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 z życia gminy 

wiadomości goczałkowickie

Z PRAC WÓJTA GMINY
GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ

Pragnę Państwu przybliżyć bieżące sprawy, którymi zajmowaliśmy się w ostatnim czasie:
-Odbyły się następujące przetargi w trybie
ustawy Prawo Zamówień Publicznych:
a) dot. całorocznego utrzymania terenów zielonych na terenie gminy na rok 2016. W ramach
przedmiotu zamówienia określono 2 zadania
i dopuszczono możliwość składania ofert częściowych: jedno dotyczy utrzymania parku zdrojowego i skwerów, a drugie wykaszania poboczy dróg oraz wycinki drzew i krzewów. Łącznie na przetarg wpłynęło 8 ofert tj. 3 na prace
w parku a 5 na pozostałe prace pielęgnacyjne.
Wybrano firmę: Firma Wielobranżowa Stanisław Żaczek z Ligoty.
b) postępowanie dot. dowozu dzieci do placówek oświatowych. Wysłano zapytania do 5 firm.
Podobnie jak w latach ubiegłych będzie wykonywała tę usługę przez cały rok kalendarzowy
firma S.C. ALF Zbigniew Ścipniak – Benedykt
Wiktorczyk z Goczałkowic.
c) dot. bieżącej eksploatacji gminnej sieci wodociągowej. Wpłynęły 2 oferty. Wybrano firmę
INSTAL-BRATEK s.c. Jerzy i Katarzyna Bratek.
d) dot. bieżącej eksploatacji gminnej sieci kanalizacyjnej, sanitarnej i deszczowej. Na ten przetarg wpłynęły 2 oferty. Najkorzystniejszą złożyła firma Zakład Ogólnobudowlany i Czyszczeniowy Marcin Chudek.
– Ogłosiliśmy konkurs na realizację zadań
publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Oferty na realizację tego zadania można
było składać do 29 grudnia 2015r. Do konkursu
przystąpiły 3 organizacje. Do oceny merytorycznej dopuszczono 3 oferty. W wyniku oceny merytorycznej do dofinansowania zakwalifikowano
3 oferty. Łączna wartość realizowanych zadań
wyniesie 108.470 zł, w tym dotacje z budżetu
gminy – 59.350 zł.Wyniki przedstawiają się
następująco:
1. Wnioskodawca:
– Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Pszczynie,
43-200 Pszczyna, ul. Antesa 1.
Nazwa zadania – „Kompleksowa pomoc rehabilitacyjno-terapeutyczna dla dzieci z upośledzeniem umysłowym z terenu Gminy
Goczałkowice-Zdrój, wraz z dowozem”.
Termin realizacji– od podpisania umowy
do 31.12.2016 r.
Całkowity koszt projektu – 62.250 zł.
Wnioskowana kwota dotacji – 33.550 zł.
Przyznana kwota dotacji – 33.550 zł.
2. Wnioskodawca:
– Caritas Archidiecezji Katowickiej, Ośrodek
Matka Boża Różańcowa ul. Św. Jadwigi 4,
43-200 Pszczyna.
Nazwa zadania – „Działania na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych

oraz osób z upośledzeniem umysłowym”.
Termin realizacji – od dnia podpisania umowy
do 31.12.2016r.
Całkowity koszt projektu – 9.220 zł.
Wnioskowana kwota dotacji – 8.300 zł.
Przyznana kwota dotacji – 8.300 zł.
3. Wnioskodawca:
– Stowarzyszenie Hospicjum Św. Ojca Pio,
43-200 Pszczyna ul. Skłodowskiej 1.
Nazwa zadania – „Sprawowanie opieki nad
osobami schorowanymi, przewlekle chorymi oraz osobami w terminalnym okresie
choroby nowotworowej”.
Termin realizacji – od podpisania umowy
do 31.12.2016r.
Całkowity koszt projektu – 37.000 zł.
Wnioskowana kwota dotacji – 17.500 zł.
Proponowana kwota dotacji – 17.500 zł.
–Ogłosiliśmykonkursnarealizacjęzadańpublicznych w dziedzinie wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej. Oferty na realizację tego zadania można było składać do 8 stycznia br. Do konkursu przystąpiły 2 organizacje. Do oceny merytorycznej dopuszczono 2 oferty. W wyniku oceny
merytorycznej do dofinansowania zakwalifikowano 2 oferty. Łączna wartość realizowanych
zadań wyniesie 251.222,11 zł, w tym dotacje
z budżetu gminy – 110.618,00 zł.Wyniki przedstawiają się następująco:
1.Wnioskodawca:
– Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy
„Goczałkowice-Zdrój”, 43-230 Goczałkowice-Zdrój, ul. Uzdrowiskowa 44.
Nazwa zadania – „Szkolenie dzieci i młodzieży oraz współzawodnictwo w piłce nożnej”.
Ter min realizac ji – od 15.01.2016r.
do 31.12.2016r.
Całkowity koszt projektu – 156.702,11 zł.
Wnioskowana kwota dotacji – 107.341,00 zł.
Proponowana kwota dotacji – 77.875,00 zł.
2. Wnioskodawca:
– Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy,
43-230 Goczałkowice-Zdrój, ul. Powstańców
Śl. 3.
Nazwa zadania – „Rozwijamy sport i rekreację w naszej gminie”.
Termin realizacji – od podpisania umowy
do 31.12.2016r.
Całkowity koszt projektu – 94.520,00 zł.
Wnioskowana kwota dotacji – 45.000,00 zł.
Proponowana kwota dotacji – 32.743,00 zł.
-Rozstrzygnięto konkurs na realizację zadań
w zakresie działalności na rzecz rodziny,
macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

-Ogłosiliśmy również konkurs dotyczący organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka. Konkurs ogłoszono
w dniu 15 grudnia 2015r.
Termin składania ofert upłynął w dniu 14
stycznia 2016r. Do konkursu przystąpiły 2 podmioty, złożono 2 oferty.
Do oceny merytorycznej dopuszczono 2
oferty. W wyniku oceny merytorycznej do dofinansowania zakwalifikowano jedną ofertę.
Kwota dotacji z budżetu gminy wyniesie 77.
230 zł.
1.Wnioskodawca:
– NZOZ MEDIDENT dr n. med Agnieszka Homa-Kurczab, Niepubliczny Żłobek Maja Agnieszka
Homa-Kurczab
Niepubliczne Przedszkole Maja Agnieszka
Homa-Kurczab, 43-230 Goczałkowice-Zdrój,
ul. S. Żeromskiego 2A.
Nazwa zadania – „Organizacja opieki nad
dziećmi do lat 3 w Niepublicznym Żłobku
MAJA w Goczałkowicach-Zdroju”.
Ter min realizac ji – od 01.02.2016r.
do 31.12.2016r.
Całkowity koszt projektu – 128.150,00 zł.
Wnioskowana kwota dotacji – 117.432,00 zł.
Oferta dopuszczona do oceny merytorycznej.
Oferta nie spełnia warunków podanych w ogłoszeniu o konkursie.
2. Wnioskodawca:
-Siostry Boskiego Zbawiciela Salwatorianki,
43-230 Goczałkowice-Zdrój
ul. Uzdrowiskowa 38.
Nazwa zadania – „Organizacja opieki nad
dziećmi do lat 3 sprawowanej w formie
żłobka pn. Żłobek „Cherubinek” Sióstr Salwatorianek”.
Terminrealizacji–od01.02.2016rdo31.12.2016r.
Całkowity koszt projektu – 156.743,72 zł.
Wnioskowana kwota dotacji – 82.660,72 zł.
Proponowana kwota dotacji – 77.230,00 zł.
- Ogłoszony został również 2-gi konkurs w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat
3 sprawowanej w formie żłobka.
-Odbyło się Walne Zgromadzenie Spółki Wodnej, na którym przedstawione zostało sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za 2015 rok
oraz plan pracy na rok 2016 rok.
– W ramach współpracy z Urzędem Skarbowym
w Pszczynie w dniu 20 kwietnia w godzinach
od 7.30 do 14.30 w Urzędzie Gminy czynny
będzie punkt przyjmowania zeznań podatkowych PIT.
Wójt Gminy
Goczałkowice-Zdrój
Gabriela Placha
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Sprawozdanie z xiI
Sesji Rady Gminy

O

statnie posiedzenie Rady
Gminy Goczałkowice-Zdrój w 2015 r. odbyło
się we wtorek 22 grudnia. XII
Sesję otworzył i prowadził
Przewodniczący Rady Gminy
– Piotr Jacek, który na wstępie
poprosił zebranych o powstanie i uczczenie minutą ciszy
pamięci zmarłej Radnej Zofii
Żelazo.
Nikt nie zgłosił pisemnej
interpelacji.
W punkcie piątym porządku
obrad przystąpiono do podjęcia
uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023.
Skarbnik Gminy wyjaśniła,
że ustawa o finansach publicznych stanowi, aby nie później niż uchwałę budżetową
Rada Gminy podjęła uchwałę
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
Wielkości zawarte
w WPF w roku 2016 są zgodne
co do wielkości dochodów,
wydatków, przychodów, rozchodów i wyniku finansowego
z projektem uchwały budżetowej na 2016r.
P r o g n o z a k wo t y d ł u g u
na lata 2016-2023 zakłada stały
spadek zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek wynikający
ze spłaty ich rat zgodnie z podpisanymi umowami z bankami
i Wojewódzkim Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który udzielał
Gminie pożyczek. Stan zadłużenia na koniec roku 2016
wyniesie 3.848.989,98 zł.
Będzie zatem niższy o 992.111,
79 zł, od kwoty zadłużenia
z końca 2015 r., która wyniosła 4.841.099 zł. Ostatnie raty
zaciągnięt ych zobowiązań
zostaną uregulowane w 2023 r.
Ponadto, poinformowano
zebranych, że wyszczególnione w prognozie finansowej
wieloletnie przedsięwzięcia
są zgodne z przedstawionym
projektem budżetu na 2016 r.
Pośród przewidzianych do realizacji w latach 2016 i 2017 zadań
znalazły się m.in.: budowa ul.
Bór I, budowa ul. Melioracyjnej
oraz budowa zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Zimowej
(2017 r.).
Skarbnik Gminy dodała,

że Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię
dotyczącą uchwały w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2023. Uchwała
została przyjęta jednogłośnie.
W kolejnej części porządku
obrad, rada gminy zajęła się
uchwaleniem budżetu Gminy
Goczałkowice-Zdrój na rok
2016.
Wójt Gminy poinformowała,
że dochody budżetu Gminy
na 2016 r. zostały zaplanowane na kwotę 32.836.255 zł.
Łącznie z wolnymi środkami
stanowiącymi nadwyżkę środków pieniężnych pozostających
na rachunku Gminy, wynikającymi z rozliczeń kredytów
i pożyczek z lat ubiegłych oraz
uwzględniając przypadające
do spłaty w 2016 r. zobowiązania z tytułu zaciągniętych
kredytów i pożyczek, dają
one Gminie środki w wysokości 32.751.824,21 zł do rozdysponowania na stojące przed
Gminą w 2016 roku zadania.
Wydatki budżetu zostały
zaplanowane w wysokości
32.751.824zł, z czego 91% stanowią wydatki bieżące, a 9%
wydatki majątkowe.
Spełniona została zatem
wynikająca z ustawy o finansach publicznych relacja, zgodnie z którą wydatki bieżące nie
mogą być wyższe niż dochody
bieżące powiększone o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne
środki.
Kierując się zasadą równowagi budżetowej, konieczne
było ograniczenie zgłoszonych
wydatków o około 5 mln zł.
Oznacza to konieczność
przesunięcia niektórych zadań
inwest ycy jnych na kolejny
rok budżetowy i ograniczenie
wydatków bieżących.
Ponadto, Gmina Goczałkowice-Zdrój planuje w 2016 r.
wydatki bieżące przy współudziale środków pochodzących
z Unii Europejskiej.
Do zadań tych będą należeć:
– Erasmus+ – program mający
na celu podniesienie kompetencji kadry nauczycielskiej
z kształcenia języków obcych,
realizowany od 2015r. w Gimnazjum,
– „Nowa przyszłość dla uczniów

w Gminie Goczałkowice-Zdrój”
– program przewidziany
do realizacji na lata 2016-2017
w Szkole Podstawowej i Gimnazjum, mający na celu poprawę
e fe k t y w n o śc i k s z t a ł c e n i a ,
uwzględniający zakup pomocy
dydaktycznych oraz zorganizowanie dodatkowych zajęć
dla uczniów z j. angielskiego,
matematyki, fizyki, chemii,
przyrody, wycieczek edukacyjnych dla uczniów oraz zajęć dla
nauczycieli,
– „Droga do zmiany” – program
realizowany w latach 20162017 przez Ośrodek Pomocy
Społecznej, mający na celu
wsparcie osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym.
Podsumowując prezentację budżetu gminy, poinformowano, ze zadłużenie z tytułu
zaciągniętych pożyczek i kredytów, końcem 2016 r. wyniesie 3.848.988,98 zł (mniejsze
o 992.110,79 zł niż na koniec
roku 2015).
Uchwała została przyjęta
większością głosów.
Przechodząc do punktu siódmego punktu porządku sesji
rada podjęła uchwały w sprawach:
– przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej
Policji w Pszczynie w roku 2016.
W budżecie na 2016 r., w dziale
„Bezpieczeństwo publiczne”
znajdują się środki w wysokości
28.800 zł dla Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie z przeznaczeniem na rekompensatę
pieniężną za nadgodziny dla
policjantów pełniących służbę
na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój.
– zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy
Goczałkowice-Zdrój obowiązujących od dnia 01.02.2016r.
do dnia 31.01.2017 r. Kierownik Administracji Zasobów
Komunalnych poinformował,
że zgodnie z przedłożonym
przez Administrację Zasobów
Komunalnych w dniu 20 listopada 2015 r. wnioskiem taryfowym, proponowane taryfy
w okresie obowiązywania
od 01 lutego 2016 r. do 31
stycznia 2017 r., w porówna-
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niu do obecnie obowiązujących
taryf, zarówno dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę jak i dla
zbiorowego odprowadzania
ścieków, nie ulegają zmianie.
– planu dofinansowania form
doskonalenia zawodowego
nauczycieli na rok 2016.
Kierownik Gminnego
Zespołu Oświaty poinformował
zebranych, że wysokość kwot
przeznaczonych na poszczególne for my doskonalenia
zawodowego została sporządzona na podstawie planów
doskonalenia dyrektorów placówek oświatowych. Plan dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli na rok
2016 oraz maksymalna kwota
dofinansowania do studiów
została pozytywnie zaopiniowana przez związki nauczycielskie.
– ustalenia maksymalnej kwoty
dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły
wyższe i zakłady kształcenia
nauczycieli w 2016r. oraz specjalności i form kształcenia,
na które dofinansowanie jest
przyznawane.
Kierownik GZO poinformował zebranych, że podstawa
prawna omawianej uchwały
jest identyczna jak uchwały
zaopiniowanej przed chwilą,
a dotyczy ona maksymalnej
kwoty, jaką nauczyciele mogą
otrzymać decyzją dyrektora
na podnoszenie swoich kwalifikacji w studiach podyplomowych lub kursach dokształcających oraz określa specjalności,
które mogą podnosić doskonaląc swoje umiejętności. Formy
doskonalenia zawodowego
wynikające z wniosków dyrektorów to logopedia, bibliotekarstwo i choreografia.

– uchylenia uchwały Nr
XXVI/165/2012 Rady Gminy
Goczałkowice-Zdrój dotyczącej
ustalenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub
kluby dziecięceKierownik GZO
poinformował, że obowiązująca
Uchwała Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój działa w oparciu o art.
60 Ustawy o opiece nad dzieckiem do lat 3. Wyżej wymieniona ustawadopuszcza możliDOKOŃCZENIE NA STR. 4 
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Sprawozdanie z xiI Sesji
Rady Gminy – CIĄG DALSZY...
wość dofinansowania działalności żłobków i klubów dziecięcych
działających na terenie gminy.
Od lutego 2016 roku planowana
jest zmiana formy i sposobu dofinansowania klubów dziecięcych
i żłobków. Podmioty prowadzące
żłobki i kluby dziecięce działające
na terenie gminy Goczałkowice-Zdrój będą mogły uczestniczyć
w konkursach na realizacje zadań
publicznych dotyczących opieki
nad dziećmi do lat 3.

– określenie kryteriów oraz
przyznania określonej liczby
punktów i określenia dokumentów potwierdzających
ich spełnienie w postępowaniu rekrutacyjnym do przyjęcia kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych i klas
pierwszych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Goczałkowice-Zdrój a zamieszkałych
poza obwodem szkoły.
Kierownik GZO poinformował zebranych, że w dniu 24
listopada 2015r. ukazało się
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu przeliczania na punkty
poszczególnych kr yteriów
uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu
i szczegółowych zadań komisji
rekrutacyjnej, szczegółowego
trybu i terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania
uzupełniającego. Rozporządzenie nakłada na organ prowadzący obowiązek podania
do publicznej wiadomości harmonogramu rekrutacji do placówek oraz kryteria brane pod
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym jak i dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych
kryteriów w terminie do końca
stycznia 2016 roku.
– kont ynuacji członkostwa
Gminy Goczałkowice-Zdrój
w Stowarzyszeniu Rybackim
„Żabi Kraj”. Wójt Gminy poinfor mowała, że z udziałem
Gminy Goczałkowice-Zdrój
w 2009 roku zostało utworzone
stowarzyszenie Lokalna Grupa
Rybacka „Żabi Kraj”.
W związku z koniecznością dołączenia do wniosku
o wybór strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez
społeczność Lokalnej Strategii

Rozwoju załącznika w postaci
uchwał Rad Gmin o przystąpieniu do stowarzyszenia, Zarząd
Stowarzyszenia Rybackiego
„Żabi Kraj” zwrócił się z prośbą
o podjęcie przez Radę Gminy
uchwały dotyczącej kontynuowania członkostwa.
– przyjęcia gminnego programu
profilakt yki i rozwiązywania problemów alkoholowych
na rok 2016.
Sekretarz Gminy poinformowała, że program jest bardzo obszerny. Znajdują się
w nim m.in. dane na temat
działania punktu konsultacyjnego, ilości wydanych zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych w detalu i gastronomii,
odniesienie od limitów obowiązujących na terenie Gminy, informacje o współpracy z Bielskiem-Białą oraz o realizacji programów profilaktycznych w gimnazjum. W programie znajduje
się ponadto analiza społeczna
gminy. Sekretarz Gminy wyjaśniła, Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych kładzie największy nacisk na profilaktykę. W ramach działania
komisji, finansowany jest punkt
konsultacyjny oraz wyjazdowe
sesje terapeutyczne. Ponadto,
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nawiązała półtora roku temu współpracę ze Stowarzyszeniem
Trzeźwościowym. Nadal podtrzymywana jest współpraca
z Ośrodkiem w Czechowicach-Dziedzicach.
W listopadzie i grudniu ubiegłego roku przeprowadzona
została akcja polegająca na zorganizowaniu szkoleń dla sprzedawców napojów alkoholowych
oraz kontrola w terenie, która
miała na celu sprawdzenie
na ile sprzedawcy alkoholi przestrzegają zasad sprzedaży tych
napojów. Finansowane zostały
również warsztaty w ramach
przeciwdziałania narkomanii w gimnazjum dla rodziców
i uczniów. Poza tym już dwa lata
finansowany jest zespół interdyscyplinarny.
– wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Goczałkowice-Zdrój do realizacji projektu
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecz-

nego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014-2020.
Kierownik Ośrodka Pomocy
Społecznej poinformowała,
że Gmina Goczałkowice-Zdrój
złożyła deklarację partnerstwa
w projekcie, którego liderem jest
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Pszczynie. Projekt
będzie realizowany w okresie
od 01.01.2016r. do 31.12.2017r.
Głównym celem projektu jest
poprawa lub wzrost kompetencji społecznych i/lub
z awo d ow yc h u c ze st n i ko m
do 31.12.2017r. W ramach projektu zaplanowano do realizacji wsparcie w postaci objęcia
uczestników projektu zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wykluczonych społecznie usługami aktywnej integracji. Każda osoba zakwalifikowana do projektu w ramach
indywidualnie opracowanej
ścieżki wsparcia oraz wnikliwej
analizie potrzeb i problemów,
będzie miała dobrane formy
pomocy, działania umożliwiające jej m.in. zdobycie i/lub
wzrost kompetencji społecznych jak również zawodowych,
w zależności od zdiagnozowanych deficytów. Narzędziem
realizacji projektu będzie kontrakt socjalny. Wsparciem
w ramach kontraktów socjalnych zostanie objętych 20 osób.
Osoby, które wezmą udział
w projekcie będą mogły również skorzystać z dodatkowych
form wsparcia np. zapewnienia
pokrycia kosztów związanych
z dojazdami na zajęcia, pokrycie kosztów opieki nad osobami
zależnymi, dziećmi w zależności od indywidualnych potrzeb.
Wniosek w części finansowej
Gminy – jako partnera opiewa
na kwotę 281.050,01zł w tym
wkład własny 43.800zł. Wkładem własnym Gminy będą
środki finansowe przeznaczone
na wypłatę zasiłków dla uczestników projektu.
– zmiany uchwały Rady
Gminy Goczałkowice-Zdrój Nr
III/19/2014 z dnia 30.12.2014r.
w sprawie budżetu Gminy
Goczałkowice-Zdrój na 2015
rok.
Skarbnik Gminy poinformo-

wała, że Kierownik Gminnego
Ośrodka Sportu i Rekreacji złożył wniosek w sprawie dokonania dwóch zmian w budżecie.
– z w i ę k s z e n i a d o c h o d ów
w dziale 926 pod hasłem „Kultura fizyczna” o kwotę 4.271zł,
którą GOSiR pozyskał w formie
odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej.
– z w i ę k s z e n i a w y d a t ków
w dziale 926 również pod
hasłem „Kultura f izyczna”
o kwotę 4 271zł, która byłaby
przeznaczona na remont
sprzętu w GOSiR.
– zmiany treści uchwały Nr
XI/82/2015 z dnia 24 listopada
2015r. Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój w sprawie opłaty
uzdrowiskowej.
Radca Prawny poinformował, że w wyżej wymienionej
uchwale Regionalna Izba Obrachunkowa zwróciła uwagę
na brak określenia terminu
płatności opłaty uzdrowiskowej
przez osoby fizyczne.
Przechodząc do odpowiedzi
na pisemne interpelacje Wójt
Gminy odczytała wyjaśnienia
dotyczące:
– podjęcia działań zmierzających w kierunku wykupu przez
Gminę nieruchomości położonej przy zbiegu ulic: Głównej
i Św. Jerzego,
– oddalenia terminów badań
wody, powietrza, skały płonnej
jak również przepisów budowlanych na terenie eksploatowanym przez kopalnię Silesia,
– degradacji Borek,
– zagospodarowania wolnych
lokali i budynków gminnych,
– budowy ekranów ochronnych
w rejonie skrzyżowania DK1
z ulicą Główną.
W ramach wolnych głosów
i wniosków kierownik goczałkowickiego chóru parafialnego
przedstawiła radnym plany
koncertowe, które zostaną zrealizowane w 2016 r. m.in.: przy
współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury. Ponadto, poprosiła radę o wsparcie finansowe
w związku z przypadającym
na ten rok jubileuszem 20-lecia
działalności chóru i zamiarem
zorganizowania z tej okazji koncertu.
Opracowanie:
Ewelina Sowa-Mrzyk

aktualności
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DOCHODY GMINY W 2016 ROKu

U

chwała w sprawie budżetu gminy jest jedną z ważniejszych uchwał
podejmowanych przez Radę Gminy. Stanowi podstawę gospodarki
finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Dochody budżetu gminy Goczałkowice-Zdrój na 2016 rok oszacowano na kwotę 32.836.255 zł. W tej kwocie mieszczą się dochody
bieżące (32.571.030 zł) oraz dochody majątkowe (265.225 zł.).
Struktura dochodów budżetu przedstawia się następująco:
1. dotacje i inne środki bezzwrotne otrzymane przez Gminę na z góry
określony cel. Zaliczamy do nich dotacje z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz dotacje
z Unii Europejskiej. Jest to kwota 3.265.169zł, co stanowi 10% dochodów ogółem
2. subwencja ogólna z budżetu państwa w wysokości 6.164.459zł,
co stanowi 19% dochodów ogółem
3. dochody własne Gminy 23.406.627zł, co stanowi 71% dochodów
ogółem.
W grupie dochodów własnych najważniejsze pozycje to:
1. podatek od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych
5.930.799zł, co stanowi 18% dochodów ogółem
2. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 6.629.819zł,
co stanowi 20% dochodów ogółem
3. wpływy z różnego rodzaju usług (dostarczanie wody, odbiór ścieków, wstęp na halę sportową i basen, odpłatność za przedszkola)
6.740.542zł, co stanowi 21% ogółu dochodów.

podatkowych składanych przez podatników (przedsiębiorców, osoby
fizyczne i prawne), zgodnie z obowiązującymi stawkami podatków
i opłat lokalnych
3. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalono
na podstawie szacunków opracowanych przez Ministra Finansów
4. wielkość subwencji ogólnej dla gminy została określona przez
Ministra Finansów w październiku 2015r. i zostanie zweryfikowana
w I kwartale br.
5. wielkość dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ustalono
na podstawie danych przekazanych przez Śląski Urząd Wojewódzki
6. wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej w kwocie 1.248.578 zł
7. wielkość dochodów z najmu, dzierżawy i wieczystego użytkowania
obliczono na podstawie umów zawartych przez gminę
8. wpływy z tytułu opłat za wodę i ścieki oszacowano na podstawie
wniosku taryfowego sporządzonego przez AZK
9. wpływy z tytułu działalności GOSiR oszacowano na podstawie wyliczeń przedstawionych przez Kierownika tej jednostki.
Pozostałe wpływy określono na podstawie przewidywanego ich
wykonania w roku 2015r.
Urząd Gminy
Goczałkowice-Zdrój

Wysokość dochodów budżetu gminy została określona w oparciu o następujące założenia:
1. wpływy z tytułu podatku od środków transportowych zostały obliczone na podstawie bazy danych dotyczących pojazdów podlegających opodatkowaniu, przekazywanych przez Starostwo Powiatowe
w Pszczynie oraz stawek podatku obowiązujących w 2015r.
2. wpływy z pozostałych podatków wyliczono na podstawie deklaracji

WYDATKI GMINY W 2016 ROKu

W

wydatkach na 2016r. uwzględniono zadania własne gminy
takie jak: utrzymanie dróg gminnych, oświetlenie ulic, utrzymanie porządku i czystości, gospodarka odpadami, utrzymanie
budynków komunalnych, dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków,
realizację zadań w zakresie edukacji i wychowania, utrzymanie mienia
służącego ochronie przeciwpożarowej, zapewnienie świadczeń wynikających z ustawy o pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń dla osób uprawnionych do alimentów.

Uwzględniono również realizację wielu innych ustawowych zadań
takich jak: program przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,
program współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi, program przeciwdziałania przemocy itp. Zabezpieczono koszty bieżącego utrzymania istniejących jednostek organizacyjnych: 2 szkół, 2
przedszkoli, Ośrodka Pomocy Społecznej, Urzędu Gminy, Administracji Zasobów Komunalnych, Gminnego Zespołu Oświaty, Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz dotacje do instytucji kultury:
Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury. Zabezpieczono środki m.in. na spłatę rat pożyczek i spłatę odsetek od tych
pożyczek, na dotację dla niepublicznego przedszkola, dowóz uczniów
do szkół, dotacje dla żłobków, na realizację prac społecznie użytecznych, na realizację porozumień dotyczących nauczania religii,
a także na realizację porozumienia z Policją w zakresie bezpieczeństwa publicznego.
Przy planowaniu wydatków kierowano się potrzebami w zakresie
zadań bieżących i zadań inwestycyjnych oraz możliwościami finansowymi gminy.

W uchwale budżetowej przyjętej przez Radę Gminy w dniu 22
grudnia 2015r. wydatki budżetu określono na kwotę 32.751.824zł.
Zgodnie z uchwałą budżetową
największą pozycję w wydatkach zajmują:
1. oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza,
11.916.419 zł, co stanowi 36,4% wydatków ogółem,
2. wydatki na kulturę fizyczną 3.087.753zł co stanowi 9,4%.
W następnej kolejności są:
1. wydatki na administrację publiczną 3.029.468zł 9,2%,
2. wydatki na rolnictwo i łowiectwo 2.908.100zł 8,9%,
3. wydatki na pomoc społeczną 2.709.392zł 8,3%,
4. wydatki na wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,
gaz i wodę 2.016.442zł 6,2%,
5. wydatki na transport i łączność 1.751.628zł 5,3%,
6. wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową
1.318.320zł 4%,
7. wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska
1.275.250zł 3,9%.
Różnica pomiędzy subwencją oświatową (6.164.459zł), a wydatkami na realizację zadań oświatowych wynosi 5.751.960zł i jest pokrywana z dochodów własnych gminy, przy czym w dochodach tych ujęto
również wpłaty rodziców za przedszkola i wyżywienie w szkołach –
ok. 496.500zł.
Urząd Gminy
Goczałkowice-Zdrój
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wiadomości goczałkowickie

inwestycje gminne
w 2016 roku

W

uchwale budżetowej na rok 2016,
przyjętej przez Radę Gminy w dniu
22 grudnia 2015r. na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 1.728.408 zł.
Nie jest to kwota duża, ale też nie jest to kwota
ostateczna.
Zaplanowano również pomoc finansowa
Gminy dla Województwa Śląskiego na Regulację Cieku Goczałkowickiego- kwota zabezpieczona w budżecie Gminy zgodnie z podjętą
przez Radę Gminy w 2015r. uchwałą wynosi
1.200.000zł i stanowi 41% wydatków inwestycyjnych.
Najważniejsze inwestycje zaplanowane
do realizacji w bieżącym roku:
1. Budowa ul. Rzemieślniczej- to kontynuacja
zadania rozpoczętego w 2015r., z przewidywanym limitem wydatków na to zadanie w 2016r.
925.728zł
2. Przebudowa bocznej od ul. Szkolnej- przewidywany limit wydatków na to zadanie
w 2016r. 250.000zł,
3. Budowa ul. Krótkiej- przewidywany limit
wydatków na to zadanie w 2016r. 100.000zł,
4. Zwiększenie dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych- zadanie planowane do realizacji w okresie dwuletnim 2016-2017 z 85% udziałem środków
Unii Europejskiej i 15% udziałem Gminy. Limit

A

wydatków na to zadanie w 2016r. 312.030zł.
Projekt jest związany z tworzeniem systemów
i aplikacji przyczyniających się do zwiększenia
dostępu obywateli do nowych e-usług w obszarach podatków lokalnych, gospodarki komunalnej oraz konsultacji społecznych.
Do realizacji w 2016r. przyjęto te inwestycje drogowe, na które w 2015r. opracowane
zostały projekty techniczne, zgodnie z decyzją Rady Gminy. Terminy wszczęcia procedur
przetargowych, a tym samym terminy rozpoczęcia robót uzależnione są od uzyskania prawomocnych decyzji – pozwoleń na budowę.
Powyższe zestawienie nie obejmuje
remontów, w tym remontów zaplanowanych
w placówkach oświatowych oraz modernizacji
(wymiany) sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Nie ujmuje również wydatków na opracowanie projektów budowlanych i dokumentacji
technicznych, które są etapem przygotowawczym inwestycji planowanych do realizacji
w następnych latach.
Oprócz wydatków inwestycyjnych przy
współudziale środków Unii Europejskiej,
Gmina planuje w 2016r. również wydatki bieżące z ich udziałem.
Do zadań tych należą:
1. Erasmus+ – zarządzanie projektami międzynarodowymi, współpraca i wymiana mię-

dzynarodowa i międzykulturowa- program
mający na celu podniesienie kompetencji
kadry nauczycielskiej z kształcenia języków
obcych, realizowany od 2015r. w Gimnazjum
z limitem wydatków w 2016r. 45.694zł
2. Nowa przyszłość dla uczniów w Gminie
Goczałkowice-Zdrój -program przewidziany
do realizacji w latach 2016-2017 w Szkole
Podstawowej i Gimnazjum, mający na celu
poprawę efektywności kształcenia, uwzględniający zakup pomocy dydaktycznych oraz
dodatkowe zajęcia dla uczniów z j. angielskiego, matematyki, fizyki, chemii, przyrody, organizację wycieczek edukacyjnych
dla uczniów oraz zajęć dla nauczycieli, finansowany w 90% środkami Unii Europejskiej,
z limitem wydatków w 2016r. w wysokości
446.696zł
3. Droga do zmiany- program realizowany
w latach 2016-2017 przez Ośrodek Pomocy
Społecznej, mający na celu wsparcie osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym,
z 85% dofinansowaniem z Unii Europejskiej,
z limitem wydatków w 2016r. 140.525zł
Tegoroczne zamierzenia inwestycyjne
są na miarę aktualnych możliwości budżetu
gminy.
Urząd Gminy
Goczałkowice-Zdrój

CENY WODY I ŚCIEKÓW BEZ ZMIAN

dministracja Zasobów Komunalnych informuje, że ceny
wody i ścieków, które będą obowiązywać w okresie od 01
lutego 2016 r. do 31 stycznia 2017 r. pozostają na tym
samym poziomie co w poprzednim okresie tj.:

– dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę – netto: 4,83 zł/1 m3;
brutto: 5,22 zł/1 m3 (z VAT-8%).
– dla zbiorowego odprowadzania ścieków – netto: 7,77 zł/1 m3;
brutto: 8,39 zł/1 m3 (z VAT8%).

UL. RZEMIEŚLNICZA –
PRZEKAZANO PLAC BUDOWY

W

dniu 28.12.2015 r. przekazano plac budowy pod
wykonanie zadania pod
nazwą „Przebudowa ul. Rzemieślniczej z przedłużeniem drogi do ul.
Szkolnej wraz z budową kanalizacji deszczowej i uzbrojeniem
terenu w wodociąg i kanalizację”.

Zakres przebudowy obejmuje:

– wykonanie nawierzchni z kostki
betonowej na długości 420 mb
o szerokości jezdni 5,5 m,
– budowę kanalizacji deszczo-

wej na długości 454 mb służącej
odwodnieniu jezdni,
– uzbrojenie terenu w wodociąg
oraz budowę kanalizacji sanitarnej.
Inwestycję zrealizuje firma
EUROVIA VINCI, EUROVIA POLSKA SA z Kobierzyc za kwotę ofertową 899 991 zł.
Planowany termin zakończenia remontu – 30.05.2016r.
Urząd Gminy
Goczałkowice-Zdrój
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ROZSTRZYGNIĘTO
PRZETARG NA uTRZYMANIE
PARKu I TERENÓW ZIELONYCH

W

grudniu 2015 r. Gmina Goczałkowice-Zdrój ogłosiła przetarg na „Bieżące utrzymanie Parku Zdrojowego i terenów
zielonych w Gminie Goczałkowice-Zdrój w 2016 roku –
zadanie nr I i nr II”. Zadanie nr I obejmuje bieżące utrzymanie Parku
Zdrojowego oraz skwerów, a zadanie nr II – bieżące utrzymanie
pozostałych terenów zielonych.
Zgodnie z treścią Specyfikacji istotnych warunków zamówienia
umowa na zadanie nr I obejmuje:
1. stałe utrzymanie czystości, utrzymanie alejek, ciągów pieszych
i placów na terenie Parku Zdrojowego,
2. opróżnianie koszy parkowych na śmieci,
3. całoroczne koszenie trawy na terenie Parku i nabrzeża stawu
Maciek,
4. renowację trawników,
5. obsadzenie i pielęgnacje rabat kwiatowych oraz „bramy głównej”
i 5 altan,
6. pielęgnację rabat w Parku oraz przy siedzibie Urzędu,
7. pielęgnację skupin krzewów, przycięcie, ściółkowanie pod drzewami,
8. sadzenie oraz wycinkę drzew i krzewów,
9. zakładanie rabat w Parku,
10. jesienne oczyszczenie trawników z liści i resztek roślinnych,
11. przygotowanie i wykonanie nowych rabat,
12. remont istniejących ławek parkowych, montaż wyrwanych
ławek, zakup i montaż koszy na śmieci,
13. utrzymanie rond, skweru przy ul. Szkolnej (parking), rabaty
przy siedzibie Urzędu.
Zgodnie z treścią Specyfikacji istotnych warunków zamówienia
umowa na zadanie nr II obejmuje:
1. koszenie działek gminnych z wygrabieniem i wywozem masy
organicznej,
2. koszenie poboczy dróg gminnych i rowów przydrożnych oraz
skwerów, wysepek i miejsc wypoczynku,
3. koszenie tras Nordic Walking,
4. wycinkę i cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów, karczowanie

działek gminnych, frezowanie pni drzew,
5. nasadzenia drzew.
Przetarg na oba zadania wygrała Firma Wielobranżowa „Ligustr”
Stanisław Żaczek z Ligoty jako oferta najkorzystniejsza. W przetargu
wzięło udział: na zadanie nr I – 3 firmy a na zadanie nr II – 5 firm.
Szacowana wartość na wykonanie:
– zadania nr I wynosić będzie: 129.532,98 zł brutto,
– zadania nr II wynosić będzie: 33.379,56 zł brutto.
Gmina na to zadanie przeznaczyła łączną kwotę 185.000,00 zł.
Wydatki związane z całym zadaniem będą uzależnione od faktycznie wykonanych robót: cen sadzonek drzew, krzewów lub kwiatków;
powierzchni nowych rabat, ilości usuniętych drzew czy krzewów
na które Gmina musi uzyskać pozwolenie Starosty Pszczyńskiego.
Urząd Gminy
Goczałkowice-Zdrój

MIESZKAŃCY GOCZAŁKOWIC
-ZDROJu W LICZBACH

W

edług danych z ewidencji ludności
liczba mieszkańców Goczałkowic-Zdroju na koniec 2015 roku wyniosła 6.591 w tym: kobiet – 3.410, mężczyzn
– 3.181. W porównaniu do 2014r. ludność
gminy zwiększyła się o 8 osób.
W okresie 12 miesięcy urodziło się 75
dzieci, w tym 51 chłopców i 24 dziewczynki.

Liczba dzieci urodzonych w poprzednich
latach wyniosła:

w 2014r. – 62 dzieci
w 2013r. – 53 dzieci
w 2012r. – 58 dzieci
w 2011r. – 70 dzieci
w 2010r. – 82 dzieci.

W Urzędzie Stanu Cywilnego w Goczałkowicach-Zdroju odnotowano 61 ślubów, 13
rozwodów oraz 74 zgony.
W poprzednich latach statystyki te
przedstawiały się następująco:

rok 2014 – 37 ślubów,
7 rozwodów, 55 zgonów
rok 2013 – 45 ślubów,
5 rozwodów, 58 zgonów
rok 2012 – 45 ślubów,
14 rozwodów, 68 zgonów
rok 2011 – 79 ślubów,
10 rozwodów, 49 zgonów
rok 2010 – 79 ślubów,
8 rozwodów, 44 zgony.

Wśród mieszkańców Goczałkowic-Zdroju
jest 1206 panien, 1363 kawalerów, 1730
kobiet zamężnych, 1655 żonatych mężczyzn, 115 rozwiedzione kobiety, 101 rozwiedzionych mężczyzn, 363 wdowy oraz 58
wdowców.
W Goczałkowicach-Zdroju mieszkają
1.179 osób w wieku od 60 do 80 lat, w tym
684 kobiety. W wieku powyżej 80 lat odnotowano 211 osób, w tym: 140 kobiet. W przedziale wiekowym 81-90 lat jest 190 osób.
W Goczałkowicach-Zdroju mieszka 21 osób
powyżej 90 roku życia, w tym 16 kobiet.
Najstarszy mieszkaniec w grudniu skończył
98 lat. Najstarsza mieszkanka we wrześniu
skończyła 96 lat.
Maria Ożarowska

 z życia gminy 
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BĘDZIE DRuGIE WYDANIE
„GOCZAŁKOWICKIEGO
SŁOWNIKA BIOGRAFICZNEGO”

W

2012r. z inicjat ywy
Pani Profesor Wiesławy Korzeniowskiej
został wydany „Goczałkowicki
słownik biograficzny”. Prezentacja i promocja książki zainaugurowała obchody 20-lecia
gminy i była jednym z ważniejszych wydarzeń kulturalnych
w tamtym okresie. „Słownik…”
był pierwszą próbą prezentacji i utrwalenia sylwetek ludzi,
których los związał z Goczałkowicami. W ciągu kilku tygodni
nakład został wyczerpany.
Teraz przyszedł czas, by zgromadzić kolejne biogramy,
by uzupełnić i na nowo odkryć
nieznane lub mniej znane karty
historii naszej miejscowości,
by przez pryzmat życiorysów
mieszkańców i ludzi związanych z Goczałkowicami zgłębić
dzieje swojej „małej ojczyzny”.
Trud redagowania „Słownika…”, podobnie jak 3 lata
temu, przyjęła na siebie Pani
Profesor Korzeniowska. Koordynatorem prac z ramienia Urzędu
Gminy jest Sekretarz Gminy.
„Słownik…” zostanie wydany
w roku 2017, z okazji 25 – lecia
gminy. Będzie to wydanie dru-

gie, poprawione i rozszerzone.
Prace nad tym wydaniem rozpoczynamy już teraz. I podobnie
jak w przypadku pierwszej edycji tej wyjątkowej pod każdym
względem książki, prace nad nią
mają charakter otwarty – każdy
z Mieszkańców może przyczynić
się do jej powstania, każdy może
pomóc w jej redagowaniu.
Wszystkich zainteresowanych uzupełnieniem biogramów publikowanych w 2012r.,
bądź zamieszczeniem nowych

biogramów zapraszamy
do współpracy i włączenia się
w dzieło upamiętnienia sylwetek ludzi, którzy na to zasłużyli.
Propozycje biogramów można
przysyłać do Urzędu Gminy
w Goczałkowicach-Zdroju przy
ul. Szkolnej 13 lub przekazywać bezpośrednio Pani Profesor
Korzeniowskiej. Prosimy również o zachowanie następującego schematu przy opracowaniu biogramów:
1. imię i nazwisko (w przypadku

SKRADZIONO
FIGuRKĘ ŚW. HuBERTA

W

czasie, gdy w każdym
domu trwały przygotowania do uroczystej wieczerzy wigilijnej, w Goczałkowicach-Zdroju dokonano zuchwałej kradzieży. Nieznani sprawcy
włamali się do kapliczki Św.
Huberta, zbeszcześcili to miejsce
i skradli figurę Św. Huberta. Fakt
ten został zgłoszony na Policję.
Kapliczkę poświęcono przed
dwoma laty, w dniu szczególnym
dla Polski i Polaków tj. w dniu
Święta Niepodległości. Została
wzniesiona ku czci patrona
myśliwych, leśników i jeźdźców,
z inicjatywy Łowczego Rejonowego w Pszczynie Pana Piotra
Jacka, przy współpracy z gminą

Goczałkowice-Zdrój.
Czym kierowali się złodzieje
dokonując tego aktu wandalizmu
i świętokradztwa?
Figurka jest bardzo charakterystyczna; przedstawia Św.
Huberta ze stojącym obok jeleniem, z promieniejącym krzyżem
w wieńcu. Wykonano ją z drewna.
Mamy nadzieję, że złodziei
ruszy sumienie, że figurka
zostanie odnaleziona i powróci
na swoje miejsce. Apelujemy
o pomoc. Wszelkie informacje, które mogą przyczynić się
do odnalezienia rzeźby prosimy
zgłaszać na Policję lub w Sekretariacie Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju, ul. Szkolna 13,

mężatki podać – w nawiasie jej
nazwisko panieńskie);
2. data urodzenia (dzień, miesiąc rok), data śmierci (dzień,
miesiąc, rok);
3. zawód, specjalność, zakres
działalności;
4. miejsce urodzenia, imiona
rodziców (podać nazwisko
panieńskie matki), zawód ojca
lub środowisko, z którego opisywana osoba wywodziła się;
5. etapy i miejsce kształcenia
(szkoła podstawowa, średnia,
wyższa- jaka?)
6. opis życia, pracy zawodowej,
społecznej, postaw, działalności, osiągnięć itp.;
7. miejsce śmierci i pochowania;
8. imię żony lub męża (w przypadku żony podać jej nazwisko
panieńskie); liczba dzieci oraz
ich imiona;
9. podpis autora biogramu.
Wsk azane jest dołączenie do biogramu fotografii formatu legitymacyjnego.
W „Słowniku…” można umieścić także biogramy osób żyjących, godnych upamiętnienia,
pod warunkiem ukończenia 70.
roku życia.
Maria Ożarowska

tel. 32/2107185.
Maria Ożarowska

aktualności

 z życia gminy 

OBWIESZCZENIE RDOŚ

9

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydłużeniu o okres 5 lat koncesji udzielonej na wydobywanie węgla kamiennego i metanu
jako kopaliny towarzyszącej ze złoża Kopalni Węgla Kamiennego „Silesia”.

 z życia gminy 
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INFORMACJE W SPRAWIE
REKRuTACJI DO SZKOŁY
PODSTAWOWEJ I GIMNAZJuM

Z

g o d n i e z o k r e ś l o ny m i
nowymi zasadami rekrutacji,
do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej i gimnazjum przyjmuje się z urzędu dzieci
zamieszkałe w obwodzie danej
szkoły oraz w dalszej kolejności
na wniosek rodziców (prawnych
opiekunów), dzieci zamieszkałe
poza obwodem danej szkoły, jeśli
szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Kryteria naboru
Zgodnie z ustawą o systemie
oświaty kandydaci zamieszkali
poza obwodem publicznej szkoły
podstawowej i gimnazjum mogą
być przyjęci do klasy pierwszej
po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok
szkolny 2016/2017 do klasy
pierwszej publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimna-

zjum są brane pod uwagę kryteria określone przez organ
prowadzący, z uwzględnieniem
zapewnienia jak najpełniejszej
realizacji potrzeb dziecka i jego
rodziny oraz lokalnych potrzeb
społecznych. Ustalonym kryteriom organ prowadzący przyznaje określoną liczbę punktów
oraz określa dokumenty nie-

zbędne do ich potwierdzenia.
W związku z powyższym podjęte zostały stosowne uchwały
w tym zakresie:
Terminy naboru
Harmonogram czynności
w postępowaniu rekrutacyjnym
oraz postępowaniu uzupełniają-

cym do klas pierwszych publicznych gimnazjów na rok szkolny
2016/2017 określi Śląski Kurator Oświaty.
Nabór do publicznych szkół
podstawowych i gimnazjów
na rok szkolny 2016/2017 nie
będzie przeprowadzony z wykorzystaniem systemów informatycznych tzw. elektronicznej
rekrutacji. Obowiązująca będzie
rekrutacja tradycyjna tzw. w formie papierowej.
Ofertę rekrutacyjną poszczególnych szkół oraz szczegółowe
informacje na temat postępowania rekrutacyjnego uzyskają
Państwo w każdej szkole podstawowej lub gimnazjum.

Treść uchwały i zarządzenia
dostępne są na stronie Urzędu
Gminy, www.goczalkowicezdroj.pl oraz na tablicach ogłoszeń Szkoły Podstawowej nr 1
oraz Gimnazjum.

REKRuTACJA
DO PuBLICZNYCH
PRZEDSZKOLI

I

nformujemy, iż kryteria rekrutacji do publicznych przedszkoli w Gminie Goczałkowice
–Zdrój określa uchwała Rady
Gminy Goczałkowice-Zdrój.

Szczegółowe infor macje
d ot yc z ą c e h a r m o n o g r a m u
rekrutacji do samorządowych
przedszkoli w Goczałkowicach –Zdroju na rok szkolny

2016/2017 określa Zarządzenie Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój.

Treść uchwały i zarządzenia
dostępne są na stronie Urzędu
Gminy, www.goczalkowicezdroj.pl oraz na tablicach ogłoszeń Przedszkoli Publicznych nr
1 i nr 2.

RAZEM TWORZYMY LEPSZY INTERNET
Jeśli chcesz zgłębić temat bezpiecznego Internetu zapraszamy

09.02.2016 r.
godz. 15.00 -17.00
w Gminnej Bibliotece Publicznej,
a także za pośrednictwem facebooka

www.facebook.com/GBPGoczalkowice
będzie możliwość

KONSULTACJI Z INFORMATYKIEM
ZAPRASZAMY!!

 z życia gminy 

Oświata

NOWOROCZNE KOLĘDOWANIE

W

styczniu przedszkolaki
z Publicznego Przedszkola nr 1 przypomniały
atmosferę niedawnych Świąt
Bożego Narodzenia. Dzieci zaprosiły swoich rodziców na uroczystość wspólnego kolędowania.
Przedszkolaki z grupy” Krasnali” specjalnie na tę okazję przygotowały „Jasełka”, czyli sceny
z narodzenia Jezusa.
Przedstawienie było wyjątkowe. Mali aktorzy we wspaniałych strojach prezentowali
się doskonale. Dzieci przebrane
w kostiumy recytowały teksty
i interpretowały w sposób aktorski swoje role. Do szopki przybyli
Maryja z Józefem, aniołki pasterze
oraz trzej królowie. Małym aktorom należą się pochwały za pokonanie tremy, wczucie się w role,
a przede wszystkim za umiejętność
działania w grupie, dzięki czemu
wspólnie stworzyły niesamowity
występ.
Po przedstawieniu nadszedł
czas na wspólne kolędowanie.

Przybyli rodzice, dziadkowie
i rodzeństwo naszych przedszkolaków mieli możliwość zaśpiewania
znanych, pięknych polskich kolęd.
Spotkaniu towarzyszyła atmosfera
zadumy, radości i wspólnego przeżywania tej chwili. Wspólny śpiew
pozwolił utrzymać na dłużej niezapomnianą atmosferę Świąt.
W sposób szczególny naszą uroczystość uświetniła obecność i gra
na instrumencie klawiszowym
Pana Rafała Turonia.
Dziękujemy mu za udział
w naszym kolędowaniu i liczymy
na dalszą współpracę.Mamy
nadzieję, że to spotkanie stanie się
naszą coroczną tradycją i że również w przyszłym roku będziemy
mogli liczyć na Państwa- Drodzy
Rodzice obecność oraz nieocenioną pomoc w przygotowaniu
między innymi pysznych, domowych ciasteczek. Dziękujemy!
Opracowały:
M. Gerlich- Adamaszek
E. Turoń
E. Rolska

 z życia gminy 

KULTURA

FERIE 2016
dla klas IV-VI
i GIMNAZJUM

22.02.2016
10.00-13.00
udzia³
BEZP£ATNY
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W GOCZA£KOWICACH-ZDROJU
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19.02.2016 r.
(PIĄTEK)

18.02.2016 r.
(CZWARTEK)

- Wyjazd do teatru BANIALUKA dla dzieci klas 1-4
na spektakl „Księga Dżungli”

- Amatorski Turniej w Badmintona: SP/GIM.

- godz. 10.00

- Turniej Piłkarskich Dwójek Gim.

- godz. 10.00

- wyjazd do Muzeum Zamkowego w Pszczynie
w ramach konkursu „Moja Przygoda w Muzeum”

- Trzydniowa wycieczka do WARSZAWY (powrót
22.02.2016 r.)

- godz.

- Wyjazd do Muzeum Śląskiego w Katowicach;
warsztaty tematyczne

- Wyjazd do kina w Bielsku-Białej na film
„Kauboy. Chłopiec i kawka”

- godz. 8.30

- godz. 12.00-13.30

- Gry i zabawy w hali sportowej;
koszykówka/siatkówka
- Gry i zabawy w hali sportowej; piłka nożna

- godz. 10.00-12.00

- Wyjazd na łyżwy do Czechowic-Dziedzic ,
wstęp dwugodzinny

- Turniej Siatkarskich Trójek Gim.
- Turniej Koszykarskich Trójek Gim.

- godz. 10.00

- godz. 8.30

- Wyjazd do kina w Bielsku-Białej na film
„Mecz o wszystko”

- godz. 8.30

- KREATYWNA PRACOWNIA DLA MŁODZIEŻY;
moja oryginalna biżuteria filcowo-koralikowa

-zapisy w biurze Gminnego Ośrodka Kultury, (15 zł)

- ZUMBA DLA MŁODZIEŻY

- godz. 19.00

- godz. 16.30

- hala sportowa GOSiR; prowadzenie: Sławosz Pękała i Paweł
Kanik, (bezpłatnie),

- WARSZTATY SZACHOWE dla dzieci i młodzieży

- godz. 17.00-19.00

- hala sportowa GOSiR; prowadzenie: Piotr Dąbkowski i Paweł
Kanik, (bezpłatnie), zapisy: u nauczycieli WF lub przed zawodami
-zapisy w biurze Gminnego Ośrodka Kultury, (bezpłatnie)

- Szkoła Podstawowa nr 1, zapisy: Renata Gryzełko, (470 zł)

- hala sportowa GOSiR; prowadzenie: Sławosz Pękała i Paweł
Kanik, (bezpłatnie), zapisy: u nauczycieli WF lub przed zawodami
-zapisy w biurze Gminnego Ośrodka Kultury, (10 zł)

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji – hala sportowa,
(bezpłatnie)
- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji – hala sportowa,
(bezpłatnie)
- Szkoła Podstawowa nr 1, zapisy: Renata Gryzełko, (16 zł)

- zapisy w kasie GOSiR lub na 30 min. przed wyjazdem,
(4 zł – wstęp, 5,5 zł – wypożyczenie łyżew)

- Gminny Ośrodek Kultury, (bezpłatnie)

- Szkoła Podstawowa nr 1, zapisy: Renata Gryzełko, (16 zł)

- Gminny Ośrodek Kultury (bezpłatnie)

- Gminny Ośrodek Kultury (bezpłatnie)

- Gminna Biblioteka Publiczna (bezpłatnie),

 z życia gminy 

17.02.2016 r.
(ŚRODA)

16.02.2016 r.
(WTOREK)

15.02.2016 r.
(PONIEDZIAŁEK)

- hala sportowa GOSiR (bezpłatnie),

- Gry i zabawy ruchowe dla dzieci ze szkoły
podstawowej,
- Poranek z Językiem Angielskim dla dzieci klas 1-3

Z KIM I ZA ILE?

- Szkoła Podstawowa nr 1, zapisy: Renata Gryzełko

- godz. 10.00-12.00

CO?

- Turniej Piłki Nożnej na hali GOSiR

- godz. 9.00

KIEDY?

- przystanek goczałkowice

FERYJNY ROZKŁAD JAZDY
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- Gry i zabawy ruchowe dla dzieci ze szkoły
podstawowej
- Poranek z komiksem dla dzieci klas 4-6 i
gimnazjalistów (warsztaty tworzenia ilustracji do
komiksów)
- WARSZTATY SZACHOWE dla dzieci i młodzieży
- ZUMBA DLA MŁODZIEŻY
- Gry i zabawy w hali sportowej;
koszykówka/siatkówka
- Gry i zabawy w hali sportowej; piłka nożna

- godz. 10.00-12.00

- godz. 19.00

- godz. 10.00-12.00

- Gminny Ośrodek Kultury, (wpisowe 10 zł)

- Gry i zabawy w hali sportowej;
koszykówka/siatkówka
- Gry i zabawy w hali sportowej; piłka nożna
- Turniej unihokeja
- Turniej szachowy

- godz. 8.30

- godz. 9.00

- godz. 10.00-12.00

- godz. 10.00

- Gry i zabawy w hali sportowej;
koszykówka/siatkówka
- Poranek z Językiem Angielskim dla dzieci klas 1-3
- Gry i zabawy w hali sportowej; piłka nożna
- Turniej Futsalu Juniorów (zaproszone drużyny)

- godz. 10.00-12.00

- godz. 12.00-13.30

- godz. 9.00

- godz. 12.00-13.30

- Wyjazd na łyżwy do Czechowic-Dziedzic ,
wstęp dwugodzinny

- Wyjazd do Teatru Dzieci Zagłębia na spektakl „Bajka -zapisy w biurze Gminnego Ośrodka Kultury, (15 zł)
o królewnie co za dużo ciuchów miała”
- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji – hala sportowa,
(bezpłatnie)
- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji – hala sportowa,
(bezpłatnie)
- hala sportowa GOSiR; prowadzenie: Monika Młodzik i Paweł
Kanik, (bezpłatnie), zapisy: u nauczycieli WF lub przed zawodami

- KREATYWNA PRACOWNIA DLA MŁODZIEŻY;
tworzymy deski na zapiski tablicowe

- godz. 16.30

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji – hala sportowa,
(bezpłatnie)
- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji – hala sportowa,

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji – hala sportowa,
(bezpłatnie)
- Gminna Biblioteka Publiczna (bezpłatnie),

- zapisy w kasie GOSiR lub na 30 min. przed wyjazdem,
(4 zł – wstęp, 5,5 zł – wypożyczenie łyżew)

- Gminny Ośrodek Kultury, (bezpłatnie)

- Wyjazd na KULIG do Wisły Czarnej dla dzieci wraz
z opiekunami

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji – hala sportowa,
(bezpłatnie)
- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji – hala sportowa,
(bezpłatnie)
-zapisy w biurze Gminnego Ośrodka Kultury, (20 zł – dzieci, 30 zł
– dorośli)

- Gminny Ośrodek Kultury (bezpłatnie)

- Gminny Ośrodek Kultury (bezpłatnie)

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji – hala sportowa,
(bezpłatnie)
- Gminna Biblioteka Publiczna (bezpłatnie)

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji – hala sportowa,

- godz. 10.00

- godz. 12.00-13.30

- godz. 17.00-19.00

- godz. 10.00-13.00

- Turniej Futsalu Dziewcząt Młodszych (zaproszone
drużyny)

- godz. 9.00

- od poniedziałku do piątku dla dzieci i młodzieży do lat 26 z Goczałkowic promocyjne wejścia na basen w cenie 2 zł, w godz. 13.30-14.30,
- w poniedziałki, środy, piątki od godz. 10.00 do godz. 12.00 zajęcia w siłowni dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej z Goczałkowic,
- w pierwszym tygodniu ferii, pod okiem wolontariuszy (studentów) zajęcia dla dzieci w SP nr 1, w godz. 9.00-13.00.

PONADTO:

27.02.2016 r.
(SOBOTA)

26.02.2016 r.
(PIĄTEK)

25.02.2016 r.
(CZWARTEK)

24.02.2016 r.
(ŚRODA)

23.02.2016 r.
(WTOREK)

22.02.2016 r.
(PONIEDZIAŁEK)

20.02.2016 r.
(SOBOTA)

dla dzieci klas 1-6, (powrót ok. godz. 13.00)

Kultura
 z życia gminy 
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14
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„OD MYSZY DO CESARZA
WSZYSCY ŻYJĄ Z GOSPODARZA”
– ROK GOSPODARSKI NA ZIEMI
PSZCZYŃSKIEJ

W

y st awa w Muzeum
Miejskim w Tychach
Dawna Młótownia ul.
Katowicka 9 15 grudnia 2015 –
16 kwietnia 2016.
Wystawa prezentuje dawny
i współczesny roczny cykl prac
gospodarskich oraz przemiany
zachodzące na przestrzeni ostatnich stu lat w gospodarstwach
rolnych na obszarze historycznej
ziemi pszczyńskiej.

Ekspozycja jest jednym z efektów projektu badawczego Rok
gospodarski na ziemi pszczyńskiej, dofinansowanego przez
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowanego przez Muzeum Miejskie
w Tychach w 2015 roku.
Honorowy patronat nad
wystawą objął Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech
Saługa, nad projektem – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju
Wsi.
Pomysłodawczynią i koordynatorką projektu, a także
autorką wystawy jest Agnieszka
Szymula z Działu Etnologii.
Autorem dokumentacji fotograficznej, która zaprezentowana
została na wystawie, jest laureat wielu prestiżowych nagród
Tomasz Liboska. Aranżację
wystawy wykonał Łukasz Bła-

żejewski.
Mój dziadek, Bronisław Szymula (urodzony w 1919 roku)
często opowiadał o trudzie rolnika, o ciężkiej pracy między
innymi przy żniwach w latach
swojej młodości. Wspominał,
że wyobrażał sobie wówczas
maszynę, która mogłaby jednocześnie kosić zboże i rozdzielać
słomę od plew i ziarna.
Nie musiał długo czekać
na spełnienie swoich marzeń.
Za jego życia (dziadek zmarł
w 2008 roku), a więc w doświadczeniu jednego pokolenia, rolnicy zamienili kosy na nowoczesne kombajny. Zmiany te

pociągnęły za sobą ogromne
konsekwencje. Mechanizacja
rolnictwa wpłynęła nie tylko
na zmianę sposobu gospodarowania, ale także stworzyła nowy
model życia społeczności na wsi.
Dzisiaj na polach zamiast
dawnego gwaru pracujących
rodzin słychać turkot silnika.
Współcześni, młodzi gospodarze nie potrafią już opisać, jak
wygląda snopek, z czego robi
się powrósło. Ten dawny świat
odchodzi powoli w zapomnienie.
Franciszek Mateja z Górek
(Lędziny), właściciel świetnie
wyposażonego gospodarstwa,

BABSKI COMBER 2016

B

abski Comber 2016 – nasze najwierniejsze fanki nie zawiodły także w tym roku. Grupa Pań w tanecznych nastrojach 16
stycznia 2016 r. bawiła się do późnych godz. nocnych w rytm
największych przebojów disco, które na ten wyjątkowy wieczór
przygotował DJ Sławek. Atrakcją tegorocznej zabawy był krótki
maraton ZUMBY, przygotowany przez instruktorów ZUMBY – Sandrę Szwajcer-Kopeć i Pawła Gorzelaka.
Wszystkie Panie (Panowie również będą mile widziani) zainteresowane kontynuowaniem powyższej formy aktywności, zapraszamy w każdy poniedziałek, na godz. 19.00 do siedziby GOK-u,
gdzie nasza wspaniała Sandra prowadzi cotygodniowe zajęcia
ZUMBY.
Gwarantujemy świetną zabawę, połączoną ze spalaniem kalorii
(taki drobny skutek uboczny).
Ewelina Sowa-Mrzyk

podsumował ten proces słowami: „dawniej przejeżdżający
traktor był nie lada atrakcją,
a dzisiaj rolę owej atrakcji pełni koń zaprzęgnięt y
do wozu”. Świat wokół nas nieustannie się zmienia.
Osoby zwiedzające wystawę
będą miały okazję przypomnieć
sobie (a najmłodsze pokolenie, dla którego mleko jest
„ze sklepu”, poznać), jak wyglądał regulowany porami roku
rytm życia na historycznej ziemi
pszczyńskiej.
Wystawa opisuje dawny
i współczesny rok gospodarski oraz przemiany zachodzące
na przestrzeni ostatnich stu
lat w gospodarstwach rolnych
na obszarze historycznej ziemi
pszczyńskiej.
Ziemia pszczyńska to obszar
historyczny na terenie Górnego
Śląska, położony na południe
od centrum Górnośląskiego
Okręgu Przemysłowego. Współcześnie obejmuje ona powiaty:
pszczyński, mikołowski, bieruńsko-lędziński, miasta Tychy
i Mysłowice oraz południowe
dzielnice dzisiejszych Katowic, m.in. Podlesie, Murcki,
Kostuchnę, Ochojec, Piotrowice,
Ligotę, Panewniki.
Agnieszka Szymula
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24 FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY
ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

„Mierzymy wysoko” pod tym hasłem, 10 stycznia 2016 r. rozegraliśmy 24 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wraz z całą
Polską, goczałkowicki sztab zarejestrowany przy Gminnym Ośrodku Kultury jak co roku zagrał wraz z Jurkiem Owsiakiem na rzecz
najbardziej potrzebujących.

O

kazując solidarność z rzeszą kilkuset tysięcy osób,
które poświęciły swój
wolny czas, aby wesprzeć tą szlachetną akcję 17 wolontariuszy,
od wczesnych godzin rannych,
nie zważając na chłód i deszcz
przemierzało ulice Goczałkowic, zachęcając mieszkańców
do wspólnego kwestowania.
Dodatkowo, o godz. 15.00
przed siedzibą dyrekcji uzdrowiska, goczałkowicka Orkiestra
Dęta rozpoczęła koncert plenerowy, którym zachęcała przechodniów do udziału w koncercie głównym, który rozpoczął
się o godz. 16.00 w siedzibie
GOK-u.
Na scenie, obok Zespołu Folklorystycznego Goczałkowice
w klasycznym i współczesnym
repertuarze zaprezentowała się
grupa Concerto Luciano, działający przy Szkole Podstawowej
nr 1 z ramienia Powiatowego
Ogniska Pracy Pozaszkolnej
w Pszczynie zespół „Fleciki”,
uzdolniona muzycznie młodzież – podopieczni Ewy Chlebek oraz Rafał Cebula, który
na trąbce dla zgromadzonej
widowni zagrał dwie kolędy.
Występy artystyczne,
co kilkanaście minut przeplatane były licytacjami przekazanych na rzecz WOŚP-u darów.
Pośród nich największe zainteresowanie wzbudziła kadrowa

koszulka Łukasza Piszczka,
opatrzona podpisami wszystkich piłkarzy z drużyny biało-czerwonych, która została zlicytowana za 950 zł. Drugie miejsce pod względem otrzymanej
kwoty uzyskał przekazany przez
goczałkowickie uzdrowisko karnet na 7 – dniowy pobyt dla jednej osoby, za który otrzymaliśmy 500 zł. Na trzeciej pozycji
uplasował się anioł, ofiarowany
przez pracownię ceramiki-artystycznej Joanny Rabaszowskiej-Grzyb, który za 200 zł nabyła
jedna z mieszkanek Goczałkowic. Ponadto, w ramach tegorocznej aukcji można było zlicytować m.in.: pyszny tort
z piekarni „u Englerta”, karnety
na basen, publikacje o Goczałkowicach oraz gadżety WOŚP
przesłane ze sztabu głównego.
Dla osób zainteresowanych
inną formą wsparcia 24 finału
przygotowaliśmy pyszne ciasto, upieczone przez wolontariuszy oraz restaurację KAPIAS
i wspomnianą już piekarnię
Pana Englerta, które można
było spróbować wrzucając
datek do specjalnie przygotowanej puszki.
Podsumowując, dzięki bezinteresownemu zaangażowaniu wielu ludzi niezważających
na społeczne nastroje udało
nam się zebrać rekordową, jak
na nasz sztab sumę 14 060,17 zł.

Koncert Zespołu Folklorystycznego Goczałkowice.

Występ Rafała Cebuli przy akompaniamencie Grzegorza Paszka.

Pośród wszystkich wolontariuszy, którym serdecznie dziękujemy za wsparcie, najwyższe
kwoty udało się zebrać: Nicoli
Rajdzie – 1 501,41 zł, Wiktorii
Hanke – 1 430,54 zł, Wiktorii
Słomce – 1 328,96, Magdalenie Jurczyk – 1314,57 zł oraz
Sławomirowi Lapczykowi – 1
287.97 zł.
S e r d e c z n i e d z i ę k uj e my
za tak hojne wsparcie Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Mamy nadzieję, że tak wyjątkowa akcja z powodzeniem
będzie organizowana w przyszłości, bo jak wszyscy wiemy,
wśród nas nigdy nie zabraknie

Tort przekazany do licytacji z piekarni
„u Englerta”.

potrzebujących do których przy
pomocy Jurka Owsiaka co roku
miliony Polaków wyciągają
pomocną dłoń.
Ewelina Sowa-Mrzyk

Licytacja koszulki Łukasza Piszczka z podpisami kadry polskiej drużyny piłkarskiej.
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KONCERTY KOLĘDOWE
W KOŚCIELE PARAFIALNYM

Ś

wiątecznym zwyczajem, wraz z nadejściem Nowego Roku, Gminny
Ośrodek Kultury, zaprosił wszystkich mieszkańców na koncert kolędowy.
W tym roku, w towarzystwie chóru parafialnego Semper Communio
wraz z naszą wierną widownią spotkaliśmy się w kościele p.w. św. Jerzego
5 stycznia, o godz. 18.30.
Gościem specjalnym tegorocznego koncertu był zespół taneczno-śpiewaczy „Równica” z Ustronia, który zaprezentował piękne aranżacje
najpopularniejszych utworów bożonarodzeniowych.
Wielopokoleniowa grupa, skupiająca w swych szeregach dzieci, młodzież i osoby dorosłe, na co dzień związana jest z folklorem i kulturą
beskidu śląskiego.
Kolejny koncert kolędowy w kościele parafialnym został zorganizowany 24 stycznia 2016 r., w trakcie którego wystąpił Zespół Folklorystyczny Goczałkowice, Goczałkowicka Orkiestra Dęta oraz dziecięce Koło
Regionalne, działające przy Szkole Podstawowej nr 1. Nasi lokalni artyści
już po raz kolejny zachwycili swym występem goczałkowicką publiczność, za co składamy im najwyższe słowa uznania i podziękowania.
Ewelina Sowa-Mrzyk

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
KOŁA EMERYTÓW ZA 2015 ROK

W

roku 2015 zorganizowaliśmy 15
imprez o charakterze turystycznym, rekreacyjnym oraz wypoczynkowym i kulturalnym dla 818 osób. Wśród
imprez turystyczno-krajoznawczych były
wycieczki 1-dniowe: zwiedzanie Kopalni
Soli w Wieliczce, ambitną trasą turystyczną, oraz przejazd „pętlą beskidzką”,
poczynając od Sanktuarium MB Królowej
Beskidów w Szczyrku „na Górce”, poprzez
Biały Krzyż, Wisłę, Ustroń, Równicę kończąc zwiedzaniem Zamku Prezydenckiego
w Wiśle. Na wycieczce 3-dniowej zwiedzaliśmy Kotlinę Kłodzką, a w niej prawdziwe perły wśród zabytków Ziemi Kłodzkiej, takie jak Bazylika w Wambierzycach,
zwana „Dolnośląską Jerozolimą”, kaplica
Czaszek w Czermnej, stare miasto Kłodzko,
twierdza Kłodzka i kościół Wniebowzięcia
NMP, Opactwo Cystersów w Henrykowie,
Sanktuarium MB Bardzkiej. Spacerowali-

śmy parkowymi alejami uzdrowisk w Polanicy, Dusznikach oraz Kudowie smakując
tamtejsze wody lecznicze, cieszyliśmy się
urokami Błędnych Skał.
D w u k r ot n i e p i e l g r z y m ow a l i ś my :
3-dniowa pielgrzymka „śladami Prymasa
Tysiąclecia” wiodła poprzez Warmię,
Mazury, Podlasie aż po Lublin pokonując
trasę prawie 1600 km. Składaliśmy hołd
przed wizerunkami MB w Gietrzwałdzie,
Stoczku Warmińskim, św. Lipce oraz Kod-

niu. Byliśmy w miejscu uwięzienia prymasa
Wyszyńskiego, oraz jego miejscu urodzenia
Zuzeli. Udając się do Kodnia nawiedziliśmy
również piękną zabytkową cerkiew grekokatolicką w Kostomłotach. Spośród zabytków Lublina zwiedzaliśmy m.in. zamek,
Stare Miasto, Ratusz, Archikatedrę Lubelską oraz staromiejskie kamieniczki. Druga
pielgrzymka jednodniowa odbyliśmy szlakiem klasztorów: Opactwa Benedyktynów
w Tyńcu, Opactwa Karmelitów Bosych
w Czernej, Sanktuarium MB w Makowie
Podhalańskim, Sanktuarium MB w Kalwarii Zebrzydowskiej. Dla amatorów rekreacji i wypoczynku zorganizowaliśmy 3
wyjazdy na baseny termalne: do Bukowiny
Tatrzańskiej, Białki Tatrzańskiej i Orawicy
na Słowacji a także turnus wczasów nad
morzem w Świnoujściu. Bawiliśmy się na 2
DOKOŃCZENIE NA STR. 17 

 z życia gminy 

kultuRa

17

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
KOŁA – CIĄG DALSZY...
imprezach biesiadno-plenerowych: w leśniczówce „Cyranka”
oraz na kuligu w górach (Jaworze). Spotykaliśmy się na imprezach z okazji Dnia Babci i Dziadka,
Dnia Kobiet oraz na Spotkaniu
Opłatkowym. Spośród wydarzeń
kulturalnych dużym powodzeniem
cieszyły się wyjazdy do Teatru Polskiego. W naszym kole aktywnie
działa 8 – osobowa grupa amatorów wycieczek rowerowych, która
od wczesnej wiosny do późnej
jesieni pokonała trasę ok. 3000 km

na ponad 50 terenowych wojażach,
wzięła udział w dorocznym Rajdzie
Rowerowym „Koroną Zapory”,
której organizatorem był GOSiR.
Ze wszystkich propozycji zagospodarowania wolnego czasu skorzystało 1266 osób – członków Koła
oraz sympatyków.

Każde przedsięwzięcie cieszyło się dużym zainteresowaniem i należało do niezwykle
udanych.
W ciągu roku złożyliśmy
wizyty gratulacyjne jubilatom

z okazji ukończenia 90-ciu,
85-ciu, 80-ciu lat życia.
Na dzień 31-12-2015 nasze
Koło liczy 195 pełnoprawnych
członków. W ciągu roku przyjęliśmy w swoje szeregi 13
nowych członków, a 20 wystąpiło z powodu wieku i choroby.
Pragniemy złożyć najserdeczniejsze podziękowanie za współpracę z naszym
Kołem. Wasza serdeczność
i pomoc była dla nas nieoceniona.

Mamy nadzieję, że kolejny
rok 2016 przyniesie wiele
okazji do dalszych wspólnych
spotkań.
Z wyrazami szacunku i głębokiej wdzięczności
Sekretarz Zarządu
Koła PZERiI
Helena Wycisk
Przewodnicząca
Zarządu Koła PZERiI
Małgorzata Paszek

OFERTA KuLTuRALNA ZARZĄDu
KOŁA EMERYTÓW NA 2016 ROK
STYCZEŃ
20.01. (środa) – spotkanie z okazji DNIA BABCI I DZIADKA
sala Urzędu Gminy rozpoczęcie godz.15.00,
21-22.01. (czwartek, piątek) – kulig w górach – Bukowina Tatrzańska,
24.01. (niedziela) – koncert kolęd w wykonaniu zespołu folklorystycznego(członkowie Koła Emerytów)i uczniów koła regionalnego
działającego przy SP-1 w kościele pw. św. Jerzego godz. 15.00.

LUTY
11.02. (czwartek) – wyjazd na baseny termalne do Orawicy na Słowację.

MARZEC
09.03. (środa) – spotkanie z okazji „DNIA KOBIET” sala UG rozpoczęcie godz. 16.00,
19.03. (sobota) -wyjazd do Teatru Muzycznego w Gliwicach na koncert pt. „Wiedeń moich marzeń” z udziałem Grażyny Brodzińskiej
Kwiecień,
14.04. (czwartek) -wyjazd na baseny termalne do Bukowiny Tatrzańskiej.

MAJ
12-13.05. (czwartek, piątek) -wyjazd na 2-dniową pielgrzymkę
do Kalwarii Pacławskiej, w programie: zwiedzanie słynnego Sanktuarium Maryjnego, przejazd ciekawą trasą Wielką Pętlą Bieszczadzką
w kierunku Ustrzyk Górnych, Wetliny, Polańczyka i dalej do Soliny
i czasem wolnym (spacer po zaporze), przyjazd do Goczałkowic
około 23.00.

CZERWIEC
02.06. (czwartek) -wyjazd na 1-dniową wycieczkę do Krynicy Górskiej, Beskid Sądecki w programie: spacer po słynnym uzdrowisku
(Stary Dom Zdrojowy, Pijalnia Główna, zwiedzanie Muzeum Nikifora
i wyjazd kolejką na Górę Parkową, przejazd do Kamiannej, wizyta
w znanym centrum apiterapii „Pasieka Barć” księdza dr H. Ostacha

(możliwość zakupu miodów i produktów pszczelich),
15-27.06. - wczasy nad morzem w miejscowości Łeba (szczegóły
na folderze).

LIPIEC

14.07. (czwartek) -wyjazd na 1- dniową wycieczkę w poszukiwaniu „Tarnogórskiego Srebra”, w programie: zwiedzanie Zabytkowej
Kopalni Ołowiu i Srebra oraz Sztolni Czarnego Pstrąga, przejażdżka
łodziami, w drodze powrotnej krótki postój w pobliskim Świerklańcu
– wspaniały pałac zwany „Domem Kawalera” z malowniczym parkiem
nad jeziorem.

SIERPIEŃ
02.08. (wtorek) -wyjazd na pielgrzymkę do Częstochowy,
26 – 28.08. (piątek, sobota, niedziela) – 3-dniowa wycieczka
„SZLAKIEM PIASTÓW” (Antonin, Biskupin, Gniezno, Poznań).

WRZESIEŃ
08.09. (czwartek) -spotkanie biesiadne przy ognisku Koło Łowieckie „Cyranka”,
24-25.09. (sobota niedziela) – Morawy Południowe i Dolina
Wachau, 2-dniowa wycieczka umożliwiająca zwiedzanie najważniejszych miejsc położonych na obszarze zwanym „Ogrodem Europy”,
malownicze miasteczko Mikulov, ogród i pałac w Lednicach oraz
Valtice. Kolejny dzień to wizyta w Austrii w naddunajskiej Dolinie
Wachau i zwiedzanie jej najciekawszych miejsc: zabytkowe miasto
Krems, klasztor w Melku oraz miasteczko Durnstein.

PAŹDZIERNIK
13.10. (czwartek) -wyjazd na baseny termalne do Białki Tatrzańskiej.

LISTOPAD
Wyjazd do teatru lub operetki.

GRUDZIEŃ
15.12. (czwartek) – tradycyjne Spotkanie Opłatkowe.
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Zarząd Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Goczałkowicach Zdroju

Koło Emerytów Rencistów i Inwalidów w Goczałkowicach-Zdroju

zaprasza na spotkanie z okazji

zaprasza na wyjazd do
Teatru Muzycznego w Gliwicach

Dnia Kobiet

„WIEDEŃ MOICH MARZEŃ”

9 marca 2016 r. (środa)
godz. 16.00
sala Urzędu Gminy

19 MARCA 2016 r. (sobota)

Koszt: 20 zł – członkowie
30 zł- sympatycy

Odpłatność:
członkowie 70 zł, sympatycy 80 zł.

Zapisy przyjmuje się w każdy wtorek, w godz. 9.30 – 12.30
w biurze Koła, ul. Uzdrowiskowa 61 (budynek „Górnik”).

Zapisy przyjmuje się w każdy wtorek, w godz. 9.30-12.30
w biurze Koła (siedziba GOK), ul. Uzdrowiskowa 61, do 3.11.2015 r.

SPoRt

wyjazd godz. 17.00
(z parkingu przy Urzędzie Gminy)

 z życia gminy 

uRANIA RuDA ŚLĄSKA
Z PuCHAREM WÓJTA

J

uż po raz 13. w hali sportowej „Goczuś” odbył się Turniej Futsalu Drużyn Seniorskich o Puchar Wójta Gminy
Goczałkowice–Zdrój. Spośród
ośmiu zespołów, które przystąpiły do rywalizacji najlepszy
okazała się drużyna Uranii Ruda
Śląska.
Obok dwóch drużyn
LKS–u Goczałkowice w zmaganiach wzięły udział także drużyny LKS–u Jawiszowice, Sokoła
Zabrzeg, LKS Brzeźce, Ogrodnika Cielmice, MRKS–u Czechowice–Dziedzice, a także Uranii
Ruda Śląska.
W grupie A zagrał zespół
pierwszy LKS–u Goczałkowice,
a także ekipy z Brzeźc, Jawiszowic i Czechowic. Z kolei
w grupie B rywalizowały drużyny z Tychów, Rudy Śląskiej,
Zabrzega i drugi zespół gospodarzy.

W grupie A po siedem punktów uzyskała jedynka Goczałkowic i czechowicki MRKS, zaś
w grupie B z kompletem punktów najlepsi okazali się zawodnicy z Rudy Śląskiej, a z drugiego miejsca dzięki lepszemu
bilansowi bramkowemu promocję do półfinału uzyskał drugi
zespół z Goczałkowic.
W pierwszym półfinale
doszło do starcia obu zespołów pełniących role gospodarzy. Po bezbramkowym remisie
w rzutach karnych lepsi okazali
się zawodnicy” dwójki”. Natomiast w drugiej półfinałowej
potyczce Urania pokonała MRKS
4:2.
W starciu o trzecie miejsce
LKS Goczałkowice I pokonał
czechowiczan 4:1, zaś w finałowym starciu po zwycięstwie 2:0
triumfowali rudzianie.
Na zakończenie piłkarskich

zmagań Wójt Gminy Goczałkowice – Zdrój Pani Gabriela Placha wręczyła dyplomy, puchary
oraz statuetki.
Klasyfikacja końcowa:
1. Urania Ruda Śląska
2. LKS Goczałkowice 1
3. LKS Goczałkowice 2

4. MRKS Czechowice–Dziedzice
5. Ogrodnik Cielmice
6. LKS Jawiszowice
7. LKS Brzeźce
8. Sokół Zabrzeg.
Najlepszy zawodnik: Wojciech
Mudiał (Urania Ruda Śląska)
Najlepszy bramkarz: Marcin
Kubina (LKS Goczałkowice 2).

inFoRmacJe i ogłoSzenia
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ZWROT PODATKu
AKCYZOWEGO DLA ROLNIKÓW

W

ójt Gminy Goczałkowice-Zdrój informuje, że wnioski
o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przyjmowane będą w Urzędzie Gminy w terminie od 1 do 29 lutego
2016 roku.
Do wniosku należy załączyć faktury zakupu oleju w okresie
od 01.08.2015 r. do 31.01.2016 r.
Limit zwrotu podatku w 2016 r. wynosić będzie: 86,00 zł x
ilość ha użytków rolnych.
Kwotę zwrotu oblicza się na podstawie przedstawionych faktur
VAT potwierdzających zakup oleju napędowego. Stawka zwrotu
w roku 2016 uległa zwiększeniu i wynosi 1,00 zł na 1 litr oleju.

Kwotę zwrotu oblicza się wg wzoru: ilość litrów zakupionego
oleju napędowego x 1,00 zł (w ramach limitu).
Termin wypłaty jest uzależniony od wpływu środków
na realizację tego zadania.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu
Gminy w pokoju nr 213 (II piętro) lub pod nr telefonu 32/736
24 54.
Wójt Gminy
Goczałkowice-Zdrój
Gabriela Placha

NABÓR WNIOSKÓW
O DOFINANSOWANIE uSuWANIA AZBESTu

Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój informuje, że przyjmowane są wnioski na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania
i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzących z nieruchomości z terenu Gminy Goczałkowice-Zdrój.
Dofinansowaniem objęte będą koszty związane z demontażem, odbiorem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów
azbestowych. Kwota dofinansowania stanowi 80% poniesionych kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 5 000 zł.
Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 3 Urzędu Gminy lub pod numerem telefonu 32 736 24 12.
Wniosek do pobrania na stronie internetowej www.odpady.goczalkowicezdroj.pl w zakładce „Usuwanie azbestu”
lub w siedzibie Urzędu – pokój nr 3.

WÓJT GMINY ZAPRASZA
DO SKŁADANIA OFERT

W

ójt Gminy Goczałkowice-Zdrój ogłosił otwarty konkurs ofert
na realizację zadań publicznych w 2016r., w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

Konkurs obejmuje organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat
3 sprawowanej w formie żłobka. W ramach zlecenia w/w zadania
gmina udzieli dotacji żłobkom z terenu Gminy Goczałkowice-Zdrój,
wpisanym do rejestru prowadzonego przez Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania
wynosi 90.770 zł.

Ś

O dotację mogą ubiegać się podmioty wymienione w art. 8 ust.1
pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku
do lat 3 (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1457 z późn. zm).
Oferty należy składać na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.
Termin składania ofert: do dnia 12 lutego 2016r. Miejsce składania ofert: Sekretariat Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju ul.
Szkolna 13. Oferty będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Wójta Gminy.
Maria Ożarowska

SZKOLENIE

ląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie PZDR w Pszczynie oraz Wójt Gminy Goczałkowice – Zdrój zapraszają
na szkolenie PROW 2014-2020 które odbędzie się 15 lutego 2016 r. (poniedziałek) o godzinie 10.00 w Urzędzie Gminy Goczałkowice – Zdrój.

W programie:
– Modernizacja gospodarstw rolnych,
– Rozwój usług rolniczych,
– Restrukturyzacja małych gospodarstw (niskotowarówka),
– Programy rolnośrodowiskowe,
– Wymogi przy sprzedaży bezpośredniej z gospodarstw.
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SPÓŁKA WODNA
GOCZAŁKOWICEZDRÓJ

W

dniu 26 st ycznia
2016 r. odbyło się spotkanie członków Spółki
Wodnej w Goczałkowicach-Zdroju. Spółka Wodna Goczałkowice-Zdrój obejmuje swym zasięgiem obszar całej gminy, w tym
obszar zmeliorowany wynosi
740,40 ha gruntów ornych i użytków zielonych, a długość rowów
melioracyjnych wynosi 6,10 km.
Zgodnie z art. 77 ustawy Prawo
wodne:
1. Utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością
spółki wodnej – do tej spółki.
2. Jeżeli obowiązek, o którym
mowa w ust. 1, nie jest wykonywany, organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego
ustala, w drodze decyzji, proporcjonalnie do odnoszonych korzyści przez właścicieli gruntu, szczegółowe zakresy i terminy jego
wykonywania.
Zadaniem Spółki Wodnej jest
działanie służące utrzymaniu
w dobrym stanie technicznym
istniejących urządzeń melioracji wodnych szczegółowych czyli
rowów otwartych wraz z powiązanym z nim systemem rurociągów drenarskich, poprzez ich bieżącą konserwację oraz usuwanie
powstałych awarii na sieci drenarskiej. Od drożności tych urządzeń
w dużej mierze zależy sprawne

odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i utrzymanie w glebie pożądanego zwierciadła wody gruntowej. Mamy
na terenie Goczałkowic-Zdroju
coraz więcej terenów zabudowanych, powierzchni utwardzonych
i wody opadowe zamiast wsiąkać
w grunt, bezpośrednio spływają
do rowów melioracyjnych, które
wymagają bieżącej konserwacji.
Utrzymanie urządzeń melioracyjnych w należytym stanie leży
w naszym wspólnym interesie,
niezależnie od tego czy mieszkamy wyżej czy niżej, bliżej czy
dalej od odbiornika.
Spółka Wodna Goczałkowice-Zdrój realizuje swoje zadania
z pieniędzy pochodzących z wpłat
dokonanych w danym roku przez
jej członków oraz dotacji z Urzędu
Gminy Goczałkowice-Zdrój
i Urzędu Wojewódzkiego udzielanych zgodnie z przepisami ustawy
o finansach publicznych.
Zgodnie z ustawą Prawo
Wodne do zadań spółki należy
utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracyjnych tj. rowów
melioracyjnych i odwadniających,
drenażu gruntów i użytków rolnych, wylotów drenarskich.
Spółka Wodna zgromadziła
w roku 2015 środki w wysokości
48.160,61 zł w tym:
składki: 19.860,61 zł,
dotacja UG Goczałkowice
Zdrój: 20.000,00 zł,
dotacja Wojewody Śląskiego:

Informacja
Administracja Zasobów Komunalnych informuje, że w bieżącym roku całodobową obsługę sieci na terenie gminy
Goczałkowice-Zdrój będą realizować:

– w zakresie sieci wodociągowej:
INSTAL-BRATEK s.c. – Katarzyna i Jerzy Bratek, 43-211 Piasek,
ul. Magnolii 3.
Awarie wodociągowe prosimy zgłaszać pod numerem telefonu
pogotowia wodociągowego: telefon kom. 605 288 662.
– w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej:

Zakład Ogólnobudowlany i Czyszczeniowy – Marcin Chudek,
43-230 Goczałkowice-Zdrój, ul. Bór 1/1.
Awarie kanalizacyjne prosimy zgłaszać pod numerem telefonu
pogotowia kanalizacyjnego: telefon kom. 603 779 645.

8.300,00 zł.
Za zgromadzone środki zostały
wykonane następujące prace:
1. Wykonano konserwację bieżącą Kanału Rybackiego” KANAR”
polegającą na usuwaniu zatorów,
namulisk, gałęzi lokalnie zwalonych drzew na odcinku od ulicy
Uzdrowiskowej w kierunku ulicy
Bór I na długości 1120 mb w miesiącach: styczeń, marzec, kwiecień,
2. Wykonano konserwację gruntowną Kanału Rybackiego”
KANAR” na odcinku od ulicy
Powstańców Śląskich do ulicy Bór
I na długości 1120 mb z udziałem
Uzdrowiska, Lasów Państwowych
i Gospodarstwa Rybackiego,
3. Wykonano konserwację gruntowną Kanału Rybackiego”
KANAR” na odcinku od ul. Bór
I w kierunku Zapory na długości
270 mb,
4. Wykonano konserwację rowu
przy ulicy Źródlanej na długości
290 mb,
5. Wykonano konserwację bieżącą rowu przez lasek brzozowy
od DK-1 do ulicy Brzozowej na długości 250 mb,
6. Wykonano ubezpieczenie
skarpy rowu melioracyjnego RA
(ulica Letnia-boczna) płytami
ażurowymi typu krata na oparciu z palisady z kołków melioracyjnych – dokończenie inwestycji
rozpoczętej w roku 2014,
7. Wykonano konserwację gruntowną Kanału Rybackiego”
KANAR” na odcinku powyżej ulicy
Bór I w kierunku Zapory na długości 450 m oraz konserwację bieżącą na długości 200 m,
8. Wykonano naprawę uszkodzonych kanałów-zbieraczy drenarskich na wysokości „KANARU”
w jego końcowym odcinku.
Wartość wszystkich robót
wyniosła 48.655,74 zł brutto.
Na koniec 2015 roku Spółka
Wodna skończyła działalność
z ujemnym wynikiem finansowym
w wysokości 1.369,36 zł. Powodem „minusu” była pilna konieczność wykonania gruntownej konserwacji „KANARU” w jego końcowym odcinku z uwagi na zastoiny wody na polach uprawnych
spowodowane zniszczeniem drenarki.
Podczas zebrania Zarząd zwrócił uwagę na fakt, że znaczna część
zgromadzonych pieniędzy jest

przeznaczana na notoryczne i ciągłe usuwanie zatorów tworzących
się, szczególnie po wichurach,
na „KANARZE” oraz jego konserwację. Z uwagi na minimalny spad
na całej długości KANARU musi
on być drożny, by nie nastąpiło
spiętrzenie wody i w konsekwencji uniemożliwienie odpływu wód
ze zbieraczy drenarskich odwadniających tereny uprawiane rolniczo i tereny zabudowy mieszkaniowej. Utrzymanie drożności KANARU to problem z którym borykamy się od wielu lat.
Gorącą dyskusję wywołał problem
zmiany stosunków wody na terenie „Borek”. Jest to konsekwencja
działalności wydobywczej, jaką
prowadzi na tym terenie PG SILESIA i rozwiązanie tego problemu
nie należy do zadań statutowych
Spółki wodnej. Padła nawet propozycja, by ten obszar wyłączyć
z działalności spółki, ale pojawiły się kolejne pytania: czy tylko
Borki, a może cały obszar za DK1
i co z rowami utrzymywanymi
do tej pory przez Spółkę (przy
ul. Źródlanej biegnącego pod ul.
Brzozową i dalej przez lasek Brzezina do Potoku Goczałkowickiego
oraz tego przy ul. Letniej, biegnącego od ul. Brzozowej przez ul.
Dębową, koło borowiny i wpadającego do RONTOKA)?.
Problem szkód powstałych
w wyniku działalności górniczej
to problem szerszy i wymaga rozwiązań, będących poza możliwościami kompetencyjnymi spółki.
Muszą się nad nim pochylić: PG
SILESIA, Gmina i właściciele nieruchomości.
Wysokość składki na rok 2016
nie uległa zmianie i wyniesie ona,
tak jak w latach poprzednich
16 zł od nieruchomości do 1 ha
i 12 zł za każdy następny rozpoczęty hektar. Jak co roku wraz
z decyzjami podatkowymi, każdy
członek spółki otrzyma przekaz
płatniczy i będzie zobowiązany
do jego uregulowania.
Spółka Wodna w Goczałkowicach-Zdroju dziękuje mieszkańcom oraz władzom Gminy
za zaangażowanie i wszelką
pomoc, bo przecież wszyscy jesteśmy współodpowiedzialni za stan
urządzeń melioracyjnych w naszej
Gminie.
Opracowała
Krystyna Gimel
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PODSuMOWANIE 2015 ROKu W ZAKRESIE
ODBIORu ODPADÓW KOMuNALNYCH

W

okresie od stycznia do grudnia 2015 roku firma odbierająca
odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
z terenu Gminy Goczałkowice-Zdrój odebrała łącznie ponad
1500 ton odpadów.

Odpady odebrane spod posesji mieszkańców w 2015 roku:
– odpady zmieszane – 1169,9 tony,
– odpady segregowane – 309,8 ton,
– zużyte opony – 5 ton,
– elektrośmieci – 1,8 tony,
– odpady wielkogabarytowe -13 ton.
W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
zebrano ponad 67 ton odpadów typu leki, baterie i akumulatory,

tonery, odpady niebezpieczne, odpady budowlane, zużyty sprzęt
elektroniczny i elektryczny.
Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się punkty, w których
mieszkańcy mogli oddawać odpady zielone i biodegradowalne.
W okresie od 1 kwietnia do 30 listopada zebrano w sumie 165 ton
odpadów biodegradowalnych.
W 2015 roku w ramach „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Goczałkowice-Zdrój do roku 2032” usunięto i unieszkodliwiono ponad 21 ton wyrobów zawierających azbest
pochodzących z nieruchomości z terenu Gminy.
Urząd Gminy
Goczałkowice-Zdrój

SELEKTYWNA ZBIÓRKA I ODBIÓR
POPIOŁu Z PALENISK DOMOWYCH

P

rzypominamy, że od 1 stycznia 2016 roku zmienił się
sposób odbierania popiołu
z nieruchomości zamieszkałych
z terenu Gminy Goczałkowice-Zdrój:
– popiół z palenisk domowych
należy gromadzić na nieruchomości w sposób selektywny, tzn.
popiół nie może być mieszany
z innymi odpadami. Umieszczenie popiołu w pojemniku z odpadami zmieszanymi będzie skutkowało nieodebraniem odpadów, a także koniecznością
zmiany deklaracji o wysokości

Z

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ponoszenia wyższych opłat według stawek dla odpadów niesegregowanych.
– popiół należy gromadzić
w pojemnikach dostosowanych
do odbioru specjalistycznym
pojazdem typu „śmieciarka”.
Pojemniki do gromadzenia
popiołu należy nabyć we własnym zakresie, w zależności
od indywidualnych potrzeb.
Popiół zgromadzony w workach
nie zostanie odebrany.
– popiół będzie odbierany

Od stycznia 2016r.
nieodpłatna pomoc prawna
dla mieszkańców

godnie z wcześniejszą informacją, na mocy porozumienia pomiędzy
gminą a powiatem pszczyńskim, od stycznia 2016r. będzie udzielana
nieodpłatnie pomoc prawna dla mieszkańców.

Pomoc ta przysługuje:
1. osobom, którym w okresie roku poprzedzającego zwrócenie się
o pomoc przyznano świadczenie z pomocy społecznej;
2. posiadaczom ważnej Karty Dużej Rodziny;
3. osobom, które nie ukończyły 26 lat;
4. osobom powyżej 65 roku życia;
5. osobom, które w wyniku klęsk żywiołowych, katastrof naturalnych lub awarii technicznych znalazły się w sytuacji zagrożenia lub
poniosły straty;
6. kombatantom oraz osobom będącym ofiarami represji wojny
i okresu powojennego.
Na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój punkt bezpłatnej pomocy
prawnej będzie czynny 2 razy w tygodniu tj. w środy i piątki,,
w godzinach od 11.00 do 15.00.
Miejsce udzielania porad – budynek Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju ul. Szkolna 13, sala nr 101.

w tych samych terminach co inne
odpady segregowane, w okresie od października do kwietnia
dwa razy w miesiącu, a w okresie
od maja do września raz w miesiącu, zgodnie z obowiązującym
harmonogramem. Popiół będzie
odbierany odrębnym transportem,
– w k u b ł a c h p r ze z n a c zo nych do odbioru popiołu nie
ma konieczności umieszczania
dodatkowo worków,
– nie ma limitów co do ilości
oddawanego popiołu, co oznacza, że tyle ile przez dany mie-

siąc powstanie popiołu na nieruchomości tyle można oddać,
– popiół z nier uchomości
zamieszkałych będzie odbierany w ramach uiszczanej opłaty
za gospodarowanie odpadami,
bez względu na oddawaną ilość;
nie ma dodatkowych opłat z tego
tytułu.
W przypadku dodatkowych
pytań prosimy o bezpośredni
kontakt z Urzędem Gminy
Goczałkowice-Zdrój pod nr tel.
32 736 24 12.
Urząd Gminy
Goczałkowice-Zdrój

WEJDŹ NA
WWW.OBYWATEL.GOV.PL

K

ażda sprawa, którą chcesz załatwić w urzędzie,
to usługa. Aby załatwić ją szybko i sprawnie na portalu

obywatel.gov.pl wszystkie usługi zebrano w jednym miejscu.
Zostały one opisane w prosty i przystępny sposób, aby każdy
użytkownik wiedział, co musi zrobić, co przygotować, gdzie
pójść, a co może załatwić bez wychodzenia z domu.
OBYWATEL.GOV.PL to źródło informacji o usługach, które
państwo świadczy dla swoich obywateli. Jeżeli chcesz sprawdzić, czy jest już gotowy twój dowód osobisty, chcesz dowiedzieć się jak zgłosić urodzenie dziecka albo kiedy zgłosić zagraniczny wyjazd – wejdź na www.obywatel.gov.pl.
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KILKA SŁÓW NA TEMAT ZMIAN
W DOPŁATACH DO MATERIAŁu SIEWNEGO

O

d dnia 15 stycznia do 25 czerwca
możemy składać wnioski o dopłatę
do zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny
lub kwalifikowany w ramach pomocy de
minimis do Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego. Nastąpiło jednak kilka
zmian dotyczących uzyskania tej dopłaty.
Najważniejszą zmianą jest to,
że w momencie składania wniosku nie
będziemy znać stawki dopłaty do hektara. W myśl art. 40c ust. 6 pkt 1 ustawy
z dnia 11 marca 2004r. o Agencji Rynku
Rolnego i organizacji niektórych rynków
rolnych stawki dopłat do 1 ha powierzchni
gruntów ornych na których wysiano lub
wysadzono kwalifikowany materiał siewny
będą określane corocznie do dnia 30 września w drodze Rozporządzenia. Wysokość
stawek będzie wyliczona z uwzględnieniem powierzchni upraw zadeklarowanych we wnioskach złożonych do OT ARR
oraz środków finansowych przeznaczonych na te dopłaty w danym roku. Agencja będzie wydawać decyzje o przyznaniu
pieniędzy producentowi w terminie 60 dni

od ogłoszenia stawek dopłat, natomiast
przyznaną producentowi kwotę dopłaty
Agencja Rynku Rolnego będzie wypłacać w terminie 30 dni od wydania decyzji. Drugą istotną zmianą jest możliwość
sporządzania mieszanek do których jest
dopłata wyłącznie ze składników kwalifikowanych, tj. posiadających kategorię
elitarny lub kwalifikowany. Jeżeli w składzie mieszanki zbożowej lub pastewnej
będą zakupione nasiona kwalifikowane
i nasiona własne niekwalifikowane, żaden
ze składników tej mieszanki nie będzie
objęty dopłatą. Będzie można sporzą-

dzać mieszanki we własnym zakresie, ale
tylko z nasion kwalifikowanych. Producent do takiego wniosku dołącza załącznik
dotyczący składu tej mieszanki. O dopłatę
producent rolny może się starać za materiał
kwalifikowany wysiany jesienią 2015 roku
oraz wysiany lub wysadzony wiosną 2016
roku. Przypominamy również że łączna
kwota pomocy de minimis na gospodarstwo nie może przekroczyć 15 000 euro,
dlatego też, aby poprawnie wypełnić wniosek należy posiadać decyzje o przyznaniu takiej pomocy z lat: 2014, 2015 oraz
2016 (np. dopłata do wapna nawozowego,
dopłata do materiału siewnego, itp.)
W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do Powiatowego Zespołu
Doradztwa Rolniczego w Pszczynie ul.
Kopernika 14, tel. 32 210 33 28.
Źródło:
www.arr.gov.pl
Iwona Wróbel – Olszak
Powiatowy Zespół
Doradztwa
Rolniczego w Pszczynie

PIENIĄDZE NA WAPNOWANIE GLEB

Z

arząd WFOŚiGW w Katowicach podjął uchwałę o dofinansowaniu kwotą
800.000 zł dotacji zadania „WAPNOWANIE GLEB KWAŚNYCH I BARDZO KWAŚNYCH
NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
w roku 2016” realizowanego przez Śląską Izbę
Rolniczą w Katowicach.

Wzorem lat poprzednich pieniądze te
zostaną przeznaczone na częściowe sfinansowanie zakupów nawozów wapniowych i wapniowo-magnezowych kupowanych przez
rolników celem przeprowadzenia zabiegu
odkwaszania gruntów rolnych, do których
zakwaszenia przyczyniła się działalność przemysłowa.
Po trwającej kilka lat przerwie w dofi-

nasowaniu zakupów wapna nawozowego
przez WFOŚiGW w Katowicach działalność
ta została wznowiona, przy czym beneficjentem pośredniczącym w obsłudze i rozdziale
środków Funduszu została Śląska Izba Rolnicza w Katowicach, odpowiedzialna za wykorzystanie otrzymanej dotacji. W latach 2011-

2015 ze środków WFOŚiGW w Katowicach
na zakup nawozów wapniowych wydano
kwotę ok. 5,8 mln zł, która została wykorzystana na zakup ponad 75.000 ton czystego
składnika odkwaszającego (CaO) i obsianie
ponad 28.000 ha gruntów rolnych. Przyznane
na 2016 r. środki planuje się przeznaczyć
na zakup ok. 10.000 ton czystego składnika
odkwaszającego (CaO oraz MgO) i wysianie
nawozu na powierzchni ok. 3.600 ha.
Kontakt:
Śląska Izba Rolnicza
ul. Jesionowa 9A
40-159 Katowice
tel./fax. 32/258-04-45
biuro@sir-katowice.pl

WÓJT GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ
informuje:
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 1774
ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Goczałkowice
Zdrój, ul. Szkolna 13, na okres 21dni tj.
od 12 lutego 2016r. do 4 marca 2016r.
wykazu nieruchomości niezabudowanej, położonej w Goczałkowicach-Zdroju przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Wykaz ten stanowi załącznik do zarządzenia Wójta Gminy nr 0050/19/2016 z dnia 28 stycznia 2016r. oraz
wykazu nieruchomości niezabudowanej, położonej w Goczałkowicach-Zdroju przeznaczonej do sprzedaży na rzecz Skarbu Państwa w drodze bezprzetargowej. Wykaz ten stanowi załącznik do zarządzenia Wójta Gminy nr 0050/18/2016 z dnia 28 stycznia 2016r.
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NOWE ZASADY W PODATKACH OD 2016 R.

O

d 1 stycznia 2016 roku w ustawie o podatkach i opłatach
lokalnych, ustawie o podatku rolnym, ustawie o podatku
leśnym oraz w ustawie Ordynacja podatkowa wprowadzono
liczne zmiany, które polegają między innymi na tym, że:
– nie będą wydawane i doręczane decyzje ustalające podatek
od nieruchomości, rolny i leśny, jeżeli wysokość zobowiązania
podatkowego na dany rok podatkowy nie przekroczy kwoty 6,49 zł
(brak decyzji przy małej kwocie zobowiązania);
– jeżeli kwota podatku w decyzji nie przekracza 100 zł, to poda-

tek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty –
w terminie do 15 marca, jeżeli kwota podatku przekracza 100 zł
to podatek będzie płatny na dotychczasowych zasadach w czterech
ratach w terminach ustawowych: do 15 marca, do 15 maja, do 15
września oraz do 15 listopada (jednorazowa płatność podatku
od nieruchomości, rolnego i leśnego).
Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy
Goczałkowice- Zdrój ul.Szkolna 13, w pokoju nr 9 lub pod
numerem telefonu 32-736-24-14

PuNKT PRZYJMOWANIA
ZEZNAŃ PODATKOWYCH ZA 2015 ROK
W dniu 20 kwietnia 2016r. w godzinach od 7.30 do 14.30
w Urzędzie Gminy Goczałkowice-Zdrój ul. Szkolna 13, będzie
czynny Punkt przyjmowania rozliczeń rocznych (PIT).
W tym dniu będzie można złożyć zeznanie podatkowe i uzyskać niezbędne informacje dotyczące sposobu jego wypełnienia.
Pracownik Urzędu Skarbowego w tym dniu będzie służył
także pomocą w elektronicznym wysłaniu zeznania podatko-

wego (w tym celu należy przynieść ze sobą kopię zeznania
za 2014 rok).

Punkt przyjmowania rozliczeń w wyznaczonym dniu
będzie mieścił się w Urzędzie Gminy Goczałkowice-Zdrój
pokój 101 (I piętro).
Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój
(-) Gabriela Placha

WÓJT GMINY GOCZAŁKOWICE ZDRÓJ
informuje:
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz.
1774 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój, ul. Szkolna 13, na okres
od 12 lutego 2016r. do 4 marca 2016r.
wykazów części nieruchomości, położonych w Goczałkowicach-Zdroju przeznaczonych do wydzierżawienia. Wykazy te stanowią
załączniki do Zarządzenia Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój Nr 0050/20/2016 z dnia 28 stycznia 2016r.

Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój
oraz Pracownicy Urzędu Gminy

składają wyrazy szczerego współczucia

Rodzinie i Bliskim
z powodu śmierci

śp. Danuty Matlak

Czas jest najlepszym lekarstwem na smutek,
a wspomnień nikt nam nie odbierze, zawsze będą z nami.

Oldze Jurczyk
wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy
z powodu śmierci

Męża
składają
Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój
oraz Pracownicy Urzędu Gminy.

Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci.
Wiesława Szymborska
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Punkt Konsultacyjny
dla Osób Uzależnionych
znajduje się w budynku
“Górnik”, przy ul. Uzdrowiskowej 61
w Goczałkowicach -Zdroju, II piętro.
Dyżur: Poniedziałek
godz. 16.30-20.30
Kontakt telefoniczny
– 661 270 473

DYŻURY DZIELNICOWEGO
Dzielnicowy mł. ASP. Tadeusz Pniok
oraz mł. ASP. Jacek Szmukier
przyjmują interesantów w budynku,
przy ul. Uzdrowiskowej 61 w Goczałkowicach-Zdroju, II piętro.

Wtorek – od 16.00 do 18.00
Piątek – od 10.00 do 12.00
Kontakt telefoniczny – 32/212 70 55.

KOŁO EMERYTÓW,
RENCISTÓW I INWALIDÓW
siedziba koła mieści
się w budynku „Górnik”, przy
ul. Uzdrowiskowej 61, II p.
Punkt przyjęć: wtorek
godz. 9.30 – 12.30,
"dział dziecięcy"
Gminnej Biblioteki Publicznej.

PUNKT INFORMACJI
TURYSTYCZNEJ
ul. Uzdrowiskowa 61 (siedziba GOK-u)
CZYNNY W GODZ.:
PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK
11.00 – 15.00

wiadomości goczałkowickie

WAŻNE ADRESY
URZĄD GMINY 32/2107185, 7387038, 7387109, fax 32/2107306. Godziny urzędowania:
poniedziałek: 7.30 -15.30, wtorek: 7.30-17.00, od środy do piątku od 7.30 do 15.00.
PUNKT KASOWY BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PSZCZYNIE W BUDYNKU
URZĘDU GMINY czynny: poniedziałek: 8.30-15.00, wtorek: 8.30 -16.30, środa
8.30 -14.30, czwartek 8.30 -14.30, piątek 8.30 -14.30.
WÓJT PRZYJMUJE MIESZKAŃCÓW w sprawie skarg i wniosków we wtorki
godz. 15.00-17.00 i czwartki od godz. 13.30 do godz. 15.00.
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Szkolna 13, tel. 32 736 24 21, fax. 32 736 24 20.
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku 7.00 15.00, wtorek 7.00 -17.00.
GMINNY OŚRODEK KULTURY ul. Uzdrowiskowa 61, tel. 32/2107088.
Godziny urzędowania: poniedziałek – czwartek 7.00 -18.00; piątek 7.00-15.00.
GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI ul. Powstańców Śl. 3, tel./fax. 32/2127424.
Godziny urzędowania biura: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.
POLICJA Pszczyna: tel. 32/44-93-200 lub 997.
STRAŻ POŻARNA Pszczyna: tel. 32/2102081 lub 998.
POGOTOWIE RATUNKOWE Pszczyna: tel. 32/2103715 lub 999.
POGOTOWIE ENERGETYCZNE tel. 32/3030303 lub 991.
POGOTOWIE GAZOWE Pszczyna: tel. 32/2103314, 2105051 lub 992.
APTEKA „Pod Eskulapem”, ul. Boczna 2 d, tel. 32/2107394, czynna
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -18.00, w sobotę w godz. 8.00 -14.00.
APTEKA „Św. Stanisława”, ul. Szkolna 72, tel. 32 212 74 88.
OŚRODEK ZDROWIA tel. 32/2107214.
CAŁODOBOWA LECZNICA DLA ZWIERZĄT
Goczałkowice-Zdrój, ul. Brzozowa 52, tel. 32/2107883.
GABINET WETERYNARYJNY Goczałkowice-Zdrój, ul. Główna 39,
tel. 32/2107313 czynny codziennie.
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA Goczałkowice-Zdój, ul. Uzdrowiskowa 61,
czynna: poniedziałek 7.-15.00; wtorek-środa; 9.00 -18.00, czwartek 7.00 -18.00,
piątek 7.00-15.00, tel. 32/2107739.
POCZTA tel. 32/4491145.

ZGŁASZANIE AWARII
AWARII OŚWIETLENIA ULICZNEGO z podaniem ulicy i numeru posesji.
Pogotowie Energetyczne: tel. 32 3030991 lub 991 i AZK tel. 32/2127021.
USZKODZEŃ NAWIERZCHNI DRÓG Urząd Gminy, pokój nr 208 i 209.
POTRZEBY WYWOZU ŚMIECI Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH:
Urząd Gminy, pokój nr 3 – tel. 32 210 71 85, wew. 112;
SANIT-TRANS Sp. z o.o. z Międzyrzecza Górnego; tel. 33 8157974.
Zakład Ogólnobudowlany i Czyszczeniowy Marcin Chudek – tel. 603779645.
AWARIE SIECI KANALIZACYJNEJ Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „AKRO”
Bogusław Majdak, 43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Kręta 8, tel. 603 779 645.
AWARIE SIECI WODOCIĄGOWEJ tel. 605288662.
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