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta realizacji zadania publicznego Klubu 

Sportowego „FORMA” z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, os. 1 Maja 27. Realizacja zadania 

publicznego obejmowała organizację zawodów biegowych pod nazwą „Biegowe Grand Prix 

o Puchar Wójta Gminy Godów”, a kwota wnioskowanej dotacji wyniosła 9.000,00 zł. 

Z oferentem została podpisana umowa, którą oferent zrealizował zgodnie z przedstawioną 

ofertą składając jednocześnie stosowne sprawozdanie z realizacji zadania publicznego.  

Konkurs ofert z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 

w Gminie Godów w roku 2019 wyłonił 1 oferenta - Uczniowski Klub Sportowy „Diament” 

z siedzibą w Godowie, przy ul. 1 Maja 93. Oferta obejmowała organizację obozu sportowego 

wraz z zajęciami profilaktycznymi dla dzieci. Na realizację zadania przeznaczono kwotę 

3.000,00 zł, która została wykorzystana w całości, a realizator zadania zorganizował górski 

obóz dla 15 dzieci z terenu Gminy Godów. Dla uczestników projektu zorganizowano zajęcia 

profilaktyczne, które zakończone zostały ewaluacja w postaci ankiety na temat uzależnienia 

od alkoholu i substancji psychoaktywnych.  

     W 2019 roku w trybie pozakonkursowym przewidzianym zapisami art. 19a ustawy                      

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019, 

poz. 688, z późn. zm.) przekazano dotację dla 1 oferenta – HTRoom z Raciborza. Zadanie 

obejmowało organizację nauki jazdy na rolkach dla 20 dzieci. Koszt zadania to 3.000,00 zł. 

15. Program Polityki Zdrowotnej Gminy Godów na lata 2017-2021 
 

Rada Gminy Godów uchwałą nr XXXIV/240/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r. przyjęła 

Program Polityki Zdrowotnej Gminy Godów na lata 2017 – 2021 pod nazwą „Kompleksowa 

rehabilitacja i terapia dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Godów”.  

Program obejmuje następujące formy działania: 

1) Wczesna Interwencja – zasady udzielania świadczeń zdrowotnych: 
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a) odbiorcy świadczeń - dzieci w wieku 0 - 7 lat; 

b) częstotliwość – 1 raz w tygodniu dla jednego dziecka; 

c) zakres rehabilitacji obejmuje świadczenia specjalistyczne; 

d) czas trwania cyklu terapeutycznego dla jednego dziecka wynosi 5 miesięcy. 

2) Ośrodek Dzienny – zasady udzielania świadczeń zdrowotnych: 

a) odbiorcy świadczeń – dzieci i młodzież w wieku 3 -18 lat; 

b) częstotliwość - codziennie dla każdego dziecka; 

c) zakres rehabilitacji obejmuje świadczenia specjalistyczne; 

d) czas trwania cyklu terapeutycznego dla jednego dziecka wynosi 5 godz. w ciągu dnia 

przez pierwsze 120 dni w roku kalendarzowym i 8 godzin przez pozostałe dni trwania 

Programu w roku kalendarzowym. 

3) Grupowe Zajęcia Korekcyjne: 

a) odbiorcy świadczeń – dzieci i młodzież w wieku 7 – 18 lat; 

b) częstotliwość - 1 raz w tygodniu dla każdego dziecka; 

c) zakres rehabilitacji obejmuje świadczenia specjalistyczne; 

d) czas trwania cyklu terapeutycznego dla jednego dziecka wynosi 3 miesiące. 

W 2019 roku na realizację programu przeznaczono w budżecie Gminy Godów kwotę 

8.000,00 zł. 

W ramach konkursu ofert na realizację Programu Polityki Zdrowotnej Gminy Godów pn. 

„Kompleksowa rehabilitacja i terapia dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Godów 

w 2019 roku” wpłynęła jedna oferta od Wodzisławskiego Ośrodka Rehabilitacji i Terapii 

Dzieci i Młodzieży z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, która objęła świadczenia z zakresu 

wczesnej interwencji oraz grupowych zajęć korekcyjnych na łączną kwotę 8.000,00 zł.  

Zadanie realizowane było w okresie od 25 czerwca 2019 r. do 31 października 2019 r. 

i obejmowało udzielenie świadczeń zdrowotnych w postaci grupowych zajęć korekcyjnych 

w ilości 20 w cenie jednostkowej 70,00 zł dla 3 osób oraz wczesnej interwencji w ilości 60 

w cenie jednostkowej 110,00 zł dla 7 osób. 
 

VII. STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO I MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO GMINY GODÓW 

1. Studium uwarunkowań 
 

     Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP) to 

dokument sporządzany dla całego obszaru gminy, który określa w sposób ogólny politykę 

przestrzenną i lokalne zasady zagospodarowania. 

Ostatnia aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy została przeprowadzona na przełomie roku 2016 i 2017. Efektem tych prac było 

podjęcie uchwały przez Radę Gminy Godów o nr XXXIII/226/2017 z dnia 25 maja 2017r. 

w sprawie w sprawie uchwalenia "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Godów". 
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2. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Godów 
 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) określa przeznaczenie, warunki 

zagospodarowania i zabudowy terenu. Ustalenia planu miejscowego, wraz z innymi 

przepisami, kształtują sposób wykonywania prawa własności nieruchomości. Ustanawia 

przepisy powszechnie obowiązujące na danym terenie, będące podstawą wydawania decyzji 

administracyjnych (wypisów i wyrysów oraz zaświadczeń), w przeciwieństwie do studium, 

które wyraża jedynie politykę przestrzenną gminy. W planie miejscowym dokonuje się 

również zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.  

Ostatnia aktualizacja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego została 

przeprowadzona na przełomie 2016-2017 roku, efektem tych prac było podjęcie przez Radę 

Gminy Godów uchwały nr XXXVI/276/2017 z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Godów w jej granicach 

administracyjnych. 

W roku 2019 wpłynęło 15 wniosków o zmianę w studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz do miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy. 

Wszyscy wnioskodawcy otrzymali odpowiedź, że wszystkie złożone wnioski zostaną 

rozpatrzone podczas kolejnych prac nad zmianą w studium i miejscowym planie, jednak na 

dzień dzisiejszy nie planuje się podejmowania działań w tym zakresie. 

W 2019 roku, w oparciu o obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego, wydano  189 zaświadczeń z miejscowego planu, 57 wyrysów i wypisów 

z miejscowego planu oraz 236 pozwoleń na budowę (wydane przez Starostę 

Wodzisławskiego). Można zaobserwować tendencję wzrostową w ilości wydawanych 

pozwoleń co będzie miało bezpośrednie przełożenie na zwiększenie urbanizacji gminy. 

VIII. REALIZACJA INWESTYCJI, REMONTÓW, MODERNIZACJI ORAZ 

INNYCH PRAC I USŁUG ORAZ INFRASTRUKTURA  GMINY 

1. Inwestycje liniowe realizowane w 2019 r. 

Zadania inwestycyjne realizowane w 2019r. (liniowe) 

Lp. 
Nazwa instytucji 

Wartość 
inwestycji 

uwagi 

SOŁECTWO GODÓW 

1. Przebudowa ulicy Zawadzkiej – 320 mb 209 875,02 zł 

Inwestycja w trakcie 
realizacji. Zadanie ujęto w 

wydatkach niewygasających 
budżetu 2019r. 

2. 
Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Polnej w – 

130 mb (obok starej piekarni) 
48 591,63 zł 

Inwestycja w trakcie 
realizacji. Zadanie ujęto w 

wydatkach niewygasających 
budżetu 2019r. 

3. 
Dokumentacja techniczna – budowa sieci oświetlenia 

ulicznego przy ulicy Słonecznej w Godowie 
3 000,00 zł - 
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4. 
Dokumentacja techniczna – budowa sieci oświetlenia 

ulicznego przy ulicy Raszczykowiec w Godowie 
3 145,00 zł 

Zadanie zrealizowane z 
wydatków niewygasających z 

2018r. 

SOŁECTWO GOŁKOWICE 

1. 
Budowa kanalizacji deszczowej na odgałęzieniu ul. 

Borowickiej – 143,04 mb 
117 401,95 zł - 

2. 
Przebudowa drogi powiatowej 5037S (ul. 1 Maja w 

Gołkowicach) 
331 979,27 zł 

Wartość udzielonej dotacji 
Powiatowi 

Wodzisławskiemu z budżetu 
gminy 

3. 
Wykonanie nakładki asfaltowej na odg. ul. 1 Maja 

(rejon pos. nr 129 ) 
219 346,50 zł 

Inwestycja w trakcie 
realizacji. Zadanie ujęto w 

wydatkach niewygasających 
budżetu 2019r. 

4. 
Wykonanie nakładki asfaltowej na odg. ul.  
Borowickiej 3 odcinki drogi łącznie 442 mb 

188 684,60 zł 

Inwestycja w trakcie 
realizacji. Zadanie ujęto w 

wydatkach niewygasających 
budżetu 2019r. 

5. 

Przebudowa ulicy Granicznej w Gołkowicach i ulicy 
Poprzecznej w Skrbeńsku w formule „zaprojektuj i 

wybuduj”. (odcinek 1758 mb). Zadanie przeznaczone 
do realizacji na lata 2019-2022 

5 740 000,00 zł 

Dofinansowanie z Funduszu 
Dróg Samorządowych 70% 
kosztów kwalifikowalnych. 

W roku 2019 nie 
wydatkowano środków 

6. 

Dokumentacja techniczna – budowa sieci oświetlenia 
ulicznego przy ulicy Borowickiej  (odgałęzienie) w 

Gołkowicach 
 

2 500,00 zł 
 

Zadanie zrealizowane z 
wydatków niewygasających 

z 2018r. 

7. 
Dokumentacja techniczna – budowa sieci oświetlenia 

ulicznego przy ulicy 1 Maja w Gołkowicach  
(odgałęzienie przy nr 153 – 157) 

3 700,00 zł 
 

Zadanie zrealizowane z 
wydatków niewygasających 

z 2018r. 

8. 
Dokumentacja techniczna – budowa sieci oświetlenia 

ulicznego przy ulicy Powstańców Śląskich w 
Gołkowicach  (odgałęzienie przy nr 23a) 

1 900,00 zł 
 

Zadanie zrealizowane z 
wydatków niewygasających 

z 2018r. 

9. 
Dokumentacja techniczna – budowa sieci oświetlenia 

ulicznego w Gołkowicach – łącznik ul. Staszica i ul. 
Wyzwolenia 

3 326,00 zł 
 

Zadanie zrealizowane z 
wydatków niewygasających 

z 2018r. 

SOŁECTWO ŁAZISKA 

1. 

Żelazny Szlak Rowerowy – budowa ścieżek 
rowerowych w Gminie Godów w ramach Projektu 

Rowerem po żelaznym szlaku – 1408,09 mb (odcinek 
od ul. Powstańców Śląskich do ul. Dworcowej) 

1 980 006,51 zł 
Dofinansowanie z programu  
INTERREG VA 85% kosztów 

kwalifikowalnych 

2. 
Przebudowa drogi powiatowej 5047S (ul. Dworcowa  

w Łaziskach) 
50 000,00 zł 

Wartość udzielonej dotacji 
Powiatowi 

Wodzisławskiemu z budżetu 
gminy 

3. 
Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Stawowej – 

411 mb  
125 034,32 zł 

Inwestycja w trakcie 
realizacji. Zadanie ujęto w 

wydatkach niewygasających 
budżetu 2019r. 

4. 
Dokumentacja techniczna – budowa sieci oświetlenia 
ulicznego przy ulicy Powstańców Śląskich w Łaziskach 

(odgałęzienie w okolicach numerów 22, 26) 
4 645,00 zł 

Zadanie zrealizowane z 
wydatków niewygasających 

z 2018r. 
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5. 
Dokumentacja techniczna - Budowa sieci oświetlenia 
ulicznego przy ulicy Powstańców Śląskich w Łaziskach 

(odgałęzienie w okolicach numerów 225 – 231) 
2 745,00 zł 

Zadanie zrealizowane z 
wydatków niewygasających 

z 2018r. 

6. 
Dokumentacja techniczna – budowa sieci oświetlenia 

ulicznego w rejonie remizy strażackiej przy ulicy 
Powstańców Śląskich w Łaziskach 

2 345,00 zł 
Zadanie zrealizowane z 

wydatków niewygasających 
z 2018r. 

SOŁECTWO SKRZYSZÓW 

1. 
Dokumentacja techniczna -  budowa studni chłonnej 

na ul. Wspólnej w  Skrzyszowie 
6 850,00 zł - 

2. 
Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Wspólnej (w 

Skrzyszowie – 297 mb) 
76 275,82 zł 

Inwestycja w trakcie 
realizacji. Zadanie ujęto w 

wydatkach niewygasających 
budżetu 2019r. 

3. 
Wykonanie nakładki asfaltowej na odg. ul.  Ks. 

Roberta Wallacha – 150 mb 
85 487,09 zł 

Inwestycja w trakcie 
realizacji. Zadanie ujęto w 

wydatkach niewygasających 
budżetu 2019r. 

4. 
Dokumentacja techniczna – budowa sieci oświetlenia 

ulicznego przy ulicy Ks. Roberta Wallacha  
2 489,00 zł 

Zadanie zrealizowane z 
wydatków niewygasających 

z 2018r. 

5. 
Dokumentacja techniczna – budowa sieci oświetlenia 

ulicznego przy ulicy Leśnej w Skrzyszowie 
2 489,00 zł 

Zadanie zrealizowane z 
wydatków niewygasających 

z 2018r. 

SOŁECTWO PODBUCZE 

1. Brak inwestycji - 

SOŁECTWO KROSTOSZOWICE 

1. 
Wykonanie nawierzchni parkingu z kostki brukowej 

przy szkole podstawowej 
81 983,35 zł 

Zadanie ujęto w wydatkach 
niewygasających budżetu 

2019r. 

2. 
Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Wspólnej    

(w Krostoszowicach – 75 mb) 
19 146,57 zł 

Inwestycja w trakcie 
realizacji. Zadanie ujęto w 

wydatkach niewygasających 
budżetu 2019r. 

3. 
Wykonanie nakładki asfaltowej na odg. ul.  

Środkowej – 97 mb, ) 
48 606,60 zł 

Inwestycja w trakcie 
realizacji. Zadanie ujęto w 

wydatkach niewygasających 
budżetu 2019r. 

4. 
Dokumentacja techniczna – budowa sieci oświetlenia 

ulicznego przy ulicy Brzozowej w Krostoszowicach 
2 450,00 zł 

 

Zadanie zrealizowane z 
wydatków niewygasających 

z 2018r. 

SOŁECTWO SKRBEŃSKO 

1. 

Przebudowa ulicy Granicznej w Gołkowicach i ulicy 
Poprzecznej w Skrbeńsku w formule „zaprojektuj i 

wybuduj” (odcinek 1758 mb). Zadanie przeznaczone 
do realizacji na lata 2019-2022. 

5 740 000,00 zł 

Dofinansowanie z Funduszu 
Dróg Samorządowych 70% 
kosztów kwalifikowalnych. 

W roku 2019 nie 
wydatkowano środków 

2. 
Budowa połączenia ulicy Szkolnej z ul. Zieloną  (263 

mb) wraz z przebudową ulicy Szkolnej (95 mb) 
 

1 640 820,00 zł 
 

Inwestycja w trakcie 
realizacji. W 2019 nie 

wydatkowano środków. 
Dofinansowanie z PROW 

63,63% kosztów 
kwalifikowalnych 
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2. Inwestycje kubaturowe realizowane w 2019 roku 

INWESTYCJE KUBATUROWE W ROKU 2019 

Lp. Nazwa zadania Realizacja 
Wartość 

nakładów ogółem 
do 31.12.2019 

Uwagi 

SOŁECTWO GODÓW 

1. 
Termomodernizacja Ośrodka Kultury w 

Godowie 
2015/2019r. 3 078 801,94 zł 

Dofinansowanie  
RPOWSL 85% 

kosztów 
kwalifikowalnych 

2. 
Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Godowie przy ul. Gliniki 10 
2016/2019r. 959 201,95 zł 

Dofinansowanie  
RPOWSL 85% 

kosztów 
kwalifikowalnych 

3. 
Termomodernizacja budynku byłego 

Przedszkola w Godowie przy ul. 1 Maja 66 
2016/2019r. 1 907 454,56 zł 

Dofinansowanie  
RPOWSL 85% 

kosztów 
kwalifikowalnych 

4. Bieżący remont muszli koncertowej 2019r. 8 602,82 zł - 

5. Modernizacja skate parku 2019r. 150 675,00 zł 

Dofinansowanie z 
programu 
inicjatywa 

sołecka 50% 
kosztów 

kwalifikowalnych 

6. Ośrodek Zdrowia Godów 2016-2019r. 27 685,50 zł - 

7. 
Zabudowa bram rolowanych przy boisku 

sportowym LKS Olza 
2019r. 31 517,00 zł 

2 124,83 zł - 

8. Oświetlenie boiska sportowego 2019r. 6 000,00 zł - 

9. Dostawa i montaż urządzeń na plac zabaw 2019r. 29 090,73 zł - 

10. 
Wykonanie instalacji odgromowej budynek 

Urzędu Gminy Godów, naprawa kotła 
2019r. 24 531,92 zł - 

11. 
Montaż platformy dla osób niepełnosprawnych 

przy Urzędzie Gminy 
2018-2019r. 45 970,00 zł 

Wydatki 
niewygasające 

12. 
Projekt termomodernizacji budynku Urzędu 

Gminy 
2019/2020r. 5 000,00 zł - 

SOŁECTWO ŁAZISKA 

1. Modernizacja placu zabaw 2019r. 33 820,01 zł Fundusz sołecki 

2. 
Remont części pomieszczeń na parterze OSP 

Łaziska 
2019r. 39 559,48 zł - 

3. 
Adaptacja pomieszczeń na świetlicę 

środowiskową 
2019r. 53 444,00 zł 

Wydatki 
niewygasające 

2019r. 

4. 
Projekt oświetlenia boiska oraz montaż 7 

słupów oświetleniowych w Łaziskach 
2019r. 21 000,00 zł 

Wydatki 
niewygasające 

2019r. 

5. 
Roboty budowlane związane z rozbiórką 

nieużytku budynku gospodarczego 
  ul. Wierzniowicka 

2019r. 10 000,00 zł - 
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SOŁECTWO GOŁKOWICE 

1. 
Budowa przedszkola publicznego w 

Gołkowicach 
2014-2020 r. 

2019r.: 
3 077 537,44zł 

ogółem: 
12 870 332,80 zł 

Dofinansowanie  
RPOWSL 16,22% 

kosztów 
kwalifikowalnych 

2. 
Dostawa i montaż piłkochwytów  przy boisku   

KS 27 
2019r. 25 574,16 zł - 

3. Remont elewacji oraz dachu Ośrodka Kultury 2019r. 21 600,00 zł - 

4. 
Remont pomieszczeń w budynku komunalnym 

przy ul. 1 Maja 44 
2019r. 19 425,66 zł - 

5. 
Modernizacja mieszkania socjalnego w 

Gołkowicach przy ul. Celnej 
2019r. 42 000,00 zł 

Wydatki 
niewygasające 

2019 

6. Oświetlenie bieżni na boisku 2019r. 5 533,77 zł 
Wydatki 

niewygasające 
2019 

7. 
Opracowanie dokumentacji projektowo-

wykonawczej: Termomodernizacja budynku 
Szkoły Podstawowej przy     ul. 1 Maja 101a  

2015-2019r. 
5 000,00 zł 

(ogółem: 
138 375,00 zł) 

- 

SOŁECTWO KROSTOSZOWICE 

1. 
Montaż rolet oraz wykonanie konstrukcji 

wzmacniającej do wiaty  na obiekcie sportowo-
rekreacyjnym 

2018-2019r. 

2019r.: 
48 242,83 zł 

(ogółem: 
54 590,00 zł) 

- 

2. Dostawa i montaż urządzeń na plac zabaw 2019r. 4 880,00 zł - 

3. 
Dostawa i montaż bramek i wiat , siatki 

ogrodzeniowej oraz piłko-chwytów  na boisku 
Inter Krostoszowice 

2019r. 43 713,03 zł - 

4 
Budowa budynku gospodarczego na terenie 

rekreacyjnym 
2019r. 10 461,02 zł - 

5. 
Wymiana żarówek metalo-halogenowych w 

latarniach na Orliku 
2019r. 2 949,50 zł - 

SOŁECTWO SKRBEŃSKO 

1. Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury 2015/2019 r. 
Ogółem: 
2 120 466,19 

Dofinansowanie 
RPOWSL 85% 

kosztów 
kwalifikowalnych 

2. 
Dostawa i montaż urządzeń na plac zabaw w 

Skrbeńsku 
2019r. 35 552,01 zł Fundusz sołecki 

3. 
Rozbiórka nieużytkowanego budynku 

gospodarczego, przy ul. Szkolnej 
2019r. 20 000,00 zł 

Bieżący 
wydatek 

4. 
Budowa sali gimnastycznej z zapleczem 

szatniowym -projekt budowlany 
2019 r. 5 000,00 zł - 

SOŁECTWO SKRZYSZÓW 

1. 

Roboty związane z rekultywacją oraz 
modernizacją boiska sportowego LKS Gwiazda 

Skrzyszów-przyłącze wody oraz instalacja 
nawadniająca 

2019r. 68 221,61 zł Fundusz sołecki 



44 
 

2. 
Przebudowa instalacji gazowej z kotłem 

gazowym przy ul. 1 Maja 116 
2019r. 13 888,85 zł - 

3. Remont piwnicy w Ośrodku Kultury 2019r. 22 400,00 zł - 

4. 
Dostawa i montaż piłkochwytów na boisku LKS 

Gwiazda Skrzyszów 
2019r. 10 000,00 zł - 

SOŁECTWO PODBUCZE 

1. 
Budowa siłowni zewnętrznej przy budynku 

sołeckim 
2019r. 19 961,47 zł Fundusz sołecki 

3. Drogi publiczne  

Gmina zarządza siecią dróg publicznych o łącznej długości 80,7 km oraz drogami 

wewnętrznymi o łącznej długości 25,5 km. Charakterystyka przedmiotowych dróg na dzień 

31.12.2019r. oraz na dzień 31.12.2018r., nie zmieniła się i została przedstawiona w poniższej 

tabeli: 

 

Rodzaj nawierzchni Stan na dzień 31.12.2019 

drogi publiczne o nawierzchni asfaltowej 75,7 km 

drogi publiczne o nawierzchni z kostki 1,2 km 

drogi publiczne o nawierzchni tłuczniowej 3,3 km 

drogi publiczne gruntowe 0,5 km 

drogi wewnętrzne 25,5 km 

 

Przez teren gminy przebiegają drogi powiatowe o łącznej długości 26,6 km oraz autostrada A-

1 – odcinek 6,0 km. 

Dane dotyczące nakładów finansowych ponoszonych na drogi na terenie gminy, tj. drogi 

publiczne gminne, drogi gminne wewnętrzne i ścieżki rowerowe, dofinansowania do 

inwestycji na drogach powiatowych: 

 

Rodzaj zadania Rok 2019 (w tys. złotych) 

Budowa lub przebudowa 0 

Remont 127 

Pozostałe wydatki na drogi ( w tym dofinansowania) 1.015,3 

Razem: 1.142,3 

 

4. Sieć wodociągowa 

Długość zbiorczej sieci wodociągowej (ogółem): 87,70 km 

Ilość wody dostarczonej do odbiorców z terenu Gminy Godów: na 3529 podłączeń -   

395.785 m3.  
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W roku 2019: 

 liczba nowych podłączeń: 89 

 stawki opłat (brutto): 

min: 4,80 zł/m3 

max:  5,61zł/m3 

 długość zbiorczej sieci wodociągowej oddanej do eksploatacji w roku: 1,45 km 
 

Zakłócenia w dostawie wody: 

W 2019r. jedyne zakłócenie w dostawie wody, jakie wystąpiło na terenie  Gminy Godów - 

było przyczyną awarii spowodowanej podczas wykonywania prac budowlanych na terenie 

miejscowości Gołkowice. Przerwa w dostawie wody wynosiła ok. 24h, zaś zakłócenia 

związane z jakością wody występowały jeszcze przez 1 tydzień (rdza). 

 

5. Sieć kanalizacyjna 

Długość zbiorczej sieci kanalizacyjnej (ogółem): 118,26 km. Ogółem 2226 podłączeń. 

Ilość ścieków odprowadzonych z terenu Gminy Godów: 270.401 m3  
 

 W roku 2019: 

 liczba nowych podłączeń: 59 

 stawka opłat (brutto): 6,81zł/m3 

 długość zbiorczej sieci kanalizacyjnej oddanej do eksploatacji w  roku: 4,10 km 
 

Ilość budynków na terenie Gminy Godów niepodłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej,  

a mających taką możliwość to  233 budynki , w tym: 

 Skrzyszów – 28 

 Skrbeńsko – 8 

 Łaziska - 65 

 Godów – 53 

 Gołkowice – 79 

 

Dotacja celowej na budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej za rok 2019: 

1. Przydział środków finansowych w budżecie gminy – 66.800,00 zł 

2. Wypłacone dotacje według dyspozycji – 23.849,45 zł 
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6. System gazowniczy 

 

Dostawą gazu na terenie gminy zajmuje się Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział 

Zakład Gazowniczy w Zabrzu. System dystrybucji gazu zasilającego teren gminy składa się z 

sieci gazowych średniego ciśnienia. Redukcja gazu do ciśnienia niskiego (wymaganego w 

miejscu dostawy dla odbiorcy) następuje na indywidualnych układach redukcyjno-

pomiarowych zlokalizowanych u odbiorców na przyłączach gazowych. 

Długość sieci gazowej średniego ciśnienia (ogółem) na terenie Gminy Godów 

to 200.877,00 m. 

Długość sieci gazowej bez przyłączy: 141.316,00 m 

Długość przyłączy gazowych: 59.561,00 m 

Ilość przyłączy gazowych (ogółem) w granicach gminy: 3.047 szt. 

Ilość przyłączy gazowych do budynków mieszkalnych: 2.995 szt. 

Ilość nieruchomości, do których wybudowano i nagazowano przyłącze w 2019r.- 50 szt. 

 

7. Zaopatrzenie w energię elektryczną i oświetlenie uliczne 
 

Dystrybucją energii elektrycznej na terenie Gminy Godów zajmuje się Tauron Dystrybucja 

S.A. Oddział w Gliwicach. Zaopatrzenie w energię elektryczną  w całości pokrywane jest za 

pomocą sieci elektroenergetycznej średniego (6 i 20 kV) i niskiego napięcia zasilanych ze 

stacji elektroenergetycznych WN/SN zlokalizowanych poza granicami Gminy. 

Gmina Godów zasilana jest ze stacji elektroenergetycznych GPZ: 

 Stacja 220/110/20/6 kV Moszczenica (MOS) – stacja zlokalizowana na terenie Gminy 

Jastrzębie Zdrój, 

 Stacja 110/20 kV Wodzisław (WOD) – stacja zlokalizowana na terenie Gminy Wodzisław 

Śląski. 

Napowietrzna sieć elektroenergetyczna 110 kV łącząca stacje WN/SN pracuje w układzie 

zamkniętym. W związku z tym, w przypadku awarii istnieje możliwość wzajemnego 

połączenia stacji WN/SN. Ponadto istnieją powiązania sieci na średnim napięciu między 

stacjami transformatorowymi, które mogą być odpowiednio konfigurowane w zależności 

od układu awaryjnego sieci. Na terenie Gminy Godów zlokalizowane są również linie 

napowietrzne najwyższych napięć (NN) 400 kV będące na własności Polskich Sieci 

Elektroenergetycznych S.A. 

Poniżej zestawiono długości linii kablowych i napowietrznych WN, SN, nN na terenie Gminy, 

będących własnością Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach. 
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Tabela 1. Zestawienie linii elektroenergetycznych na terenie Gminy Godów. 

Lp. Linia Długość [km] 

1. Linie napowietrzne niskiego napięcia (nN do 1 kV) 196,31 

2. Linie kablowe niskiego napięcia (nN do 1 kV) 33,78 

3. Linie napowietrzne niskiego napięcia oświetlenia ulicznego 85,22 

4. Linie kablowe niskiego napięcia oświetlenia ulicznego 2,98 

5. Linie napowietrzne średniego napięcia (SN) 42,94 

6. Linie kablowe średniego napięcia (SN) 5,20 

7. Linie napowietrzne wysokiego napięcia (WN) 0,00 

8. Linie kablowe wysokiego napięcia (WN) 0,00 

źródło: Tauron Dystrybucja S.A. 

Zgodnie z oceną i informacjami podanymi przez Tauron Dystrybucja S.A. Oddział 

w Gliwicach, system zasilania w energię elektryczną gminy jest dobrze skonfigurowany 

i znajduje się w zadowalającym stanie technicznym. Zaopatrzenie w energię elektryczną 

odbywa się z zachowaniem standardów jakościowych obsługi odbiorców. Nowi odbiorcy 

przyłączani są do sieci elektroenergetycznej SN i nN na bieżąco, podstawie zawartych umów 

o przyłączenie. 
 

Budowa sieci oświetlenia ulicznego w 2019r. 
 

W 2019r. wykonano 11 dokumentacji projektowych dotyczących budowy sieci oświetlenia 

ulicznego (zrealizowane wydatki niewygasające z 2018 r.) w poszczególnych sołectwach: 

 Skrzyszów – 2 dokumentacje projektowe (ul. Ks. Roberta Wallacha, ul. Leśna) 

 Krostoszowice – 1 dokumentacja projektowa (ul. Brzozowa) 

 Łaziska – 3 dokumentacje projektowe (ul. Powstańców Śląskich - odgałęzienia) 

 Gołkowice – 4 dokumentacje projektowe (ul. Borowicka, ul. 1 Maja, ul. Powstańców 

 Śląskich, łącznik ul. Staszica i ul. Wyzwolenia) 

 Godów – 1 dokumentacja projektowa (ul. Raszczykowiec) 

oraz 1 dokumentację projektową dotyczącą budowy sieci oświetlenia ulicznego (ze środków 

budżetowych z 2019 r.) w sołectwie Godów – ul. Słoneczna.  
 

Dane ogólne dotyczące oświetlenia ulicznego w Gminie Godów: 
 

1. Słupy oświetleniowe: 

 ilość słupów oświetleniowych wraz z oprawami sodowymi – 1370 sztuk 

 ilość słupów oświetleniowych wraz z oprawami typu LED – 25 sztuk 

2. Struktura mocy opraw oświetleniowych: 

 oprawy sodowe – znaczną  większość stanowią oprawy o mocy 70W, częściowo 

oprawy o mocy 100W oraz 150W, 
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 oprawy typu LED, w tym: oprawy o mocy 71W (21 sztuk) oraz oprawy o mocy 55W 

(4 sztuki). 

3. Ilość szaf oświetleniowych (wraz z szafami oświetlenia parkowego) – 58 sztuk 

4. Koszty poniesione na utrzymanie oświetlenia ulicznego w pełnej sprawności: 

 za rok 2018 – 157.746,16 zł 

 za rok 2019 – 162.007,65 zł 

5. Koszty poniesione na zakup energii elektrycznej zużytej na oświetlenie uliczne: 

 za rok 2018 – 204.481,43 zł 

 za rok 2019 – 212.030,91 zł 

6. Koszty poniesione na dystrybucję energii elektrycznej zużytej na oświetlenie uliczne: 

 za rok 2018 – 161.491,24 zł 

 za rok 2019 – 153.153,82 zł 
 

8. Publiczny transport zbiorowy 

Na terenie Gminy Godów publiczny transport zbiorowy jest realizowany przez Starostę 

Wodzisławskiego. Przez teren gminy przebiegają następujące linie komunikacyjne, tj.: 

1. linia nr 36, której trasa przebiega: WODZISŁAW ŚL. - CZYŻOWICE - ŁAZISKA - 

GOŁKOWICE - SKRBEŃSKO – JASTRZĘBIE-ZDRÓJ. Na przedmiotowej linii (na terenie Gminy) 

znajduje się 17 przystanków autobusowych. Łączna długość trasy wynosi 36,5 km (w tym na 

terenie Gminy ok. 12 km) 

2. linia nr 38, której trasa przebiega: WODZISŁAW ŚL. - KROSTOSZOWICE - SKRZYSZÓW - 

GODÓW – GOŁKOWICE. Na przedmiotowej linii (na terenie Gminy) znajduje się 19 

przystanków autobusowych. Łączna długość trasy wynosi 22,0 km (w tym na terenie Gminy 

ok. 14 km) 

Linie komunikacyjne na terenie Gminy są objęte V strefą komunikacyjną. Cena biletu 

jednorazowego normalnego z V strefy wynosi 7 zł (3,57 zł szkolny ulgowy). 

Osoby powyżej 70 roku życia korzystają bezpłatnie z komunikacji publicznej. 
 

W związku z realizacją powiatowych przewozów pasażerskich, Gmina Godów udzieliła 

pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie 

operatorowi transportu (PKS Racibórz), rekompensaty za utracone przychody i poniesione 

koszty. Przedmiotowe dofinansowanie wynosiło: 

 w roku 2018 – 625.500,00 zł 

 w roku 2019 – 699.226,53 zł 

 

Wzrost kwoty dotacji Gminy Godów do transportu publicznego realizowanego przez 

Starostę Wodzisławskiego wynika ze wzrostu cen czynników mających bezpośredni wpływ na 

realizowaną usługę transportową, tj. koszty robocizny i paliwa. Nadto, do wzrostu kwoty 

dotacji przyczyniają się koszty związane z koniecznością wymiany części taboru 

autobusowego na nowy, spełniający aktualne dopuszczalne normy emisji spalin. 
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IX. ROZWÓJ GOSPODARCZY I DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W GMINIE 

GODÓW 
 

W Gminie Godów nadal funkcjonuje stabilny i kompleksowy system rozwoju 

gospodarczego oparty na działaniach sprzyjających rozwojowi gospodarczemu o charakterze 

prawnym, infrastrukturalnym, koncepcyjnym, informacyjnym i promocyjnym.  

Na obszarze całej gminy obowiązują zwolnienia z podatku od nieruchomości wprowadzone 

Uchwałą Rady Gminy Godów nr X/73/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie zwolnienia 

od podatku od nieruchomości budowli, budynków lub ich części oraz gruntów w związku z 

utworzeniem nowych miejsc pracy na terenie Gminy Godów. Zwolnienie takie obowiązuje w 

okresie od 1 roku do 5 lat - w zależności od liczby utworzonych miejsc pracy.  

W roku 2019 przygotowano pisemne oferty inwestycyjne dla 3 inwestorów, 

zorganizowano szereg spotkań z potencjalnymi inwestorami. Kontynuowano też obsługę 

inwestorów rozpoczętą w roku 2018. Utrzymywano także bieżący kontakt z Katowicką 

Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A. – Biuro Jastrzębsko-Żorskie. W trakcie roku 2019 

zamieszczono około 70 postów na portalu gospodarczym Godów dla biznesu i złożono 

deklarację do projektu „Standardy obsługi inwestora w samorządzie". 

 

Działalność gospodarcza w Gminie Godów.  

 

Dane z CEIDG dla Gminy Godów (wykaz nie uwzględnia spółek prawa handlowego): 

Ilość wpisów działalności gospodarczej dla osób fizycznych (stan na 05.03.2020 r.): 

 wpisy aktywne dla głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej – 456  

 wpisy aktywne dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy – 480  

 

Dominująca działalność gospodarcza /stan na 05.03.2020 r./ to handel hurtowy i detaliczny 

oraz naprawa pojazdów samochodowych (łączna liczba wpisów 154) oraz budownictwo 

(łączna liczba wpisów 99). 

 

Wniosek o: Ilość na 2019 rok 

założenie działalności 42 

zmianę 211 

zawieszenie 67 

wznowienie 34 

zakończenie 39 

RAZEM 393 
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X. OŚWIATA I EDUKACJA 
 

    W roku 2019 r. w gminie funkcjonowało 8 placówek oświatowych -  3 szkoły  podstawowe, 

3 zespoły szkolno-przedszkolne oraz 2 przedszkola. We wrześniu  2019 r. naukę w szkołach 

rozpoczęło 1248 uczniów, mniej o 89 względem roku 2018. 

 

Placówka oświatowa 
Rok szkolny 2019/2020 

Liczba uczniów Liczba oddziałów 

Szkoła Podstawowa w Gołkowicach 345 17 

Szkoła Podstawowa w Krostoszowicach 100 7 

Szkoła Podstawowa w Skrzyszowie 356 17 

Szkoła Podstawowa w Godowie 195 12 

Szkoła Podstawowa w Łaziskach 143 9 

Szkoła Podstawowa w Skrbeńsku 109 8 

Razem 1248 70 

Źródło: SIO 30.09.2019 

W szkołach odbywała się nauka języka obcego - języka angielskiego, a drugim językiem 

obcym był język niemiecki. 

Do jednej klasy (oddziału) uczęszczało w 2019 r. średnio 18 osób. Najwięcej w Szkole 

Podstawowej w Skrzyszowie – 21 uczniów w klasie, najmniej w Szkole Podstawowej 

w Skrbeńsku – 13 uczniów w klasie.  

W 2019 r. funkcjonowało 6 przedszkoli gminnych, w tym 2 samodzielnie i 3 w zespołach 

szkolno-przedszkolnych. Dodatkowo w Szkole Podstawowej w Krostoszowicach 

funkcjonowały 2 oddziały przedszkolne. Do gminnych przedszkoli uczęszczało 494 dzieci, 

w tym dzieci w wieku 6 lat i powyżej – 147. 

 

Placówka oświatowa 

Rok szkolny 2019/2020 

Liczba 
wychowanków 

w tym liczba 
6latków i powyżej 

Liczba 
oddziałów 

Przedszkole Publiczne w Godowie 66 15 3 

Przedszkole Publiczne w Gołkowicach 158 53 7 

Przedszkole Publiczne w Łaziskach 65 18 3 

Przedszkole Publiczne w Skrbeńsku 24 7 1 

Przedszkole Publiczne w Skrzyszowie 136 37 6 

Oddziały przedszkolne w Krostoszowicach 45 17 2 

Razem 494 147 22 

Źródło: SIO 30.09.2019 
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W poszczególnych placówkach oświatowych było zatrudnionych 215 nauczycielek 

i nauczycieli, w tym 22 nauczycieli stażystów, 37 nauczycieli kontraktowych, 42 nauczycieli 

mianowanych i 114 nauczycieli dyplomowanych. Ogólnie o 6 więcej w porównaniu do roku 

2018. Wzrost zatrudnienia związany jest głównie z zatrudnieniem nauczycieli w celu 

współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych. 

 

Nauczyciel wg stopnia 
awansu zawodowego 

Rok szkolny 2019/2020 

Pełnozatrudniony 
Niepełnozatrudniony 

Etat Osoby 

Stażysta 16 3,21 6 

Kontraktowy 19 6,89 18 

Mianowany 32 3,58 10 

Dyplomowany 96 6,2 18 

Razem 163 19,88 52 

Źródło: Płace Optivum stan na dzień 30.09.2019 

 

W placówkach oświatowych zatrudniano pracowników niepedagogicznych – administracji 

(np. sekretarz szkoły, intendent) i obsługi (np. kucharz, pomoc kuchenna, sprzątaczka) 

w wymiarze 98,08 etatu (119 osób – o 4 osoby więcej w porównaniu do roku 2018). 

Wzrost zatrudnienia jest związany głównie z organizacją kształcenia uczniów 

niepełnosprawnych. 

 

Pracownicy niepedagogiczni 

Rok szkolny 2019/2020 

Pełnozatrudniony 
Niepełnozatrudniony 

Etat Osoby 

Administracja 10 2,75 4 

Obsługa 40 45,33 65 

Razem 50 48,08 69 

Źródło: Płace Optivum stan na dzień 30.09.2019 

Ogólnie w roku 2019 zatrudnienie w placówkach oświatowych znalazły 334 osoby.  
 

W 2019 r. szkołę ukończyło 146 uczniów klas VIII szkół podstawowych oraz 110 uczniów 

oddziałów gimnazjalnych. Świadectwo z paskiem otrzymało w szkołach podstawowych 353 

uczniów, co stanowi 28,62% ogółu, zaś w gimnazjach 34 uczniów / 31,77% /. Czterech 

uczniów szkoły podstawowej nie uzyskało promocji do następnej klasy. 

W ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów w Gminy 

Godów” przyznano stypendia za wysokie osiągnięcia dla uzdolnionych uczniów.  Uroczystość 

wręczenia stypendiów za sukcesy naukowe, sportowe czy artystyczne odbyła się 28 sierpnia 

2019 r.  w Ośrodku Kultury w Godowie. 
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Stypendia Ilość 

Rodzaj Kwota w zł. 

ogółem naukowe artystyczne sportowe 

Rok szkolny 2018/2019 33 18 10 5 5.400 

 

W roku 2019 dla uprawnionych uczniów Szkoły Podstawowej im. Porucznika Pilota 

Franciszka Surmy w Gołkowicach – oddziały gimnazjalne zakupiono bilety miesięczne 

komunikacji publicznej na trasie Łaziska – Gołkowice – 16 uczniów. 

Ze względu na odległość od domu przekraczającą 3 km. dokonano zwrotu za bilety 

miesięczne dla 1 ucznia Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Skrzyszowie. 

W roku 2019 zorganizowano dowóz 12 uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Godów 

do Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śl. oraz 1 

ucznia do Przedszkola Specjalnego w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci 

Jastrzębie Zdrój oraz 1 uczennicy do Szkoły Podstawowej nr 22 Specjalna Jastrzębie Zdrój 

autobusem do przewozu osób niepełnosprawnych marki Mercedes Benz Sprinter. Zadanie to 

było realizowane za pomocą transportu własnego.  

Zawarto 14 umów indywidualnych z rodzicami, którzy dowozili dzieci we własnym zakresie 

prywatnym samochodem osobowym do wybranej placówki oświatowej. 
 

Finansowanie zadań oświatowych 
 

1. Plan na 2020 rok  

  
wydatki 
ogółem 

finansowanie wydatków 

subwencja dotacje i 
środki 

zewnętrzne 

dochody 
jednostki 

środki własne 
gminy 

szkoły 16.500.823 13.108.878 40.000 3.580 3.348.365 

przedszkola 7.341.081 1.040.638 515.883 1.069.241 4.715.319 

urząd gminy 8.010.469 0 1.401.962 0 6.608.507 

RAZEM 31.852.373 14.149.516 1.957.845 1.072.821 14.672.191 

z tego bieżące: 24.176.396  

W wydatkach majątkowych, budowa przedszkola w 

Gołkowicach to kwota: 6.817.725,- 
wydatki 
związane z 
zatrudnieniem  

 

21.501.813 

z tego: 
majątkowe 

7.675.977 

 

 



54 
 

2. Wykonanie za 2019 rok (w zł.) 

  
wydatki 
ogółem 

finansowanie wydatków 

subwencja dotacje i 
środki 

zewnętrzne 

dochody 
jednostki 

środki własne 
gminy 

szkoły 14.587.172 12.700.714 133.827 110.633 1.641.998 

przedszkola 6.002.076 1.187.557 493.393 677.428 3.643.698 

urząd gminy 3.335.511 0 1.088 0 3.334.423 

RAZEM 23.924.759 13.888.271 628.308 788.061 8.620.119 

z tego bieżące: 20.695.062  

W wydatkach majątkowych, budowa przedszkola w 

Gołkowicach to kwota: 3.077.537,-  
wydatki 
związane z 
zatrudnieniem  

 

18.302.975 

z tego: 
majątkowe 

3.229.697 

 

Wydatki związane z zatrudnieniem: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dodatek wiejski, 

świadczenia BHP, odpis na ZFŚS, szkolenia, badania lekarskie.  

XI. POMOC SPOŁECZNA  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godowie 

 

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Godowie stan zatrudnienia w roku 2019 

przedstawiał się następująco: 

 pracownicy socjalni - 5 

 pracownicy administracyjni (księgowe) - 2 

 pracownicy obsługujący dział świadczeń rodzinnych - 5 

 asystent rodziny - 1 

 kierownik – 1. 

Zakres zadań obejmował: pomoc społeczną, świadczenia rodzinne, świadczenia 

wychowawcze -program 500+, program „Dobry Start”, ustawę „Za Życiem”, zasiłki dla 

opiekunów, Kartę Dużej Rodziny, fundusz alimentacyjny, stypendia szkolne, pieczę zastępczą, 

ustalanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 

pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Pomocy Najbardziej Potrzebującym, obsługę Zespołu Interdyscyplinarnego. 
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Dane o korzystających z pomocy społecznej w gminie: 
 

 Liczba osób i rodzin korzystających ze świadczeń przyznawanych decyzją – 100. 
 Liczba osób i rodzin objętych wyłącznie pracą socjalną – 66. 
 Rodziny z dziećmi - 62 
 Rodziny emerytów i rencistów - 18 
 Liczba rodzin niepełnych - 22 
 Liczna jednoosobowych gospodarstw domowych – 48 

Powody przyznania pomocy 

Powód trudnej sytuacji życiowej 

Liczba rodzin 
Liczba osób 
w rodzinach Ogółem 

W tym: 
na wsi 

1 Ubóstwo 57 57 168 

2 Sieroctwo 0 0 0 

3 Bezdomność 0 0 0 

4 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 23 23 128 

W tym: 

Wielodzietność 
16 16 99 

5 Bezrobocie 36 36 100 

6 Niepełnosprawność 35 35 66 

7 Długotrwała lub ciężka choroba 34 34 62 

8 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-
wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego - ogółem 
53 53 195 

W tym: 

Rodziny niepełne 
28 28 87 

Rodziny wielodzietne 18 18 106 

9 Przemoc w rodzinie 2 2 7 

10 Potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi 0 0 0 

11 Alkoholizm 13 13 26 

12 Narkomania 1 1 1 

13 
Trudności w przystosowaniu do życia po 

zwolnieniu z zakładu karnego 
1 1 4 

14 
Trudności w integracji osób, które otrzymały 
status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub 

zezwolenie na pobyt czasowy 
0 0 0 

15 Zdarzenie losowe 5 5 18 

16 Sytuacja kryzysowa 1 1 1 

17 Klęska żywiołowa lub ekologiczna 0 0 0 
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Udzielone świadczenia: 
 
Zasiłki stałe (dotacja 100%)   13 osób – 139 świadczeń - 76 593 zł. 

Zasiłki okresowe (dotacja 100%)  11 osób – 52 świadczeń –  22.991 zł. 

Zasiłki celowe (zadania własne)   42 osoby -  70 zasiłków  -   44.502 zł.  

Zasiłki celowe  (zdarzenie losowe)     5 osób – 5 świadczeń       - 29.600 zł. 
 

Dożywianie (zadanie dotowane)         190 osób  – 83.500 zł. 
Zasiłki celowe - 56 osób – 85 świadczeń – 36.881 zł.  
Posiłki - 85 osób – 9.037 posiłków – 46.619 zł. 
 

Usługi opiekuńcze (zadania własne) 
3 osoby - 546 godzin usług - kwota wydatków po odliczeniu wpłat klientów wyniosła 5.685 zł.
   

Domy pomocy społecznej (zadania własne) 
2 osoby – 24 świadczeń   – 80.691 zł. 
 

Praca socjalna: 142 rodziny 
 

Decyzje odmowne:   6 osób  
Nie wydano żadnej decyzji odmawiającej przyznania świadczenia z powodu braku środków 
finansowych. 
 

Wynagrodzenie dla opiekuna za sprawowanie opieki (zadania zlecone) – 4 osoby 118 
świadczeń – 30.199 zł.  
 

Składka na ubezpieczenie zdrowotne – 251 składek 12.845 zł. 
Pomoc społeczna: 12 osób 120 składek - wydatkowano 6.131 zł. 
CIS:   19 osób   23 składki - wydatkowano 1.317 zł. 
Ubezpieczenie dzieci do czasu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego, niepodlegające 
obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu – nie realizowano. 
Składka na ubezpieczenie zdrowotne (Świadczenia rodzinne):  5 osób  - 7.162 zł. 
 

Składka na ubezpieczenie społeczne – świadczenia rodzinne 
56 osób   260.221 zł. 
 

Świadczenia rodzinne 
Zasiłki rodzinne 
215 rodzin 672.436 zł. 
Jednorazowe świadczenia z tytułu urodzenia dziecka (becikowe) 
81 osób 81.000 zł. 
Świadczenia pielęgnacyjne 
55 osób - 605 świadczeń  - 953.775 zł.  
Specjalny zasiłek opiekuńczy 
5 osób – 42 świadczeń – 25.422 zł. 
Zasiłek dla opiekuna 
8 osób – 77 świadczeń – 47.317 zł. 
Zasiłki pielęgnacyjne 
328 osób -  3505 świadczeń – 660.228 zł. 
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Świadczenia rodzicielskie 
65 osób -  399 świadczeń - 364.715 zł. 
 

Świadczenia wychowawcze 
1.712 rodzin - 22.145 świadczeń -  wydatkowano 11.072.784 zł. 
 

Świadczenie Dobry Start  
1.772 świadczenia – 544.500 zł.  
 

Fundusz Alimentacyjny 
34 osób  - 609 świadczeń – wydatkowano 242.610 zł.  
 

Dłużnicy alimentacyjni:  17 osób 
Kwota wyegzekwowana od dłużników - 87.631 zł.  (ok.36%)  
 

Karta Dużej Rodziny – 158 sztuk (109 tradycyjnych i 49 elektronicznych) 
 

Stypendia Szkolne (dotacja 80%):  14 osób – wydatkowano 4.722,32 zł.  
 

Program FEAD –  żywność dla najuboższej ludności Europy 
260 klientów – 10.212 kg. Opłata za transport żywności wyniosła 1.402 zł.  
 

Piecza zastępcza 

GOPS realizuje część zadań z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej                              

i ponosi odpłatność za udzielone przez powiat wodzisławski wsparcie dzieci z terenu naszej 

gminy, które wychowują się poza domem rodzinnym. Koszt świadczeń w roku 2019 wyniósł 

93.787 zł. Opłacano należności za pobyt: 8 dzieci w rodzinie zastępczej (spokrewnionej), 

5 dzieci w rodzinie zastępczej (niespokrewnionej) i 1 dziecko w placówce opiekuńczo-

wychowawczej. 

Niewydolność rodziny polegająca na niewłaściwym wywiązywaniu się z obowiązków 

rodzicielskich wobec małoletnich dzieci stale się pogłębia się, co wymaga podjęcia 

stosownych działań ze strony gminy – praca socjalna, asystent rodziny. W działania należy 

włączyć przede wszystkim oświatę, kuratorów, świetlice.  

Wydatki na zatrudnienie asystenta rodziny w roku 2019 wyniosły 58.517 zł. z tego 

18.126,zł. pochodziło z budżetu państwa, 40.391 zł. z budżetu gminy. 

Asystent pracował w roku 2019 z 16 rodzinami, w których wychowywało się 34 dzieci. 

 

Infrastruktura socjalna 

Gmina nie dysponuje infrastrukturą socjalną. Planuje się utworzenie mieszkania 

chronionego w 2020 roku – zalecenie pokontrolne. Potrzeby w tym zakresie są zaspokajane 

poprzez instytucje mieszczące się  w sąsiednich miastach i gminach. 
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Zespół interdyscyplinarny – przemoc w rodzinie 

Liczba OGÓŁEM sporządzonych Niebieskich Kart A w tym przez przedstawicieli podmiotów 

wszczynających procedurę 
16 

- jednostek organizacyjnych pomocy społecznej 0 

- Policji 15 

- gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych 0 

- oświaty 1 

- ochrony zdrowia 0 

Liczba sporządzonych Niebieskich Kart C przez Zespół Interdyscyplinarny/Grupę Roboczą 19 

Liczba sporządzonych Niebieskich Kart D przez Zespół Interdyscyplinarny/Grupę Roboczą 18 

Liczba zakończonych przez Zespół Interdyscyplinarny/Grupę Roboczą procedur "Niebieskie 

Karty", na skutek ustania przemocy w rodzinie i zrealizowania indywidualnego planu 

pomocy 

19 

 

Liczba zakończonych przez Zespół Interdyscyplinarny/Grupę Roboczą procedur "Niebieskie 

Karty", na skutek rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania działań 
2 

Liczba przekazanych przez Zespół Interdyscyplinarny/Grupę Roboczą zawiadomień do 

organów ścigania (Policji, Prokuratury) o popełnieniu przestępstwa w związku z użyciem 

przemocy w rodzinie 

1 

 
Środki przeznaczone na funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego w roku 2019 wyniosły 
900 zł. 
 
Inne zadania realizowane przez GOPS: 

 pośrednictwo w przekazywaniu darów (meble, odzież, sprzęt AGD)  

 organizacja „Mikołajek” gminnych i powiatowych. 

 współpraca ze stowarzyszeniami i fundacjami. 

 organizacja spotkania z okazji Świąt Bożego Narodzenia. 

 współpraca ze Świetlicą Profilaktyczno-Wychowawczą w Krostoszowicach. 

 współpraca z Centrum Integracji Społecznej w Godowie. 

 
Nadal wśród głównych problemów, z którymi część społeczeństwa wyraźnie sobie nie 

radzi należy wymienić przede wszystkim nadużywanie alkoholu i innych substancji 

odurzających, przemoc w rodzinie, bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i 

prowadzeniu gospodarstwa domowego, długotrwała choroba oraz niepełnosprawność.   

Nasilający się jest problem zaspokojenia potrzeb bytowych ludzi starszych, 

schorowanych i wymagających opieki osób drugich. Tej kategorii osób wydawane są 

sukcesywnie tzw. „koperty życia”. W miarę potrzeb są obejmowani pomocą w postaci usług 

opiekuńczych bądź kierowani do placówek zapewniających opiekę całodobowo (Domy 

Pomocy Społecznej, Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze itp.).  
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XII. ŚWIETLICA PROFILAKTYCZNO – WYCHOWAWCZA 

W KROSTOSZOWICACH  
 

Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza w Krostoszowicach wraz z Filią w Łaziskach jest 

placówką wsparcia dziennego, której organem prowadzącym jest Gmina Godów. Placówka 

funkcjonuje w oparciu o ustawę z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej. Świetlica prowadzona jest w formie opiekuńczej i zapewnia dziecku opiekę 

i wychowanie, pomoc w nauce, pomoc  w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych 

i osobistych, pomoc socjalną przez zapewnienie wychowankom jednego posiłku w formie 

podwieczorku, organizowanie czasu wolnego, rozwój zainteresowań i zdolności dziecka, 

organizowanie zabaw, zajęć sportowych, wycieczek. W świetlicy organizowane są zajęcia 

terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne, realizuje ponadto terapię pedagogiczną, 

arteterapię i socjoterapię. 

W grudniu 2019 roku w ramach projektu "Nasz nowy dom" została utworzona kolejna filia 

Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej w Krostoszowicach. Placówka mieści się w Szkole 

Podstawowej w Skrzyszowie. Projekt „Nasz nowy dom” realizowany jest w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020, 

Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi 

społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.4. Rozwój usług społecznych - wsparcie działań 

wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie. 

Głównym celem projektu jest ograniczenie problemu zagrożenia ubóstwem 

i wykluczeniem społecznym wśród 24 osób niepełnosprawnych (12 K i 12 M) oraz 15 dzieci 

i młodzieży (8 K i 7 M) z terenu objętego Lokalną Strategią Rozwoju (LGD Morawskie Wrota) 

poprzez zapewnienie świadczenia usług terapeutycznych w formie mieszkania 

wspomaganego oraz usług wsparcia dziennego w świetlicy profilaktyczno - wychowawczej na 

terenie Gminy Godów w okresie do IX 2020 r. 

W 2019 roku zapisanych na zajęcia świetlicowe było łącznie 95 dzieci. W związku z dużą 

ilością dzieci zajęcia odbywały się z podziałem na grupy.  

Dzieci chętnie korzystały z oferty świetlicowej także w czasie wolnym od nauki szkolnej. 

W trakcie ferii, oprócz zajęć kulinarnych, plastycznych i sportowych, dzieci uczestniczyły 

w wycieczce na krytą pływalnię „Nautica” w Gorzycach. Dzięki współpracy  

z Gminną Biblioteką Publiczną w Godowie – Filia w Krostoszowicach, dzieci uczestniczyły 

w atrakcyjnych i interdyscyplinarnych zajęciach czytelniczych. W zależności od pogody 

organizowano spacery po okolicy, wyjścia plenerowe na plac zabaw, boisko.  

Budżet Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej w całości pokrywany jest ze środków 

określonych w art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych.  

Łączne wydatki poniesione na funkcjonowanie Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej 

w Krostoszowicach w 2019 roku to 167.476,84 zł.  
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Ponadto w ramach projektu „Nasz nowy dom” wykorzystano środki w wysokości 

87.306,51 zł. Ogółem kwota wydatków: 254.783,35 zł.  

Zatrudnienie w placówce na dzień 31.12.2019r. przedstawiało się następująco: 

 kierownik placówki - 1 etat, 

 wychowawca Łaziska - 5/8 etatu 

 wychowawca Krostoszowice - 5/8 etatu. 

 w ramach projektu - wychowawca w Skrzyszowie - 5/8 etatu, 

XIII. OCHRONA ZDROWIA I DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH  
 

Ochronę zdrowia na terenie Gminy Godów zapewniają 4 niepubliczne zakłady opieki 

zdrowotnej, 6 niepublicznych gabinetów stomatologicznych, 2 apteki oraz 6 punktów 

aptecznych.  

Przy realizacji zadań podejmowano działania w zakresie zapewnienia dostępności budynków 

gminnych w ramach przebudowy i termomodernizacji obiektów gminnych. 

Uchwałą nr X/60/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. Rada Gminy Godów udzieliła 

Wojewódzkiemu Szpitalowi Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim 

dotacji celowej w wysokości 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup cieplarki laboratoryjnej. 

Gmina Godów wspólnie z firmą Geneva Trust Polska sp. z o.o. zorganizowała 6 akcji bezpłatnych 

badań mammograficznych dla kobiet w wieku 50 – 69 lat. Badania wykonywane były w mobilnej 

pracowni mammograficznej, przy budynku urzędu.  

W ramach Programu Polityki Zdrowotnej Gminy Godów na lata 2017 – 2021 zrealizowano  

zadanie „Kompleksowa rehabilitacja i terapia dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy 

Godów” (więcej na stronie 38-39).  

XIV. KULTURA 

1. Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie 
 

W skład Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie wchodzą: Ośrodek 

Kultury w Gołkowicach, Ośrodek Kultury w Godowie, Ośrodek Kultury w  Skrzyszowie, 

Ośrodek Kultury w Skrbeńsku oraz Świetlica w  Podbuczu. W związku z termomodernizacją 

budynków kultury, wznowiona została ich działalność, i tak   

 Ośrodek Kultury w Godowie  z dniem  4 czerwca 2019 r. ,  

 Ośrodek Kultury w Skrbeńsku z dniem 11 czerwca 2019. 

Na czas termomodernizacji budynków zajęcia oraz pracownie artystyczne remontowanych 

ośrodków zostały przeniesione do Ośrodka w Gołkowicach oraz do Świetlicy w  Podbuczu.   

GCKSiT prowadzi 9 zespołów śpiewaczych oraz orkiestrę: 

 Zespół Familijo ze Skrzyszowa 

 Chór Absolwent ze Skrzyszowa 
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 Zespół SPOKOBAKI ze Skrzyszowa 

 Zespół Kalina z Łazisk 

 Zespół Gospodynki z Krostoszowic 

 Zespół Ballada z Godowa 

 Chór Echo z Gołkowic 

 Zespół Podbuczanki z Podbucza 

 Gminna Orkiestra Dęta z Gołkowic 
 

Ośrodek Kultury w Skrzyszowie: 

Zajęcia stałe: 

1. Warsztaty ceramiczne dla dzieci  i dorosłych  

2. Nauka gry na instrumentach  

3. Taniec nowoczesny dla dzieci  RYTMIX Zumba Fitness   

4. Rozgrywki Skata   - Klub Skatowy  

Zespoły i organizacje działające przy Ośrodku Kultury: 

1. Zespół Familijo  

2. Zespół SPOKOBABKI  

3. Chór Absolwent  

4. Koło Gospodyń Wiejskich Związek Emerytów i Rencistów  

5. Stowarzyszenie Hodowców i Miłośników Koni ,,Mustang”  

6. Stowarzyszenie Hodowców Drobnego Inwentarza, Ptactwa Ozdobnego i Egzotyki  

W Ośrodku działa  pracownia komputerowa. Tygodniowo z oferty  stałej korzysta około 400 

osób. Ośrodek organizuje wyjazdy do teatru i operetki. W ciągu całego roku w Ośrodku 

odbyło się ponad 200 spotkań (nie licząc zajęć stałych i imprez gospodarczych), na co 

składają się: imprezy kulturalne, zajęcia  dla dzieci i młodzieży, wystawy, zebrania, turnieje, 

konkursy, zajęcia wakacyjne.  

Imprezy zasługujące  na wyróżnienie:  Festyn ziemniaczany, festyn dla dzieci. 
 

Ośrodek Kultury w Gołkowicach: 

Zajęcia stałe: 

1. Zespół taneczny dla dzieci  ISKIERKI  

2. Zespół taneczny dla dzieci  ANAVA  

3. Zespół teatralny  dla dzieci  TEATR NASZEJ WYOBRAŹNI  

4. Zajęcia plastyczne dla dzieci 

5. Rozgrywki Skata - Klub Skatowy  

6. Zajęcia Fitness                          

Zespoły i organizacje działające przy Ośrodku Kultury: 

1. Chór Echo  

2. Gminna Orkiestra Dęta  

3. Sekcja Grupa Motocyklowa ,,Mroczne Duchy”  

4. Koło Gospodyń Wiejskich  

5. Związek Emerytów i Rencistów Koło Emerytów Rencistów i Inwalidów  
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6. Koło Turystyki Rowerowej  

W Ośrodku działa  pracownia komputerowa. Ośrodek prowadzi Punkt Informacji 

Turystycznej. W Ośrodku działa Punkt Sprzedaży (wydawnictwa związane z regionem). 

Tygodniowo z oferty  stałej korzysta około 300 osób. W ciągu całego roku w Ośrodku odbyło 

się ponad 200 spotkań (nie licząc zajęć stałych i imprez gospodarczych), na co składają się: 

imprezy kulturalne, zajęcia  dla dzieci i młodzieży, wystawy, zebrania, turnieje, konkursy, 

zajęcia wakacyjne. 

Imprezy zasługujące  na wyróżnienie: spektakle Teatru Naszej Wyobraźni, Rodzinny Rajd 

Rowerowy, wystawa Wielkanocna, Spotkanie Opłatkowe, wyjazd do Bier, Jarmark 

Bożonarodzeniowy, II konkurs Gwary Śląskiej imienia Eugeniusza Tomasa. 
 

Ośrodek Kultury w Godowie ( od 4 czerwca 2019 roku): 

Zajęcia stałe: 

1. Warsztaty Kreatywne ,,Art – Pompownia”  

2. Zajęcia Fitness    

Zespoły i organizacje działające przy Ośrodku Kultury:  

1. Zespół Ballada  

2.  Koło Gospodyń Wiejskich  

3. Ośrodek ma pod swoją opieką zespół ,,Kalina” z Łazisk oraz zespół ,,Gospodynki” 

z Krostoszowic.  

Tygodniowo z oferty  stałej korzysta około 150 osób. W ciągu tygodnia w Ośrodku są 

rozgrywane mecze tenisa stołowego. W ciągu całego roku w Ośrodku odbyło się ponad  40 

spotkań (nie licząc zajęć stałych i imprez gospodarczych), na co składają się: imprezy 

kulturalne, zajęcia  dla dzieci i młodzieży, wystawy, zebrania, turnieje, konkursy, zajęcia 

wakacyjne. 

Imprezy zasługujące  na wyróżnienie :  Dni Gminy Godów, obchody 100 rocznicy wybuchu 

I Powstania Śląskiego, wystawa fotografii Radima Gabrysz. 
 

Ośrodek Kultury w Skrbeńsku ( od 11 czerwca 2019 roku): 

Zajęcia stałe: 

1. Zespół taneczny dla dzieci  ANAVA 

2. Zajęcia plastyczne  dla dzieci  

Zespoły i organizacje działające przy Ośrodku Kultury:  

1. Zespół ,, Melodia”  

2. Koło Gospodyń Wiejskich  

W Ośrodku działa  pracownia komputerowa. Tygodniowo z oferty  stałej korzysta około 80 

osób. W ciągu całego roku w Ośrodku odbyło się ponad 30 spotkań (nie licząc zajęć stałych i 

imprez gospodarczych), na co składają się: imprezy kulturalne, zajęcia  dla dzieci i młodzieży, 

wystawy, zebrania, turnieje, konkursy, zajęcia wakacyjne. 

Podbucze – Świetlica 

Przy świetlicy działa zespół Podbuczanki, dla mieszkańców dostępne jest stanowisko 

komputerowe. Świetlica czynna jest 3 dni w tygodniu.  Prowadzi zajęcia świetlicowe dla 
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dzieci (gry, zabawy, zajęcia plastyczne). Od 2018 roku działa tutaj grupa ,,Fajne Babeczki” 

(KGW). Tygodniowo z oferty  stałej korzysta około 40 osób.  W ciągu całego roku w Ośrodku 

odbyło się ponad 60 spotkań (na co składają się: imprezy kulturalne, zajęcia  dla dzieci 

i młodzieży, wystawy, zebrania, turnieje, konkursy, zajęcia wakacyjne. 

Imprezy zasługujące  na wyróżnienie:  rodzinny festyn plenerowy. 

 

Pozostałe działania GCKSIT:  

 GCKSIT jest  wydawcą gazetki ,,Jesteśmy”. Wydano 12 numerów, 

 wydanie książki ,,Krajobrazy znad granicy”, 

 udział w imprezie plenerowej w Wodzisławiu Śl. Transgraniczny Festiwal Kultury, 

 organizacja wizyty Pierwszej Damy oraz rewizyta w Warszawie, 

 organizacja obchodów 100- lecia I Powstania Śląskiego, 

 organizacja dożynek gminnych Krostoszowice-Podbucze, 

 współorganizacja Dni Godowa, 

 realizacja projektu w ramach LGD ,,Morawskie Wrota” ,,Jest w orkiestrach dętych 

jakaś siła”, 

 współorganizacja Biegów po zdrowie z Gminą Godów – 7 spotkań, 

 pomoc w organizacji ,,Śląskiego Etapowego Maratonu Pokoju- 7 spotkań, 

 pomoc w organizacji Krostoszowickich Kilometrów Niepodległości 11 listopada. 

 organizacja 18 spotkań sportowo-rekreacyjnych w ramach Gminnej Rady Sportu. 

 

Zatrudnienie  w GCKSiT w Godowie wynosi razem 12,5 etatu - 15 osób, w tym: 

 Ośrodek Kultury Godów 

 6 osób    -  5,5 etatu 

 4 umowy zlecenia 

 Ośrodek Kultury Gołkowice 

 4 osoby  - 3 etaty 

 4 umowy zlecenia 

 Ośrodek Kultury Skrzyszów 

 3 osoby  -  2,25 etatu 

 7 umów zlecenia 

 Ośrodek Kultury Skrbeńsko 

 2 osób  - 1 etat 

 2 umowy zlecenia 

 Świetlica Podbucze 

 2 osoby -  0,75 etatu 

 1 umowa zlecenia 

 

Łączny budżet GCKSIT roku 2019 wyniósł: 1.305 056,54 zł (przychody ogółem). 

Otrzymane łącznie środki z budżetu gminy w roku 2019: 1.015 000,00 (dotacja). 
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Środki wypracowane w roku 2019 bez pozyskanych w związku z realizacją projektów: 

236 315,63 zł (przychody z wynajmów, organizacja imprez, opłaty za reklamy, opłaty za 

zajęcia dla dzieci i dorosłych, refaktury, darowizny, odsetki bankowe, punkty sprzedaży). 

Środki pozyskane w roku 2019 w związku z realizacją projektów: 53.740,91 zł projekty UE 

i LGD.    

 

2. Gminna Biblioteka Publiczna w Godowie  
 

Gminna Biblioteka Publiczna w Godowie, rozwija i zaspokaja potrzeby czytelnicze, 

edukacyjne, informacyjne i kulturalne społeczności oraz uczestniczy w upowszechnianiu 

wiedzy i kultury. Większość zadań realizowanych jest w siedzibie głównej w Godowie, 

w której znajduje się czytelnia, wypożyczalnia dla dzieci i dorosłych, pomieszczenia 

warsztatowe oraz biurowe.  

Poza siedzibą główną na terenie gminy funkcjonuje 5 filii: w Gołkowicach, w Skrzyszowie, 

w Skrbeńsku, w Krostoszowicach oraz w Łaziskach.   

W 2019 roku swoją działalność wznowiła Filia nr 3 w Skrbeńsku, mieszcząca się 

w Ośrodku Kultury. Powierzchnia placówki minimalnie się zwiększyła i wynosi 32,39 m2. 

W ramach modernizacji, cały obiekt został przystosowany dla osób ze szczególnymi 

potrzebami.  

Księgozbiór 

Na dzień 31.12.2019 r. placówka posiadała księgozbiór wydawnictw drukowanych liczący 

71 098 wol. o wartości 901 690,11 zł. W 2019 r. wprowadzono do inwentarza 2 411 książek 

za 50 653,41 zł. Z własnych  środków zakupiono 1 500 nowości wydawniczych  o wartości 

31 153,41 zł. Dzięki dotacji z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa księgozbiór 

wzbogacił się o 911 książek o różnorodnej tematyce za 19 500 zł.  Dary książkowe osób 

prywatnych i lokalnych instytucji uatrakcyjniły ofertę biblioteki o 394 wol.  o wartości 

6 165,27 zł.  

Obok zbiorów drukowanych biblioteka udostępnia 299 egz. zbiorów specjalnych. 

W okresie sprawozdawczym zakupiono 25 audiobooków o wartości 500,00 zł.  

W 2019 r. do działu dziecięcego zakupiono rekordowo, bo aż 903 publikacje.  

W przeliczeniu na 100 mieszkańców zakupiono 17,7 nowości książkowych i jest to 

powyżej średniej krajowej.  

Podstawą gromadzenia czasopism w ubiegłym roku była tradycyjna prenumerata, która 

obejmowała 29 tytuły. Tradycyjnie prenumerowano głównie miesięczniki (Twój Styl, National 

Geographic, Zwierciadło, Sens) i tygodniki społeczno-polityczne (Angora, Newsweek, Nowiny 

Wodzisławskie). Prenumerowano również czasopisma bibliotekarskie - Biblioteka Publiczna i 

Świetlicę w Szkole. Poza prenumeratą, biblioteka otrzymuje bezpłatnie: miesięcznik Śląsk 

oraz informator samorządowy Gminy Godów Jesteśmy.  
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W 2019 r. ogólna liczba zarejestrowanych czytelników wyniosła 2 636 -  to więcej o 91 

użytkowników w zestawieniu z rokiem poprzednim. 

 Liczba czytelników Liczba odwiedzin Liczba wypożyczeń 

Gminna Biblioteka Publiczna w 

Godowie 

1166 9285 20710 

Filia nr 1 w Gołkowicach 278 1717 4131 

Filia nr 2 w Skrzyszowie 516 4299 10072 

Filia nr 3 w Skrbeńsku 197 1019 1962 

Filia nr 4 w Krostoszowicach 197 1434 3276 

Filia nr 5 w Łaziskach 282 3302 4951 

RAZEM: 2636 21056 45102 

 

Średni wskaźnik udostępnień w przeliczeniu na 100 mieszkańców wyniósł 339, natomiast 

każdy czytelnik statystycznie wypożyczył 17 książek.  

 Gminna Biblioteka Publiczna podejmowała liczne inicjatywy i w 2019 roku zorganizowała 

prawie 128 przedsięwzięć promujących i upowszechniających czytelnictwo i biblioteki dla 

niespełna 2000 uczestników. Organizowano wernisaże malarstwa, wystawy fotografii, 

spotkania z ciekawymi ludźmi – podróżnikami, pisarzami itd., wykłady, konkursy, wieczory 

autorskie, zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy dydaktycznych. Biblioteka 

aktywnie włączała się w ogólnopolskie akcje i święta czytelnicze. 

Poza działaniami typowymi dla wspierania rozwoju czytelnictwa  biblioteka włączyła się 

do Świątecznej Akcji – dla małych walecznych na Jastrzębskim OIOMI-e, której celem była 

pomoc rzeczowa (pieluchy, kosmetyki, odzież, zabawki) dla dzieci hospitalizowanych w 

Szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju.  

Na terenie biblioteki wyznaczone zostało miejsce, w którym czytelnicy zostawiali 

świąteczne upominki dla potrzebujących dzieci. Akcja spotkała się z olbrzymim 

zainteresowaniem wśród odwiedzających. Hojność darczyńców przekroczyła oczekiwania. 

 

Zatrudnienie w GBP w 2019 roku wynosiło 14 osób w wymiarze 8,925 etatu. Została zawarta 

1 umowa zlecenie na prace porządkowe i czyszczenie księgozbioru w filii nr 2 w Skrzyszowie 

po przeprowadzonym skontrum. 

 

Przychody w 2019 roku ogółem w wysokości 569 892,27 zł, w tym: 

1. Budżet – 550 142,63 zł: 

- otrzymane łącznie środki z budżetu gminy w roku 2019 / dotacje  -  526 000,00 zł; 

- środki pozyskane w związku z realizacją projektów „Zakup nowości wydawniczych do 

bibliotek publicznych” w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” 

Priorytet 1 –  20 000,00 zł; 
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- środki wypracowane bez pozyskanych w związku z realizacją projektów -  4 142,63 zł 

(darowizny czytelników, zwrot kosztów druku, ksero, karty biblioteczne, koszty 

upomnień, odsetki bankowe); 

2. Pozyskane środki rzeczowe – 19 749,64 zł (6 165,27 zł – książki, 2 740,92 zł – sprzęt w 

ramach projektu „Kodowanie w bibliotece – II edycja”, wyposażenie Filii nr 3 w 

Skrbeńsku – 10 843,45 zł); 

 

Wydatki wyniosły 549 176,41 zł.  

XV. TURYSTYKA I SPORT. STYPENDIA ,NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 
 

1. Punkt Informacji Turystycznej  

 
Punkt Informacji Turystycznej znajdujący się w Ośrodku Kultury w Gołkowicach działa od 

1 sierpnia 2011 r. Liczba turystów odwiedzających punkt nie jest stała, wynika to 

z sezonowości atrakcji turystycznych dostępnych w okolicy.   

Oddany do użytku w drugiej połowie 2018 roku Żelazny Szlak rowerowy jest bez wątpienia 

najatrakcyjniejszym obecnie miejscem w naszej gminie. Nie bez znaczenia jest fakt, że 

przebiega on przez dwa kraje, przez co w Punkcie Informacji Turystycznej przybywa turystów 

zza granicy, którzy pytają o materiały promocyjne oraz informacyjne zarówno z gminy 

Godów, ale także z obszarów z nią sąsiadujących. 
 

2. Kluby sportowe  
 

Rada Gminy Godów uchwałą nr VIII/55/11 z dnia 6 czerwca 2011 r. określiła warunki i tryb 

wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Godów. 

Na podstawie zapisów art. 28 ustawy o sporcie oraz w/w uchwały przyznano klubom 

sportowym działającym na terenie Gminy Godów, niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, 

dotacje celowe na wsparcie realizacji projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy 

Godów, w określonych poniżej kwotach, następującym klubom sportowym:  

1) KS – 27 Gołkowice ul. Wyzwolenia 22, 44-341 Gołkowice - 30.000,00 zł; 

2) Ludowy Klub Sportowy Skrbeńsko ul. Zielona 25, 44-341 Skrbeńsko - 19.000,00 zł;  

3) Ludowy Klub Sportowy „OLZA” Godów ul. 1 Maja 49, 44-340 Godów - 26.000,00 zł;  

4) Ludowy Klub Sportowy „GWIAZDA” Skrzyszów ul. 1 Maja, 44-348 Skrzyszów - 49.000,00 

zł; 

5) Ludowy Klub Sportowy „POLONIA” Łaziska ul. Powstańców Śl. 97, 44-340 Łaziska - 

36.000,00 zł;  

6) Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu Wsi Krostoszowice INTER 

Krostoszowice ul. G. Morcinka 2, 44-348 Krostoszowice - 32.000,00 zł; 

7) Uczniowski Klub Sportowy "Diament" ul. 1 Maja 93, 44-340 Godów - 15.000,00 zł; 
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8) Uczniowski Klub Sportowy Szkółka Piłkarska „WINNERS" ul. 1 Maja 25, 44-341 Gołkowice 

- 35.000,00 zł; 

Z klubami sportowymi podpisane zostały umowy na wsparcie projektów z zakresu rozwoju 

sportu na terenie Gminy określające szczegółowo zakres i tryb realizacji poszczególnych 

zadań. 

Kluby sportowe otrzymaną dotacje przeznaczały  na: 

2) realizację programów szkolenia sportowego; 

3) zakup sprzętu sportowego, strojów sportowych dla zawodników lub ulepszenie                           

i modernizację posiadanego sprzętu sportowego;  

4) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych w określonej dyscyplinie 

sportowej lub uczestnictwa w tych zawodach;  

5) pokrycie kosztów poprawy stanu technicznego bazy sportowej oraz kosztów utrzymania 

obiektów sportowych;  

6) sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej;  

7) organizację imprez sportowych na terenie Gminy Godów. 

 

3. Gminna Rada Sportu  

 
Gminna Rada Sportu (GRS) realizuje zadania związane z promocją sportu i kultury 

fizycznej na terenie Gminy Godów poprzez organizację imprez i zawodów sportowo – 

rekreacyjnych.  Zarządzeniem Wójta Gminy Godów nr 0050.210.2018 z dnia 17 grudnia 2018 

r. określono zasady powoływania członków Gminnej Rady Sportu w Godowie oraz regulamin 

jej działania.  Skład Gminnej Rady Sportu na kadencję w latach 2018-2023  powołano 

zarządzeniem Wójta Gminy Godów nr 0050.23.2019 z dnia 19 lutego 2019 r. 

 

Imprezy zorganizowane przez GRS w 2019 r. 

 Gminny Turniej Skata dla dorosłych 9.02.2019 r. - ok 40 uczestników 

 Gminny Halowy Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt 4.04.2019 r. - ok 45 zawodników 

 Gminny Halowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców 5.04.2019 r. - ok 45 zawodników 

 Bieg Wielkanocny 14.04.2019 r. - ok 120 uczestników 

 Biegi Między Pomnikami Powstańców Śl. 17.05.2019 r. - ok 200 uczestników 

 Pogranicze na sportowo ( projekt Synergia) Mecz o Puchar Wójta Gminy Godów - 

24.05.2019 r. ok 25 uczestników 

 Zawody lekkoatletyczne PL - CZ 6.06.2019 r. - ok 120 uczestników  

 Gminny Turniej Piłki Nożnej Seniorzy 20.07.2019 r. - ok 70 uczestników 

 Gminny Turniej Piłki Siatkowej 10.08.2019 r. - ok 20 zawodników 

  Mini Turniej Piłki Nożnej 17.09.2019 r. - ok 70 uczestników 

 Impreza sportowa dla dzieci z klas I-III (projekt "Synergia") 20.09.2019 r. - ok 30 

uczestników 

 Gminny Turniej Piłki Nożnej Oldboye 13.10.2019 r. - ok 50 uczestników  

 Gminny Turniej Szachowy 16,17. 10. 2019 r. - ok 33 uczestników 
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 Zawody Nordic Walking 11.11.2019 r. - ok 200 uczestników 

 Gminny Turniej Badmintona 24,25.10.2019 r. -72 uczestników 

 Tenis stołowy 17,18. 12. 2019 - ok 72 uczestników.  

 

Dodatkowo GRS była organizatorem/współorganizatorem imprez o charakterze otwartym 

dla wszystkich mieszkańców gminy oraz gmin ościennych takich jak np. Wielkanocna 

Dziesiątka, Czekoladowe Kolce, Śląski Maraton Etapowy, Krostoszowickie Kilometry 

Niepodległości imprezy w ramach cyklu "Bieg po zdrowie z Gminą Godów" (od kwietnia do 

października) w których udział wzięło ponad 400 uczestników. Szacunkowo łącznie we 

wszystkich sportowych imprezach organizowanych i współorganizowanych przez GRS w 2019 

r. udział wzięło ok 2000 uczestników. 

 

Wydatki związane z organizacją imprez sportowych ponoszone były głównie na zakup 

niezbędnego sprzętu sportowego, nagród i artykułów spożywczych, a także na 

wynagrodzenia za świadczenie usług transportowych, opieki medycznej oraz sędziowania.  

Łącznie na działalność Gminnej Rady Sportu w Godowie w 2019 roku wydatkowano kwotę 

53 880,53 zł. 

4. Stypendia sportowe, nagrody i wyróżnienia 
 

Rada Gminy Godów uchwałą nr XVIII/134/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r. przyjęła 

Regulamin określający szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje 

i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięcie 

wysokich wyników sportowych.  

Zgodnie z Regulaminem stypendia sportowe oraz nagrody i wyróżnienia mogą być 

przyznawane osobom fizycznym, które są mieszkańcami Gminy Godów i osiągnęły wysokie 

wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym oraz 

spełniają łącznie dodatkowe warunki określone w uchwale Rady Gminy.  

Kandydaci, którzy spełniali warunki przyjęte w regulaminie mogli otrzymać stypendium 

w wysokości do 200 zł brutto miesięcznie. 

W roku 2019 Wójt Gminy Godów przyznał nagrody indywidualne za osiągnięcia w dziedzinie 

sportu dla trzech osób w łącznej kwocie 1.100,00 zł. Przekazane nagrody obejmowały 

osiągnięcie wysokich wyników sportowych w następujących dyscyplinach sportowych: 

 taniec; 

 sporty walki – Karate Kyokushin; 

 sporty walki – Judo, Ju -Jitsu.  

 

Stypendia sportowe nie zostały przyznane ze względu na brak wniosków. 
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XVI. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 

1. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe 
 

Zagrożenie powodziowe na terenie Gminy Godów wynika z ukształtowania 

geograficznego i hydrologicznego terenu. W dniu 23 maja 2019 r. na terenie Gminy Godów 

odnotowano dość wysoki stopień zagrożenia. Wylała Olza oraz nieznacznie Piotrówka, woda 

zalała min. drogę na ul. Granicznej w Godowie. Wody powodziowe objęły zasięgiem pola 

i tereny niezamieszkałe. Nie odnotowano zgłoszeń mieszkańców. W godzinach wieczornych 

tego dnia poziom wód powodziowych zaczął opadać. W związku z tym nie było potrzeby 

wprowadzania stanu pogotowia przeciwpowodziowego. 

Główne działania podejmowane przez urząd w ostatnich latach, mające na celu poprawę 

bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Godów w związku z zagrożeniem powodziowym to 

zakaz zabudowy na terenach, które zakwalifikowane zostały jako zalewowe w planie 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Godów. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się 

zabudowę pod warunkiem niewykonywania podpiwniczenia.  

Urząd Gminy Godów wyposażony jest w system sterowania syrenami alarmowymi na 

terenie gminy. Pozwala to na ogłoszenie alarmu w przypadku zagrożenia (w tym 

powodziowego). Dostępna jest strona internetowa o tematyce zarządzania kryzysowego.  

W dniu 08.05.2019 r. odbył się przegląd przeciwpowodziowy z udziałem przedstawicieli 

Wód Polskich oraz Starostwa Powiatowego. W ramach przeglądu przeprowadzono wizję 

lokalną Leśnicy na wysokości miejscowości Podbucze – Łaziska, wzdłuż ul. Dębowej. 

Stwierdzono, że wysoki stan wód na rzece Leśnica może przyczynić się do dalszego podmycia 

lewego brzegu, co bezpośrednio zagrozi bezpieczeństwu mieszkańców. Przepływająca przez 

teren Gminy Godów rzeka Leśnica, na wysokości miejscowości Podbucze – Łaziska – Godów 

meandruje i sukcesywnie podmywa lewostronny brzeg. Z uwagi na fakt, że brzeg ten jest 

bardzo wysoki, co jakiś czas skarpa obrywa się, następuje osuwanie gruntu i obniżanie 

terenu. Osuwanie gruntu niebezpiecznie kieruje się w stronę przebiegającej na tym obszarze 

drogi łączącej miejscowości Podbucze – Godów. Na dzień dzisiejszy osuwisko zagraża już 

bezpośrednio drodze, a co za tym idzie bezpieczeństwu ruchu drogowego i mieszkańców 

gminy. Pisma w tej sprawie zostały już skierowane m.in. do Wód Polskich. Osuwisko 

zagrażające bezpośrednio drodze zostało oznakowane i doraźnie zabezpieczone. W trakcie 

realizacji są działania planistyczne mające na celu wzmocnienie skarpy brzegowej Leśnicy.  

Poza tym nie stwierdzono poważniejszych usterek ani uszkodzeń istniejących 

zabezpieczeń przeciwpowodziowych.  

Jednostki OSP wyposażone są w sprzęt, który może zostać wykorzystany podczas walki 

z powodzią. W przypadku wystąpienia na terenie gminy zagrożeń dużych rozmiarów, takich 

jak zdarzenia o charakterze klęski żywiołowej, które wymagają wsparcia spoza terenu gminy, 

gmina ma prawo do korzystania z zasobów, materiałów i sprzętu znajdującego się w 

powiatowym magazynie zarządzania kryzysowego. Część sprzętu będącego na stanie 

magazynu wykorzystywana jest przez straż pożarną w Wodzisławiu Śląskim. 
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Inwestor Povodi Odry planuje budowę wału przeciwpowodziowego na terenie Republiki 

czeskiej na rzece Piotrówka „Petrovice w Karvinie, dzielnica Zavada, km 2.000-4.600". 

Odpowiadający teren planowanej lokalizacji wału, po stronie polskiej obejmuje część sołectw 

Gołkowice i Godów. Obecnie w czasie średniej wielkości powodzi teren ten jest regularnie 

zalewany. Planowana lokalizacja wału – w sytuacji wylania wód rzeki Piotrówka – spowoduje 

w konsekwencji spiętrzenie wody od strony odwodnej i tym samym wzrost poziomu wód 

powodziowych po stronie polskiej. Gmina stoi na stanowisku, że usytuowanie wału we 

wskazanym miejscu zwiększy zakres terenu zalewowego w sołectwach Gołkowice i Godów. W 

sprawie prowadzona jest korespondencja z GDOŚ – Departamentem Ocen Oddziaływania na 

Środowisko  w Warszawie. 

Ponadto uczestniczono w spotkaniu roboczym delegacji polskiej w siedzibie Generalnej 

Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, które odbyło się dniu 18 stycznia 2019 r. oraz 

w konsultacjach transgranicznych w formie spotkania ekspertów, które odbyły się w dniu 29 

stycznia 2019 r. w Ministerstwie Ochrony Środowiska Republiki Czeskiej. W ramach konsultacji 

transgranicznych negocjowano zapisy do projektu ostatecznej opinii wydawanej przez 

Ministerstwo Środowiska Republiki Czeskiej.  

2. Zabezpieczenie przeciwpożarowe 

 

Na terenie Gminy Godów obserwuje się przeciętny stopień zagrożenia pożarowego.  

Do głównych przyczyn powstawania pożarów należy zaliczyć: nieostrożność osób, awarie 

techniczne urządzeń elektrycznych i gazowych, zapalenie sadzy kominowej, celowe 

podpalenia, zapłony wywołane siłami natury np. od uderzeń piorunem, długotrwałe susze 

(szczególnie w okresach letnich) oraz wypalanie traw i ściernisk wiosną i jesienią. 

W roku  2019 odnotowano wzrost liczy pożarów sadzy kominowej.  

Jednym z typowych zagrożeń pożarowych na terenie gminy jest wypalanie traw. Od wielu lat, 

przełom zimy i wiosny to okresy, w których wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk 

i nieużytków spowodowanych ich wypalaniem. Pożary nieużytków, z uwagi na ich charakter 

i zazwyczaj duże rozmiary, angażują znaczną liczbę sił i środków straży pożarnych.  
  

3. Działalność Ochotniczych Straży Pożarnych 

 

W gminie działają cztery jednostki OSP (trzy jednostki OSP typu S-1 i jedna typu S-2) – 

w Godowie, Gołkowicach, Łaziskach (S-2) i Skrzyszowie, z czego jednostki w Gołkowicach, 

Łaziskach i Skrzyszowie są włączone w Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy.  

Jednostki zrzeszają 95 członków przewidzianych do udziału w akcjach ratowniczo – 

gaśniczych. W roku 2019 pozyskano 4 nowych członków. 

Jednostki wyposażone są w sprzęt zapewniający im sprawność reagowania i bezpieczeństwo 

w akcjach. W dyspozycji jednostek OSP pozostaje specjalistyczny sprzęt, min. samochody 

ratowniczo – gaśnicze, zestawy ratownictwa drogowego, technicznego, sprzęt hydrauliczny, 

aparaty oddechowe, agregaty i wentylatory oddymiające, defibrylatory, nowoczesne nosze 
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typu „deska”, kamera termowizyjna, zestawy ratownictwa medycznego typ - PSP 1, łódź 

wiosłowa, motopompy pożarnicze i szlamowe, pilarki spalinowe do drewna i betonu, 

agregaty prądotwórcze, węże tłoczne i ssawne, drabiny, radiostacje nasobne, elementy 

odzieży ochronnej strażaków (buty wodery, kurtki „sztormiak”, rękawice i buty specjalne), 

kilka tysięcy worków przeciwpowodziowych. Co roku dokonywany jest przegląd remiz, 

sprzętu silnikowego i gotowości bojowej jednostek OSP. 

Najważniejszy sprzęt strażacki zakupiony przez OSP w roku 2019, w tym w ramach dotacji z 

Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego oraz WFOŚiGW w Katowicach to: 

 OSP Gołkowice – przecinarka do cięcia stali, betonu, asfaltu STIHL TS 420, 

radiotelefon Motorola DP-4600e (2 kpl), agregat prądotwórczy HONDA, 

 OSP Skrzyszów – Zestaw poduszek pneumatycznych wysokociśnieniowych SAVA, 

 OSP Łaziska – kurtyna wodna, nosze płachtowe M1, 8 kpl hełmów strażackich, 

 OSP Godów – syrena wirnikowa dachowa. 

Kwalifikacje strażaków są na bieżąco podnoszone dzięki uczestnictwu w kursach i szkoleniach 

organizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu 

Śląskim i Zarząd Wojewódzki Związku OSP RP w Katowicach. Na dzień dzisiejszy wszyscy 

członkowie straży biorący udział w akcjach mają przeszkolenie przynajmniej podstawowe. 

Ponadto 3 jednostki włączone w Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy biorą  udział 

w ćwiczeniach w ramach tego systemu.  

Jednostki OSP biorą często udział w akcjach gaszenia pożarów, likwidacji gniazd owadów, 

innych miejscowych zagrożeń. Za każdą godzinę udziału w akcjach oraz szkoleniach gmina 

wypłaca strażakom ekwiwalent pieniężny. 

Działalność prewencyjna OSP to stały kontakt jednostek ze wszystkimi szkołami z terenu 

gminy, prowadzenie Turniejów Wiedzy Pożarniczej, konkursów rysunkowych, pokazów 

umiejętności strażaków, zwiedzanie remiz strażackich przez uczniów szkół i przedszkoli.  

W roku 2019 jednostki OSP z terenu gminy złożyły wnioski i uzyskały dofinansowanie 

z WFOŚiGW na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego. Łączne dofinansowanie z WFOŚiGW 

dla jednostek wyniosło 24 355,00 zł. wkład gminy – 27 268,00 zł. Ponadto jednostki OSP 

Gołkowice, OSP Łaziska i OSP Skrzyszów otrzymały środki finansowe w ramach dotacji z 

Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego w łącznej wysokości ponad 25 400,00 zł. Z 

wybranym  w drodze zaproszenia do składania ofert cenowych oferentem zawarto umowę 

na dostawę sprzętu ratowniczo-gaśniczego do jednostek. Poza tym jednostka OSP Godów 

otrzymała dotację z MSWiA w wysokości 12 068,00 zł na wymianę napędów do bram 

garażowych w remizie OSP. 

Ochotnicza Straż Pożarna w Godowie zajęła pierwsze miejsce i zdobyła tytuł „Jednostki OSP 

Roku 2019” w wielkim finale plebiscytu strażackiego w ramach III Ogólnopolskiego Konkursu 

na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych FLORIANY 2019, który odbył się dnia 18 

maja 2019 r. w Warszawie. 

 

Szczegółowy wykaz aktywności OSP w roku 2019 przedstawiono w poniższej tabeli. 
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SPRAWOZDANIE ROCZNE ZBIORCZE – ZA ROK 2019 

Aktywność ilość 

Współpraca z jednostkami oświatowymi na terenie Gminy Godów 

Odwiedziny strażaków jednostki OSP w przedszkolach na terenie Gminy Godów 8 

Wizyty i odwiedziny strażaków OSP w szkołach na terenie Gminy Godów 9 

Odwiedziny grupowe przedszkolaków lub uczniów szkół podstawowych w remizie OSP 2 

Zawody w Polsce (ilość strażaków biorących udział) 

Udział w gminnych zawodach sportowo – pożarniczych 70 

Udział w gminnych zawodach „Starszych Panów”  34 

Udział w powiatowych zawodach sportowo – pożarniczych  46 

Udział w zawodach sportowo – pożarniczych – Najtwardszy Strażak Powiatu 
Wodzisławskiego 

6 

Zawody za granicą (ilość strażaków biorących udział) 

Udział w zawodach strażackich nocnych w Republice Czeskiej – Petrovice Zavada 8 

Udział w zawodach halowych w Republice Czeskiej - Petrovice 10 

Udział w zawodach o Puchar Starosty w Republice Czeskiej - Detmarovice 8 

Udział w zawodach Starszych Panów w Republice Czeskiej - Zavada 16 

Udział w zawodach w Republice Czeskiej - Wierniovice 8 

Udział w zawodach w Republice Czeskiej - Marklovice 8 

Zewnętrzne (wyjazdowe) szkolenia teoretyczne oraz praktyczne (ćwiczenia) 
ilość strażaków biorących udział 

Udział w ćwiczeniach kompanii odwodowej 5 

Udział w ćwiczeniach z ratownictwa technicznego oraz ewakuacji z pojazdów 34 

Udział w ćwiczeniach ze spawania drabin, obsługi sprzętu silnikowego 30 

Udział w szkoleniach lub ćwiczeniach z kwalifikowanej pierwszej pomocy 31 

Udział w szkoleniach lub ćwiczeniach z obsługi pił i pilarek 24 

Udział w szkoleniach lub ćwiczeniach z pożarów przewodów kominowych 15 

Udział w szkoleniu z kierowania ruchem drogowym 15 

Szkolenie podstawowe w KPPSP 2 

Szkolenie na dowódcę sekcji w KPPSP 3 

Szkolenie na Naczelnika jednostki w KPPSP 4 

Szkolenie kierowców – konserwatorów w KPPSP 2 

Szkolenie „pożary wewnętrzne” 11 

Szkolenie „przeszukiwanie pomieszczeń” 4 

Szkolenie teoretyczne okresowe dla strażaków OSP – Petrovice OK, Republika Czeska 9 
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Wewnętrzne ćwiczenia i szkolenia prowadzone w jednostce OSP 

Szkolenie prowadzone przez strażaków KPPSP w jednostce OSP 6 

Zbiórki szkoleniowe, warsztaty w remizie dla strażaków ochotników (seniorów) 44 

Szkolenia, warsztaty organizowane w remizie (oprócz zbiórek szkoleniowych) 20 

Ćwiczenia wewnętrzne w ramach przygotowania do zawodów (oprócz zbiórek 
szkoleniowych) 

40 

Ćwiczenia MDP w ramach przygotowania do zawodów MDP 25 

Ćwiczenia z operowania prądami wody 1 

Poruszanie się w strefie zadymienia 12 

Ćwiczenia dowodzenia i łączności 19 

Ćwiczenia z armatury wodno - pianowej 15 

Prezentacje, pokazy sprzętu i wyposażenia 

Pokazy sprzętu na festynach 5 

Pokazy sprzętu na WOŚP 1 

Pokazy sprzętu na dożynkach 2 

Pokazy sprzętu na innych uroczystościach na terenie gminy 7 

Inne wyjazdowe prezentacje samochodu i sprzętu (poza terenem Gminy Godów) 2 

Udział w akcjach w roku sprawozdawczym 

Gaszenie pożarów posesji, domów, budynków itp. 26 

Gaszenie pożarów przestrzennych (traw, lasów, łąk, samochodów itp.) 31 

Pomoc w wypadkach drogowych 12 

Neutralizacja wycieków substancji 2 

Usuwanie skutków nawałnic 19 

Pompowanie wody z piwnic 1 

Usuwanie gniazd szerszeni, os itp. 16 

Zabezpieczenie lądowania śmigłowca LPR (współpraca z Lotniczym Pogotowiem 
Ratunkowym) 

3 

Inne miejscowe zagrożenia 20 

Kierowanie ruchem drogowym 16 

Fałszywe zgłoszenia 1 

 

Łączna kwota wydatków gminy na utrzymanie gotowości OSP: 167.361,65 zł. 
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4. Działalność Straży Miejskiej 

 

W związku w wypowiedzeniem przez Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego 

porozumienia o utworzeniu wspólnej straży miejskiej z dnia 27.02.2009 r., współdziałanie 

Gminy Godów ze Strażą Miejską w Wodzisławiu Śląskim zakończyło się w dniu 02.11.2019 r. 

W roku 2019 strażnicy przepracowali na terenie Gminy Godów 761,5 godzin. Wykonywano 

zadania w zakresie ochrony spokoju i porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów 

prawa miejscowego. Patrolowano teren gminy prewencyjnie działając na osoby zachowujące 

się lub noszące się z zamiarem działania wbrew obowiązującemu prawu. 

W roku 2019 w związku z wykonywanymi obowiązkami służbowymi na terenie Gminy 

Godów funkcjonariusze Straży Miejskiej wylegitymowali 291 osób (sprawcy wykroczeń, 

osoby podejrzane o popełnienie wykroczeń, świadkowie), wobec 54 osób zastosowano 

środki oddziaływania wychowawczego w postaci upomnienia, 33 osoby zostały ukarane 

mandatami karnymi.  

W roku 2019 dużą część czasu poświęcono kontroli posesji pod kątem gromadzenia 

i pozbywania się nieczystości ciekłych oraz kontroli przydomowych kotłowni pod kątem 

spalania w urządzeniach grzewczych niedozwolonych substancji. Przeprowadzono również 

kontrole przestrzegania przez właścicieli posesji i przedsiębiorców zapisów ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz stosownego regulaminu. 

Straż miejska w roku 2019 ujawniła wykroczenia przeciwko: 

1) bezpieczeństwu osób i mienia – 2 wykroczenia, 

2) bezpieczeństwu i porządku w komunikacji – 1 wykroczenie, 

3) naruszenie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 79 

wykroczeń, 

4) naruszenie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości – 1 wykroczenie, 

5) inne wykroczenia – 4. 

W trakcie służby strażnicy kontrolowali także rejony placówek oświatowych 

i wychowawczych oraz obiekty komunalne i urządzenia użyteczności publicznej prewencyjnie 

działając na osoby noszące się z zamiarem popełnienia czynów zabronionych. 

Przeprowadzono 140 kontroli. Powyższe działania prewencyjne zapobiegały aktom 

wandalizmu, dewastacji, a także zjawisku spożywania alkoholu i używania wyrobów 

tytoniowych przez młodzież. 

Straż Miejska przeprowadzała regularne kontrole miejsc nielegalnego składowania śmieci. 

Dokonano 161 kontroli dzikich wysypisk śmieci.  

Straż Miejska podejmowała również inne interwencje oraz kontrole zlecane strażnikom 

przez pracowników Urzędu Gminy, jak też mieszkańców, polegających m. in. na kontroli 

zachowania odpowiednich środków ostrożności przy trzymaniu psów, zanieczyszczaniu dróg, 

niewłaściwego parkowania samochodów itp. W roku 2019 było 50 tego typu interwencji. 

Dodatkowo 23 interwencje wynikały z inicjatywy strażników. Strażnicy miejscy uczestniczyli 

ponadto w 5 zabezpieczeniach wydarzeń, imprez i uroczystości, 3 wizjach w terenie. Ogółem 
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w roku 2019 straż miejska skontrolowała 293 posesje, a ilość posesji, na których nikogo nie 

zastano, wyniosła 368. 

Dotacja 2019 rok: 37.293,46 zł. 

5. Działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
 

Interwencje 
Liczba zdarzeń – 125 
Liczba zdarzeń w przeliczeniu na 1000 mieszkańców – 9,1 
 
Liczba zdarzeń 
Pożary – 36 
Miejscowe zagrożenia – 81  
Alarmy fałszywe – 8  
Ogółem zdarzeń – 125 
Przyczyny miejscowych zagrożeń 
Łącznie – 81 
Nietypowe zachowania się zwierząt, owadów, stwarzające zagrożenie – 16 
Huragany, silne wiatry, tornada – 25 
Inne przyczyny – 11 
Niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu środków transportu – 16 
Nieustalone – 2 
Gwałtowne opady atmosferyczne – 2 
Nieumyślne działanie człowieka – 2 
Wady środków transportu – 1 
Uszkodzenie sieci i instalacji przesyłowych doprowadzających, odprowadzających, media 
komunalne i technologiczne – 1 
Celowe działanie człowieka – 2 
Wady konstrukcji budowlanych – 1 
Gwałtowne przybory wód, zatory lodowe – 1 
 
Pożary 
Ogółem - 36 
Obiekty mieszkaniowe - 15 
Środki transportu - 4 
Uprawy rolne - 2 
Inne obiekty - 15 
 
Przyczyny pożarów 
Łącznie – 36 
Podpalenia umyślne, w tym akty terroru – 15 
Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych na paliwo stałe – 7 
Nieustalone – 8 
Inne przyczyny – 2 
Nieostrożność osób dorosłych w pozostałych przypadkach – 1 
Wady środków transportu – 1 
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Pożary jako następstwo innych miejscowych zagrożeń – 1 
Wady elektrycznych urządzeń grzewczych w szczególności piece, grzałki, kuchnie – 1 
 
Liczba osób (strażaków OSP) przeszkolonych z terenu gminy Godów 
Kurs podstawowy - 4 
Kurs kierowców konserwatorów - 2 
Kurs dowódców  - 2 
Kurs naczelników - 5 
Razem – 13 
 

6. Działalność Policji   

Za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Godów 

odpowiada Policja – Posterunek Policji zlokalizowany jest w budynku byłego przejścia 

granicznego w Gołkowicach przy ul. Celnej 51. Bezpieczeństwa na terenie gminy strzegą 

dzielnicowi, którzy regularnie patrolują teren gminy. 
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XVII. PRZYNALEŻNOŚĆ GMINY DO ZWIĄZKÓW  MIEDZYGMINNYCH, 

STOWARZYSZEŃ, FUNDACJI ORAZ WSPÓŁPRACA Z INNYMI GMINAMI 
 

1. Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A.  
 

Gmina Godów współpracuje z JZWiK na mocy uchwały Nr XVIII/150/2004 Rady Gminy 

Godów z dnia  03 grudnia  2004r.  w  sprawie zmiany porozumienia zawartego z gminami  

Jastrzębie Zdrój i Mszana o współuczestnictwie w realizacji inwestycji pn. "Rozwiązywanie 

gospodarki wodno-ściekowej dla mieszkańców gmin Jastrzębie Zdrój, Mszana, Godów, 

ochrona zlewni rzek górnej Odry i Wisły. 

Przedmiotem współpracy jest przede wszystkim odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, 

pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody. Efektem współpracy z Jastrzębskim Zakładem 

Wodociągów i Kanalizacji S.A. jest stała rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie 

Gminy Godów.  

 

2. Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim 
 

Gmina Godów współpracuje z MZWiK w oparciu o uchwałę Nr VIII/50/91 Rady Gminy 

Godów z dnia 21 marca 1991 r.  w  sprawie przystąpienia do Międzygminnego Związku 

Wodociągów i Kanalizacji. 

MZWiK wykonuje zadania publiczne z zakresu zbiorowego zaopatrzenie w wodę, zbiorowego 

odprowadzania i oczyszczanie ścieków, utrzymania i modernizacji infrastruktury 

wodociągowo – kanalizacyjnej. Na dzień dzisiejszy do Związku należą Gminy: Godów, 

Gorzyce, Marklowice, Mszana, Radlin, Rydułtowy i Wodzisław Śląski. 

Dzięki współpracy z Międzygminnym Związkiem Wodociągów i Kanalizacji 

w Wodzisławiu Śląskim, Gmina Godów realizowała zadania własne gminy o charakterze 

użyteczności publicznej obejmujące sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę.  
 

3. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Katowicach 
 

Współpraca na podstawie uchwały Nr XVII/122/96 Rady Gminy Godów z dnia 22 sierpnia 

1996 r. w  sprawie  przystąpienia do Spółki pn. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA 

z siedzibą w  Katowicach. 

KSSE została powołana rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1996 roku. 

Utworzono ją w celu wsparcia i przyspieszenia procesów restrukturyzacyjnych oraz 

stworzenia nowych miejsc pracy w regionie.  

Przedstawiciele Gminy Godów regularnie uczestniczyli w zgromadzeniach KSSE, mając wpływ 

na ważne decyzje i działania podejmowane w ramach zadań strefy. 
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4. Fundacja Szkolna " Ekonomik" w Wodzisławiu Śląskim 
 

Gmina Godów przystąpiła do Fundacji w oparciu o uchwałę Nr XV/105/96 Rady Gminy 

Godów z dnia 24 kwietnia  1996 r.   

Przedstawiciele gminy uczestniczyli w spotkaniach w siedzibie Fundacji przy ul. Szkolnej 1 

w Wodzisławiu Śląskim dotyczących w szczególności zatwierdzenia sprawozdań z działalności 

Rady Fundacji szkolnej Ekonomik oraz Zarządu Fundacji Szkolnej Ekonomik za rok ubiegły.  
 

5. Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jastrzębsko – Żorskiego Segmentu 

Lokalnego 
 

Uchwałą Nr 0043/13/96 Zarządu Gminy w  Godowie z dnia 12 lipca 1996 r.  przystąpiono 

do Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w  ramach Jastrzębsko- Żorskiego Segmentu 

Lokalnego. Gmina jest udziałowcem, posiada 75 akcji o wartości 7 500 zł. Podjęto rozmowy w 

zakresie zbycia akcji. 
  

6. Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa 

Śląskiego z siedzibą w Rybniku 
 

Podstawą współpracy jest uchwała Nr VII/41/07 Rady Gminy Godów z dnia  12 kwietnia  

2007 r. w  sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do stowarzyszenia o nazwie "Związek 

Gmin i Powiatów  Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w  Rybniku". 

Subregion Zachodni tworzy 28 gmin i powiatów z obszaru Subregionu.  

 Przedstawiciele Gminy Godów uczestniczyli w spotkaniach zespołów roboczych: 

ds. ograniczania niskiej emisji, ds. gospodarowania odpadami, ds. oświaty i ds. promocji 

turystycznej. 

 

 W 2019 roku Gmina Godów obok innych gmin z regionu rozpoczęła realizację projektów 

prowadzonych przez Subregion:  

1. „Łączymy z energią” – montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie 

Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego: w ramach projektu "Łączymy z energią" 

osoby , które złożyły wnioski podczas naboru przeprowadzonego w 2018r. mogą uzyskać 

dotację do 100% kosztów związanych z wymianą źródła ciepła (kotła na pelet lub powietrznej 

pompy ciepła na cele c.w.u.)  lub montażem instalacji fotowoltaicznej.  Łącznie w ramach 

projektu na terenie Gminy zostało przeprowadzonych 94 zadań (77 instalacji 

fotowoltaicznych, 5 pomp ciepła, 12 kotłów na pelet). Wszystkie osoby, które złożyły wnioski 

w terminie naboru zostały uczestnikami projektu. W 2019 roku podpisanych zostało 37 umów 

pomiędzy Subregionem a mieszkańcami gminy na realizację zadania. 

2. "Gminy z dobrą energią" - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na 

terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. W ramach projektu ”Gminy 

z dobrą energią" można uzyskać dotację do 100% kosztów związanych z wymianą źródła 

ciepła (kotła gazowego kondensacyjnego, kotła na pelet, węzła cieplnego) oraz dodatkowo 



81 
 

montażem instalacji fotowoltaicznej. Nabór wniosków przeprowadzono w  2018r. W 2019r. z 

Subregionem Zachodnim podpisano umowę o dofinansowanie i rozpoczęto realizację 

projektu . Z Gminy Godów w projekcie bierze udział 20 uczestników. 
 

Ponadto w ramach złożonych wniosków w ramach RIT realizowano następujące projekty: 

1. Fotowoltaika - źródłem energii odnawialnej na czterech obiektach użyteczności publicznej 

na terenie Gminy Godów: projekt zakłada budowę instalacji OZE - instalacji fotowoltaicznych 

na 4 budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Godów: 

• OK w Gołkowicach - 114 paneli po 350 W – moc instalacji 39,9 kW 

• SP w Gołkowicach - 114 paneli po 350 W – moc instalacji 39,9 kW 

• SP w Skrzyszowie - 114 paneli po 350 W – moc instalacji 39,9 kW1 

• Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Godowie - 69 paneli po 350 W – moc instalacji 24,15 kW. 

Całkowita wartość projektu: 896 300,00 zł 

Dofinansowanie: 644 798,00 zł 

Obecnie inwestycja jest realizowana – podpisano umowę z wykonawcą  
 

2. Termomodernizacja dwóch ośrodków kultury na terenie Gminy Godów z wykorzystaniem 

odnawialnych źródeł energii w ramach projektu poddane termomodernizacji zostaną 

budynek Ośrodka Kultury w Godowie i Ośrodka Kultury w Skrbeńsku. W Skrbeńsku zostaną 

zainstalowane kolektory słoneczne, natomiast w Godowie zamontowane będzie pompa 

ciepła. Zakończono realizację projektu. Obecnie trwa rozliczenie końcowe. 

Całkowity koszt projektu: 5 484 787,85 zł 

Dofinansowanie: 1 668 598,22 zł 

Realizacja inwestycji została zakończona. 
 

3. Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Godów w 

ramach projektu poddane termomodernizacji zostaną budynki użyteczności publicznej tj. 

budynek OSP w Godowie oraz budynek byłego przedszkola w Godowie. Zakończono 

realizację projektu. Obecnie trwa rozliczenie końcowe. 

Całkowita wartość projektu: 2 909 029,82 zł 

Dofinansowanie: 730 670,50 zł 

Realizacja inwestycji została zakończona. 

4. Budowa przedszkola publicznego w Gołkowicach w ramach projektu wybudowane 

zostanie nowe przedszkole przy ul. Piotrowickiej w Gołkowicach, co doprowadzi do wzrostu 

upowszechnienia edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku 3-5 lat, wyrównywanie szans 

edukacyjnych na obszarze wiejskim oraz zapewnienie odpowiedniej jakości usług 

przedszkolnych dla dzieci z niepełnosprawnościami. Projekt w trakcie realizacji. W 2019 roku 

złożono wniosek o dofinansowanie, umowa o dofinansowanie została podpisana w styczniu 

2020 roku. 

Całkowita wartość projektu: 12 871 255,09 zł 

Dofinansowanie: 1 401 962,00 zł 

Inwestycja aktualnie realizowana.  
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7. Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” z siedzibą w 

Cieszynie 
 

Uchwałą Nr VI/51/03 Rady Gminy Godów  z dnia 11 czerwca 2003 r. wyrażano zgodę na 

przystąpienie do Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza" z siedzibą 

w Cieszynie. 

Na rzecz Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” z siedzibą w Cieszynie 

przekazano w 2019 roku składkę członkowską w wysokości 19.114,00 zł oraz kwotę 

2.500,00 zł w związku z trwałością projektu „Śląski System Informacji Turystycznej”. 

Wysokość składki członkowskiej wynosi 1,40 zł od jednego mieszkańca gminy (liczba 

mieszkańców przyjmuje się wg danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny 

w Warszawie, Bank Danych Regionalnych – stan ludności na dzień 31.12.2018 r.). 

8. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Morawskie Wrota” z siedzibą w 

Gorzycach 
 

Współpraca w ramach zawartego porozumienia na mocy uchwały Nr XIII/104/07 Rady 

Gminy Godów z dnia 21 grudnia 2007 r.   w  sprawie  zawarcia porozumienia pomiędzy 

Gminami Gorzyce, Godów i Krzyżanowice w  celu wspólnej realizacji zadań pn."Współpraca 

Lokalna – LIDER w ramach osi 4 programu Rozwoju Obszarów Wiejskich" 

Na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Morawskie Wrota” z siedzibą w Gorzycach 

przekazano w 2019 roku składkę członkowską w wysokości 15.600,00 zł. 

Wysokość składki uzależniona jest od liczby mieszkańców danej gminy (dla gmin powyżej 

10.000  mieszkańców składka w 2019 roku wynosi 15.600,00 zł).  

W 2019 roku wsparcie Stowarzyszenie LGD „Morawskie Wrota” otrzymało Stowarzyszenie na 

rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu wsi Krostoszowice „INTER KROSTOSZOWICE”. Tytuł 

projektu: Współpraca międzypokoleniowa – rywalizacja sportowa – integracja społeczna. 

Kwota 13 968,00 zł. 

XVIII. WSPÓŁPRACA Z INNYMI STOWARZYSZENIAMI I ORGANIZACJAMI  

1. Centrum Integracji Społecznej w Godowie 
 

W roku 2019 Gmina Godów przystąpiła do partnerskiego projektu z  Lokalną Grupą 

działania „Wspólny Rozwój”, której efektem był wspólny projekt pn. „CIS dla powiatu 

wodzisławskiego”. Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodową 68 osób 

wykluczonych z Gminy Godów i powiatu wodzisławskiego w Centrum Integracji Społecznej 

w Godowie, poprzez rozszerzenie funkcjonowania podmiotu reintegracji o nową pracownię 

opiekuńczo-asystencką oraz udzielenie indywidualnie dobranych form wsparcia mających na 

celu nabycie i uzupełnienie  kompetencji zawodowych i społecznych co wpłynie na 

zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia. 

Całkowita wartość zadania: 3 427 785,84 zł 

Dofinansowanie: 3 256 396,55 zł 



83 
 

Okres realizacji: do 30.11.2022r. 

Instruktorzy uczą zawodu w 4 pracowniach: gospodarczo-remontowej, gastronomiczno-

cateringowej, etnograficznej (krawieckiej) oraz opiekuńczo-asystenckiej. CIS współpracuje 

m.in. z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Powiatowym Urzędem Pracy 

w Wodzisławiu Śląskim, instytucjami kultury, placówkami wychowawczymi i edukacyjnymi 

oraz lokalnymi przedsiębiorcami. Centrum działa na podstawie ustawy o zatrudnieniu 

socjalnym i w ramach swojego funkcjonowania prowadzi działalność nieodpłatną i odpłatną 

pożytku publicznego. W ramach działalności misyjnej wspiera m.in. oddziały dziecięce szpitali 

w Jastrzębiu-Zdroju i Wodzisławiu Śląskiem, szyjąc kocyki, rożki i inne akcesoria niemowlęce. 

Ważna jest także współpraca z Niepublicznym Ośrodkiem Rewalidacyjno-Wychowawczym 

dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem RAFA oraz Domem Dziecka w Gorzyczkach. 

2. Stowarzyszenie Przy Dziupli Oddział w Podbuczu 
 

W roku 2019 podpisana została umowa na realizację projektu pn. „Nasz Nowy Dom”, który 

wspólnie ze Stowarzyszeniem Przy Dziupli zakłada utworzenie mieszkania chronionego na 

terenie Gminy Godów oraz filii świetlicy profilaktyczno – wychowawczej. Projekt otrzymał 

dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 

2014 -2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne 

usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.4. Rozwój usług społecznych - wsparcie 

działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie. 

W filii świetlicy w Skrzyszowie powstanie 15 miejsc dla dzieci i młodzieży pochodzących 

z rodzin dysfunkcyjnych oraz przezywających trudności wychowawcze z terenu gminy. 

Mieszkanie wspomagane umożliwi pobyt 6 osób w jednym cyklu dostosowanym do  potrzeb 

uczestników. Funkcjonowanie mieszkań ma na celu  usamodzielnianie osób 

z niepełnosprawnościami. Całkowita wartość zadania: 449 378,11 zł 

Dofinansowanie: 417 921,64 zł 

Termin realizacji: do września 2020r. 

3. Stowarzyszeniem Hodowców i Miłośników Koni "Mustang" 

      ze Skrzyszowa 
 

SHiMK „Mustang” zajmuje się: podtrzymywaniem tradycji śląskich,  promowaniem udziału 

w imprezach regionalnych, świętach, rajdach wycieczkach,  jednoczeniem hodowców koni,  

współpracą z lokalnymi organizacjami, nauką jazdy konnej, organizowaniem hipoterapii, 

edukacją w zakresie hodowli, pielęgnacji i użytkowania koni. Aktywnie współdziała w 

organizowaniu imprez na terenie gminy – dożynki, festyny, rajdy itp. 

XIX. GMINY PARTNERSKIE 

1. Współpraca z gminą Petrovice u Karvine 
 

Podstawą jest umowa o współpracy przygranicznej z dnia 16 września 1995 r. 
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 W dniu 06 lutego 2019 r. podpisano Program Współpracy Przygranicznej Gminy Godów 

i Gminy Petrovice u Karvine na rok 2019, w którym ujęto szereg działań kulturalno – 

sportowych, określono współpracę z placówkami oświatowymi, współpracę gmin w zakresie 

sportu, kultury i rekreacji, współpracę pomiędzy kołami emerytów, rencistów i inwalidów 

oraz jednostek OSP. 

 W ubiegłym roku kontynuowano realizację wspólnych projektów współfinansowanych ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego -  

Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020: 

1. „Synergia – integracja społeczności i instytucji pogranicza Godowa i Petrovic u Karvine: 

Najważniejszymi wydarzeniami w ramach projektu były następujące  imprezy: 

• „Olza – rzeka, która łączy” - 4 rajdy rowerowe: kwiecień, maj, czerwiec i wrzesień 

• Kiermasz świąteczny „Artystycznie bezgranicznie”: kwiecień 2019 

• „Mecz piłki nożnej – Pogranicze na sportowo”: maj 2019 

• „Bieg po zdrowie – Pogranicze na sportowo”:  maj 2019 

• „Wspólne pasje” - wystawa kwiatów i rękodzieła: maj 2019 

• Senior FIT – 4 spotkania lipiec-sierpień 2019 

• Senior GOLD – 3 wyjazdy: Cieszyn, Biery, Witkowice (lipiec - wrzesień) 

• „Przygraniczne inspiracje” - warsztaty wakacyjne dla dzieci – 8 spotkań (lipiec - sierpień) 

• „Wspólne dzieciństwo – bajkowy świat” - warsztaty wakacyjne dla dzieci – 8 spotkań 

 (lipiec-sierpień) 

• „Wspólnie witamy lato” - polsko-czeska impreza plenerowa – Dni Gminy: lipiec 2019 

•  Warsztaty fotograficzne „Na granicy” - sierpień – październik 2019 

• „O literaturze bez granic” - 4 spotkania autorskie (październik - listopad) 

• Transgraniczne rozgrywki sportowe dla dzieci : wrzesień 2019 

• „Nadolzańskie ścieżki” – Festiwal Nordic Walking: październik 2019 

•  Kiermasz świąteczny „Artystycznie bezgranicznie”: grudzień 2019 

•  „Krajobrazy znad granicy Godów – Petrovice” - wydanie albumu: grudzień 2019 (Gminne 

Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie) 

• Wystawa fotografii uczestników warsztatów fotograficznych „Na granicy” - grudzień 2019 

Mieszkańcy gminy również uczestniczyli w wydarzeniach organizowanych przez Obec 

Petrovice w ramach projektu: np. bal karnawałowy polsko-czeski organizowany w lutym 

minionego roku, spotkanie opłatkowe dedykowane  stowarzyszeniom  i organizacjom 

funkcjonującym na terenie Gminy, czy wspólne warsztaty kulinarne i rękodzieła. 

Całkowity koszt projektu: 1 307 756,43 euro 

Dofinansowanie: 476.508,33 euro (85% kosztów kwalifikowanych dla Gminy Godów) 
 

2. Rowerem po żelaznym szlaku – II etap projektu „Żelazny Szlak Rowerowy” 

Postępuje realizacja projektu pn. „Rowerem po żelaznym szlaku”. Gminy i miasta (Godów, 

Zebrzydowice, Jastrzębie – Zdrój, Petrovice u Karvine oraz Karvina) kontynuują prace 

związane z rozbudową Żelaznego Szlaku Rowerowego. Długość II etapu to ok. 50 km pętla. W 

Gminie Godów wybudowano już 1,4 km ścieżki na byłym torowisku, od skrzyżowania z ulicą 
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Powstańców Śląskich do skrzyżowania z ulicą Dworcową w Łaziskach. W 2020 roku zostanie 

wykonane oznakowanie, które połączy Gminę Godów i Gminę Petrovice u Karvine oraz 

pozostałe odcinki pętli. 

Aktualne informacje o postępach prac, zdjęcia i filmy oraz ciekawostki dotyczące ŻSzR 

dostępne są na facebookowej stronie Żelazny szlak rowerowy/ Železná cyklotrasa. 

Całkowity koszt projektu: 3 446 865,00 euro 

Dofinansowanie: 341 929,77 euro (85% kosztów kwalifikowanych dla Gminy Godów) 
 

3. Z okazji rocznicy 100-lecia wybuchu I Powstania Śląskiego zorganizowano cykl 

upamiętniających wydarzeń. W piątek 16 sierpnia 2019 r. w Centrum Kultury w Petrovicach u 

Karviné została otwarta wystawa obrazująca te historyczne wydarzenia oraz odbył się panel 

dyskusyjny z udziałem polskich i czeskich ekspertów w tej dziedzinie oraz została uroczyście 

odsłonięta pamiątkowa tablica. Odbyły się imprezy okolicznościowe - wyścig „W drodze ku 

wolności”. W sobotę 17 sierpnia w Godowie były kontynuowane wydarzenia upamiętniające 

- multimedialny spektakl muzyczny, rekonstrukcja Bitwy o godowską Golgotę, odsłonięcie 

odrestaurowanego pomnika poległych Powstańców. Podsumowaniem wydarzeń była 

projekcja filmu „Sól ziemi czarnej” w Petrovickim Centrum Kultury.  

Wydarzenia przygotowane zostały przy współpracy z Muzeum Powstań Śląskich 

w Świętochłowicach. 

2. Współpraca z gminą Dolna Lutynia 
 

Porozumienie o współpracy pomiędzy sąsiednimi gminami z dnia 28 czerwca 2003 r. 

Współpraca z gminą Dolna Lutynia obejmuje współpracę z placówkami oświatowymi, 

współpracę gmin w zakresie sportu, kultury i rekreacji, współpracę pomiędzy kołami 

emerytów, rencistów i inwalidów oraz jednostek OSP. 

W ramach współpracy chór „LUTNIA” z Lutyni Dolnej jako jeden z gości honorowych uświetnił 

obchody 35-lecia Zespołu Śpiewaczego „Kalina”. Zespoły współpracują ponad 20 lat. 

Uczestniczono w obchodach jubileuszu 90-lecia przedszkola z Polskim Językiem  nauczania, 

które miało miejsce 11 maja w domu Kultury. 

W roku 2019 prowadzona była tradycyjnie prężna współpraca pomiędzy OSP Skrzyszów 

a SDH Dolni Lutyne Nerad.   Przedstawiciele OSP uczestniczyli w uroczystościach i imprezach 

w Dolnej Lutyni. Podobnie przedstawiciele straży z Lutyni uczestniczyli w zawodach 

w Gołkowicach  oraz w dożynkach gminnych w Krostoszowicach. 

Mieszkańcy Gminy uczestniczyli w spływie kajakowym organizowanym przez Stowarzyszenie 

Posejdon. 

3. Współpraca z gminą Stare Miasto 
 

Umowa o współpracy partnerskiej z dnia 20 listopada 2009 r. 

W  dniu 23 sierpnia odbyło się podsumowanie 10-letniej współpracy ,wymiany doświadczeń 

oraz szereg wspólnych działań inicjowanych przez minione lata. 

Wyrażono wolę dalszej współpracy na płaszczyźnie promocji, kultury, oświaty, sportu, 
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pożarnictwa, a także rozwoju gospodarczego. Ponadto przy Urzędzie Gminy w Godowie 

zamontowano tablicę upamiętniającą współpracę oraz zasadzono symboliczne drzewo 

upamiętniające jubileusz współpracy. 

Przedstawiciele Gminy Godów uczestniczyli w obchodach Dni Staromiejskich, dożynkach 

gminno-parafialnych oraz młodzieżowym obozie szkoleniowym grup OSP w Starym Mieście. 

Natomiast przedstawiciele ze Starego Miasta wzięli udział w obchodach 100-lecia Powstań 

Śląskich, Dniach Gminy oraz dożynkach w Krostoszowicach. 
 

4. Współpraca z gminą Petropavlivska Borshchahivka 
 

List intencyjny dotyczący współpracy ponadnarodowej z dnia 24 sierpnia 2013 r.   

(Gmina Pietropawłowska Boroszczagowka na Ukrainie - ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ  

БОРОЩАГОВКА – УКРАИНА, – Rejon Kijewo – Światoszczyński, Obwód Kijowski). 

Przedstawiciele gmin brali udział w większych wydarzeniach kulturalnych na terenie obydwu 

gmin. Delegacja z ukraińskiej gminy brała udział w obchodach dożynek gminnych 

w Krostoszowicach. Głównymi tematami omawianymi podczas wizyty były sprawy 

problemów oświatowych i gospodarczych w gminach. Z kolei nasza delegacja uczestniczyła 

w obchodach Święta Wsi we wrześniu 2019. Podczas wizyty delegacje uczestniczyły 

w otwarciu nowo wybudowanego przedszkola i szkoły. 

5. Współpraca z gminą Dźwierzuty 

Na wniosek Wójta Gminy Dźwierzuty w dniu 12 lipca 2019 r. w Skrzyszowie został 

podpisany list intencyjny pomiędzy Gminą Godów a Gminą Dźwierzuty będący wstępem do 

podjęcia dalszej, szerszej współpracy. 

Celem określenia możliwych kierunków współpracy międzygminnej delegacja z Gminy  

uczestniczyła na zaproszenie Gminy Dźwierzuty w dożynkach powiatowych. Pierwsza wizyta 

pokazała, że w przyszłości będzie możliwe nawiązanie dialogu w obszarach: ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej, turystyki, promocji, zagospodarowania czasu wolnego dzieci 

i młodzieży, współpracy placówek oświatowych oraz kultywowania tradycji regionalnych. 

  

6. Współpraca z miastem Mittenwalde 

(miasto w Niemczech, w kraju związkowym Brandenburgia, powiat Dahme-Spreewald) 

Jako preludium do współpracy ponadnarodowej po raz drugi naszą gminę odwiedzili 

przedstawiciele niemieckiej gminy Mittenwalde. Delegacja uczestniczyła w dożynkach 

gminnych w Krostoszowicach.   

Współpraca z gminami oraz wizyty w gminach zaprzyjaźnionych wiążą się z pozyskiwaniem 

licznych dobrych praktyk w zakresie infrastruktury, rozwoju turystyki, wykorzystywania 

potencjału gospodarczego, formy organizacji i funkcjonowania jednostek, instytucji oraz 

integracji mieszkańców. Możliwość wymiany doświadczeń i przeniesienia je na nasz teren 

stanowi olbrzymią wartość. Spotkania przedstawicieli zaprzyjaźnionych gmin stanowiły 

swoistą platformę wymiany doświadczeń nie tylko dla pracowników urzędów gmin 
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partnerskich, ale również wszystkich Radnych Rady Gminy Godów, Radnych Rady Powiatu 

Wodzisławskiego, Sołtysów, przedstawicieli instytucji kultury, organizacji kulturalnych 

i sportowych, artystów, rękodzielników, a także innych osób zainteresowanych nawiązaniem 

współpracy. Udział przedstawicieli samorządów partnerskich w wydarzeniach plenerowych 

stwarza możliwość każdemu zainteresowanemu mieszkańcowi do rozmów z gośćmi 

i nawiązania nowych ciekawych kontaktów. 

XX. URZĄD GMINY GODÓW 

1. Stan zatrudnienia  
 

Stan zatrudnienia w Urzędzie Gminy Godów na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosił 62 

pracowników, w tym: 

-    na stanowiskach urzędniczych było zatrudnionych 47 osób  

-    na stanowiskach pomocniczych i obsługi pracowało 15 osób  
 

Praktykę zawodową odbyło 6 osób. 
 

2. Realizacja zadań 

2.1. Dane ogólne dotyczące rejestracji korespondencji 
 

Lp. Wyszczególnienie Rok 2019 

1. Liczba zarejestrowanej korespondencji  11 898 

2. Liczba zarejestrowanej korespondencji PeUP 74 

3. Liczba zarejestrowanej korespondencji ePUAP 938 

4. Liczba zarejestrowanej korespondencji wychodzącej  17 929 

5. Liczba zarejestrowanej korespondencji wychodzącej PeUP  89 

6. Liczba zarejestrowanej korespondencji wychodzącej ePUAP  206 

7. Wysłane listy polecone 48 

8. Wysłane listy polecone priorytetowe 4 

9. Wysłane listy za potwierdzeniem odbioru 12 891 

10. Wysłane listy zwykłe 2 781 

11. Wysłane listy zwykłe priorytetowe 351 

12. Wysłane listy zagraniczne 111 

13. Wysłane paczki 7 

Ponadto, od października 2019 r. korespondencja wychodząca, która jest adresowana na 

teren Gminy Godów dostarczana jest przez pracowników urzędu. W ubiegłym roku w ten 

sposób rozdysponowano łącznie  1 282 listów (z czego: ilość listów zwykłych: 598 sztuk, ilość 

listów za potwierdzeniem odbioru: 684 sztuk). 
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2.2. Dane dotyczące skarg, wniosków i petycji 
 

W zdecydowanej większości tematyka złożonych wniosków dotyczyła oświetlenia ulicznego, 

dróg gminnych, przejść dla pieszych, remontów obiektów należących do gminy, rozbudowy 

sieci kanalizacyjnej czy budowy progów zwalniających. 

Statystyka z przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w 2019 r. 

 

 W 2019 r. skargi, które zostały złożone w Urzędzie Gminy w Godowie dotyczyły spraw 

związanych min. z prowadzonym audytem wewnętrznym, rozkładem jazdy autobusów, 

oświetleniem ulicznym czy utwardzeniem powierzchni. Ponadto, złożono również skargę na 

Dyrektora  Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Łaziskach i Dyrektora Szkoły Podstawowej                   

w Skrzyszowie, a także skargę na bezczynność wójta.  

W 2019 roku wpłynęło łącznie 5 petycji, z czego: 

 4 skierowane zostały do Wójta Gminy Godów  

 1 petycja adresowana była do Rady Gminy Godów. 

KWARTAŁ 

WNIOSKI SKARGI 

liczba 
wniosków 

sposób 
rozpatrzenia 

termin 
rozpatrzenia 

liczba 
skarg 

sposób 
rozpatrzenia 

termin 
rozpatrzenia 

I 10 

5 - pozytywne                    
2 -negatywne                      
2 - przekazano 
według 
właściwości                             
1 - udzielono 
wyjaśnień  

3- wydłużono 
termin          
7- załatwiono w 
terminie 1 

1- przekazano 
według 
właściwości 

1-  przekazano 
w terminie 

II 15 

3- pozytywnie                         
2- negatywnie                   
3- przekazano 
według 
właściwości                       
7- udzielono 
wyjaśnień 

5- wydłużono 
termin,   
10- załatwiono 
w terminie 2 

1- negatywnie  
1 - przekazano 
według 
właściwości 

1- przekazano w 
terminie           
1- załatwiona w 
terminie 

III 23 

6- pozytywnie                       
6- negatywnie                     
5- przekazano 
według 
właściwości                            
6- udzielono 
wyjaśnień 

3- wydłużono 
termin                                                
20- załatwiono 
w terminie 4 

1- pozytywnie           
1 - negatywnie                                                  
2- przekazano 
według 
właściwości 

2 - załatwiono w 
terminie,           
2- przekazano w 
terminie  

IV 5 

2- pozytywnie,                        
2- przekazano 
według 
właściwości,                          
1- udzielono 
wyjaśnień 

1- wydłużono 
termin,               
4- załatwiono w 
terminie - - - 

ŁĄCZNIE: 53 

16- pozytywnie,               
10- negatywnie,                    
12- przekazano 
wg właściwości,                          
15- udzielono 
wyjaśnień  

12- wydłużono 
termin 
41 - załatwiono 
w terminie  

7 

4- przekazano 
według 
właściwości                
2 - negatywnie                
1- pozytywnie 

4- przekazano w 
terminie                       
3- załatwiono w 
terminie 
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Petycje załatwiono bez zbędnej zwłoki, w terminie określonym w ustawie.  

 
Tab. 1 Zestawienie petycji skierowanej do Rady Gminy: 

Lp. Przedmiot petycji 
Sposób załatwienia: 

pozytywny negatywny inny 

1. Petycja w sprawie zainicjowania                          
i przeprowadzenia bez zbędnej 
zwłoki akcji edukacyjnej w 
zakresie właściwego użytkowania 
kotłów na paliwa stałe 

Temat 
rozpoznano                
- podjęto próbę 
rozwiązania 
problemu 

- - 

 
 
Tab. 1 Zestawienie petycji skierowanych do Wójta Gminy: 

Lp. Przedmiot petycji 
Sposób załatwienia: 

pozytywny negatywny inny 

1. Petycja w sprawie udzielenia 
pomocy w zwalczaniu inwazji 
krocionogów 

Temat 
rozpoznano                

- podjęto próbę 
rozwiązania 
problemu 

- - 

2. Petycja w sprawie pozostawienia 
na stanowisku nauczyciela i 
przydzielenie mu funkcji 
wychowawcy 

- Temat 
rozpoznano   - 

petycję 
rozpatrzono  
negatywnie 

- 

3. Petycja w sprawie  transakcji 
bezgotówkowych 

- - Temat 
rozpoznano        
– udzielono 
wyjaśnień 

4. Petycja w sprawie  zmiany 
przepisów prawa 

- - Petycję 
przekazano do 
rozpatrzenia 

według 
właściwości. 

2.3. Dane dotyczące wydanych i uchylonych decyzji 
 

      W roku 2019 wydano decyzji administracyjnych – 5795 z czego organ wyższej instancji 

uchylił  9 decyzji (tj. 0,16%). 

 

2.4. Informacja publiczna 
 

W roku 2019 do urzędu wpłynęło 71 wniosków o udzielenie informacji publicznej.  

Na wszystkie wnioski udzielono terminowo odpowiedzi, nie było decyzji odmawiającej 

udzielenia informacji. Na 71 udzielonych odpowiedzi, 68 udzielono w formie elektronicznej, 

a 3 wysłano listem tradycyjnym. Odpowiedzi udzielano w formie wskazanej przez 

wnioskodawcę. 
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2.5. Informatyzacja gminy 
 

     W roku 2019 została oddana do użytku nowa strona, serwis internetowy Urzędu Gminy. 

Dotychczasowa strona została zmieniona z powodu przestarzałej szaty graficznej 

i rozwiązaniom, które w obecnej dobie nie spełniały oczekiwanej funkcjonalności, 

przejrzystości i odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. 

Podjęta decyzja o zmianie dotychczasowego serwisu internetowego zbiegła się w czasie 

z wprowadzoną ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych 

podmiotów publicznych, która to nałożyła obowiązek dostosowania tychże stron 

internetowych dla osób niepełnosprawnych. Zapisy wspomnianej ustawy dotyczą zarówno 

samego urzędu jak i podległych jemu jednostek. 

W  związku z tym podjęto decyzję o wdrożeniu nowych stron internetowych również 

w tych instytucjach. Dodatkowym atutem tego rozwiązania jest fakt ujednolicenia szaty 

graficznej i funkcjonalności stron szkół, przedszkoli, świetlicy profilaktyczno-wychowawczej, 

Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Gminnego 

Centrum Kultury, Sportu i Turystyki. Wszystkie wspomniane strony powiązane są z główną 

stroną urzędu tworząc spójną całość oraz spełniają wymagania wspomnianej ustawy. 

W roku 2019 kontynuowano projekt „Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie 

wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego” rozpoczęty 

 w roku 2014, którego celem głównym jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 

gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Zgodnie z umową okres 

trwałości projektu wynosi 5 lat od momentu zakończenia realizacji tj. do dnia 30.09.2020 r. 

W roku 2019 roku zakupiono również (poleasingowe) komputery na potrzeby stanowisk 

urzędniczych. Wymiana podyktowana była koniecznością dostosowania sprzętu 

komputerowego do wymogów funkcjonalnych i przepisów prawa.  
 

 

2.6. Monitoring wizyjny  
 

W budynku Urzędu Gminy w Godowie i w jego obrębie oraz na obiekcie rekreacyjno-

sportowym w Godowie (teren muszli koncertowej), na obszarach PSZOK-u i na terenach 

zagrożonych dewastacją i nielegalnym składowaniem śmieci i odpadów nadal, jak w latach 

poprzednich, funkcjonuje całodobowy systemu monitoringu.  

2.7. Obsługa prawna  

 
Pomoc prawną na rzecz Gminy Godów na podstawie umów świadczą dwie kancelarie: 

 Kancelaria Adwokacka Przemysław Pluta Adwokat z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim; 

 Kancelaria Radcy Prawnego Adama Koniecznego, z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim. 
 

W ramach umowy prawnik oraz adwokat świadczą również nieodpłatnie ustne porady 

prawne w dla osób zamieszkałych na terenie Gminy, które zgłaszają taką potrzebę. 

Porady są świadczone w siedzibie urzędu Gminy. W roku 2019 z porad skorzystało 71 

mieszkańców. 
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2.8. Kontrole zewnętrzne i audyt wewnętrzny  
 

     W roku 2019 w Gminie Godów przeprowadzono 9 kontroli zewnętrznych. Były to kontrole 

tematyczne, problemowe dotyczące określonego zagadnienia merytorycznego. 

 

Tabela - Zestawienie jednostek kontrolujących i tematyki kontroli. 

Lp. Jednostka kontrolująca Tematyka kontroli Zalecenia pokontrolne 

1 
Urząd Marszałkowski 

Województwa Śląskiego 

Kontrola projektu „Termomodernizacja 
dwóch ośrodków kultury na terenie 

Gminy Godów z wykorzystaniem 
odnawialnych źródeł energii” - marzec 

Zastrzeżenia ujęto w 
informacji pokontrolnej 
oraz wskazano sposoby 

usunięcia 
nieprawidłowości. 

Zalecenia wykonano. 

2 
Śląski Urząd 
Wojewódzki 

Audyt II projektu Żelazny szlak 
rowerowy 

Nie wydano zaleceń 

3 
Śląski Urząd 
Wojewódzki 

Przedstawienie syntetycznego materiału 
informacyjnego w zakresie skarg i 

wniosków 

Nie zgłoszono uwag do 
przedstawionego 

materiału 

4 
Śląski Urząd 

Wojewódzki w 
Katowicach 

Audyt projektu „Rowerem po żelaznym 
szlaku” 

Nie wydano zaleceń 

5 
Urząd Marszałkowski 

Województwa Śląskiego 

Kontrola projektu „Termomodernizacja 
dwóch ośrodków kultury na terenie 

Gminy Godów z wykorzystaniem 
odnawialnych źródeł energii” - sierpień 

Nie stwierdzono 
nieprawidłowości 

6 
Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny w 
Wodzisławiu Śląskim 

Kontrola placów zabaw z piaskownicami 
pozostających w zasobie Gminy Godów 

Stwierdzono 
nieprawidłowości oraz 
wskazano sposoby ich 

usunięcia. 
Zalecenia wykonano 

7 
Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny w 
Wodzisławiu Śląskim 

Kontrola – oględziny budynku 
magazynowego dla potrzeb GOPS  w 

Godowie w związku z oddaniem 
budynku do użytku i koniecznością 
przechowywania w nim żywności 

Nie stwierdzono 
nieprawidłowości 

8 
Regionalna Izba 

Obrachunkowa w 
Katowicach 

Kontrola kompleksowa gospodarki 
finansowej Gminy Godów 

Nieprawidłowości ujęto 
w wystąpieniu 
pokontrolnym 

pokontrolnej oraz 
wskazano sposoby ich 

usunięcia. 
Zalecenia wykonano. 

9 
Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny w 
Wodzisławiu Śląskim 

Rekontrola placów zabaw z 
piaskownicami w Skrzyszowie i 

Krostoszowicach 

Nie stwierdzono 
nieprawidłowości 
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Obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego dotyczy JST, w których kwota dochodów 

i przychodów lub kwota wydatków i rozchodów ujęta w uchwale budżetowej przekroczyła 40 

mln zł.  

W Urzędzie Gminy oraz w jednostkach organizacyjnych gminy audyt wewnętrzny w roku 

2019 prowadził audytor – usługodawca, na podstawie zawartej umowy o świadczenie usług 

audytu. Audyt wewnętrzny skierowany był na badanie skuteczności i zakłóceń 

w funkcjonowaniu procesów i podejmowaniu działań, celem wyznaczenia jak najlepszych 

i najbardziej efektywnych dróg i kierunków do osiągnięcia wyznaczonych celów. 

W ramach prowadzonego audytu wewnętrznego objęto następujące zadania i jednostki: 
 

Zadanie audytowe Jednostki audytowane 
Funkcjonowanie systemu zapewnienia BHP w 
Urzędzie Gminy w Godowie 

Urząd Gminy w Godowie 

Funkcjonowanie systemu zamówień 
publicznych o wartości nieprzekraczającej 
równowartości 30.000 euro w jednostkach 
gminnych Gminy Godów 

Urząd Gminy w Godowie 
Świetlica Profilktyczno-Wychowawcza w 
Krostoszowicach 
Gminna Biblioteka Publiczna w Godowie 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godowie 
Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w 
Godowie 

Funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej 
w Gminnym Centrum Kultury, Sportu i 
Turystyki w Godowie 

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w 
Godowie 

 

2.9.  Badanie stopnia satysfakcji klienta 
 

Badanie przeprowadzono w okresie od 01 kwietnia do 31 maja 2019 roku. Zebrano 105  

ankiet. Celem przeprowadzania badania satysfakcji klienta jest uzyskanie informacji od 

klientów służących doskonaleniu usług świadczonych przez nasz urząd, a w konsekwencji 

zwiększenie zadowolenia wszystkich, którzy z usług tych korzystają. Na podstawie wyników 

przeprowadzonego badania stwierdzono, że klienci dobrze oceniają pracę urzędników. 

Na wysokim poziomie ocenili zarówno życzliwość i uprzejmość pracowników urzędu, jak 

i zaangażowanie pracowników w sprawę. Uzyskane przez respondentów informacje od 

pracowników są dla nich jasne i zrozumiałe. Ankieta wykazała również, że w zdecydowanej 

większości badani są zadowoleni z kompetencji, wysokiej kultury osobistej, jak również 

z obiektywizmu i bezstronności w załatwieniu sprawy. Pracowników, zdaniem ankietowanych, 

cechuje dyskrecja, ochrona danych i własności osobistej klienta. Uczestnicy przeprowadzonej 

ankiety w czasie załatwiania sprawy nie spotkali się z działaniami korupcyjnymi, a praca 

urzędnika wzbudziła ich zaufanie. 

Respondenci chętnie dzielili się swoimi spostrzeżeniami i propozycjami zmian. 

Najistotniejszymi czynnikami, które wskazali były: brak przejrzystości w informacjach 

zawartych na gminnej stronie internetowej oraz dostępność formularzy do pobrania, dlatego 

w tej kwestii podjęte zostały odpowiednie działania (pod koniec roku została udostępniona 

nowa strona internetowa gminy). Zgłoszone uwagi i sugestie zostały uwzględnione. 
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3.  Realizacja uchwał Rady Gminy  

Uchwała jest podstawą formą podejmowania decyzji przez kolegialny organ stanowiący 

jednostki samorządu terytorialnego, jakim jest Rada Gminy. 

W roku 2019 Rada Gminy Godów obradowała na 12 Sesjach zwyczajnych i 1 sesji 

nadzwyczajnej, na których łącznie podjęła 76 uchwał. 
 

Wyciąg z rejestru uchwał z kadencji 2018-2023 - rok 2019 

Lp. Nr uchwały / z dnia Uchwała w sprawie Realizacja 

1. 
Uchwała nr III/19/2019 
z dnia 28 stycznia 2019r. 

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie 
uchwalenia budżetu Gminy Godów na 2019 rok 

Zrealizowana 

2. 
Uchwała nr III/20/2019 
z dnia 28 stycznia 2019r. 

Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Godów 

Zrealizowana 

3. 
Uchwała nr III/21/2019 
z dnia 28 stycznia 2019r. 

Uchwała w sprawie udzielenie w 2019 roku 
pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu 

na realizację zadań z zakresu nadzoru 
budowlanego 

Zrealizowana 

4. 
Uchwała na III/22/2019 
z dnia 28 stycznia 2019r. 

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu na 

realizację powiatowych przewozów pasażerskich 
o charakterze użyteczności publicznej 

Zrealizowana 

5. 
Uchwała nr III/23/2019 
z dnia 28 stycznia 2019r. 

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie diet dla 
radnych Rady Gminy Godów 

W trakcie 
realizacji 

6. 
Uchwała nr III/24/2019 
z dnia 28 stycznia 2019r. 

Uchwała w sprawie uchwalenia planu pracy Rady 
Gminy Godów na 2019 rok 

Zrealizowana 

7. 
Uchwała nr III/25/2019 
z dnia 28 stycznia 2019r. 

Uchwała w sprawie planów pracy stałych Komisji 
Rady Gminy Godów na 2019 rok 

Zrealizowana 

8. 
Uchwała nr IV/26/2019 
z dnia 25 lutego 2019r. 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
przyjęcia regulaminu przyznawania i wypłacania 

stypendium Wójta Gminy Godów za wysokie 
osiągnięcia dla uzdolnionych uczniów, 

zamieszkałych na terenie Gminy Godów. 

Zrealizowana 

9. 
Uchwała nr IV/27/2019 
Z dnia 25 lutego 2019r. 

Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci 
publicznych szkół podstawowych prowadzonych 
przez Gminę Godów oraz określenia granic ich 

obwodów. 

W trakcie 
realizacji 

10. 
Uchwała nr IV/28/2019 
z dnia 25 lutego 2019r. 

Uchwała w sprawie zasad udzielania i  rozmiaru 
zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin dla nauczycieli, którym powierzono 
stanowiska kierownicze, a także nauczycieli 

którym powierzono obowiązki kierownicze w 
zastępstwie oraz doradców metodycznych w 
placówkach oświatowych dla których Gmina 

Godów jest organem prowadzącym. 

W trakcie 
realizacji 
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11. 
Uchwała nr IV/29/2019 
z dnia 25 lutego 2019r. 

Uchwała w sprawie doskonalenia zawodowego 
nauczycieli zatrudnionych w placówkach 

oświatowych dla których Gmina Godów jest 
organem prowadzącym w roku 2019 

W trakcie 
realizacji 

12. 
Uchwała nr IV/30/2019 
z dnia 25 lutego 2019 r. 

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie 
uchwalenia budżetu Gminy Godów na 2019 rok. 

Zrealizowana 

13. 
Uchwała nr IV/31/2019 
z dnia 25 lutego 2019r. 

Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Godów. 

Zrealizowana 

14. 
Uchwała nr IV/32/2019 
z dnia 25 lutego 2019r. 

Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Zrealizowana 
 

15. 
Uchwała nr V/33/2019 
z dnia 25 marca 2019r. 

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie 
uchwalenia budżetu Gminy Godów na 2019 rok. 

Zrealizowana 

16. 
Uchwała nr V/34/2019 
z dnia 25 marca 2019r. 

Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Godów. 

Zrealizowana 

17. 
Uchwała nr V/35/2019 
z dnia 25 marca 2019r. 

Uchwała w sprawie udzielenia w 2019 roku 
pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu 

na realizację zadań z zakresu administrowania 
drogami 

Zrealizowana 

18. 
Uchwała nr V/36/2019 
z dnia 25 marca 2019r. 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na 
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia umowy dzierżawy gruntu 
Zrealizowana 

19. 
Uchwała nr V/37/2019 
z dnia 25 marca 2019r. 

Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu Opieki 
nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Godów 

na rok 2019” 

Zrealizowana 

20. 
Uchwała nr V/38/2019 
z dnia 25 marca 2019r. 

Uchwała w sprawie przyjęcia Programu 
Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy 

Godów na lata 2019-2020 

W trakcie 
realizacji 

21. 
Uchwała nr V/39/2019 
z dnia 25 marca 2019r. 

Uchwała w sprawie trybu i sposobu powoływania 
i odwoływania członków zespołu 

interdyscyplinarnego oraz szczegółowych 
warunków jego funkcjonowania 

Rozstrzygnięcie 
nadzorcze do 

części uchwały. 
W trakcie 
realizacji z 

wyłączeniem 
punktów 

uchylonych 
przez 

Wojewodę 
Śląskiego 
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22. 
Uchwała nr V/40/2019 
z dnia 25 marca 2019r. 

Uchwała w sprawie ustanowienia wieloletniego 
Programu osłonowego Gminy Godów w zakresie 
dożywania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 

2019-2023 

W trakcie 
realizacji 

23. 
Uchwała nr VI/41/2019 
z dnia 8 kwietnia 2019r. 

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie 
uchwalenia budżetu Gminy Godów na 2019 rok. 

Zrealizowana 

24. 
Uchwała nr VII/42/2019 
z dnia 29 kwietnia 2019r. 

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie 
uchwalenia budżetu Gminy Godów na 2019 rok 

Zrealizowana 

25. 
Uchwała nr VII/43/2019 
z dnia 29 kwietnia 2019r. 

Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Godów 

Zrealizowana 

26. 
Uchwała nr VII/44/2019 
z dnia 29 kwietnia 2019r. 

Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki 
długoterminowej ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach na realizację zadania 

„Ograniczenie Niskiej Emisji na terenie Gminy 
Godów w 2019 r.” 

W trakcie 
realizacji 

27. 
Uchwała nr VII/45/2019 
z dnia 29 kwietnia 2019r. 

Uchwała w sprawie zasad i trybu udzielania 
dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu 

Gminy Godów z zakresu ochrony środowiska 

W trakcie 
realizacji 

28. 
Uchwała nr VIII/46/2019 

z dnia 30 maja 2019r. 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
opłaty za świadczenia publicznych przedszkoli 

oraz oddziałów przedszkolnych w szkole 
podstawowej prowadzonych przez Gminę Godów 

W trakcie 
realizacji 

29. 
Uchwała nr VIII/47/2019 

z dnia 30 maja 2019r. 
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia budżetu Gminy Godów na 2019 rok 
Zrealizowana 

30. 
Uchwała nr VIII/48/2019 

z dnia 30 maja 2019r. 
Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Godów 
Zrealizowana 

31. 
Uchwała nr VIII/49/2019 

z dnia 30 maja 2019r. 

Uchwała w sprawie powołania Zespołu do spraw 
zaopiniowania kandydatów na ławników 

sądowych na kadencje 2020-2023 
Zrealizowana 

32. 
Uchwała nr IX/50/2019 
z dnia 27 czerwca 2019r. 

Uchwała w sprawie wotum zaufania dla Wójta 
Gminy Godów za rok 2018 

Zrealizowana 

33. 
Uchwała nr IX/51/2019 
z dnia 27 czerwca 2019r. 

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego wraz ze sprawozdaniem z 

wykonania budżetu za 2018 rok 
Zrealizowana 

34. 
Uchwała nr IX/52/2019 
z dnia 27 czerwca 2019r. 

Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy 
Godów absolutorium z tytułu wykonania budżetu 

za 2018 rok 
Zrealizowana 

35. 
Uchwała nr IX/53/2019 
z dnia 27 czerwca 2019r. 

Uchwała w sprawie udzielenia w 2019 roku 
pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu 

na realizację zadań z zakresu administrowania 
drogami 

Zrealizowana 

36. 
Uchwała nr IX/54/2019 
z dnia 27 czerwca 2019r. 

Uchwała zmieniająca uchwałę nr VII/45/2019 
Rady Gminy Godów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w 
sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla osób 
fizycznych ze środków budżetu Gminy Godów z 

zakresu ochrony środowiska 

Zrealizowana 
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37. 
Uchwała nr IX/55/2019 
z dnia 27 czerwca 2019r. 

Uchwała w sprawie określenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych 

nauczycieli zatrudnionych w placówkach 
oświatowych dla których Gmina Godów jest 

organem prowadzącym 

W trakcie 
realizacji 

38. 
Uchwała nr IX/56/2019 
z dnia 27 czerwca 2019r. 

Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na 
Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 
Łaziskach i Dyrektora Szkoły Podstawowej w 

Skrzyszowie 

Zrealizowana 

39. 
Uchwała nr IX/57/2019 

z dnia 27 czerwca 2019 r. 
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia budżetu Gminy Godów na 2019 rok 
Zrealizowana 

40. 
Uchwała nr IX/58/2019 
z dnia 27 czerwca 2019r. 

Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Godów 

Zrealizowana 

41. 
Uchwała nr IX/59/2019 

z dnia 27 czerwca 2019 r. 
Uchwała w sprawie poboru opłaty skarbowej w 

drodze inkasa 

Obowiązująca; 
w trakcie 
realizacji 

42. 
Uchwała nr X/60/2019 

z dnia 29 sierpnia 2019r. 

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej 
Wojewódzkiemu Szpitalowi Chorób Płuc im. dr 

Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląski 
Zrealizowana 

43. 
Uchwała nr X/61/2019 

z dnia 29 sierpnia 2019r. 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na 
podpisanie memorandum o współpracy 
pomiędzy organizacjami gospodarczymi i 
samorządowymi Subregionu Zachodniego 

Województwa Śląskiego oraz Kraju Morawsko-
Śląskiego 

Zrealizowana 

44. 
Uchwała nr X/62/2019 

z dnia 29 sierpnia 2019r. 

Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na 
działanie organu wykonawczego w zakresie 

zawarcia umowy na usługę prowadzenia audytu 
wewnętrznego 

Zrealizowana 

45. 
Uchwała nr X/63/2019 

z dnia 29 sierpnia 2019r. 

Uchwała w sprawie ustalenia regulaminu 
głosowania w wyborach ławników do Sądu 

Okręgowego w Gliwicach, Sądu Rejonowego w 
Wodzisławiu Śląskim i Sądu Rejonowego w 
Jastrzębiu-Zdroju na kadencję 2020-2023 

Zrealizowana 

46. 
Uchwała nr X/64/2019 

z dnia 29 sierpnia 2019r. 
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia budżetu Gminy Godów na 2019 rok 
Zrealizowana 

47. 
Uchwała nr X/65/2019 

z dnia 29 sierpnia 2019r. 
Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Godów 
Zrealizowana 

48. 
Uchwała nr X/66/2019 

z dnia 29 sierpnia 2019r. 

Uchwała w sprawie zamiany uchwały w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok 

Zrealizowana 

49. 
Uchwała nr XI/67/2019 

z dnia 26 września 2019r. 
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia budżetu Gminy Godów na 2019 rok 
Zrealizowana 

50. 
Uchwała nr XI/68/2019 

z dnia 26 września 2019r. 
Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Godów 
Zrealizowana 
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51. 
Uchwała nr XI/69/2019 

z dnia 26 września 2019r. 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na 
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego w 
Podbuczu 

Zrealizowana 

52. 
Uchwała nr XI/70/2019 

z dnia 26 września 2019r. 

Uchwała w sprawie ustalenia regulaminu 
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w 
placówkach oświatowych dla których Gmina 

Godów jest organem prowadzącym 

Rozstrzygnięcie 
nadzorcze 
Wojewody 
Śląskiego – 

stwierdzenie 
nieważności 

53. 
Uchwała nr XI/71/2019 

z dnia 26 września 2019r. 
Uchwała w sprawie zmiany statutu Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Godowie 
Zrealizowana 

54. 
Uchwała nr XII/72/2019 
z dnia 28 października 

2019r. 

Uchwała w sprawie przejęcia prawa własności 
nieruchomości gruntowej w Skrzyszowie 

Zrealizowana 

55. 
Uchwała nr XII/73/2019 
z dnia 28 października 

2019r. 

Uchwała w sprawie wybory ławników na 
kadencję 2020-2023 

Zrealizowana 

56. 
Uchwała nr XII/74/2019 
z dnia 28 października 

2019r. 

Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Godów 

Zrealizowana 

57. 
Uchwała nr XII/75/2019 
z dnia 28 października 

2019r. 

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie 
uchwalenia budżetu Gminy Godów na 2019 rok 

Zrealizowana 

58. 
Uchwała nr XIII/76/2019 
z dnia 28 listopada 2019r. 

Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Godów 

Zrealizowana 

59. 
Uchwała nr XIII/77/2019 
z dnia 28 listopada 2019r. 

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie 
uchwalenia budżetu Gminy Godów na 2019 rok 

Zrealizowana 

60. 
Uchwała nr XIII/78/2019 
z dnia 28 listopada 2019r. 

Uchwała w sprawie podatku od nieruchomości na 
2020 rok 

Obowiązująca; 
w trakcie 
realizacji 

61. 
Uchwała nr XIII/79/2019 
z dnia 28 listopada 2019r. 

Uchwała w sprawie podatku od środków 
transportowych na 2020 rok 

Obowiązująca; 
w trakcie 
realizacji 

62. 
Uchwała nr XIII/80/2019 
z dnia 28 listopada 2019r. 

Uchwała w sprawie przyjęcia Rocznego Programu 
Współpracy Gminy Godów z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na rok 2020 

W trakcie 
realizacji 

63. 
Uchwała nr XIII/81/2019 
z dnia 28 listopada 2019r. 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
uchwalenia regulaminu wynagradzania 

nauczycieli zatrudnionych w placówkach 
oświatowych dla których Gmina Godów jest 

organem prowadzącym 

W trakcie 
realizacji 
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64. 
Uchwała nr XIII/82/2019 
z dnia 28 listopada 2019r. 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
udzielenia w 2019 roku pomocy finansowej 
Powiatowi Wodzisławskiemu, na realizację 
powiatowych przewozów pasażerskich o 

charakterze użyteczności publicznej. 

Zrealizowana 

65. 
Uchwała nr XIII/83/2019 
z dnia 28 listopada 2019r. 

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek 
opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych 
w granicach administracyjnych Gminy Godów. 

Rozstrzygnięcie 
nadzorcze 
Wojewody 
Śląskiego – 

stwierdzenie 
nieważności 

66. 
Uchwała nr XIII/84/2019 
z dnia 28 listopada 2019r. 

Uchwała w sprawie wystąpienia z apelem do 
Posłów i Senatorów Rzeczypospolitej Polskiej o 
odrzucenie projektu ustawy o zmianie ustawy – 

Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko. 

Zrealizowana 

67. 
Uchwała nr XIII/85/2019 
z dnia 28 listopada 2019r. 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na 
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego w 
Godowie przy ul. 1 Maja 146. 

Zrealizowana 

68. 
Uchwała nr XIII/86/2019 
z dnia 28 listopada 2019r. 

Uchwała w sprawie nadania nazw ulic w Gminie 
Godów, w sołectwie Skrzyszów. 

Zrealizowana 

69. 
Uchwała nr XIV/87/2019 
z dnia 23 grudnia 2019r. 

Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Godów 

Zrealizowana 

70. 
Uchwała nr XIV/88/2019 
z dnia 23 grudnia 2019r. 

Uchwała w sprawie budżetu Gminy Godów na 
2020 rok 

W trakcie 
realizacji 

71. 
Uchwała nr XIV/89/2019 
z dnia 23 grudnia 2019r. 

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie 
uchwalenia budżetu Gminy Godów na 2019 rok 

Zrealizowana 

72. 
Uchwała nr XIV/90/2019 
z dnia 23 grudnia 2019r. 

Uchwała w sprawie wykazu wydatków które nie 
wygasają z upływem 2019 roku oraz planu tych 

wydatków 

W trakcie 
realizacji 

73. 
Uchwała nr XIV/91/2019 
z dnia 23 grudnia 2019r. 

Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii na rok 2020 

W trakcie 
realizacji 

74. 
Uchwała nr XIV/92/2019 
z dnia 23 grudnia 2019r. 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na 
rozwiązanie porozumienia dotyczącego 
funkcjonowania Powiatowego Ośrodka 

Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w 
Wodzisławiu Śl. Oraz rozliczeń finansowych 

związanych z jego działalnością 

Zrealizowana 

75. 
Uchwała nr XIV/93/2019 
z dnia 23 grudnia 2019r. 

Uchwała w sprawie określenia średniej ceny 
jednostkowej paliwa w Gminie Godów na rok 

szkolny 2019/2020 

W trakcie 
realizacji 
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76. 
Uchwała nr XIV/94/2019 
z dnia 23 grudnia 2019r. 

Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji o 
zainicjowanie i przeprowadzenie bez zbędnej 

zwłoki akcji edukacyjnej w zakresie właściwego 
użytkowania kotłów na paliwa stałe 

Zrealizowana 

4. Realizacja zarządzeń 
 

Zarządzenie jest formą podejmowania władczych rozstrzygnięć przez Wójta. Celem 
zapewnienia realizacji uchwał Rady Gminy oraz zadań wynikających z ustaw wydano 
następujące zarządzenia Wójta. 
 
Tabela – Statystyka wydanych przez Wójta Gminy Godów zarządzeń 
 

Rodzaj zarządzeń 
Ilość zarządzeń 
 w roku 2019 

Ilość zarządzeń 
 w roku 2018 

Zarządzenia Kierownika Urzędu (JRWA 120) 24 29 

Zarządzenia Wójta jako organu gminy (JRWA 0050) 227 215 

 
Corocznie z realizacji wydanych zarządzeń sporządza się analizę, która określa aktualny status 

zarządzenia (zrealizowane, w trakcie realizacji). 
 

W 2019 roku 232 zarządzenia zostały zrealizowane (120 – 21 zarządzeń, 0050 – 211 

zarządzeń, a 19 pozostaje w trakcie realizacji (120 – 3 zarządzenia, 0050 – 16 zarządzeń). 
  

5. Usługi obce - umowy 

Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego odpowiada za wszystkie  

sprawy o zasięgu lokalnym. W roku 2019 zawarto umowy na następujące usługi : 

1) związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów (obsługa informatyczna, 

gospodarze obiektów, w których znajdują się lokale obwodowych komisji wyborczych), 

2) audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy w Godowie oraz w jednostkach 

organizacyjnych Gminy Godów (przeprowadzenia identyfikacji obszarów ryzyka, 

przeprowadzenia analizy ryzyka, opracowania programu i przeprowadzenie zadań 

audytowych, sporządzenia sprawozdań z przeprowadzonych zadań audytowych), 

3) związane ze świadczeniem kompleksowej pomocy prawnej dla urzędu Gminy w 

Godowie, 

4) w zakresie działalności Urzędu Stanu Cywilnego: organizacja uroczystości jubileuszu 

Złotych Godów dla par małżeńskich, 

5) związane z zatrudnieniem, pracą i rozwojem kompetencji pracowników: usługi 

szkoleniowe, medycyna pracy – badania lekarskie, służba bezpieczeństwa i higieny pracy, 

6) związane z bieżącym utrzymaniem urzędu (dostarczanie kwiatów oraz innych wiązanek 

okolicznościowych, artykułów dekoracyjnych, ozdób i upominków dla celów 

reprezentacyjnych, dostarczanie środków czystości i środków bhp, dostarczanie wody 

wraz z pojemnikami 19l, dostarczanie materiałów biurowych, usługi pocztowe), 
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7) informatyczne: utrzymanie systemów, asysty techniczne, oprogramowania, utrzymanie 

BIB i strony www, wdrożenia, 

8) wykonanie czynności eksperckich i branie udziału w komisji egzaminacyjnej, 

9) upowszechnianie  kultury  fizycznej  i  sportu poprzez organizację i koordynację zajęć 

sportowo – rekreacyjnych, 

10) konserwacyjne sprzętu i wyposażenia ratowniczo – gaśniczego; zapewnienie gotowości 

bojowej i sprawności technicznej sprzętu i wyposażenia ratowniczo – gaśniczego, 

11) współpracy z gminnym zespołem zarządzania kryzysowego w rozpoznawaniu zagrożeń 

występujących na terenie gminy i uczestniczenie w opracowywaniu niezbędnych 

dokumentów dot. działań oraz prac tego zespołu; określanie potencjału ratowniczego 

ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Godów, 

12) w zakresie nadzoru i konserwacji  urządzeń sieci alarmowej i monitoringu, przeglądu, 

kontroli, badania i pomiarów instalacji elektrycznych i odgromowych, 

13) realizacji zadań z zakresu nadzoru budowlanego, pełnienie funkcji inspektora nadzoru 

inwestorskiego 

14) utrzymania terenów sportowych, 

15) wykonania map do celów projektowych, 

16) badania stężenia tlenku węgla i pyłów w kotłowniach gminnych, opracowanie Programu 

Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy, 

17) związane z utrzymaniem ładu i porządku w sołectwach, wydatkowanie środków 

z funduszu sołeckiego na cele poprawy wizerunku i funkcjonalności sołectw, 

18) związane z planowaniem przestrzennym i miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego i ochroną środowiska, 

19) związane z opieką weterynaryjną nad bezdomnymi zwierzętami oraz ich odławianiem, 

20) związane z drogownictwem: wykonanie nakładek asfaltowych na terenie Gminy Godów, 

zakup soli drogowej, zakup oznakowania drogowego, organizacja akcji zima, utwardzenie 

nawierzchni frezem asfaltowym, 

21) naprawy i ukształtowania skarp, napraw, niwelacji, modernizacji  poboczy, 

22) dofinansowania do publicznego transportu zbiorowego realizowanego przez Starostę 

Wodzisławskiego, 

23) opracowania opinii w zakresie naruszenia stosunków wodnych, 

24) opracowania dokumentacji technicznej, budowa oświetlenia ulicznego, 

25) doradztwa energetycznego, zakup energii elektrycznej zużytej na oświetlenie uliczne, 

26) wykonania projektów plakatów na billboardy, wydruk i wyklejenie plakatów na 

billboardach stanowiących własność Gminy Godów oraz czyszczenie tablic, 

27) udzielenia licencji przez ZAIKS na publiczne wykonywanie utworów, 

28) lektorskie podczas organizowanych imprez, 

29) muzyczne: usługi koncertowe orkiestr, zespołów muzycznych, wokalistów podczas 

festynów, gali i uroczystości, 

30) tłumaczenia tekstu do przewodników, 

31) zapewnienia opieki medycznej podczas zawodów sportowych i imprez, 
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32) produkcji materiałów filmowych i ich emisja w magazynie „Echa Regionu”, 

33) obsługi imprez w zakresie wynajmu, montażu, demontażu i obsługi nagłośnienia 

scenicznego, 

34) związane z organizacją festynów: wynajem sceny, wynajem firmy ochroniarskiej, obsługa 

elektryczna, zaplecze sanitarne, 

35) dostawy gadżetów reklamowych. 

XXI. Ewidencja zawartych porozumień administracyjno-cywilno-

prawnych między jednostkami samorządu terytorialnego i 

administracją  samorządową. 
 

Łatwiejsze osiąganie zamierzonych celów, szybsze i sprawniejsze wykonywanie zadań 

publicznych oraz wspólne rozwiązywanie problemów. Tak najogólniej można opisać zalety 

współpracy gminy z innymi podmiotami w ramach partnerstwa czy porozumienia. 

 
Tabela – Porozumienia zawarte w roku 2019 

Lp. 
Data 

zawarcia 
Okres obowiązywania 

Z kim zawarto Przedmiot porozumienia 
od do 

1 18.01.2019 18.01.2019 
Czas 

nieokreślony 

Rzymskokatolicka 
Parafia Podwyższenia 

Krzyża Świętego i 
Świętej Anny,  
ul. 1 Maja133, 

Gołkowice 

Porozumienie o współpracy 
w zakresie zapewnienia 

bezpieczeństwa 
mieszkańców poprzez 

instalację kamer 
monitoringu 

2 30.01.2019 30.01.2019 10.05.2019 

Cech Rzemieślników i 
Innych Przedsiębiorców 

 w Wodzisławiu Śl.,  
ul. Zamkowa 5 

Porozumienie w sprawie 
wzajemnego 

współdziałania podczas 
konkursu "POWIATOWEGO 

LIDERA 
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

2019" 

3 29.01.2019 29.01.2019 

Na czas 
trwania 
kadencji 

Rady Gminy 
(2023) 

Zespół Szkolno – 
Przedszkolny w 

Skrbeńsku, ul. Szkolna 1 

Porozumienie o współpracy 
na rzecz przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie 

4 29.01.2019 29.01.2019 

Na czas 
trwania 
kadencji 

Rady Gminy 
(2023) 

Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Godowie,  
ul. Celna 51, 
Gołkowice 

Porozumienie o współpracy 
na rzecz przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie 
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5 28.01.2019 28.01.2019 

Na czas 
trwania 
kadencji 

Rady Gminy 
(2023) 

Zespół Szkolno – 
Przedszkolny w 

Łaziskach,                      
ul. Powstańców Śl. 151 

Porozumienie o współpracy 
na rzecz przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie 

6 29.01.2019 29.01.2019 

Na czas 
trwania 
kadencji 

Rady Gminy 
(2023) 

Szkoła Podstawowa w 
Gołkowicach,                  

ul. 1 Maja 101 a, 
Gołkowice 

Porozumienie o współpracy 
na rzecz przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie 

7 31.01.2019 31.01.2019 

Na czas 
trwania 
kadencji 

Rady Gminy 
(2023) 

Zespół Szkolno – 
Przedszkolny w 

Godowie,                     
ul. Szkolna 11 

Porozumienie o współpracy 
na rzecz przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie 

8 31.01.2019 31.01.2019 

Na czas 
trwania 
kadencji 

Rady Gminy 
(2023) 

Szkoła Podstawowa w 
Skrzyszowie,                  

ul. 1 Maja 177, 
Skrzyszów 

Porozumienie o współpracy 
na rzecz przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie 

9 21.01.2019 21.01.2019 

Na czas 
trwania 
kadencji 

Rady Gminy 
(2023) 

Szkoła Podstawowa w 
Krostoszowicach,        
ul. G. Morcinka 4, 

Krostoszowice 

Porozumienie o współpracy 
na rzecz przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie 

10 29.01.2019 29.01.2019 

Na czas 
trwania 
kadencji 

Rady Gminy 
(2023) 

Komisariat Policji w 
Gorzycach,                  

ul. Czyżowicka 4, 
Rogów 

Porozumienie o współpracy 
na rzecz przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie 

11 26.02.2019 12.03.2019 2.04.2019 
Akademia 

Humanistyczno – 
Ekonomiczna w Łodzi 

Porozumienie w 
przedmiocie prowadzenia 

studenckich praktyk 
zawodowych 

12 28.03.2019 1.07.2019 
Czas 

nieokreślony 
Urząd Gminy Mszana, 
ul. 1 Maja 81, Mszana 

Porozumienie w sprawie 
przeniesienia pracownika 

samorządowego 

13 17.09.2019 17.09.2019 30.11.2019 

Śląski Szkolny Związek 
Sportowy w 

Katowicach, ul. 
Francuska 32 

Porozumienie o współpracy 
w sprawie ogłoszenia 
Programu "Skaut" w 

ramach  rozwijania sportu 
poprzez wspieranie 

przedsięwzięć z zakresu 
upowszechniania sportu 

dzieci i młodzieży 
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14 15.11.2019 14.11.219 
Czas 

nieokreślony 

Izabela Kolarczyk 
prowadzącą Poradnię 
Stomatologiczną przy 

ul. Wyzwolenia 10, 
Skrzyszów 

Porozumienie w sprawie 
opieki stomatologicznej 

nad uczniami 

15 15.11.2019 15.11.2019 
Czas 

nieokreślony 

Irena Gruszka, Benedykt 
Gruszka, Krzysztof 
Gruszka, Barbara 

Gruszka prowadzącą 
poradnię "BI-DENTAL", 

ul. Strażacka 1, 
Gołkowice 

Porozumienie w sprawie 
opieki stomatologicznej 

nad uczniami 

16 15.11.2019 15.11.2019 
Czas 

nieokreślony 

Irena Gruszka, Benedykt 
Gruszka, Krzysztof 
Gruszka, Barbara 

Gruszka prowadzącą 
poradnię "BI-DENTAL", 

ul. Strażacka 1, 
Gołkowice 

Porozumienie w sprawie 
opieki stomatologicznej 

nad uczniami 

 

Tabela - Porozumienia zawarte w latach wcześniejszych, ale nadal obowiązujące w roku 2019 

Lp. 
Data 

zawarcia 
Okres obowiązywania 

Z kim zawarto Przedmiot porozumienia 
od do 

1 22.01.2016 22.01.2016 2020 

Fundacja Rozwoju 
Nauki i 

Przedsiębiorczości z 
siedzibą w Poznaniu 

Porozumienie o partnerstwie 
na rzecz realizacji Projektu w 

ramach działania 3.1 
Działania szkoleniowe na 

rzecz rozwoju kompetencji 
cyfrowych Programu 
Operacyjnego Polska 
Cyfrowa 2014-2020 

2 29.02.2016 29.02.2016 3 lata Petrovice u Karvine 

Realizacja projektu ze 
środków Europejskiej 

Współpracy Terytorialnej w 
ramach Programu Interreg 

V-A Republika Czeska- Polska 
pn. Synergia- integracja 
społeczności i instytucji 

pogranicza Godowa i 
Petrovic 

3 22.02.2016 22.06.2016 2020 
Gmina Strumień, Gmina 

Pawłowice, Gmina 
Radlin, Gmina Mszana, 

Porozumienie w spr. 
Zawiązania Partnerstwa w 

celu przygotowania i 
realizacji Projektu w ramach 

Osi Priorytetowej II, 
Działania 2.18 Programu 

Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014- 2020 
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4 31.03.2016 31.03.2016 31.12.2020 

Usługi Transportowe 
Roman Tomala, ul. 

Powstańców Śl. 145,   
44-340 Łaziska 

Porozumienie dot. 
Zapewnienia przewozu 

mieszkańców Gminy Godów 
oraz ich podstawowego 

mienia osobistego z rejonów 
objętych ewakuacją do 
wyznaczonych miejsc 

docelowych w przypadku 
wystąpienia zdarzenia o 

znamionach kryzysu, 
katastrofy, klęski żywiołowej 

lub innego zdarzenia 
zagrażającego zdrowiu lub 

życiu ludzi przebywających w 
rejonach dotkniętych 

zagrożeniem 

5 10.06.2013 10.06.2013 
Czas 

nieokreślony 

S.C. HALFAR Henryk, 
Grzegorz Halfar, Usługi 
Transportowe, Usługi 

Koparką, ul. Piaskowa 9, 
44-338 Jastrzębie- Zdrój 

Porozumienie w sprawie 
zabezpieczenia dostaw 

piasku w czasie zagrożenia 
powodziowego 

6 20.12.2013 20.12.2013 
Czas 

nieokreślony 
Gmina Mszana, ul.       

1 Maja 81, 

Porozumienie w sprawie 
wzajemnego 

przeprowadzenia 
okresowych audytów 

wewnętrznych w zakresie 
bezpieczeństwa informacji w 
systemach informatycznych 

XXII. Gmina w rankingach i konkursach 
 

 Ranking „Aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży 2019” - Gmina Godów znalazła się 

wśród grona wyróżnionych w  rankingu „Aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży”, którego 

organizatorem jest Infor Biznes Sp. z o.o., a partnerem merytorycznym CentroPolis. 

 Tytuł Gmina na 5! w badaniu "Gmina na 5! Dobre praktyki w obsłudze przedsiębiorców” 

w edycji 2018/2019 rankingu przygotowanego przez Studenckie Koło Naukowe 

Przedsiębiorczości i Analiz Regionalnych, działające przy Instytucie Przedsiębiorstwa 

Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej. 


