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1.

WSTĘP
Szanowni Radni Rady Gminy Gierałtowice
Szanowni Mieszkańcy

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym wójt co roku do 31 maja
ma obowiązek przedstawić radzie gminy raport o stanie gminy, który
obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim.
Realizując ten ustawowy obowiązek przedstawiam Państwu „Raport
o stanie gminy Gierałtowice za 2020 r.”
Rok 2020 był czasem wyjątkowym. Czas pandemii odcisnął swoje piętno
na wszystkich sferach działania samorządu. Oświata funkcjonowała
w systemie zdalnym, a urzędy z ograniczonym dostępem dla mieszkańców.
Bardzo mocno zachwiały się finansowe podstawy gminy i ciągle jeszcze
odczuwamy tego skutki. Niepokojące są tendencje do zmniejszania
dochodów własnych gminy. Budżet rośnie, ale jest w nim coraz więcej
środków „związanych”. Gmina staje się niejako kasą, która tylko przyjmuje
i wypłaca środki, bez możliwości decydowania na co mają być
spożytkowane. Zazwyczaj też gmina dopłaca do zadań zleconych przez
administrację rządową. Ponad 10 mln dopłaca gmina do oświaty, ponieważ
rządowa subwencja nie wystarcza, a to władze centralne decydują o prawie
wszystkich kosztach funkcjonowania szkół. Jest to skrajny przypadek
przerzucania kosztów na gminę.
Te wszystkie wyzwania stają się motywacją do aktywniejszej pracy.
W 2020 r. udało się znacznie obniżyć koszty funkcjonowania Urzędu Gminy.
Poprawiona została sytuacja finansowa w PGK Sp. z o.o., zmniejszono
też straty wody. Udzielono rekordowej ilości dotacji na wymianę źródeł
ciepła, co poprawia jakość powietrza w gminie. Po raz kolejny przekazano
dotację na utrzymanie rowów w gminie, dzięki czemu zmniejszyło się ryzyko
podtopień. Często są to działania niezbyt efektowne, ale na pewno
efektywne. Obniżamy koszty działania i podnosimy poziom bezpieczeństwa.
Przed nami realizacja inwestycji, na które udało się pozyskać środki
zewnętrzne oraz przygotowanie strategii działania dla gminy na kolejne
lata. Bogatsi o doświadczenia czasu pandemii chcemy działać sprawniej
i bardziej nowocześnie. Nie można jednak zapomnieć, że gmina to w
pierwszej kolejności ludzie, dlatego ważnym aspektem będzie działalność
kulturalna i wspierania organizacji społecznych.
Leszek Żogała
Wójt Gminy Gierałtowice
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2.

INFORMACJE OGÓLNE

Gierałtowice są gminą wiejską wchodzącą w skład powiatu ziemskiego gliwickiego.
Gmina zajmuje obszar około 39 km2. Gmina ma charakter rolniczy i ok. 63 % terenu
stanowią użytki rolne, wśród których największy udział mają grunty orne.
Najmniejszą powierzchnię gminy zajmują lasy i grunty leśne stanowiące ok. 12 %.
Bardzo wysoki, jak na gminę wiejską, jest udział terenów zurbanizowanych - ponad
16%, co jest wskaźnikiem przewyższającym przeciętny udział terenów
zurbanizowanych w powiecie (7,9%) i w województwie śląskim (12,4%).
Gminę Gierałtowice tworzą cztery sołectwa: Gierałtowice (z przysiółkiem Beksza),
Chudów, Paniówki, Przyszowice.
Na terenie gminy Gierałtowice zameldowanych jest 11 929 mieszkańców (stan
na dzień 31.12.2020 r.), z czego w poszczególnych sołectwach:
 Chudów – 1731 mieszkańców,
 Gierałtowice – 3924 mieszkańców,
 Paniówki – 2939 mieszkańców,
 Przyszowice – 3329 mieszkańców.
Łącznie z osobami przebywającymi czasowo na terenie Gminy, liczba mieszkańców
przekroczyła 12 tys.
W 2020 r. w gminie na pobyt stały zameldowało się 246 osób (obywatele polscy)
na pobyt czasowy zameldowały się 154 osoby, w tym 79 cudzoziemców.
W ostatnich latach liczba mieszkańców gminy Gierałtowice ma tendencje
wzrostową. W 2020 r., w stosunku do 2019 r. (11 894 mieszkańców) liczba ta
zwiększyła się o 35 mieszkańców.
W 2020 r. zanotowano 121 urodzeń i 142 zgony.
Wydano 591 dowodów osobistych.
Na terenie gminy Gierałtowice działa ok. 630 gospodarstw rolnych o powierzchni
powyżej 1 ha UR a łączna liczba płatników podatku rolnego wynosi 2613. Szacuje
się, że w gminie jest ok. 40 aktywnych rynkowo gospodarstw rolnych, co świadczy
o daleko posuniętej faktycznej koncentracji produkcji rolnej.
W strukturze zasiewów ponad 56 % zajmują rośliny zbożowe. Dominującym
kierunkiem w produkcji zwierzęcej jest zaś hodowla trzody chlewnej.
Na terenie gminy Gierałtowice zarejestrowanych jest 786 podmiotów
gospodarczych, w tym 775 wykonuje działalność na terenie Gminy. Znaczna część
podmiotów prowadzi działalność produkcyjną. W związku z pandemią COVID-19
107 firm pozostawało zawieszonych.
Gmina wchodzi w skład Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Współdziała także
z innymi JST w ramach Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego
i stowarzyszeń JST: Śląski Związek Gmin i Powiatów i Stowarzyszenie Gmin
Górniczych w Polsce.
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3.

INFORMACJE BUDŻETOWO- FINANSOWE

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy w 2020 r. obrazuje Tabela nr 1.
Tabela 1 wykonanie budżetu gminy 2020 r.
Wyszczególnienie

Wykonanie na dzień 31.12.2020
(w złotych)

A. DOCHODY OGÓŁEM

76 122 980,98

dochody bieżące

74 394 851,42

dochody majątkowe

1 728 129,56

B. WYDATKI OGÓŁEM

75 648 164,44

wydatki bieżące

66 585 474,35

wydatki majątkowe

9 062 690,09

DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETOWA (A-B)

474 816,54

PRZYCHODY OGÓŁEM

10 379 763,46

nadwyżki z lat ubiegłych, w tym:

9 860 127,06

na pokrycie deficytu

0,00

wolne środki, w tym:

519 636,40
na pokrycie deficytu

0,00

ROZCHODY OGÓŁEM

75 467,40

spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i
kredytów

75 467,40

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody
własne
25,46%

Subwencje
Dotacje

21,91%

52,63%

Wykres nr 1: wykonanie dochodów według źródeł
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Wykres nr 1 ilustruje procentową strukturę zrealizowanych dochodów bieżących
Gminy na koniec 2020 r., na które złożyły się:
 dochody własne w wysokości 38.335.286,42 zł,
 subwencje w wysokości 16.676.229,00 zł
 dotacje w wysokości 19.184.809,40 zł.
Na koniec 2020 r. struktura zrealizowanych dochodów własnych
(38.335.286,42 zł) przedstawia się następująco:
 podatek dochodowy od osób fizycznych– 17.108.126,00 zł (44,63%)
 podatek od nieruchomości–-13.299.866,88 zł (34,68%)
 opłata za wywóz odpadów komunalnych– 3.676.511,90 zł (9,59%)
 podatek rolny– 345.754,67 zł (0,90%)
 inne dochody własne– 3.905.026,97 zł. (10,20%)

Gminy

W stosunku do roku 2019 wykonanie dochodów ogółem wzrosło o 3,12%.
W stosunku do 2019 r. nastąpił spadek udziału dochodów własnych w dochodach
ogółem, który to wskaźnik świadczy o stopniu samodzielności i niezależności
finansowej gminy. Nastąpił jednocześnie znaczny wzrost dochodów z tytułu dotacji
celowych.
WYDATKI OGÓŁEM:

11,98%

88,02%
Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

Wykres nr 2: struktura rodzajowa wydatków budżetowych

Wykres nr 2 ilustruje procentową strukturę zrealizowanych wydatków Gminy
na koniec 2020 r., na które złożyły się:
 wydatki bieżące w wysokości 66.585.474,35 zł
 wydatki majątkowe w wysokości 9.062.690,09 zł.
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WYDATKI BIEŻĄCE
Strukturę zrealizowanych wydatków bieżących Gminy na koniec 2020 r. przedstawia
Tabela nr 2:
Tabela 2: wykonanie wydatków bieżących wg działów
Wykonanie

Dzia
ł

Nazwa

010 Rolnictwo i łowiectwo

na dzień 31.12.2020 r.
(w zł)

Strukt.
(%)

468 312,58

0,70

3 497 413,18

5,25

700 Gospodarka mieszkaniowa

393 913,39

0,59

710 Działalność usługowa

168 937,04

0,25

7 397 567,38

11,11

73 631,20

0,11

300,00

0,00

450 822,59

0,68

14 890,99

0,02

112 195,00

0,17

26 638 821,91

40,01

200 402,28

0,30

1 056 724,12

1,59

651 575,83

0,98

17 969 934,44

26,99

5 675 149,63

8,52

1 398 792,39

2,10

1 458,00

0,01

414 632,40

0,62

66 585 474,35

100,00

600 Transport i łączność

750 Administracja publiczna
Urzędy naczelnych organów władzy
751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa
752 Obrona narodowa
754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

757 Obsługa długu publicznego
758 Różne rozliczenia
801 Oświata i wychowanie
851 Ochrona zdrowia
852 Pomoc społeczna
854 Edukacyjna opieka wychowawcza
855 Rodzina
900

Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz
925 naturalne obszary i obiekty chronionej
przyrody
926 Kultura fizyczna
Ogółem

Zgodnie z powyższą tabelą można stwierdzić, że dziedzinami, na które Gmina
przeznacza największe środki finansowe w 2020 r. były: oświata i wychowanie,
rodzina, administracja publiczna, gospodarka komunalna i ochrona środowiska oraz
transport i łączność, na które przeznacza się łącznie 91,88% ogółu wydatków
bieżących Gminy.

RAPORT O STANIE GMINY GIERAŁTOWICE ZA 2020 R.

10

WYDATKI MAJĄTKOWE
Wykonanie wydatków majątkowych Gminy na koniec 2020 r. przedstawia Tabela
nr 3:
Tabela 3: wykonanie wydatków majątkowych wg działów
Dział

Nazwa

600

Transport i łączność

700
750
754
801
851
900
926

Wykonanie
na dzień 31.12.2020 r
(w zł).

Strukt. (%)

63 934,50

0,71

Gospodarka mieszkaniowa

319 455,37

3,52

Administracja publiczna
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Oświata i wychowanie

405 736,62

4,48

115 166,60

1,27

344 408,15

3,80

40 000,00

0,44

6 309 893,96

69,62

1 464 094,89

16,16

9 062 690,09

100,00

Ochrona zdrowia
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Kultura fizyczna
Ogółem

W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki w wysokości 222.349,31 zł
ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, na realizację zadania pn.
„Adaptacja pomieszczeń OSP Paniówki na potrzeby przedszkola”.
Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wzrósł w stosunku do 2019 r.
co wynikało z możliwości planowania finansowania nakładów na wydatki
inwestycyjne skumulowaną nadwyżką z lat ubiegłych.
Sytuacja finansowa Gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. była stabilna
W porównaniu do roku 2019 znacznie spadł stopień pokrycia wydatków ogółem
generowanymi przez gminę dochodami, tym niemniej gmina zakończyła rok
budżetowy nadwyżką w wysokości 474.816,54 zł.
Wskaźnik udziału nadwyżki w dochodach gminy na poziomie 0,62% oznacza,
że wszystkie wydatki znalazły pokrycie w dochodach, tym samym nie było konieczne
zaangażowanie nadwyżki z lat ubiegłych. Wskaźnik zadłużenia kształtował się
na bardzo niskim poziomie 0,58%, co stwarza potencjalne możliwości
w wykorzystywaniu instrumentów dłużnych w kolejnych latach.
Dochody budżetu z tytułu subwencji w 2020 r. pokryły 22,04% wydatków. Stopień
pokrycia wydatków budżetowych ze źródeł gwarantowanych przez budżet państwa
kształtował się na nieco niższym poziomie niż w 2019 r. Gmina zmuszona była
do przeznaczania znacznych dodatkowych środków finansowych na realizację
zadań z zakresu oświaty i wychowania.
Dotacje w 2020 r. pokryły 25,36% wydatków budżetu. Wskaźnik dotacji (dotacje/
wydatki budżetu x 100) uległ znacznemu wzrostowi w stosunku do roku
poprzedniego. Dotacje otrzymywane były w wielu przypadkach w niewystarczającej
RAPORT O STANIE GMINY GIERAŁTOWICE ZA 2020 R.

11

wysokości, dlatego gmina zmuszona była dofinansowywać zadania z zakresu
administracji rządowej z dochodów własnych.
Tabela 4: analiza budżetu w ujęciu wskaźnikowym
Lp.

WSKAŹNIK
Nazwa i sposób kalkulacji

2019 r.

2020 r.

BUDŻET (%)
1.

Nadwyżka (Deficyt) / dochody ogółem

4,75

0,62

2.

Dochody własne / dochody ogółem

56,16

52,63

3.

Nadwyżka operacyjna / dochody ogółem

11,64

10,26

4.

Stan zadłużenia / dochody ogółem

0,70

0,58

5.

Wydatki majątkowe / dochody ogółem

10,60

11,91

6.

Stan zadłużenia per capita

43,12

36,46

7.

Dochody ogółem per capita

6.125,86

6.248,30

8.

Wydatki ogółem per capita

5.834,71

6.209,32

9.

Wydatki majątkowe per capita

649,53

743,88
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4.

FUNKCJONOWANIE URZĘDU GMINY

W 2020 r. Urząd Gminy Gierałtowice pracował w cieniu pandemii COVID-19.
Niezbędnym było wdrożenie pracy w systemie hybrydowym (część pracowników
pracowała zdalnie część na miejscu) oraz szereg usprawnień organizacyjnych
(wprowadzono Regulamin pracy zdalnej) pozwalających utrzymać normalną pracę
Urzędu. Urząd przyjmował interesantów w ograniczonym zakresie – tylko w ważnych
sprawach po uprzednim umówieniu telefonicznym.
Na stronie internetowej Gminy oraz w social mediach prowadzono kampanie
informacyjne na temat przebiegu sytuacji epidemicznej w Gminie, statystyk
zachorowań oraz funkcjonowania Urzędu.
W 2020 r. przeprowadzono zmiany regulaminu organizacyjnego:
 Zlikwidowano Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich - powstał Referat
Organizacyjno- Kadrowo- Płacowy,
 Zlikwidowano Referat Kadr i Płac – zadania włączone do Referatu
Organizacyjno-Kadrowo Płacowego,
 Zlikwidowano Referat Audytu i Kontroli Wewnętrznej – zostało jednoosobowe
stanowisko Audytora Wewnętrznego,
 Zlikwidowano Referat Gospodarki Komunalnej,
 Referat Planowania Przestrzennego i Referat Gospodarki Gruntami zostały
połączone w Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami,
 Zlikwidowano Biuro Promocji – zadania zostały przeniesione do Referatu
Organizacyjno-Kadrowo-Płacowego
 Zlikwidowano Biuro Zarzadzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej - został
utworzony Referat Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej,
 Zlikwidowano Referat Edukacji i zdrowia – powstał Referat Edukacji,
 Zlikwidowano Referat Ochrony Środowiska – powstał Referat Ochrony
Środowiska, Szkód Górniczych i Gospodarki Komunalnej.
 Zlikwidowano Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych i Szkód Górniczych
– powstał Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
W 2020 r. zostało obsadzone stanowisko Sekretarza Gminy, który pełni
jednocześnie funkcję kierownika referatu Organizacyjno-Kadrowo-Płacowego oraz
utworzono stanowisko Pełnomocnika ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych
W 2020 r. zmniejszyło się zatrudnienie o 8 etatów. 7,5 etatu stanowiły stanowiska
urzędnicze; 0,5 etatu stanowisko pomocnicze i obsługi:
 2 etaty w wyniku przejścia pracownika na emeryturę
 4 etaty w wyniku rozwiązania stosunku pracy za porozumieniem stron
 1 etat w wyniku przejścia pracownika do innej jednostki
 1 etat w wyniku wypowiedzenie umów przez pracodawcę
Stan zatrudnienia w UG wg stanu na grudzień 2020 wynosił 63,625 etatu.
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Tabela 5: roczny koszt brutto pracowników administracji i obsługi w odniesieniu do
lat ubiegłych
Rok

Koszt wynagrodzeń

Koszt
pochodnych
wynagrodzeń

od Koszt wynagrodzeń
brutto

2018 Brutto – 5.586.612,81

Skł. Pracod. – 966.487,48

6.553.100,29

2019 Brutto – 5.278.396,05

Skł. pracod. – 927.589,00

6.205.985,05

2020 Brutto – 4.796.378,21

Skł. pracod. – 847.010,30

5.643.388,51

W 2020 r. pracownicy Urzędu Gminy Gierałtowice uczestniczyli w 114
specjalistycznych szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe. Koszt szkoleń
wyniósł 51 617,25 zł.

W 2020 r. do Urzędu Gminy Gierałtowice wpłynęło:
 4 petycje
 6 skarg i wniosków
 56 wniosków o udzielenie informacji publicznej
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5.

SPÓŁKI KOMUNALNE I JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY:




4 zespoły szkolno-przedszkolne – ZSP w Chudowie, ZSP w Gierałtowicach, ZSP
w Paniówkach i ZSP w Przyszowicach
Instytucje kultury - Gminna Biblioteka Publiczna i Gminny Ośrodek Kultury
Ośrodek Pomocy Społecznej

SPÓŁKI KOMUNALNE:
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.
Siedziba Spółki mieści się w Przyszowicach. W 2020 r. podobnie jak w latach
ubiegłych, działalność gospodarcza Przedsiębiorstwa dotyczyła przede wszystkim
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Ponadto
Spółka ponownie przyjęła na siebie obowiązki związane z utrzymaniem zieleni
gminnej jak również czynności związane z ogrzewaniem, bieżącą konserwacją
i drobnymi naprawami w gminnych budynkach użyteczności publicznej.
W 2020 r. podstawowym wyzwaniem Spółki było zapewnienie ciągłości dostaw wody
jak i ciągłości odbioru i oczyszczania ścieków w sytuacji stanu epidemii wywołanej
wirusem SARS-CoV-2, wymagającej ograniczenia zabezpieczenia sanitarnego
zarówno pracowników jak i klientów. Dlatego też dokonano czasowych zmian
organizacyjnych.
Stan zatrudnienia w Spółce na dzień 31.12.2020 r.:
w przeliczeniu na etaty 24, 50

ogółem 25 pracowników,

Tabela 6: PGK - wyciąg z Rachunku Zysków i Strat za 2020 r.
Wyszczególnienie

01.01-31.12.2020

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:

8 347 127,26

Przychody netto ze sprzedaży produktów
Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia,
zmniejszenie – wartość ujemna)
Koszty działalności operacyjnej
Amortyzacja

8 399 599,11

Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty, w tym:
podatek akcyzowy
Wynagrodzenia
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:
emerytalne
Pozostałe koszty rodzajowe
Zysk (strata) ze sprzedaży

2 439 008,16
1 057 204,09
911 379,57
152,30
1 620 029,11
372 916,25
140 078,14
20 803,94
22 741,51
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Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Zysk (strata) netto

628 269,75
52 959,57
598 051,69
24 331,34
1 392 750,70
-770 367,67

Tabela nr 6 przedstawia wyciąg z Rachunku Zysków i Strat za 2020 r. Należy
zauważyć, że w 2020 r. zmniejszono stratę o ponad 280 000 zł w stosunku do roku
2019, kiedy to wyniosła ona - 105 3438,79 zł. Wynikało to ze zmniejszonych
wielkości większości kategorii kosztów.
PŁYWALNIA WODNIK SP. Z O.O.
Spółka w przeważającym zakresie realizuje swoje zadania jako odpłatną działalność
statutową w związku z nadaniem w 2013 r. statusu organizacji pożytku publicznego.
Pozostała działalność spółki traktowana jest jako działalność gospodarcza.
Podstawowy przedmiot działalności:
 działalność obiektów sportowych,
 działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
 wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 pośrednictwo w sprzedaży miejsc na cele reklamowe
Przeciętne zatrudnienie za 2020 r. wynosiło ogółem 21,75 osób (19,75 etatów):
 zarząd i administracja - 4 osoby /4etaty
 pracownicy - 17,75osoby/ 16,75etaty
Tabela 7: WODNIK - wykonanie planu działalności spółki za 2020 r.
Plan przychodów
(kwoty netto w zł.)

Sprzedaż biletów
Najem
Wynajem torów (szkolenie prowadzone
przez prywatne szkółki pływackie)
Wynajem torów (szkolenie prowadzone
przez szkoły publiczne)
Benefit, OK System, Fitprofit
Refaktury
Siłownia
Pozostałe
ŁĄCZNIE

Wykonanie przychodów
(kwoty netto w zł)

1.175.000
160.000
275.000

479.162,14
89.722,08
173.946,77

675.000

310.414,15

290.000
300.000
105.000
15.000
2.995.000

142.280,75
173.115,44
50.163,19
140.575,69
1.559.380,21

Plan kosztów
(kwoty netto w zł)

Wykonanie kosztów
(kwoty netto w zł)

Wynagrodzenia
Narzuty na wynagrodzenia
Refaktury
Media (gaz, prąd, woda)
Pozostałe

1.220.000
205.000
300.000
840.000
420.000

1.125.126,50
204.308,99
173.115,44
629.822,80
511.796,29

ŁĄCZNIE

2.985.000

2.644.170,02
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Tabela 8: WODNIK -rachunek Zysków i Strat za 2020 r. (w odniesieniu do 2019 r.)
Stan na
31.12.2019

Stan na
31.12.2020

w zł.

w zł.

2 444 296,88

1 250 190,16

156 090,86

89 722,08

z odpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

2 288 206,02

1 160 468,08

I. Przychody netto ze sprzedaży, w tym:

2 433 090,50

1 245 689,08

156 090,86

89 722,08

2 276 999,64

1 155 967,00

II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia,
zmniejszenie - wartość ujemna)

0,00

0,00

III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

0,00

0,00

11 206,38

4 501,08

2 699 666,83

2 466 589,64

132 872,41

107 842,11

2 566 794,42

2 358 747,53

19 629,54

16 074,45

0,00

0,00

19 629,54

16 074,45

677 530,01

520 804,57

16 270,28

13 235,27

z odpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

661 259,73

507 569,30

III. Usługi obce, w tym:

692 623,01

566 051,21

3 248,70

3 740,79

689 374,31

562 310,42

IV. Podatki i opłaty, w tym:

9 346,88

13 069,00

z działalności gospodarczej

6 320,88

6 109,00

z odpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

3 026,00

6 960,00

1 088 204,31

1 125 126,50

91 063,86

70 104,49

z odpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

997 140,45

1 055 022,01

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:

192 475,35

211 145,68

14 727,93

12 559,80

3 797,00

4 481,20

177 747,42

198 585,88

89 904,75

101 966,86

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi , w tym
z działalności gospodarczej

z działalności gospodarczej
z odpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

IV. Dotacje dot. odpłatnej działalności statutowej OPP
B. Koszty działalności operacyjnej
z działalności gospodarczej
z odpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
I. Amortyzacja, w tym:
z działalności gospodarczej
z odpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
II. Zużycie materiałów i energii, w tym:
z działalności gospodarczej

z działalności gospodarczej
z odpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

V. Wynagrodzenia, w tym:
z działalności gospodarczej

z działalności gospodarczej
- w tym emerytalne
z odpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
- w tym emerytalne
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VII. Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:
z działalności gospodarczej
z odpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
- wartość sprzedanych towarów i materiałów
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) w tym:
z działalności gospodarczej
z odpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym

19 857,73

14 318,23

1 240,76

2 092,76

18 616,97

12 225,47

0,00

0,00

-255 369,95
23 218,45
-278 588,40

1 216 399,48
-18 120,03
1 198 279,45

311 650,49

308 298,69

0,00

0,00

313 939,72

176 491,84

0,00

0,00

69,76

891,36

I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka
posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

0,00

0,00

- od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada
zaangażowanie w kapitale

0,00

0,00

II. Odsetki, w tym:

0,00

891,36

- od jednostek powiązanych

0,00

0,00

III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

0,00

0,00

- w jednostkach powiązanych

0,00

0,00

IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych

0,00

0,00

7 562,94

1 088,54

I. Odsetki, w tym:

0,00

1 088,54

- dla jednostek powiązanych

0,00

0,00

II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

0,00

0,00

- w jednostkach powiązanych

0,00

0,00

III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych

0,00

0,00

-265 152,36

-1 084 789,81

0,00

0,00

-265 152,36

-1 084 789,81

- aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym
- aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
F. Przychody finansowe, w tym:

G. Koszty finansowe, w tym:

H. Zysk (strata) brutto (C+D-E+F-G)
I. Podatek dochodowy
J. Zysk (strata) netto (H-I)

Znaczne pogorszenie wyniku finansowego spółki wynika z wprowadzonych
ograniczeń w działalności branży basenowej, spowodowanych pandemią. W okresie
12.03 - 7.06.2020 r. pływalnia nie udostępniała obiektu dla klientów, a od 17.1031.12.2020 r. robiła to w bardzo ograniczonym zakresie.
Na podstawie wprowadzonych w związku z pandemią przepisów, Spółka pozyskała
z Powiatowego Urzędu Pracy kwotę 132.234,48 zł. jako dofinansowanie do części
kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek
na ubezpieczenia społeczne.
RAPORT O STANIE GMINY GIERAŁTOWICE ZA 2020 R.
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Zmiany kapitału podstawowego w okresie 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.
 stan na 01.01.2020 r. - 2.734.000,00 zł,
 zwiększenie (wpis dnia 05.06.2020 r.) - 600.000 zł,
 zwiększenie (wpis dnia 14.09.2020 r.) - 500.000 zł,
 stan na 31.12.2020 r. - 3 834.000 zł.
Na dzień 31.12.2020 r. kapitał podstawowy w kwocie 3.834.000,00 zł dzielił się
na 76680 udziałów po 50 zł.
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6.

REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH GMINY

PRZESTRZEŃ – PLANOWANIE PRZESTRZENNE
Gmina posiada aktualne „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Gierałtowice” przyjęte w 2017 r. W 2019 r. przystąpiono
do opracowania nowego Studium. W roku 2020 opracowano koncepcję Studium.
Aktualnie są procedowane 4 projekty miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego dla poszczególnych sołectw, do opracowania których przystąpiono
w 2016 r. W 2020 r. przeprowadzono ponowienie w pełnym zakresie procedury
w zakresie opiniowania i uzgodnień dla wszystkich czterech planów. W ramach tej
procedury Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
w Gliwicach odmówił uzgodnienia projektów planów miejscowych dla sołectw:
Przyszowice, Paniówki i Chudów, a Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
w Katowicach odmówił uzgodnienia dla sołectwa Przyszowice i Paniówki.
Uzgodnienia z powyższymi organami uzyskano w bieżącym 2021 r..
Powyższe dokumenty są opracowywane przez firmę zewnętrzną tj. Biuro Rozwoju
Regionu z Katowic wyłonioną w drodze procedury przetargowej.
W 2020 r. wydano:
 34 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (głównie
dla rozbudowy sieci gazowej)
 153 decyzje o warunkach zabudowy.
Starosta Gliwicki w roku 2020 udzielił pozwoleń na budowę dla 27 budynków
mieszkalnych oraz 5 budynków usługowych.
ŚRODOWISKO I INFRASTRUKTURA
ZASOBY I STAN ŚRODOWISKA
Środowisko Gminy Gierałtowice jest środowiskiem antropogenicznym. W okresie
ostatnich kilkudziesięciu lat obszar ten pozostawał w zasięgu oddziaływań
intensywnej eksploatacji górniczej (teren gminy znajduje się w obrębie 4 obszarów
górniczych). Skutki tej działalności widoczne są na powierzchni w postaci jej
znacznego przemodelowania.
Środowisko przyrodnicze Gminy jest zróżnicowane oraz bogate zarówno w gatunki
pospolite jak i te chronione prawem, jednak nie ma terenów objętych obszarowymi
formami ochrony przyrody.
Do walorów krajobrazowych gminy należą otwarte przestrzenie pól uprawnych i łąk
Na terenie Gminy dominują grunty o przeciętnych walorach glebowych (IV klasy
bonitacyjnej), które stanowią 61 % wszystkich użytków rolnych.
Pod względem hydrograficznym teren Gminy położony jest w dorzeczu Odry, a sieć
wód powierzchniowych kształtowana jest przez rzekę Kłodnicę i jej dopływy.
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Wiodący wpływ na stan powietrza atmosferycznego w gminie ma tzw. „niska emisja”,
która pochodzi głównie z pozaklasowych kotłów węglowych, w których spalane jest
niskiej jakości paliwo oraz, w niektórych przypadkach, odpady.
W celu polepszenia warunków środowiskowych Gminy, a tym samym poprawy
warunków życia jej mieszkańców, w 2020 r. podejmowano szereg działań
w zakresie:
 ochrony powietrza - ograniczenie niskiej emisji, w tym poprzez dotacje
do wymiany systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych oraz
termomodernizacje i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej,
kontrole przestrzegania zapisów uchwały antysmogowej województwa
śląskiego, monitorowanie i informowanie o jakości powietrza, współpraca z
Gierałtowickim Alarmem Smogowym;
 ochrony przyrody – w tym pielęgnację terenów zielonych, nasadzenia drzew
i krzewów, nasadzenia roślin miododajnych i tworzenie miejsc przyjaznych
pszczołom, utrzymanie zieleni na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego;
 edukacji ekologicznej –w tym publikacje na stronie internetowej urzędu,
publikacje w prasie lokalnej, wydawanie materiałów edukacyjnych dla dzieci,
organizacja warsztatów i prelekcji, współpraca ze szkołami.
W 2020 r. ze środków budżetowych Gminy realizowano następujące zadania
służące poprawie stanu środowiska:
 utrzymanie rowów melioracyjnych stanowiących własność Gminy Gierałtowice 156 612 zł,
 udzielenie dotacji dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w CzerwionceLeszczynach - 200 000 zł,
 nasadzenia, wycinka i pielęgnacja drzew i krzewów, terenów zielonych 399 148 zł,
 uporządkowanie terenu Zespołu Pałacowo-Parkowego w Przyszowicach
(głównie z wiatrołomów) oraz oczyszczenie gniazda bocianiego - 1 458 zł,
 edukacja ekologiczna (organizacja warsztatów, organizacja akcji „Sprzątanie
świata”, realizacja zadania w ramach konkursu „Powiat przyjazny środowisku”,
opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w sprawie dofinansowania projektu
edukacyjnego dotyczącego adaptacji i mitygacji zmian klimatu, projekt graficzny,
druk oraz insertowanie kalendarza, stanowiącego załącznik do „Wieści Gminy
Gierałtowice”) - 53 726 zł
 wniesienie opłaty za korzystanie ze środowiska - 2 649 zł,
 opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 77 335 zł.
GOSPORARKA WODNO-ŚCIEKOWA
Zbiorowym zaopatrzeniem w wodę oraz odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków
na terenie gminy zajmuje się Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
z siedzibą w Przyszowicach (PGK).
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Sieć wodociągowa o łącznej długości 97,90 km (nie wliczając przyłączy
wodociągowych) jest dobrze rozwinięta, modernizowana i rozbudowywana.
Zapewnia ona dostawę wody do niemal 100% ogółu mieszkańców Gminy.
Na dzień 31.12.2020 r. zawartych było 4097 umów z odbiorcami, w tym 3077 umów
ma charakter kompleksowy tzn. dotyczy zarówno dostarczania wody jak i odbioru
ścieków, 1003 umów zawartych było z odbiorcami w zakresie samej dostawy wody
bez możliwości technicznych odbioru powstałych ścieków sanitarnych oraz 17 umów
dotyczących wyłącznie odbioru ścieków sanitarnych. W stosunku do 2019 r. nastąpił
wzrost ilości zawartych umów z odbiorcami.
W 2020 r. Spółka zakupiła u dostawców hurtowych 688 842 m³ wody.
Porównywalnie w 2019 r. było to 757 638 m³. Do odbiorców dostarczono i sprzedano
469 835,82 m³ wody. Ilość sprzedanej wody nieznacznie spadła w stosunku do roku
2019 r. (481 786,6 m³) przy czym odbiorcy instytucjonalni (Urząd Gminy, szkoły,
basen Wodnik) zakupili jej o ponad 20% mniej, zaś suma sprzedanej wody
odbiorcom indywidulanym – mieszkańcom, wzrosła.
W 2020 r Spółka. zakupiła i zamontowała 65 sztuk wodomierzy głównych na nowych
przyłączach i hydroforach oraz wymontowała, zamontowała i oplombowała 618
wodomierzy głównych w ramach wymian legalizacyjnych. Montowano wodomierze z
nakładką radiową.
Na przestrzeni 2020 r. wykryto i usunięto 48 awarii wodociągowych, jest to o 11
awarii mniej aniżeli w 2019 r.
Odprowadzanie ścieków w Gminie realizowane jest na bazie rozwiniętej sieci
kanalizacji sanitarnej, którą ścieki odprowadzane są do mechaniczno-biologicznej
oczyszczalni ścieków w Przyszowicach. Oczyszczalnia w ciągu 2020 r. przyjęła
i oczyściła 390 535,00 m³ ścieków. Spółka rozliczyła 309 787 m³ ścieków bytowogospodarczych z podłączonych nieruchomości, tj. o 2 084 m³ więcej niż w 2019 r.
Dodatkowo Spółka przyjęła 7813,9 m³ ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym
(wzrost o 22,8%).
Dla zachowania sprawności sieci kanalizacji sanitarnej obejmującej całą Gminę,
Spółka kontynuowała czynności technologiczne na sieci kanalizacyjnej (udrożnienia
zatorów na odcinku sieci, czyszczenie sieciowych przepompowni ścieków
oraz czyszczenie sieci kanalizacji sanitarnej w ramach działań prewencyjnych).
W 2020 r. Spółka opracowała i wydała:
 172 szt. warunków technicznych przyłączenia do sieci wod.–kan.,
 78 szt. zapewnień przyłączenia do sieci wod.–kan.,
 85 szt. uzgodnień projektów technicznych,
 79 szt. protokołów odbioru końcowego,
 146 szt. uzgodnień branżowych.
Spółka opracowała także 32 sztuki dokumentacji projektowych dotyczących budowy
przyłączy i urządzeń wod.-kan.
RAPORT O STANIE GMINY GIERAŁTOWICE ZA 2020 R.

22

Ilość wydanych zapewnień przyłączenia do sieci wod.-kan. jest na nieco wyższym
poziomie niż w 2019 r. co pozwala przewidywać, że ilość odbiorców w kolejnych
latach będzie wzrastać.
GOSPODARKA ODPADAMI
Zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych objętych jest 100%
nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy, a ilość odpadów odebranych
w ramach systemu systematycznie wzrasta. Usługi w zakresie zbierania odpadów
od właścicieli nieruchomości w 2020 r. realizowała spółka Remondis Gliwice Sp. z
o.o. wyłoniona w przetargu. Uzupełnieniem systemu zbierania odpadów jest Punkt
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowany w Gierałtowicach
przy ul. K. Miarki 89a.
W 2020 r. ze środków budżetowych zrealizowano następujące zadania w zakresie
gospodarki odpadami:
 odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości
zamieszkałych i obsługa PSZOK - 3 591 790 zł,
 odbieranie odpadów remontowo-budowlanych w ramach usługi dodatkowej 17 302 zł.
W 2020 r., kolejny rok z rzędu, wzrosła ilość niesegregowanych (zmieszanych)
odpadów komunalnych odebranych od mieszkańców gminy ( 2019 – 3 110,0 Mg,
2020 – 3 841,2 Mg). Wzrosła tez ilość odbieranych od właścicieli nieruchomości
bioodpadów (2019 – 437,2 Mg, 2020 – 553,2 Mg).
Celem ograniczenia ilości odbieranych i zbieranych bioodpadów w 2020 r. wdrożono
system pojemnikowy odbioru bioodpadów oraz wprowadzono częściowe zwolnienie
z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości,
którzy kompostują bioodpady w przydomowych kompostownikach, a także
rozpoczęto wstępne prace nad studium wykonalności dla kompostowni. Od sierpniu
2020 r. zmieniono także minimalną częstotliwość odbierania bioodpadów sprzed
nieruchomości, co 2 tygodnie (IV-XI i co 4 tygodnie (XII-III).
W 2020 r. w PSZOK zebrano największą od 2013 r. ilość odpadów. Stale wzrasta
ilość przyjmowanych w Punkcie odpadów wielkogabarytowych - w 2020 r. stanowiły
one 1/3 wszystkich przyjętych odpadów.
W 2020 r., ze względu na wzrost kosztów funkcjonowania systemu gospodarki
odpadami komunalnymi w Gminie, uległa zmianie wysokość miesięcznej stawki
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. I tak w latach 2019 – 2020
stawka opłaty kształtowała się następująco:
okres
01.2018 - 07.2019
08.2019 - 07.2020
od 08.2020 Miesięczna stawka opłaty od osoby za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przypadku gdy
odpady zbierane są w sposób:
selektywny
13,50 zł
20,80 zł
36,30 zł
nieselektywny
27,00 zł *
41,60 zł *
145,20 zł **
* wybierana przez właścicieli nieruchomości, którzy nie zbierali odpadów w sposób selektywny (od 08.2021 r.
nie ma takiej możliwości), ** podwyższona stawka opłaty, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia
obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, naliczana w drodze decyzji wójta gminy
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Podobnie jak w latach wcześniejszych, w roku 2020 Gmina uczestniczyła w akcji
„Sprzątanie Świata”. Ze względu na epidemię COVID-19, akcja została
przeprowadzona tylko w szkołach. Worki i rękawice do zbiórki odpadów oraz wywóz
zebranych odpadów zapewnił Urząd Gminy Gierałtowice.
ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I CIEPŁO
Zaopatrzenie w energię elektryczną Gminy odbywa się liniami średniego i niskiego
napięcia ze stacji GPZ 110 kV/SN zlokalizowanych poza granicami gminy.
Na terenie Gminy znajduje się 76 stacji niskiego i średniego napięcia.
Przez teren Gminy przebiega tranzytowy gazociąg wysokoprężny ø 400 oraz
gazociąg użytkowy o długości 81 733 m. W 2020 r. na terenie gminy było 832
przyłączy gazowych (757 w 2019 r.), w tym 794 przyłącza do budynków
mieszkalnych (727 w 2019 r.).
Teren gminy Gierałtowice nie jest wyposażony w sieć ciepłowniczą. Gospodarstwa
domowe ogrzewane są ze źródeł indywidualnych, w przeważającej części opalanych
węglem kamiennym. Większość budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie
Gminy wyposażona jest nadal w kotły węglowe niskiej klasy.
Gmina podejmuje od wielu lat działania mające na celu wymianę tradycyjnych,
węglowych źródeł ogrzewania na źródła ekologiczne. W 2020 r. z udziałem dotacji
udzielanej w ramach „Programu ograniczania niskiej emisji dla Gminy Gierałtowice”
wymienionych zostało 127 kotłów, z czego 23 na kotły na biomasę, 89 na kotły
gazowe, 2 na ogrzewanie elektryczne oraz 13 na pompy ciepła.
Na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy
ze środków budżetowych gminy wydatkowano kwotę 676 181 zł.
W 2020 r. przeprowadzono także modernizację kotłowni w budynku wielofunkcyjnym
przy ul. Mickiewicza 43 w Gierałtowicach, przeprowadzono modernizację systemu
ogrzewania w budynku wielofunkcyjnym oraz OSP przy ul. Szkolnej w Chudowie
oraz w pomieszczeniu socjalnym LKS przy ul. Zabrskiej w Chudowie. Zrealizowano
też ostatni etap termomodernizacji budynku głównego Urzędu Gminy.
W 2020 r. przeprowadzono 22 kontrole instalacji spalania paliw stałych pod kątem
realizacji zapisów uchwały antysmogowej obowiązującej na terenie całego
województwa od 2017 r.
INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNO-TRANSPORTOWA
Na rozwój Gierałtowic wpływa bardzo dogodne usytuowanie w sieci drogowej,
bezpośrednio przy węźle autostrad A1 i A4 "Gliwice-Sośnica" oraz z pobliżu węzła
autostrady A1 i Drogowej Trasy Średnicowej. Główne powiązania z gminami
sąsiednimi realizowane są przez drogę krajową DK44, drogę wojewódzką DW921
i drogi powiatowe nr 2908S, nr 2909S, nr 2910S i nr 2911 S. Układ podstawowy
uzupełniają drogi gminne, lokalne i dojazdowe o nawierzchni twardej, w tym
w większości ulepszonej. Długość sieci gminnych dróg publicznych w Gminie wynosi
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63 km.
Komunikacja piesza i rowerowa odbywa się w sposób mieszany z ruchem kołowym,
wzdłuż ciągów drogowych, w większości bez wydzielonych chodników i ścieżek
rowerowych, poboczami jezdni. Długość infrastruktury rowerowej (ścieżki rowerowe,
ciągi pieszo rowerowe) na terenie Gminy wynosi 2,2 km.
W roku 2020 nie zrealizowano żadnej inwestycji drogowej, wdrożono natomiast
kilka zmian stałej organizacji ruchu, ich wykaz stanowi Tabela nr 9.
Tabela 9: zmiany stałej organizacji ruchu
1.

Zabudowa lustra drogowego na skrzyżowaniu ulic Powstańców Śl. i Krótkiej
w Przyszowicach.

2.

Zmiana organizacji ruchu na ul. Brzeg w Przyszowicach w obrębie drogi
wewnętrznej do budynku nr 24 .

4.

Zabudowa progu zwalniających na ul. Staszica w Przyszowicach

5.

Wykonanie oznakowania pionowego (zakaz zatrzymywania się) na ul.
Piaskowej w Paniówkach

6.

Wykonanie oznakowania pionowego na ul. Leśnej w Paniówkach (lustro
drogowe, D4a)

7.

Wykonanie oznakowania pionowego (ograniczenie dopuszczalnej
prędkości do „30” km/h) na odcinku ul. Powstańców w Paniówkach.

8.

Wykonanie oznakowania pionowego (B-33 „30”) oraz zabudowa progów
zwalniających na ul. Wolności w Chudowie

9.

Wykonanie oznakowania pionowego (B-33 „30”) oraz zabudowa progów
zwalniających na ul. Zgrzebnioka w Gierałtowicach

10.

Zabudowa lustra drogowego na skrzyżowaniu ulic Stachury i Piontka w
Gierałtowicach.

Przez teren Gminy przebiega linia kolejowa nr 149 – łącząca stację Zabrze –
Makoszowy ze stacją Leszczyny oraz lokalna linia nr 172 łącząca Gierałtowice
z Chudowem. Na obu tych liniach odbywa się ruch pociągów towarowych. W 2018 r.
uruchomiony zostało połączenia turystyczne o nazwie „Kubalonka” biegnący z Gliwic
do Wisły Głębce.
Organizacją transportu zbiorowego na terenie Gminy zajmuje się Zarząd Transportu
Metropolitalnego, który jest odpowiedzialny za komunikację w całej Metropolii.
W 2020 r. system transportu zbiorowego funkcjonował bez zastrzeżeń, również
w utrudnionych warunkach związanych ze stanem epidemii.
W 2020 r. trwały uzgodnienia z ZTM oraz gminami Zabrze, Ornontowice, Knurów
i Orzesze związane z utworzeniem i uruchomieniem w 2021 r. nowej linii nr 647.
Zaplanowano także modyfikację rozkładu jazdy linii nr 636, które zakładają:
pominięcie obsługi Przyszowic, Paniówek i Chudowa, likwidację wjazdów w rejon
Kopalni Budryk, uruchomienie dodatkowych kursów Gierałtowice Kościół –
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Ornontowice Centrum oraz wprowadzenie korekt godzin odjazdów, przystanku
(uzgodnienia trwają). Trwały również przygotowania do uruchomienia linii
metropolitalnych, z których jedna (M18 Gliwice - Gierałtowice - Mikołów – Tychy)
przebiega przez teren gminy Gierałtowice.
OCHRONA ZDROWIA
Dostępność usług opieki zdrowotnej w gminie Gierałtowice jest dobra. Każde
z sołectw dysponuje wiejskim ośrodkiem zdrowia, które zapewniają opiekę
zdrowotną na poziomie podstawowym:
 NZOZ Familia Med. Spółka Partnerska - Chudów
 NZOZ GMINMED - Gierałtowice
 NZOZ Familia Med. Spółka Partnerska - Paniówki
 NZOZ Familia Med. Spółka Partnerska - Przyszowice
 Nasza Poradnia - Paniówki
Apteki znajdujące się na ternie gminy:
 Apteka w Chudowie – Chudów
 Apteka św. Barbary - Gierałtowice,
 Apteka Medico - Paniówk
 Apteka św. Barbary - Przyszowice
 Apteka - Przyszowice
W 2020 r. gmina realizowała 2 programy zdrowotne w całości finansowane
z budżetu Gminy:
1) „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci
klas III szkoły podstawowej w Gminie Gierałtowice na lata 2018 – 2022”,
w 2020 r. zostały przeprowadzone badania przesiewowe całej populacji dzieci
klas III w celu wyłonienia zagrożonych nadwagą i otyłością, z powodu pandemii
odbyło się 1 spotkanie edukacyjne dla rodziców.
W poradnictwie psychodietetycznym wzięło udział 10 osób – kwota 1.300,00zł,
w poradnictwie dietetycznym wzięło udział 16 osób na kwotę 1.040,00z,
w poradnictwie psychologicznym wzięło udział 26 osób na kwotę 1.690,00zł.
Wyjściowo do programu przystąpiło 17 dzieci. Na działania promocyjnoinformacyjne wydano 1.000,00 zł.
2) „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie
Gierałtowice na lata 2018-2022”. W 2020 r. nie wydatkowano kwoty
przeznaczonej w budżetu gminy Gierałtowice na zakup szczepionek przeciwko
HPV z powodu ich braku u dostawców, a także ze względu na istniejącą
pandemię COVID-19.
POLITYKA SPOŁECZNA
Zadania gminy w zakresie pomocy społecznej wykonuje Ośrodek Pomocy
społecznej w Gierałtowicach. Celem Ośrodka jest wspieranie i pomoc osobom i
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rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, a nie są w stanie pokonać
jej wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.
Przy Ośrodku Pomocy Społecznej prowadzony jest punkt konsultacyjny dla osób
doświadczających przemocy w ramach kontynuacji projektu „Mój dom-mój azyl” –
gierałtowicki system wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.
W 2020 r. najczęściej występującymi w Gminie przyczynami trudnej sytuacji
życiowej osób i rodzin a jednocześnie powodami ubiegania się o pomoc społeczną
było kolejno: ubóstwo, długotrwała lub ciężka choroba, bezrobocie, potrzeba
ochrony macierzyństwa, bezdomność.
W 2020 r. wydatkowanych zostało:
1)
43.641,03 zł jako zasiłki stałe dla 8 osób
2)
4.235,73 zł jako składki na ubezpieczenie zdrowotne za 8 osób pobierających
zasiłek stały z pomocy społecznej
3)
10.529,50 zł
jako składki na ubezpieczenie zdrowotne za 7 osób
pobierających świadczenia pielęgnacyjne
4)
222.712,00 zł na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym:
 41.313,23 zł z dotacji celowej z budżetu państwa – na zasiłki okresowe
z pomocy społecznej dla 28 rodzin
 20.043,83 zł - na zasiłki celowe, celowe specjalne i pomoc w naturze
dla 51 rodzin
 13.271,65 zł - na opłaty za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
za 6 osób
 213,44 zł – na zasiłek celowy z tytułu zdarzenia losowego dla 1 rodziny
 2.698,00 zł
- na sprawienie pogrzebu dla 2 mieszkańców gminy
Gierałtowice
 145.171,85 zł - za pobyt 7 mieszkańców z terenu gminy Gierałtowice
w Domu Pomocy Społecznej
5)
5.167,62 zł - jako dodatki mieszkaniowe dla 1 rodziny
6)
188,41 zł. - jako dodatki energetyczne dla 1 rodziny łącznie z kosztami
obsługi
7)
3 000,00 zł. jako świadczenie finansowane na zasadzie porozumienia
zawartego z miastem Ruda Śląska - dla rodziny zmarłego górnika kopalni
KWK Halemba
8)
7.440,40 zł. z dotacji celowej budżetu państwa (jako zadanie zlecone
z zakresu administracji rządowej) na pokrycie kosztów specjalistycznych
usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 2 osób z zaburzeniami
psychicznymi
9)
15.119.633,90 zł z otrzymanej z budżetu państwa dotacji (15.167.564,00 zł)
na świadczenia wychowawcze., w tym:
 14.991.796,90 zł na świadczenia wychowawcze dla 1646 rodzin
 127.837,00 zł na obsługę świadczeń wychowawczych
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10)

11)

12)

13)

14)
15)

16)

2.237.758,85 zł z otrzymanej z budżetu państwa dotacji (2.249.120,00 zł.)
na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
w tym na:
 świadczenia rodzinne - 1.035.155,95 zł dla 415 rodzin
 świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy - 728.382,30 zł
 świadczenia rodzicielskie (18 decyzji) - 167.981,00 zł
 zasiłki dla opiekunów - 14.880,00 zł
 fundusz alimentacyjny - 105.473,69 dla 24 rodzin uprawnionych,
 świadczenie „Za Życiem” - 4.000,00 zł dla 1 osoby,
 składki na ub. emerytalno- rentowe za osoby pobierające świadczenia
pielęgnacyjne - 120.745,94 za 26 osób.
 obsługa świadczeń - 61.139,97 zł
 jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dla 54 dzieci.
568.500,25 zł na zadania z zakresu wspierania rodziny, w tym na:
 realizację programu „asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy
zastępczej na rok 2020” - 26.729,36 zł., środki z Funduszu Pracy zostały
wydatkowano w kwocie 850,00 zł
 opłaty za pobyt 2 dzieci w rodzinie zastępczej - 5.220,89 zł
 realizację zadania „Dobry Start” tj. wypłatę
świadczenia z tytułu
rozpoczęcia roku szkolnego - 519.000,00 zł. na wypłatę świadczenia
dla 1.730 dzieci i 17.550,00 zł jako koszty obsługi zadania ( z dotacji
z budżetu państwa w wysokości 550.000,00 zł.)
3.157,50 zł. (w tym 774,50 zł - dotacja celowa i 2.383,00 zł. udział własny
gminy) - na zasiłki szkolne dla 4 uczniów i stypendia dla 3 uczniów z gminy
Gierałtowice
3.303,52 zł - na zakup paczek świątecznych oraz posiłku wigilijnego
dla 40 samotnych mieszkańców gminy Gierałtowice w ramach projektu
socjalnego „Wigilia dla samotnych mieszkańców gminy”
631,98 zł na obsługę rządowego programu „Karta Dużej Rodziny”
66.154,00 zł (dotacja z budżetu państwa - 39.000,00zł, 27.154,00 zł –
ze środków własnych gminy) w ramach rządowego programu „Posiłek
w szkole i w domu”
16.886,05 zł. z funduszu solidarnościowego i 4.180,00 zł jako wkład własny
na realizację zadań w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i
Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa"- edycja 2020”

Łącznie w 2020 r. z pomocy społecznej w postaci świadczeń w ramach zadań
zleconych i własnych skorzystało 58 rodzin.
159 rodzinom udzielono pomocy w postaci pracy socjalnej.
EDUKACJA PUBLICZNA
Na terenie gminy funkcjonują cztery zespoły szkolno-przedszkolne, w skład których
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wchodzą gminne przedszkola oraz szkoły podstawowe, dla których Gmina
Gierałtowice jest organem prowadzącym.
Zespół SzkolnoPrzedszkolny
w Chudowie
ul. Szkolna 52
44-177 Chudów
Zespół SzkolnoPrzedszkolny
w Gierałtowicach
ul. Powstańców Śląskich 41,
44-186 Gierałtowice
Zespół SzkolnoPrzedszkolny
w Paniówkach
ul. Zwycięstwa 44
44-177 Paniówki
Zespół SzkolnoPrzedszkolny
w Przyszowicach
ul. Szkolna 4
44-178 Przyszowice

Gminne Przedszkole w Chudowie
Szkoła Podstawowa im. Witolda Budryka
w Chudowie
Gminne Przedszkole w Gierałtowice
Szkoła Podstawowa im Gustawa Morcinka
w Gierałtowicach
Gminne Przedszkole w Paniówkach
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi
im. Jana Pawła II w Paniówkach
Gminne Przedszkole w Przyszowicach
Szkoła Podstawowa im. Karola Miarki
w Przyszowicach

Zgodnie ze stanem na 31.12.2020 r. placówki oświatowe na terenie gminy
prowadziły łącznie 92 oddziały w tym: 25 oddziałów przedszkolnych i 67 oddziałów
w szkołach podstawowych.
W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Paniówkach funkcjonowało ogółem
12 oddziałów integracyjnych z tego 2 oddziały w przedszkolu i 10 oddziałów
w szkole podstawowej.
Do szkół podstawowych i przedszkoli w 2020 r. uczęszczało łącznie 1874 dzieci. Z
tej liczby 566 dzieci uczęszczało do przedszkoli a 1308 było uczniami szkół
podstawowych. We wrześniu 2020 r. naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej
rozpoczęło łącznie 162 dzieci.
Tabela 10: liczba oddziałów i uczęszczających dzieci w poszczególnych ZSP
ZSP
Chudów

ZSP
Gierałtowice

ZSP
Paniówki

ZSP
Przyszowice

RAZEM

82

171

184

129

566

Liczba dzieci w szkole

167

426

405

310

1308

Razem zespół

349

597

589

439

1874

4

7

6

25

Liczba dzieci w przedszkolu

Liczba oddziałów w przedszkolu

8 w tym 2
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integracyj
ne

29

21 w tym
Liczba oddziałów w szkole

10

20

10
integracyj
nych

16

67

Razem zespół

14

27

29

22

92

Średnia liczba uczniów w oddziałach szkół podstawowych wynosiła 19,52 uczniów,
a w przedszkolach 22,64 dzieci w grupie.
Do wszystkich zespołów szkolno-przedszkolnych w gminie uczęszczało łącznie
61 uczniów niepełnosprawnych z różnymi schorzeniami ruchowymi i dysfunkcjami.
624 uczniów otrzymało wsparcie zajęciami specjalistycznymi w wymiarze
348 godzin.
W 2020 r. Gmina dodatkowo finansowała tygodniowo 10 godzin zajęć kół
zainteresowań oraz 242 godzin zajęć w świetlicach szkolnych. Uzdolnionym
uczniom przyznano indywidualne wsparcie w wymiarze 20 godzin dydaktycznych.
We wszystkich szkołach prowadzono szkolne chóry w wymiarze 4 godzin łącznie.
Biblioteki prowadzone były w wymiarze 106 godzin ogółem we wszystkich
placówkach. We wszystkich szkołach prowadzono język mniejszości niemieckiej
w wymiarze 90 godzin w ramach subwencji oświatowej. W ZSP w Gierałtowicach
prowadzono klasę usportowioną, która korzysta z 3 dodatkowych godzin zajęć
wychowania fizycznego.
Wg stanu na 31.12.2020 r. w placówkach oświatowych zatrudnionych było ogółem
223 nauczycieli na 234,54 etatach.
Tabela 11: liczba nauczycieli w poszczególnych ZSP
ZSP
Chudów

ZSP
Gierałtowice

ZSP
Paniówki

ZSP
Przyszowice

RAZEM

31,39

65,70

87,48

49,97

234,54

Liczba nauczycieli

32

62

80

48

223

w tym:
Stażyści

1

4

4

0

9

Kontraktowi

4

13

25

6

48

Mianowani

9

7

13

10

39

Dyplomowani

19

38

38

32

127

Liczba etatów
nauczycieli

W celu pełnej realizacji zadań statutowych szkół i przedszkoli gmina zatrudniała
dodatkowo nauczycieli specjalistów: 3 psychologów na 1,5 etatu, 4 pedagogów na
4,96 etatu, 4 logopedów na 4,36 etatu oraz 20 nauczycieli wspomagających na
24,06 etatu łącznie. Każda nasza szkoła i przedszkole miały zapewnioną pełną
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obsadę kadrową niezbędną do realizacji ich celów statutowych.
Każdy zespół szkolno-przedszkolny zatrudnia również kadrę pracowników
niepedagogicznych wykonujących obowiązki z zakresu administracji, finansów oraz
obsługi. Łączna liczba pracowników niepedagogicznych wg stanu na 31.12.2020 r.
to 124 osoby na 101,43 etatach.
Tabela 12: pracownicy administracyjni i obsługi w poszczególnych ZSP
ZSP
Chudów

ZSP
ZSP
Gierałtowice
Paniówki
ADMINISTRACJA

ZSP
Przyszowice

RAZEM

Liczba
pracowników

3

7

5

5

20

Liczba etatów

3

4,83

4,5

3,75

16,08

OBSŁUGA
Liczba
pracowników
Liczba etatów

17

30

31

26

104

14

22,1

26,5

22,75

85,35

Wydatki poniesione na rzecz placówek oświatowych w 2020 r. wyniosły łącznie
26 681 442,42 zł w tym koszty remontów na kwotę 127 407,87 zł oraz koszty zakupu
pomocy dydaktycznych na kwotę 168 836 ,89 zł.
Dla pokrycia tych wydatków, do otrzymanej z budżetu państwa subwencji
oświatowej w wysokości 16 592 729,00 zł, z budżetu gminy dopłacono 10 088
713,42 zł.
Dotacja przedszkolna z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowania
przedszkolnego wyniosła w 2020 r. 579 570,00 zł.
Średniomiesięczny koszt pobytu dziecka w przedszkolach prowadzonych przez
Gminę (po odliczeniu dotacji przedszkolnej) wyniósł 951,08 zł.
W roku 2020 r., na podstawie obowiązującej od 2019 r. uchwały Rady Gminy,
świadczenie „Dofinansowanie żłobkowe” w łącznej kwocie 23 410,00 zł, zostało
wypłacone na 18 dzieci (19 450,00 zł na 11 dzieci w żłobkach, a 3 960,00 zł
na 7dzieci uczęszczających do klubów dziecięcych).
Gmina poniosła także koszty w wysokości 134 231,73 zł związane z pobytem
24 dzieci zamieszkałych na terenie naszej gminy w przedszkolach publicznych
i niepublicznych poza terenem gminy (w Gliwicach, Rudzie Śląskiej, Mikołowie,
Katowicach, Siemianowicach Śląskich, Knurowie, Pilchowicach, Ornontowicach
i Zabrzu). Z kolei do przedszkoli g minnych uczęszczało 11 dzieci spoza gminy
(Zabrze, Gliwice, Knurów, Ornontowice, Mikołów, Ruda Śląska). Dzieci te zostały
przyjęte na wolne miejsca po drugiej uzupełniającej rekrutacji. Za ich pobyt
uzyskano zwrot kosztów w łącznej kwocie 102 716,64 zł
W roku 2020 r. Gmina jak co roku pozyskała dotację celową na wyposażenie szkół
w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe. Łączna wydatkowana kwota
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dotacji celowej to 152 214,44 zł. Uczniowie wszystkich klas zostali zaopatrzeni
w bezpłatne podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe.
W 2020 r. 27 uczniów niepełnosprawnych było dowożonych do zamiejscowych
placówek oświatowych w: Mikołowie, Tarnowskich Górach, Gliwicach, Zabrzu,
Knurowie, Dąbrowie Górniczej a także do Gierałtowic i Paniówek (18 dzieci – gmina,
9 dzieci –rodzice). Łączny koszt dowozu dzieci do szkół wyniósł 69 283,58 zł.
Kwotę 2 263,36 zł płatną z budżetu gminy wydatkowano na zwrot kosztów nauki
religii dla 6 uczniów zamieszkałych na terenie naszej gminy wyznania innego niż
rzymsko-katolickie.
Tabela 13: egzamin ósmoklasisty
ZSP

Chudów
Gierałtowice
Paniówki
Przyszowice
Gmina
Powiat
Śląsk
Kraj

Liczba uczniów

J. polski

Matematyka

Język angielski

14
22+2
20
51
109
xxx
xxx
xxx

58,00%
61. 00%
71,4%
66,8%
66,29%
60,09%
59%
59%

43,00%
46,36%
52,95%
45%
46,79%
43,10%
46%
46%

55.00%
50,64%
61,7%
64,7%
60,6%
52,74%
55%
54%

W ramach dotacji celowej z Funduszu Pracy, kwotę 48 486,00 zł wydatkowano
na dofinansowanie kosztów kształcenia zawodowego młodocianych pracowników uczniów zamieszkałych na terenie Gminy, a zdobywających zawód (7
pracodawców).
Stypendium Wójta Gminy Gierałtowice dla szczególnie uzdolnionych uczniów,
na łączną kwotę 18 700,00 zł. otrzymało ogółem 23 uczniów, w tym 3 z ZSP
Chudów, 8 z ZSP Gierałtowice, 11 z ZSP Paniówki i 1 z ZSP Przyszowice.
W roku 2020 r. jedna uczennica Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Paniówkach
zdobyła tytuł Finalisty w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Geografii.

KULTURA
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GIERAŁTOWICACH
Gminna Biblioteka Publiczna w Gierałtowicach jest samorządową instytucją kultury.
Siedziba główna biblioteki zlokalizowana jest w Gierałtowicach, poza tym na terenie
gminy funkcjonują 3 filie biblioteczne nr1 w Przyszowicach, nr 2 w Paniówkach i nr 3
w Chudowie. Ogólna powierzchnia użytkowa dla czytelników wynosi 425 m2, a ilość
miejsc dla użytkowników zamyka się liczbą 56.
W 2020 r. w siedzibie głównej biblioteki przeprowadzono remont dwóch
pomieszczeń oraz korytarza. Zmieniona została funkcja pomieszczenia z czytelni
na wypożyczalnię książek dla dzieci, która została wyposażona w nowe meble.
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W celu poprawy bezpieczeństwa zakupiono i zainstalowano monitoring zewnętrzny
w skład, którego wchodzi 8 kamer i rejestrator z dyskiem 2TB.
W 2020 r. w I kwartale liczba osób zatrudnionych w Bibliotece wynosiła 8 osób
w wymiarze 5,75 etatu. W następnych kwartałach liczba zatrudnienia została
zmniejszona do 6 osób a wymiar etatów do 4,75.
W 2020 r. wielki wpływ na działalność biblioteki miała pandemia, która spowodowała
zamkniecie biblioteki na kilkadziesiąt dni oraz obowiązek prowadzenia działalności
w reżimie sanitarnym zgodnie z obowiązującymi przepisami, co spowodowało
konieczność zawieszenie części usług biblioteki. Sytuacja pandemiczna wpłynęła
miedzy innymi na spadek liczby Czytelników i liczby wypożyczonych książek.
W roku 2020 w bibliotece zarejestrowano 1904 Czytelników, a każdy Czytelnik
średnio wypożyczył 16 książek. Średni wskaźnik udostępnień w przeliczeniu na
100 mieszkańców wyniósł 261,95. Ogólnie
Bibliotekę odwiedziło 7273
użytkowników w stosunku do 9794 osób w roku 2019.
Tabela 14: dane dotyczące czytelnictwa w 2020 r. w odniesieniu do 2019 r.

1. Liczba czytelników na 100 mieszkańców

Stan na
31.12.2019 r.
20

Stan na
31.12.2020 r.
19,04

2. Liczba zakupionych książek na 100 mieszkańców

10

19,89

3. Liczba wypożyczeń ogółem na 100 mieszkańców *

343

261,95

Wyszczególnienie

*Łączna liczba wypożyczeń czytelników, zakupionych książek i wypożyczeń na zewnątrz na
100 mieszkańców.

Do liczby odwiedzających nie zostały wliczone osoby, korzystające z informacji
przekazywanych drogą online, która to forma kontaktu z Czytelnikiem została
wdrożona w związku z sytuacją pandemiczną. W 2020 roku uruchomiona została
nowa usługa dla Czytelników - Legimi. Liczba czytelników, którzy pobrali kody od
listopada do grudnia wyniosła 26 osób a liczba wypożyczonych książek online
wyniosła 126.
W 2020 r. księgozbiór biblioteki powiększył się o 1989 książek. Zakupiono 1775
woluminów za 33626,47 zł. W ramach dotacji z Programu Wieloletniego „Narodowy
Program Rozwoju Czytelnictwa” ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego zakupiono 195 książek za 3750,00 zł. Dary książkowe osób
prywatnych i instytucji uatrakcyjniły ofertę biblioteki o 214 woluminów. Na dzień
31.12.2020 r. instytucja posiadała księgozbiór wydawnictw drukowanych liczący
53525 woluminów. W 2019 r. księgozbiór liczył ich 69577. Spadek ogólnej liczby
woluminów spowodowany jest selekcją księgozbioru, w wyniku której ubytkowano
18041 zniszczonych książek.
Tabela 15: dane dotyczące księgozbioru w 2020 r. w odniesieniu do 2019 r
Sposób nabycia
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Książki - liczba woluminów
2020

2019
33

Przybyło ogółem

1989

1216

w tym: zakupiono ze środków samorządowych (bez dotacji)
zakupiono z dotacji MKiDN
Razem (rubr. 1+2)
pozostałe wpływy dary

1580
195

878
335

1775
214

1213
3

Pomimo trudnej sytuacji pracownicy biblioteki starali się zachować kontakt
z Czytelnikami za pośrednictwem gazety „Wieści Gminy Gierałtowice” i mediów
społecznościowych - nowego profilu FB Biblioteka Gieraltowice.
Poza gromadzeniem i udostępnianiem zbiorów biblioteka prowadzi działalność
edukacyjną i kulturalną. W 2020 r. biblioteka zorganizowała szereg wydarzeń,
konkursów dla Czytelników oraz akcji czytelniczych. 4 z nich odbyły się stacjonarnie
i wzięło w nich udział 150 osób:
 Lekcje biblioteczna w Bibliotece Centralnej ( w zajęciach wzięło udział 50 osób)
 Przedstawienie teatralne pt. „Królewna śnieżka i 7 krasnoludków”
(w przedstawieniu wzięło udział 30 osób).
 Spotkanie autorskie połączone z warsztatami w ZSP w Gierałtowicach z Polą
Stępniewicz 8 letnią autorką książki „Kto mieszka za meblami”. W spotkaniu
wzięło udział 50 osób. Relacja z wydarzenia została umieszczona na FB
(zasięg posta 719).
 Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania – akcja została przeprowadzona w ZSP
w Gierałtowicach (w spotkaniu wzięło udział 25 osób).
W formule on-line zostało zorganizowanych 12 wydarzeń, objęły one zasięgiem
76478 osób:
 Czytanie Balladyny (zasięg 638).
 Lokalny projekt „Kolej na Przyszowice” (2959 posta).
 „Piosenka dla Bibliotekarzy” (zasięg posta 593).
 „Tydzień Bibliotek” – zaprosiliśmy mieszkańców gminy do nagrania
przeczytanego fragmentu swojej ulubionej książki. W projekcie wzięło udział
16 osób. Były to działania o bardzo dużych zasięgach na FB. Łącznie zasięgi
postów wyniosły 57 838 odsłon.
 Spotkanie z Panią dr Małgorzata Tkacz Janik z Instytutu Korfantego. Promocja
wystawy „Sąsiadki 60 na 100” (zasięg 1245).
 Organizacja Międzynarodowego Dnia Misia (zasięg posta 4235).
 Promocja książki Nr 1 „Duża książka o małych samolotach” (zasięg posta 1535).
 „Przepis na Przygodę” ( zasięg posta 545).
 Organizacja konkursu „Dnia Górnika” – promocja książki „Pan Toti” (zasięg
posta 338).
 Spotkanie autorskie z Katarzyną Szota-Eksner - autorką książki „Herstory
Historie Silnych Kobiet” (zasięg posta 3197).
 Spotkanie autorskie z Panią Anią Szczypką autorką książki „Angielski z Mają”
(zasięg posta 2066).
 Promocja czytelnictwa poprzez udział w akcji Challenge7książekprzez7dni
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(7 postów 1289).
W 2020 r. biblioteka uczestniczyła w projektach „Biblioteka na to czeka”,
Bezglutenowa Biblioteka, „Podaruj Wiersz”, „Wielkie Litery”, „Mała książka – Wielki
Człowiek” oraz zrealizowała autorski program promocyjny „Wypożycz na Święta Książki czekają na Ciebie”.
W 2020 r., wzorem roku 2019, Biblioteka zajęła pierwsze miejsce wg. indeksu
aktywności opracowywanego co roku przez Bibliotekę Śląską , w grupie
samorządowych bibliotek publicznych powiatu gliwickiego.
GMINNY OŚRODEK KULTURY
W Gminie Gierałtowice funkcjonuje Gminny Ośrodek Kultury, który jest
samorządową instytucją kultury. Jego statutowym celem jest organizowanie i
prowadzenie działalności kulturalnej w imieniu Gminy Gierałtowice. Przeciętna
liczba zatrudnionych w 2020 r. wynosiła 17 osób - 10,13 etatów.
Tabela nr 15 obrazuje działalność GOK w 2020 r..
Tabela 16: wykaz działań i wydarzeń organizowanych przez GOK w 2020 r. ze
wskazaniem średniej ilości uczestników oraz kosztów ich organizacji r.
Średnia ilość
osób
uczęszczając
a w 2020 r

Działanie

Koszt

WARSZTATY I ZAJĘCIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ODPŁATNE
Warsztaty artystyczne
Warsztaty taneczne

gimnastyka artystyczna
balet ( 2 grupy)
taniec nowoczesny
Omega

Junior szyje
Zajęcia muzyczne/ zajęcia stacjonarne oraz prowadzone
online/
Zajęcia tworzenia gier komputerowych
Klub szachowy
Taniec Hula Hop
Warsztaty teatralno-kuglarskie
Warsztaty Kulinarne
Foto dzieło
Warsztaty charakteryzacji
Klub Świetliki- Świetlica Paniówki
Klub Bajtel w Gierałtowicach
Kącik Malucha- Świetlica Chudów
Klub Krasnoludka Przyszowice
WARSZTATY DLA DOROSŁYCH - ODPŁATNE
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22
15
18
10
11
6
16
2
12
6
3
8
6
7
44
10
20
12

963,38 zł
5 364,36 zł

8 595,33 zł
1 540,65 zł
1 937,84 zł
416,58 zł
820,00 zł
117,32 zł
396,55 zł
604,10 zł
pozycje
świetlice
GOK
2 443,74 zł

35

Szyciomania – Świetlica Chudów
Eko-deko - 8 spotkań
fitness
ikony

11
35
6
17

WARSZTATY I ZAJĘCIA DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH
NIEODPŁATNE
Klub młodzieżowy RELAX- siłownia- młodzież
Klub Pastel /plastyczne/- Świetlica Chudów
Zajęcia plastyczne- Świetlica Paniówki

20
12
4

śr mies. 19
śr mies. 26
śr mies. 18,5

Gimnastyka dla seniora Przyszowice
Rękodzieło dla dzieci- Świetlica Gierałtowice
Zajęcia internetowe dla seniora

śr mies 20
śr mies 5
6

Zakręcone - rękodzieło dla seniora świetlica w Przyszowicach

8

Potyczki świetlicowe- świetlica Przyszowice

12

Potyczki świetlicowe - świetlica Paniówki

7 360,91 zł
pozycje
świetlice
GOK

1 791,64 zł

pozycje
świetlice
GOK

3
5 852,33 zł

ilość osób
1 wyjazd

KONKURSY

48
19

3 153,32 zł

4
26

Konkurs piosenki dziecięcej KLANG dla dzieci i młodzieży

18

Konkurs na kartkę świąteczną bożonarodzeniową dla dzieci i
młodzieży

95

WYDARZENIA KULTURALNE ZORGANIZOWANE WE
WSPÓLPRACY Z ORGANIZACJAMI

ilość osób

Koncert Noworoczny
Koncert Kolęd i Pastorałek
Koncert Walentynkowy

ok.100
ok.200
ok.100
ok.50
/obostrzenia/
ok.20
15
ok.40

Koncert muzyki Organowej im. E. Smołki
Współpraca z PZHGP- Chudów i Paniówki
LKS Gwiazda Chudów - Turniej Tysiąca
Wątki powstańcze w twórczości Kazimierza Kutza- prelekcja
Wirtualny Kiermasz Bożonarodzeniowy
Polski Związek Emerytów i Rencistów Gierałtowice -

2 699,01 zł

ilość osób

Konkurs na zajączka wielkanocnego dla dzieci
Konkurs na najładniejszą koronę dożynkową dla KGW z
naszej gminy
Dwa konkursy fotograficzne dla młodzieży i dorosłych
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11,27 zł
9 152,55 zł

Gimnastyka dla seniora Gierałtowice
Gimnastyka dla seniora Paniówki
Gimnastyka dla seniora Chudów

WYJAZDY KULTURALNE
DO TEATRU

225,50 zł
2 206,97 zł

2 000,00 zł
2 500,00 zł
900,00 zł
600,00 zł
500,00 zł
236,00 zł
1 223,58 zł
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liczba dzieci korzystająca od 1.01
do 12.03; od 20.07 do 30.08 (w
okresie letnich wakacji) i w okresie
od 01.09 do 9.11

Świetlice GOK
Świetlica Chudów
Świetlica Paniówki
Świetlica Przyszowice
Świetlica Gierałtowice
Razem

1176
1698
1343
551

38 478,69 zł
30 511,05 zł
12 371,04 zł
15 774,97 zł
97 135,75 zł

4758

Chóry
Słowik w Przyszowicach
Skowronek w Gierałtowicach
Cecylia w Paniówkach
Bel Canto w Chudowie

Koszty

Ok 90 członków

18 424,94 zł
3 944,35 zł
8 546,12 zł
4 006,12 zł
1 928,35 zł

Wydano 1 publikację „Śpiewnik Śląskich Pieśni Powstańczych za 1 470,00 zł.
Podczas zawieszenia zajęć spowodowanego epidemią wirusa, GOK oraz Świetlice
skoncentrowały swoją działalność w sieci. Powstała akcja WIRTUALNY GOK,
w ramach której w mediach społecznościowych zamieszczono 94 publikacje.
Zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej - 183 524,00 zł.

SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA,
W Gierałtowicach działa 5 klubów sportowych(cztery LKS-y oraz klub bokserski):
1. Ludowy Klub Sportowy "35" Gierałtowice,
2. Ludowy Klub Sportowy "Jedność 32" Przyszowice,
3. Ludowy Klub Sportowy "Gwiazda" Chudów,
4. Ludowy Klub Sportowy "Tempo" Paniówki,
5. KS "Garda" Gierałtowice.
Działalność sportową i rekreacyjną prowadzi także APN Knurów - Sekcja Paniówki,
Stowarzyszenie GTW z Gliwic (wspinaczka sportowa) oraz Stowarzyszanie
Żeglarskie „Kotwica” Gierałtowice.
Na terenie Gminy działa Kryta Pływalnia Wodnik. W 2020 r. Pływalnia Wodnik jako
organizacja pożytku publicznego pozyskała dotację w kwocie 4.998,50 zł
na realizację programu
pn.: „Nieodpłatne udostępnienie krytej pływalni
niepełnosprawnym mieszkańcom Gminy Gierałtowice, celem poprawy ich stanu
zdrowia i ogólnej kondycji fizycznej (wykorzystano 1.696,50 zł.)
Tabela 17: inwestycje w zakresie terenów rekreacyjnych i sportowych:
Lp.

Nazwa inwestycji

Opis inwestycji
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1.

2.

3.

Wykonanie
siłowni
plenerowej dla
dorosłych w
Gierałtowicach

Budowa parku do
Street Workout-u
w Gierałtowicach

Budowa miejsca
rekreacyjnego w
Chudowie



Wykonanie nawierzchni pod
urządzenia siłowni,
 dostawa i montaż trzech
urządzeń siłowni plenerowej,
 dostawa i montaż elementów
małej architektury (tablica z
regulaminem, ławka, kosz na
śmieci).
 budowa nawierzchni żwirowej
pod urządzeniami do street
workout’u (zestaw),
 dostawa i montaż urządzeń do
street workout’u,
 dostawa i montaż elementów
małej architektury (tablica z
regulaminem, tablica
promocyjna , 2 ławki, kosz na
śmieci).
Zadanie nr 1 - Budowa street
workout oraz siłowni zewnętrznej w
Chudowie obejmujące:
 budowę nawierzchni żwirowej
pod urządzeniami,
 dostawę i montaż urządzeń do
street workout’u,
 dostawę i montaż 2 podwójnych
urządzeń siłowni zewnętrznej,
 dostawę i montaż elementów
małej architektury (2 tablice z
regulaminem, ławka, kosz na
śmieci, stojak na rowery).
Zadanie nr 2 - Budowa miejsca
rekreacyjnego:
 budowę nawierzchni żwirowej
pod 2 urządzeniami
wielofunkcyjnymi,
 dostawę i montaż 2 urządzeń
wielofunkcyjnych,
 dostawę i montaż 2 podwójnych
urządzeń siłowni zewnętrznej,
 dostawę i montaż elementów
małej architektury (tablica z
regulaminem, tablica
promocyjna, 2 ławki i kosz na
śmieci).
 Nasadzenia zieleni.
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25 842,30 zł
finansowane w
ramach Funduszu
Sołeckiego
sołectwa
Gierałtowice
60 885,00 zł
Dofinasowanie
Fundacja JSW:
50 000,00 zł

Łączna wartość
zadania nr 1 i 2:
104 857,50 zł
Zadanie Nr 1
finansowane w
ramach Funduszu
Sołeckiego
sołectwa Chudów
zadanie nr 2 dofinansowanie
Fundacja JSW:
50 000,00 zł
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4.

Budowa i
wyposażenie
placu zabaw we
wschodniej
części
Przyszowic przy
ul. Szkolnej 3

 wykonanie nawierzchni
bezpiecznej przerastanej trawą
(nawierzchnia placu zabaw),
 dostawa i montaż jednego
urządzenia zabawowego,
 dostawa i montaż elementów
małej architektury (tablica
informacyjna, 2 ławki, 1 kosz na
śmieci)

36 383,40 zł
finansowane w
ramach Funduszu
Sołeckiego
sołectwa
Przyszowice

BEZPIECZEŃSTWO
W 2020 r. w związku z ogłoszeniem stanu epidemii zadania z zakresu
bezpieczeństwa publicznego w głównej mierze zostały ukierunkowane na działania
związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa SARS-CoV-2,
wywołującego chorobę COVID-19 oraz przeciwdziałanie możliwym sytuacjom
kryzysowym:
 Na bieżąco informowano o aktualnej sytuacji epidemicznej , stanu
przygotowania i wdrażania procedur i wytycznych oraz prowadzono ich stały
monitoring, najważniejsze informacje zamieszczano na stronie internetowej
gminy oraz przekazywano mieszkańcom za pomocą Systemu Wczesnego
Ostrzegania, uruchomiono infolinie dla mieszkańców gminy
związaną
z zagrożeniem COVID-19.
 Wykonywano na bieżąco zarządzenia, polecenia i decyzje Wojewody Śląskiego
wydane w związku z COVID-19. W 2020 roku Wojewoda Śląski wydał
62 polecenia do wykonania przez jednostki samorządu
 Nie wyznaczono obiektów na terenie Gminy Gierałtowice na Kwarantannę
 Wspólnie z Powiatem Gliwickim zorganizowano wymazobus dla mieszkańców
Gminy Gierałtowice
 Udzielono Powiatowi Gliwickiemu pomocy finansowej (dotacji celowej)
w wysokości 31 200 zł na realizację zadania pn. „Zakup środków ochrony
osobistej w celu zapobiegania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV2, na potrzeby Szpitala w Knurowie Sp. z o. o.”.
 Podejmowano działania zmierzające do zwiększenia bezpieczeństwa
pracowników Urzędu poprzez zapewnienie środków ochrony indywidualnej,
pomiar temperatury oraz ozonowanie pomieszczeń
 Zorganizowano i koordynowano odbiór i dystrybucję środków ochrony osobistej
dla szkół i POZ znajdujących się na terenie Gminy Gierałtowice
 W dniach od 29 czerwca 2020 do dnia 30 października 2020r. zlecono
wykonanie badań w celu identyfikacji zakażenia wirusem SARS-CoV-2
(wywołującym chorobę COVID-19) u 371 pracowników mających bezpośredni
kontakt z dziećmi w Przedszkolach i Zespołach Szkolno- Przedszkolnych
w Chudowie, Gierałtowicach, Przyszowicach i Paniówkach. Badania wykonano
metodą szybkiego testu immunochromatograficznego COVID – 19 IgG/IgM na
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łączną kwotę 32.515,00zł.
Według danych powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej do 30 października
2020 r. w gminie Gierałtowice potwierdzono 1 zgon spowodowany COVID-19, 260
przypadków zachorowania na COVID-19 (2,24% wszystkich mieszkańców gminy).
Od listopada 2020 r. zmienił się system raportowania, który nie uwzględniał
wyszczególnienia danych w poszczególnych gminach.
BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOWODZIOWE
Na obszarze Gminy znaczące zagrożenie i ryzyko powodziowe stwarza rzeka
Kłodnica. W obrębie gminy dochodzi także do lokalnych podtopień również poza
doliną Kłodnicy - m.in. w Przyszowicach zalewane są tereny w rejonie ul. Brzeg
W 2020 r. Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie dokonało przeglądu i aktualizacji
map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego. Gmina Gierałtowice
uczestniczyła w konsultacjach projektów map i zaopiniowała je negatywnie,
kwestionując przede wszystkim kompletność i aktualność danych umieszczonych na
mapach.
W 2020 roku łączna liczba zdarzeń i podejmowanych interwencji związanych
z podtopieniami na terenie Gminy Gierałtowice przez jednostki JOP wynosiła 37.
Tabela 18: liczba interwencji związanych z podtopieniami
Liczba
Teren objęty miejscowym zagrożeniem
interwencji
Urządzenia
Prywatna posesja, Infrastruktura
związanych z hydrotechniczne budynek mieszkalny, drogowa
podtopieniami melioracyjne
gospodarczy,
piwnica
37
4
27
6

Obiekty
użyteczności
publicznej
2

W październiku 2020 r. miała miejsce sytuacja kryzysowa w rejonie potoku
Chudowskiego przy ul. Brzeg. Wskutek wylania wód potoku Chudowskiego i zalania
terenu, zalana została pompownia ścieków sanitarnych PP08 oraz konieczna była
ewakuacja trzody chlewnej z jednego z gospodarstw rolnych.
W ramach zadań własnych Gmina realizowała działania mające na celu poprawę
bezpieczeństwa powodziowego poprzez zapewnienie drożności rowów i potoków
administrowanych przez Gminę, w tym:.
Sołectwo Chudów










rów O-3 (2990 mb) odcinek od przepustu rejon Kramarnówki w kierunku granicy z
Bujakowem
rów O-3d (420 mb) odcinek od rowu O-3 w kierunku ul. Bocznej
rów Ch-22 (540 mb) odcinek od ujścia do potoku Chudowskiego w kierunku ul. Szkolnej
rów O-3f (930 mb) odcinek od ujścia rowu O-3 w kierunku ul. Dworcowej
rów O-3i (300 mb) odcinek od ujścia rowu O-3 w kierunku folwarku
rów Ch-31 (1030 mb) odcinek od ujścia do potoku Chudowskiego w kierunku folwarku
rów O-3a (416 mb) odcinek od ujścia rowu O-3 w kierunku drogi na Brzezina
rów Ch-31 (130 mb) odcinek w rejonie ul. Jesionowej
rów O-3d (30 mb) odcinek w rejonie łącznika ul. Brzezina
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Sołectwo Gierałtowice











rów Bojkowski (2585 mb) odcinek od ujścia potoku Ornontowskiego w kierunku szkoły
i odcinek od wylotu Wn-18 w kierunku A1
rów O-25 (850 mb) odcinek od nasypu kolejowego w kierunku granicy z Ornontowicami
rów Gierałtowicki (1952 mb) odcinek od ujścia w kierunku przepompowni
rów G-7 (480 mb) odcinek od ujścia w kierunku ul. Miarki
rów Bojkowski (148 mb) odcinek od ul. Powstańców Śl. do ul. Ogrodowej
rów Bojkowski (260 mb) odcinek od ul. Ogrodowej do ul. Kopernika
rów O-7c (496 mb) odcinek od ujścia do rowy Bojkowskiego w kierunku ul. Zgrzebnioka
rów Be-12 (545 mb) odcinek od ujścia rowu Beksza w kierunku lasu
rów Beksza (1475 mb) odcinek od ujścia rowu Gierałtowickiego w kierunku lasu
rów Be-7 (670 mb) odcinek od przepustu w rejonie rowu Beksza w kierunku lasu

Sołectwo Paniówki




rów Ch-7a (245 mb) odcinek od ujścia do Paniówki w kierunku ul. 27-go Stycznia
rów Paniówka (1668 mb) odcinek od ul. Wodnej w kierunku do ul. Zabrskiej,
rów K-7b (600 mb) odcinek od zbiornika Wn-35 w kierunku ul. Kłodnickiej



rów Ch-20 (2331 mb) odcinek od ujścia do potoku Chudowskiego w kierunku lasu
granica z Mikołowem
rów Ch-20f (870 mb) odcinek od ujścia do Ch-20 w kierunku ul. Zabrskiej
rów Paniówka (118 mb) odcinek w rejonie ul. Wodnej
rów Paniówka (410 mb) odcinek od przepompowni do ul. Wodnej,





Sołectwo Przyszowice














rów Ch-20l (170 mb) odcinek od ujścia do Ch-20f w kierunku ul. Zamkowej
rów Cienka stare koryto (2088 mb) odcinek od ul. Granicznej w kierunku ul. Brzozowej
rów Cienka nowe koryto (1226 mb) odcinek od ul. Granicznej w kierunku ul. Morcinka,
rów Ch-2 (700 mb) odcinek od nasypu kolejowego w kierunku ul. Granicznej (660 mb)
oraz odcinek od nasypu kolejowego w kierunku ul. Gierałtowickiej (40 mb) (
rów Ch-1a (560 mb) odcinek od kolektora w kierunku ul. Granicznej,
-rów Ch-2a (540 mb) odcinek od rowu Ch-1 w kierunku Ch-2 w rejonie nasypu
kolejowego i gospodarstwa Wilczek
rów K-4a (470 mb) odcinek od ujścia w kierunki ul. Cichej
rów Ch-1 (334 mb) odcinek od ul. Powstańców Śląskich w kierunku ul. Gliwickie
rów Ch-10 (660 mb) odcinek od nasypu kolejowego w kierunku ul. Gierałtowickiej
rów Ch-9 (400 mb) odcinek od ujścia do potoku Chudowskiego w kierunku ul. Brzeg
rów Ch-1 (352 mb) odcinek od kolektora w kierunku ul. Granicznej
rów Ch-1 (640 mb) odcinek od nasypu kolejowego w kierunku ul. Granicznej
rów Ch-1a (20 mb) odcinek w rejonie kolektora przy ul. Polnej (konserwacja oraz
umocnienia przyczółkami czterech przepustów).

Prace konserwatorskie polegały odpowiednio
formowaniu skarp rowu i odmulaniu dna rowu.

na

wykaszaniu

skarp

rowu,

Istotnym elementem w zakresie ochrony przeciwpowodziowej jest magazyn
przeciwpowodziowy
zlokalizowany
w Gierałtowicach,
przeznaczony
do przechowywania sprzętu używanego podczas poważnych awarii i klęsk
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żywiołowych. Powyższy sprzęt jest wykorzystany przez OSP, pracowników urzędu,
jak również wydawany do dyspozycji mieszkańców znajdujących się w trudnej
sytuacji wskutek zdarzeń losowych.
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
W Gminie Gierałtowice działają 4 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych:
w Gierałtowicach, Chudowie, Paniówkach i Przyszowicach. OSP w Przyszowicach,
Paniówkach i Chudowie są jednostkami należącymi do Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego.
W 2020 r. w 4 jednostkach OSP do akcji wyjeżdżało 89 strażaków ochotników
(w roku 2019 - 116 strażaków ), którzy posiadają aktualne badania lekarskie, kursy
i ubezpieczenie. Każdy ochotnik straży pożarnej, który uczestniczy w działaniu
ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym otrzymuje ekwiwalent pieniężny. W 2020 r.
Gmina wypłaciła strażakom ochotnikom ekwiwalent w wysokości 20.459,40 zł.
W 2020 r na terenie gminy Gierałtowice jednostki straży pożarnej interweniowały
ogółem w 177 zdarzeniach ( w roku 2019 – w 220 zdarzeniach, w roku 2018 – w 179
zdarzeniach), wyjeżdżając do 26 pożarów, 141 miejscowych zagrożeń, 10 alarmów
fałszywych.
Do najczęstszych przyczyn powstałych pożarów należały:
 podpalenia – 10,
 wady i niewłaściwa eksploatacja urządzeń grzewczych – 8,
 nieostrożność osób dorosłych, – 2,
 wady i niewłaściwa eksploatacja urządzeń elektrycznych – 2,
 nieustalone i inne – 4.
Interwencje w zakresie likwidacji miejscowych zagrożeń dotyczyły:
 zabezpieczenia miejsca zdarzenia – 139,
 przemieszczania agresywnie lub nietypowo zachowujących się owadów lub
zwierząt – 47,
 wypompowywania wody z obiektów – 24,
 neutralizacji, sorbcji substancji chemicznych i innych – 12,
 zbierania, usuwania substancji chemicznych – 11,
 ograniczania rozlewów i wycieków – 9,
 wycinania drzew, konarów i innych obiektów przyrody – 9,
 udzielania pierwszej pomocy – 8.
 prac rozbiórkowych konstrukcji budowlanych – 3,
 ustalania, rozpoznawania substancji chemicznych – 2,
 otwierania pomieszczeń – 1,
 oddymiania, przewietrzania – 1,
 ewakuacji ludzi – 1,
Osoby poszkodowane: ofiary śmiertelne – 2, ranni – 13.
W 2020 r. Gmina przekazała dla 4 jednostek OSP dotacje celowe w kwocie
35.536,54 zł, na realizację wydatków bieżących, z przeznaczeniem na zakup lub
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dofinansowanie zakupu sprzętu ppoż. Kwotę tę wydatkowano na:
 zakup 6 sztuk opon do samochodu pożarniczego Star – 8.998,14 zł, Paniówki;
 dofinansowanie zakupu 2 ubrań koszarowych, 4 pary woderów, motopompa,
zbiornika przenośnego na wodę – 2.625,00 zł, Chudów;
 zakup: 6 sztuk opon do samochodu pożarniczego Star - 8.998,14 zł,
Przyszowice;
 zakup 2 mundurów wyjściowych -1.124,22zł;
 dofinansowanie zakupu 3 sztuk ubrań specjalnych bojowych– 900,00 zł,
Gierałtowice;
 dofinansowanie zakupu aparatu powietrznego, czujnika bezruchu i 2 szt. ubrań
na osy– 1.000,00 zł, Paniówki;
 dofinansowanie zakupu 3 sztuk ubrań specjalnych– 4.100,00 zł, Gierałtowice;
 dofinansowanie zakupu zestawu uzupełniającego ratownictwa technicznego –
2.000,00 zł, Gierałtowice.
 dla orkiestry dętej OSP w Przyszowicach zakupiono 6 kompletnych mundurów
wyjściowych w kwocie 5.495,39zł.
Na mocy porozumienia podpisanego z Komendą Miejską Państwowej Straży
Pożarnej w Gliwicach gmina przekazała na Fundusz Wsparcia PSP środki w kwocie
1.500,00 zł z przeznaczeniem na nagrody pieniężne dla 2 funkcjonariuszy Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Knurowie
BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM
W roku 2020 odnotowano spadek zdarzeń drogowych w Gierałtowicach. Liczba
wypadków i kolizji drogowych w gminie przedstawia się następująco:
 liczba zdarzeń w roku 2019 – 173; w roku 2020 – 123
 wypadki w roku 2019 – 12; w roku 2020 -4
 kolizje w roku 2019 – 161; w roku 2020 – 119
 ranni w roku 2019 – 14; w roku 2020 – 7
 ofiary śmiertelne w roku 2019 -1; w roku 2020 – 0.
OBRONA CYWILNA
Na podstawie odpowiednich przepisów w dniach 1.07. i 24.11.2020 r. został
przeprowadzony
wojewódzki
trening
sprawności
syren
alarmowych
wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności.
W dniu 6.10.2020 r. zostało przeprowadzone krajowe ćwiczenie RENEGADE
w trakcie którego odbył się trening systemu alarmowania i ostrzegania. Podczas
wszystkich treningów przeprowadzonych w 2020 r. syreny alarmowe znajdujące się
na terenie Gminy Gierałtowice działały poprawnie.
KAPITAŁ SPOŁECZNY
JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY
 Sołectwo Chudów
 Sołectwo Gierałtowice
RAPORT O STANIE GMINY GIERAŁTOWICE ZA 2020 R.

43




Sołectwo Paniówki
Sołectwo Przyszowice

ORGANIZACJE POZARZADOWE
W Gminie Gierałtowice działa około 40 organizacji pozarządowych:
Stowarzyszenie rejestrowe










OSP Gierałtowice
OSP Przyszowice
OSP Paniówki
OSP Chudów
LKS 32 Gierałtowice
LKS Jedność 32 Przyszowice
LKS Gwiazda Chudów
LKS Tempo Paniówki
KS Garda Gierałtowice



Stowarzyszenie Żeglarski
Kotwica
Stowarzyszenie Przyjaciół
Hipoterapii, Sportu i Rekreacji
Klub Abstynentów Stokrotka
Towarzystwo Miłośników
Przyszowic
Stowarzyszenie Przyjaciół
Sołectwa Paniówki
Stowarzyszenie Porada
Stowarzyszenie Muzyczne
Mozart
Stowarzyszenie Lepsza
Przyszłość
Stowarzyszenie Chudów – nasz
dom
Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju i Bezpieczeństwa Gmin
Górniczych
Stowarzyszenie na rzecz
Poszkodowanych przez Zakłady
Górnicze
Stowarzyszenie Producentów
Rolnych
KGW Paniówki
KGW Gierałtowice
Kółko Rolnicze Gierałtowice
Kółko Rolnicze Paniówki
















Odziały terenowe stowarzyszeń
rejestrowych
 Chór Skowronek Gierałtowice
 Chór Słowik Przyszowice
 Chór Bel Canto Chudów
 Chór Cecylia Paniówki
 KGW Przyszowice
 KGW Chudów
 Związek Emerytów Rencistów
i Inwalidów – Koło Gierałtowice
 Związek Emerytów Rencistów
i Inwalidów – Koło Przyszowice









Związek Emerytów Rencistów
i Inwalidów – Koło Paniówki
Związek Emerytów Rencistów
i Inwalidów – Koło ChudówZwiązek
Górnośląski – Koło Gierałtowice
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne
Niemców Województwa Śląskiego Koło Gierałtowice
Polski Związek Hodowców Gołębi
Pocztowych - Oddział w Przyszowicach
Polski Związek Hodowców Gołębi
Pocztowych - Oddział w Przyszowicach
Polski Związek Hodowców Gołębi
Pocztowych - Oddział w Paniówkach
Polski Związek Hodowców Gołębi
Pocztowych - Oddział w Chudowie
Stowarzyszenia Moja Gmina Nasz
Powiat
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Współpraca o charakterze finansowym
i pozafinansowym odbywała się
na podstawie „Programu współpracy Gminy Gierałtowice z organizacjami
pozarządowymi na 2020 r.”
KONSULTACJE SPOŁECZNE
Jedną z pozafinansowych form współpracy z organizacjami pozarządowymi jest
konsultowanie z organizacjami projektów aktów prawa miejscowego stanowionych
przez Radę Gminy.
W 2020 r. poddano pod konsultację 20 projektów uchwał.
Żadna z uprawnionych organizacji nie skorzystała z możliwości wniesienia uwag
do konsultowanych projektów.
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7.

Realizacja strategii, polityk i programów gminnych

Gmina nie posiada aktualnego dokumentu strategicznego określającego jej
długofalową politykę rozwoju. Poprzednia Strategia Rozwoju Gminy Gierałtowice
była opracowana w perspektywie czasowej do 2015 r. Obecnie trwają prace
przygotowawcze, zmierzające do opracowania nowej strategii w oparciu o nowe
przepisy ustawowe, .
W 2020 r. gmina realizowała swoje zadania w oparciu a aktualne gminne dokumenty
strategiczne, plany i programy:
Strategia Promocji Gminy Gierałtowice
W 2020 r. działania promocyjne skupiały się przede wszystkim na przekazywaniu
informacji o działaniach związanych z pandemią COVID-19. Wiele zaplanowanych
akcji takich jak Otyliada czy obchody 10- lecia Gminnej Krytej Pływalni Wodnik,
nie mogło się odbyć.
Cała promocja gminy odbywała się głównie w social mediach oraz dzięki współpracy
z klubami sportowymi.
Prowadzono działania promocyjne dotyczące: pracy Urzędu Gminy Gierałtowice,
sytuacji pandemicznej w Gminie, promocji Powszechnego Spisu Rolnego, akcji
„Kolej na Knurów”, Tour de Pologne, Biegu Pamięci.
Poniższe wykresy obrazują Gminę Gierałtowice w mediach w 2020 r. pod kątem
ilości publikacji, zasięgu oraz ekwiwalentu pieniężnego.
Pojawianie się hasła Gierałtowice w mediach:

Pojawianie się hasła Chudów w mediach:
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Pojawianie się hasła Paniówki w mediach:

Pojawianie się hasła Przyszowice w mediach:

Pojawianie się hasła Leszek Żogała w mediach:

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Gierałtowice na
lata 2016-2020
W 2020 r. gmina realizowała cele określone w Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych dla Gminy Gierałtowice na lata 2016-2020 przyjętej w 2016 r.:
1. Wspieranie rodzin oraz zapewnienie dzieciom i młodzieży odpowiednich
warunków do rozwoju,
2. Przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu seniorów i osób
niepełnosprawnych,
3. Zwiększenie dostępności opieki zdrowotnej
oraz podniesienie poziomu
bezpieczeństwa publicznego,
4. Wzmacnianie lokalnych służb społecznych oraz rozwijanie społeczeństwa
obywatelskiego.
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Większość założonych kierunków działań zostało zrealizowanych lub są w trakcie
realizacji, a działania podejmowane w ramach realizacji poszczególnych celów
przyczyniają się do łagodzenia skutków dominujących w gminie problemów
społecznych.
Najwięcej zrealizowanych działań dotyczyło wspierania rodzin oraz zapewnienia
dzieciom i młodzieży odpowiednich warunków do rozwoju, natomiast wciąż nie
zostały zrealizowane wszystkie założone działania na rzecz wzmacniania lokalnych
służb społecznych oraz rozwijania społeczeństwa obywatelskiego.
Program Ochrony Środowiska Gminy Gierałtowice do roku 2019 z
perspektywą do roku 2023
W marcu 2021 r. sporządzono Raport z realizacji Programu ochrony środowiska
Gminy Gierałtowice za lata 2019-2020. Na podstawie analizy danych
zgromadzonych na potrzeby opracowania Raportu sformułowano następujące
wnioski:
1) W zakresie gospodarki wodno-ściekowej osiągnięcie celu, jakim jest przywrócenie
czystości wód powierzchniowych i ochrona jakości wód podziemnych realizowane
było w głównej mierze poprzez porządkowanie gospodarki ściekami bytowymi
na terenie Gminy..
2) W zakresie gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi, w związku
ze zmianami w przepisach, działania Gminy ukierunkowane były na wdrożenie
zmian oraz optymalizację systemu
3) W zakresie ochrony powietrza:
 kontynuowano program udzielania dotacji do modernizacji systemów
ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych. Nastąpił wzrost liczby
przyznanych dotacji, a tym samym zmodernizowanych instalacji. Łącznie
przy wsparciu finansowym gminy wymienionych zostało 339 kotłów
węglowych (w latach 2017-2018 było to łącznie 106 instalacji). Mieszkańcy
najczęściej wybierali ogrzewanie gazowe. Rośnie również zainteresowanie
odnawialnymi źródłami energii (pompy ciepła).
 w ramach programu „Słoneczna gmina” 153 nieruchomości z terenu gminy
wyposażone zostały w instalacje fotowoltaiczne do produkcji energii
elektrycznej.
 Gmina podejmowała działania związane z monitorowaniem stanu powietrza,
informowaniem o jakości powietrza, edukacją ekologiczną w obszarze
ograniczania niskiej emisji oraz informowaniem o wymaganiach przepisów,
w szczególności tzw. uchwały antysmogowej dla województwa śląskiego
 Prowadzono kontrole indywidualnych palenisk pod względem przestrzegania
zakazu spalania odpadów oraz przestrzegania wymagań uchwały
antysmogowej
 Prowadzono działania i kampanie edukacyjne
4) Podejmowano interdyscyplinarne działania o charakterze planistycznym,
inwestycyjnym lub edukacyjno-informacyjnym związane z zapobieganiem
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lub adaptacją do zmian klimatu.
5) W zakresie ochrony przyrody prowadzono szereg działań związanych
z pielęgnacją zieleni w Gminie.
6) W zakresie zapobiegania wystąpieniu oraz przeciwdziałania skutkom wystąpienia
klęsk żywiołowych, w szczególności zagrożenia powodziowego, Gmina, czyniła
starania, aby w nowej perspektywie finansowej możliwe było uzyskanie wsparcia
i realizacja zaplanowanych inwestycji. Stale rozwijany był też system wczesnego
ostrzegania, w tym poprzez stronę internetową oraz aplikację mobilną Gminy.
Trzy zadania zgłoszone przez Gminę zostały nagrodzone w konkursie „Powiat
przyjazny środowisku”, co umożliwiło uzyskanie dofinasowania realizacji tych zadań,
mających charakter edukacyjny i skierowanych w szczególności do najmłodszych
mieszkańców Gminy.
Ogółem spośród zadań wyznaczonych w harmonogramie realizacji Programu
Ochrony Środowiska Gminy Gierałtowice zrealizowano lub jest w trakcie realizacji
zdecydowana większość, tj. ponad 90 % zaplanowanych zadań.
Źródło finansowania przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska stanowiły
w głównej mierze środki własne Gminy.
W marcu 2020 r. uchwalono „Program Ochrony Środowiska Gminy Gierałtowice
do roku 2023 z perspektywą do roku 2027”:

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Gierałtowice w 2020 r.
Program przyjęto w marcu 2020 r. Na podstawie Programu Gmina realizowała
zadania własne w zakresie: odławiania bezdomnych zwierząt, zapewnienia
bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku, obligatoryjnej sterylizacji albo
kastracji zwierząt w schronisku, poszukiwania właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
opieki nad wolno żyjącymi kotami, usypiania ślepych miotów, zapewnienia miejsca
dla zwierząt gospodarskich, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej
w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
Ww. zadania realizowane były w ramach umów zawartych ze Schroniskiem dla
zwierząt w Rybniku przy ul. Majątkowej 42, prowadzonym przez Rolniczą
Spółdzielnię Produkcyjną w Rybniku; z Gabinetem Weterynaryjnym prowadzonym
przez lekarza weterynarii Eugeniusza Aparta w Gierałtowicach przy ul. Korfantego
12 oraz Panem Bogusławem Malcherek prowadzącym gospodarstwo rolne
w Paniówkach przy ul. Strażackiej 4.
Program Rewitalizacji dla Gminy Gierałtowice na lata 2017-2022
Gmina Gierałtowice posiada lokalny program rewitalizacji uchwalony na podstawie
Ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju
w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.
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Aby móc ubiegać się o dofinansowanie z funduszy unijnych w przyszłej
perspektywie 2021-2027 Gmina będą musiała posiadać GPR opracowany w oparciu
o inne przepisy niż dotychczasowy LPR.
W 2020 r. realizowane były działania/inwestycje w ramach 5 projektów z 14
określonych w Programie Rewitalizacji, tj.:
 Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy budynku przy
ul. Bocznej w Chudowie na mieszkania socjalne i chronione - w ramach projektu
Utworzenie mieszkań socjalnych chronionych na terenie Gminy Gierałtowice;
złożony został także wniosek o dofinansowanie w ramach RPO WSL 2014-2020,
wniosek został odrzucony na etapie oceny merytorycznej;
 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Rewaloryzacji Zespołu
Pałacowo-Parkowego w Przyszowicach - w ramach projektu Rewitalizacja
Pałacu w Przyszowicach na rzecz usług społecznych;
 Złożenie wniosku o dofinansowanie na stworzenie i funkcjonowanie Klubu
Seniora – w ramach projektu Stworzenie i funkcjonowanie Klubu Seniora,
wniosek został odrzucony ze względu na wyczerpanie alokacji w konkursie;
 Adaptacja pomieszczeń OSP Paniówki na potrzeby przedszkola - w ramach
projektu Adaptacja budynku i funkcjonowanie w pierwszym roku przedszkola
w Paniówkach (projekt w trakcie realizacji, dofinansowany ze środków
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych);
 Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ZSP w Chudowie w ramach projektu Budowa i funkcjonowanie w pierwszym roku przedszkola
w Chudowie.

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Gierałtowice na lata 2020-2024
Gmina w chwili obecnej posiada 34 lokale mieszkalne (w tym 1 lokal socjalny), które
należą do Mieszkaniowego Zasobu Gminy. Lokale te znajdują się w 9 budynkach,
z czego 7 mieszkań zlokalizowanych jest w 5 budynkach wielofunkcyjnych,
a pozostałe 25 lokali mieszkalnych usytuowanych jest w 4 budynkach
przeznaczonych tylko na cele mieszkaniowe.
W 2020 r. ustalono zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy oraz przyjęto Program.
W 2020 nie oddano do użytku żadnych nowych mieszkań komunalnych.
Liczba wniosków złożonych na mieszkanie komunalne z zasobów gminy: 6.
Liczba oczekujących na mieszkanie socjalne: 1 osoba.
Liczba wyroków eksmisyjnych bez wskazania lokalu socjalnego: 1 wyrok eksmisyjny,
zgodnie z którym wskazano tymczasowe pomieszczenie, jednakże w okresie
obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego nie wykonuje się tytułów
wykonawczych nakazujących opróżnienie lokalu mieszkalnego do czasu odwołania
stanu epidemii.

RAPORT O STANIE GMINY GIERAŁTOWICE ZA 2020 R.

50

W 2020 r. w ramach gospodarowania zasobem mieszkaniowym porządkowano
kwestie zawartych umów najmu lokali mieszkalnych m.in. w związku z wstąpieniem
w stosunek najmu po osobach zmarłych oraz w związku z przyjęciem ww. programu
gospodarowania zasobem mieszkaniowym (warunki obniżania lub podwyższania
czynszu). Prowadzono bieżące prace utrzymaniowe. Nie przeprowadzono żadnych
inwestycji.

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych od dnia 31 października
2018 r. do dnia 30 października 2021 r.
Plan został przyjęty w 2018 r. W 2020 r. prowadzono prace związane z bieżącym
utrzymaniem budynków stanowiących własność Gminy Inwestycje oraz
przeprowadzono następujące inwestycje:
1) Budynek frontowy Urzędu Gminy przy ul. Księdza Roboty 48 w Gierałtowicach
 Przeprowadzono docieplenie ściany tylnej wraz z obróbką blacharską.
 Zamontowano rynny z blachy ocynkowanej, oraz zwody pionowe i poziome
instalacji odgromowej budynku.
 Zamontowano oprawę oświetlenia zewnętrznego na elewacji.
 Utworzono wejście dla osób niepełnosprawnych do budynku wraz
z podjazdem.
2) Budynek Urzędu Gminy przy ul. Księdza Roboty 48A w Gierałtowicach
 Przeprowadzono ocieplenie ściany frontowej budynku tylnego (obok OSP)
wraz z obróbką blacharską.
 Zamontowano rynny z blachy ocynkowanej oraz zwody pionowe i poziome
instalacji odgromowej budynku.
3) Budynki ZSP przy ul. Powstańców Śląskich 41w Gierałtowicach - na części
dachu zamontowano instalacje fotowoltaiczną o mocy 49 kw.
4) Budynek wielofunkcyjny przy ul. Mickiewicza 43 w Gierałtowicach - dokonano
wymiany kotła grzewczego na kocioł węglowy na ekogroszek.
5) Budynek wielofunkcyjny przy ul. Szkolnej 54 w Chudowie - przeprowadzono
wymianę kotłowni na kotłownię gazową.
6) Budynek OSP przy ul. Szkolnej 54A w Chudowie - przeprowadzono wymianę
kotłowni na kotłownię gazową.
7) Budynek klubu sportowego w Chudowie przy ul. Zabrskiej 18 - przeprowadzono
wymianę kotłowni na kotłownię gazową.
W 2020 r. Gmina nabyła nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 16 172 m2
za kwotę 563 274,60 zł. Jednocześnie, w trybie bezprzetargowym, dokonano zbycia
nieruchomości gruntowych o powierzchni 1000 m2 za 54 500,00 zł.
Dostępność architektoniczna obiektów użyteczności publicznej zapewniona jest
w przypadku nowych obiektów, starsze nadal wymagają dostosowania.
Nie przeprowadzono audytów.
Dochody z majątku gminy przedstawia tabela nr 19.
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Tabela 19: dochody z majątku gminy
źródła

lp
1
2
3
4

dzierżawa
najem
sprzedaż
dywidendy
razem

wykonanie
31.12. 2019 r.
31.12.2020
71 214,13
74 823,36
172 207,22
171 576,93
1020600,00
1 400,00
4 225.18
6 458,54
1 268 246,53
253 858,83

Koszty utrzymania nieruchomości gminnych w 2020 r. wyniosły 376 544,94 zł.

Plan gospodarki niskoemisyjnej
Obowiązujący Plan gospodarki niskoemisyjnej przyjęty został w 2016 r. Głównym
założeniem Planu jest poprawa stanu powietrza atmosferycznego przy
zrównoważonym i efektywnym wykorzystaniu nośników energii poprzez wsparcie
gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Gierałtowice. W ramach realizacji celów
szczegółowych Planu w 2020 r.
 wymieniono niskosprawne nieekologiczne systemy ogrzewania w budynku
wielofunkcyjnym oraz OSP w Chudowie, budynku LKS w Chudowie oraz
budynku wielofunkcyjnym w Gierałtowicach.
 zrealizowano kolejny etap termomodernizacji budynku Urzędu Gminy –
wykonano docieplenie północnej ściany budynku głównego oraz południowej
ściany drugiego budynku (B) Urzędu Gminy
 Gmina udzielała dotacji do wymiany tradycyjnych źródeł ciepła na ekologiczne
ogrzewanie gazowe, kotły na biomasę, ogrzewanie elektryczne i pompy ciepła.
W 2020 r. z udziałem dotacji udzielanej przez Gminę wymieniono blisko 200
kotłów.
 zainstalowano
instalację
fotowoltaiczną
na
dachu
budynku
ZSP
w Gierałtowicach oraz 153 instalacje fotowoltaiczne na indywidualnych
budynkach mieszkalnych w ramach programu „Słoneczna Gmina”.
Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Gierałtowice (PONE),
W 2020 r. z udziałem dotacji udzielanej w ramach Programu wymienionych zostało
127 kotłów, z czego 23 na kotły na biomasę, 89 na kotły gazowe, 2 na ogrzewanie
elektryczne oraz 13 na pompy ciepła.
Dotacje do wymiany 95 instalacji (z listy podstawowej) zostały wypłacone w 2020 r.,
natomiast kolejne 32 (z listy rezerwowej) zostaną wypłacone w 2021 r.
Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe
Zaktualizowany projekt przyjęty został w grudniu 2020 r. Przeprowadzone analizy
wskazują, iż w horyzoncie 15 lat wszystkie podmioty na obszarze gminy będą
posiadać dostęp do energii w odpowiedniej ilości i o odpowiednich parametrach.
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Nie zidentyfikowano obszarów problemowych, ani wyraźnych dysproporcji
w dostępie do sieci gazowej, cieplnej czy energetycznej. Zalecane jest jednak
podjęcie działań zmierzających do racjonalizacji kosztów energii elektrycznej
poprzez modernizację kompleksową oświetlenia ulicznego oraz weryfikacje
zasadności użytkowania kotłów elektrycznych i węglowych pod kątem możliwego
wprowadzenia w ich miejsce rozwiązań bazujących na OZE. W trakcie analizy stanu
obecnego wykazano, iż Gmina realizuje zapisy ustawy o Efektywności
Energetycznej oraz kontynuuje aktywne działania promujące przedsięwzięcia
prowadzące do obniżenia zapotrzebowania na ciepło.
Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych na lata 2020-2023
Program został przyjęty decyzją Rady Gminy w czerwcu 2020 r.
W 2020 r. zrealizowano wymienione w planie rozwoju zadanie inwestycyjne
pn „Budowa i wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Konopnickiej
w Gierałtowicach – na odcinku od skrzyżowania z ul. K. Miarki do Kol. Beksza”.
Zlecono również wykonanie projektów dla ujętych w planie rozwoju zadań:
 „Budowa sieci wodociągowej w Paniówkach ul. Borowa”
 „Wymiana sieci wodociągowej z przyłączami w Gierałtowicach przy ul. K. Miarki
wraz z łącznikiem ul. K. Miarki z ul. Ks. Roboty”.
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Gierałtowice na lata 2013-2032
W ramach realizacji programu, w 2020 r. azbest został usunięty z 6 nieruchomości.
Wszystkie zmiany zapisywane były na bieżąco w krajowej Bazie Azbestowej.
Zgodnie z informacjami zamieszczonymi w Bazie, na terenie gminy Gierałtowice
pozostało
do
unieszkodliwienia
169 617
Mg
wyrobów
azbestowych
(www.bazaazbestowa.gov.pl).
Tabela 20: ilość obiektów, z których usunięto azbest i kwotę przyznanej dotacji
z podziałem na poszczególne miejscowości w latach 2013 – 2020.
2013 – 2018

miejscowość

Ilość
obiektów
z
których
usunięto
azbest

kwota
przyznanej
dotacji

2019
Ilość
obiektów
z
których
usunięto
azbest

kwota
przyznanej
dotacji

2020
Ilość
obiektów
z
których
usunięto
azbest

[szt.]

[szt.]

[szt.]

Chudów

10

0

5

Gierałtowice

12

Paniówki

6

Przyszowice

1

4.934,45
zł

2

0,00 zł

0

kwota
przyznanej
dotacji

2013 – 2020

SUMA

SUMA

15
00,00 zł

14

1

0

7

1

1

3

4.934,45

39
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Źródło: opracowanie własne

Według zaktualizowanych danych na terenie gminy Gierałtowice na dzień
31.12.2020 r. znajduje się 117 nieruchomości, na których zlokalizowanych jest 151
obiektów pokrytych wyrobami zawierającymi azbest.
Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021
Wszelkie zadania z zakresu wspierania rodziny podejmowane w 2020 r. były
realizowane w oparciu o trzyletni Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021,
ustanowiony w 2019 r. Podstawowym założeniem Programu jest utworzenie
spójnego systemu wsparcia rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo-wychowawczych, w celu przywrócenie im zdolności do wypełniania tych
ról, poprzez pracę z rodziną oraz zapewnienie pomocy w opiece i wychowaniu
dzieci. Program zakłada 5 celów szczegółowych.
1. Zabezpieczenie podstawowych potrzeb rodziny i dziecka
2. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży
3. Udzielenie wsparcia rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo – wychowawczych
4. Zwiększenie bezpieczeństwa rodziny, dzieci i młodzieży
5. Wsparcie kadry zajmującej się pomocą dziecku i rodzinie
Dla ich realizacji podejmowano działania dotyczące:
 monitoringu i diagnozy środowisk rodzinnych,
 udzielenia pomocy w formie stypendiów, zasiłków szkolnych, wyprawki szkolnej,
realizacja Programu „Dobry Start”
 zapewnienia wsparcia asystenta rodziny rodzinom przeżywającym trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczej i wychowawczej,
 wsparcia dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych poprzez poradnictwo
psychologiczne, pedagogiczne,
 organizowania form spędzania czasu wolnego dla dzieci, młodzieży,
 integracyjnych form nauczania,
 przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 profesjonalizacji kadry.
Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w
Rodzinie w Gminie Gierałtowice na lata 2016 - 2020
Zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie były w 2020 r.
realizowane na podstawie ustanowionego w 2016 r. Programu, który został
opracowany w oparciu o działania wyznaczone przez Krajowy Program
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz sporządzoną diagnozę lokalną.
Program realizowany jest poprzez następujące cele szczegółowe:
1. Diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie w Gminie Gierałtowice
2. Zwiększenie skuteczności działań w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie
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3. Zapewnienie ochrony i możliwości udzielenia wsparcia osobom i rodzinom
dotkniętym przemocą
4. Podnoszenie świadomości społecznej i wrażliwości na zjawiska związane
z przemocą w rodzinie
5. Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności osób realizujących zadania
związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
Dla realizacji celów podejmowano działania dotyczące:
 Zbierania i analizowania danych dotyczących występowania przemocy w Gminie
Gierałtowice,
 Monitorowania środowiska lokalnego pod kątem występowania przemocy
 Prowadzenia zintegrowanych i skoordynowanych działań w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 Zapewnienia schronienia i pomocy materialnej ofiarom przemocy w rodzinie,
 Zapewnienia wsparcia instytucyjnego,
 Prowadzenia Punktu lnformacji, Konsultacji i Wsparcia dla Osób
Doświadczających Przemocy
 Informowania o punktach
świadczących specjalistyczną pomoc dla osób
uwikłanych w problemy przemocy
 Podnoszenia kompetencji służb zajmujących się problematyką przeciwdziałania
przemocy w rodzinie
W ramach programu zrealizowano projekt „RODZIC = ŚWIADOMOŚC
I ODPOWIEDZIALNOŚĆ”, podnoszący świadomość nt. przemocy domowej oraz
stosowania niewłaściwych metod wychowawczych wobec dzieci.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gierałtowce na rok 2020
Do zadań własnych Gminy należy prowadzenie działań związanych z profilaktyką
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, przeciwdziałaniem narkomanii
i przemocy w rodzinie, zgodnie z zapisami Programu uchwalanego corocznie przez
Radę Gminy.
W ramach realizacji Programu:.
1. Podpisano z Gminą Knurów porozumienie dotyczące prowadzenia działalności
edukacyjno-informacyjnej,
terapeutycznej
i
wspierającej
w
Punkcie
Konsultacyjnym dla Osób Uzależnionych i Ich Rodzin w Knurowie
2. Zawarto z Fundacją Arka Noego umowę na realizację programu
profilaktycznego „Bezpieczna Przystań”, którego celem było zapobieganie
uzależnieniom, poprzez wsparcie osób uzależnionych lub eksperymentujących
z narkotykami oraz rodzi tych osób.
3. Zawarto ze Stowarzyszeniem Centrum Terapii Dziecięcej „TĘCZA” umowę
na realizację programu „Na wyciągnięcie ręki”, którego celem była poprawa
funkcjonowania rodziny dysfunkcyjnej z problemem alkoholowym, narkomanii,
przemocy oraz wsparcie psychologiczne, terapeutyczne i rehabilitacyjne dzieci
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4.

5.

6.

7.
8.

dotkniętych Alkoholowym Zespołem Płodowym (FAS). Przeprowadzono
regularne indywidualne spotkania i konsultacje.
Wspierano działalność Klubu Abstynentów „Stokrotka” w zakresie działania
na rzecz ozdrowienia moralnego i psychicznego osób uzależnionych
od alkoholu, dążenia do trwałej abstynencji członków Klubu, stworzenia
alternatywnego środowiska ludziom pragnącym zaprzestania picia alkoholu.
W ramach wzbogacenia oferty pozaszkolnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla
dzieci i młodzieży od lutego do grudnia odbywały się zajęcia orgtanizowane
przez LKS „Jedność 32" Przyszowice, LKS "Tempo" Paniówki i KS "Garda"
Gierałtowice.
Współpracowano z pedagogami szkolnymi w zakresie prowadzonych działań
i programów profilaktycznych w placówkach oświatowych – warsztaty odbyły się
we wszystkich szkołach.
Udział w ogólnopolskiej akcji „Przeciw pijanym kierowcom” oraz ogólnopolskiej
kampanii „Reaguj na przemoc” - plakaty, broszury.
Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła
8 posiedzeń, prowadziła 7 postępowań o zobowiązanie osoby do poddania się
leczeniu odwykowemu, opiniowała wnioski przedsiębiorców w sprawie wydania
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Członkowie komisji brali udział
w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Rozwiązywania Problemów
Przemocy w Rodzinie i powołanych przez ten zespół grup roboczych.

Łączna wysokość środków finansowych wydatkowanych na realizację Programu
wyniosła 162 475,78 zł. Głównym źródłem finansowania realizacji powyższych
zadań były wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Dochody z tego tytułu w 2020 r. wyniosły 192 154,90 zł.
Program współpracy Gminy Gierałtowice z organizacjami pozarządowymi
na 2020 r.
Celem głównym Programu jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego - wzmocnienie
roli organizacji w realizacji zadań publicznych, podnoszenie efektywności oraz
jakości prowadzonych przez nie działań. Współpraca odbywała się poprzez zlecanie
organizacjom realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji
na dofinansowanie ich realizacji.
Realizując: współpracę o charakterze finansowym
1. Przeprowadzono cztery otwarte konkursy ofert:
 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
przekazano dotacje w łącznej kwocie 130 000,00 zł., na wsparcie realizacji
6 zadań,
 z zakresu kultury fizycznej i sportu przekazano dotacje w łącznej kwocie
87 000,00 zł na wsparcie realizacji 5 zadań,
 z zakresu kultury i sztuki przekazano dotacje w łącznej kwocie 5 000,00 zł
na wsparcie realizacji 2 zadań
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w dziedzinie ochrony zdrowia udzielono jednej dotacji na zadanie „Nieodpłatne
udostępnienie krytej pływalni niepełnosprawnym mieszkańcom Gminy
Gierałtowice, celem poprawa ich stanu zdrowia i ogólnej kondycji fizycznej
na kwotę 4 932,00 zł.
2. W trybie pozakonkursowym (tzw. małe dotacje), udzielono 5 dotacji na łączną
kwotę 15 200,00 zł,
Łącznie w 2020 r. Wójt Gminy Gierałtowice zawarł z organizacjami 18 umów,
na kwotę 244 998,50 zł. Wszystkie zadania zostały rozliczone. Do budżetu gminy
wpłynęła kwota 7 924,28 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej część dotacji.
Pozafinansowe formy współpracy były realizowane w szczególności poprzez:
1. nieodpłatne użyczanie lokali na siedziby w budynkach znajdujących
się w zasobach Gminy,
2. nieodpłatne udostępnianie pomieszczeń w budynkach znajdujących
się w zasobach Gminy - na spotkania i organizowane imprezy,
3. prowadzenie na stronie internetowej Gminy oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej zakładki „Organizacje pozarządowe”, zawierającej bazę danych
o organizacjach działających na terenie gminy oraz informacje o konsultacjach
społecznych i konkursach na realizację zadań publicznych,
4. publikowanie informacji o organizowanych przedsięwzięciach na stronie
internetowej Urzędu Gminy oraz w „Wieściach Gminy Gierałtowice”,
5. konsultowanie z organizacjami projektów aktów prawa miejscowego,
6. patronat nad imprezami organizowanymi przez organizacje lub prowadzenie
wspólnych przedsięwzięć.

RAPORT O STANIE GMINY GIERAŁTOWICE ZA 2020 R.

57

8.
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Realizacja programów, projektów i inwestycji z udziałem
środków zewnętrznych
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Gierałtowice przy ulicach:
Ks. Roboty, Parkowej i Dworskiej – dofinansowana w wysokości 81 365,51 zł
z RPO WSL 2014-2020/ZIT. Wartość całkowita projektu: 95 724,14 zł.
Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na 153 budynkach na terenie Gminy
w ramach projektu „Słoneczna gmina” - dofinansowany w wysokości
1 966 490,36 zł z RPO WSL 2014-2020/ZIT. Wartość całkowita projektu
2 503 619,45 zł,
Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku ZSP w Gierałtowicach w ramach
projektu Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności
publicznej w Gminie Gierałtowice – dofinansowany w wysokości 140 760,00 zł
z RPO WSL 2014-2020/ZIT. Wartość całkowita projektu: 203 688,00 zł.
Budowa wejścia dla osób niepełnosprawnych do budynku Urzędu Gminy
Gierałtowice (budowa podjazdu i wejścia, wykonanie docieplenia (północnej)
ściany budynku oraz wykonanie zagospodarowania terenu przy projektowanym
wejściu) - dofinansowana w wysokości 120 000 zł w ramach Metropolitalnego
Funduszu Solidarności. Wartość całkowita projektu - 205 682 zł.
Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Gierałtowicach (wykonanie
docieplenia części elewacji frontowej oraz stropodachu budynku) dofinansowana w wysokości 140 000 zł w ramach Metropolitalnego Funduszu
Solidarności. Wartość całkowita projektu - 175 295 zł.
Przebudowa ul. Granicznej w Przyszowicach - przebudowa drogi na odcinku od
budynku nr 4 do skrzyżowania z ul. Powstańców Śląskich o długości 641 mb.
–dofinansowana w wysokości 1 163 501 zł z Funduszu Dróg Samorządowych
i w wysokości 277 000 zł w ramach Metropolitalnego Funduszu Solidarności.
Wartość całkowita zadania: 1 484 904 zł.
Wykonanie międzypokoleniowej siłowni plenerowej z elementami strefy relaksu
w Paniówkach przy ul. Zabrskiej (zabudowa 6 urządzeń siłowych, 2 trampolin,
2 stołów do gry w szachy/warcaby oraz 4 ławek, wykonanie pasma krzewów
ozdobnych oraz uzupełnienie nawierzchnie trawy z rolki) – w ramach programu
rozwoju
małej
infrastruktury
sportowo-rekreacyjnej
o
charakterze
wielopokoleniowym – OSA (Otwarte Strefy Aktywności) Ministerstwa Sportu
i Turystyki; wartość dofinansowania - 25 000 zł
Budowa Parku do Street Workout’u w Gierałtowicach (montaż urządzeń
do ćwiczeń siłowych i wykonanie nawierzchni żwirowej, małej architektury) dofinansowana w wysokości 50 000 zł ze środków Fundacji Jastrzębskiej
Spółki Węglowej: Wartość całkowita projektu: 60 885,00 zł.
Budowa miejsca rekreacyjnego przy ul. Topolowej w Chudowie (dostawa
i montaż zestawu urządzeń wielofunkcyjnych, urządzeń siłowni plenerowej oraz
elementów małej architektury - ławki, stoliki, kosze) - dofinansowana
w wysokości 50 000 zł. ze środków Fundacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej:
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10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

Wartość całkowita projektu: 59 101,50 zł
Zakup sprzętu niezbędnego do realizacji nauki zdalnej w ramach rządowego
programu „Zdalna Szkoła” oraz „Zdalna Szkoła plus” - zakupiono 34 laptopy
wraz z oprogramowaniem za kwotę 113 860,00 zł. Wszystkie laptopy trafiły do
uczniów w poszczególnych sołectwach: Chudów – 8 sztuk, Gierałtowice –
9 sztuk, Paniówki – 9 sztuk, Przyszowice 8 sztuk.
Zapewnianie dożywiania dzieci w szkołach w ramach rządowego programu
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023” - łącznie wydatkowano
66.154,00 zł (dotacja z budżetu państwa - 39.000,00zł, 27.154,00 zł - ze
środków własnych gminy). Zapewniono posiłki dla 20 dzieci oraz 4 dorosłych
oraz wypłacono zasiłki celowe dla 44 rodzin. W czasie, kiedy dzieci pobierały
naukę w formie zdalnej w związku z sytuacją epidemiczną realizacja programu
odbywała się w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku
Realizacja projektu „Szlakiem Zabytkowych Kopalń Górnego Śląska” –
wspólnie z ZSP w Gierałtowicach - zakup pomocy dydaktycznych (dziesięć
uczniowskich mikroskopów ledowych, mikroskop cyfrowy oraz dwa projektory) dofinansowana w wysokości 8 400 zł ze środków Fundacji Jastrzębskiej Spółki
Węglowej. Wartość całkowita projektu: 10 350 zł
Realizacja projektu „Mali odkrywcy” wspólnie z ZSP w Gierałtowicach,
(poznawanie przyrody w oparciu o eksperymenty, doświadczenia, obserwację
z wykorzystaniem zakupionych zestawów badawczych, stacji pogody,
kalendarza pogody, plansz, gier dydaktycznych) - dofinansowana w wysokości
17 600 zł ze środków Fundacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej:. Wartość
całkowita projektu: 19 635,30 zł
Realizacja projektu „Hop po zdrowie - aktywizująca grafika podłoża dziedzińca
szkolnego, projekt wspólnie z ZSP w Przyszowicach (zaprojektowanie
i wykonanie kolorowych ścieżek wymuszających na uczniach różnego rodzaju
wysiłek fizyczny jako sposób na aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu) dofinansowana w wysokości 8 000,00 zł ze środków Fundacji Jastrzębskiej
Spółki Węglowej: Wartość całkowita projektu: 9 000,00 zł.
W ramach realizacji projekt „Rowerem lub na kole” Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii gmina otrzymała 3 rowery elektryczne na potrzeby swojej publicznej
działalności. Wartość dofinansowania 29 000 zł.
W ramach rządowego programu „Karta Dużej Rodziny” – zostały zamówione
karty dla 64 rodzin, rozpatrzono 3 wnioski o uzupełnienie rodziny, wydano
13 kart dla osób, które już były posiadaczami, wydano 1 duplikat karty oraz 15
kart elektronicznych, na koszty obsługi zadania wydatkowano 631,98 zł..
Realizacja
projektu
socjalnego
„RODZIC
=
ŚWIADOMOŚĆ
I ODPOWIEDZIALNOŚĆ”, w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie
jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie”.
Świadczenie usług polegających na zapewnieniu bezpośredniej opieki nad
osobami niesamodzielnymi na czas nieobecności opiekuna faktycznego,
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w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej w ramach Programu
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa"edycja 2020” – wydatkowano 16.886,05 zł otrzymane z funduszu
solidarnościowego oraz 4.180,00 zł jako wkład własny gminy..
19) Realizacja projektu „Wprowadzenie usług środowiskowych oraz teleopieki dla
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Gierałtowice”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach RPO WSL 2014-2020. Projektem objętych było 15 osób (10K, 5M)
z niepełnosprawnościami i/lub osób niesamodzielnych powyżej 60 roku życia.
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9.

Realizacja Uchwał Rady Gminy

W 2020 roku odbyły się 24 sesje Rady Gminy Gierałtowice na których podjęto 90
uchwał.
Tabela 21: realizacja uchwał - podział wg komórek merytorycznych
odpowiedzialnych za realizację
Lp.

Treść – w sprawie

Numer/Data

1. XVII/130 2020 zmiany uchwały Nr XVI/128/2019 Rady Gminy
29.01.2020

2. XVII/131 2020
29.01.2020

3. XVII/132 2020
29.01.2020

4. XVII/133 2020
29.01.2020

5. XVII/1342020
29.01.2020

6. XVII/135/2020
29.01.2020

7. XVII/136/2020
8.

29.01.2020
XVII/137/2020
29.01.2020

Gierałtowice z dnia 17 grudnia 2019 roku w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Gierałtowice
sprawie zmiany uchwały Nr XVI/129/2019 Rady SG
Gminy Gierałtowice z dnia 17 grudnia 2019 roku w
sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na 2020 rok
określenia zasad i trybu przyznawania,
OKP
pozbawiania oraz wysokości stypendiów
sportowych
zmiany uchwały Nr XXXII/215/17 Rady Gminy
EDU
Gierałtowice z dnia 4maja 2017 r. w sprawie
ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz
określenia dokumentów potwierdzających te
kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do
publicznych szkół podstawowych, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Gierałtowice
planu dofinansowania form doskonalenia
EDU
zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej
kwoty dofinansowania za kształcenie nauczycieli
pobieranych przez uczelnie oraz ustalenia form i
specjalności kształcenia nauczycieli, na które
dofinasowanie jest przyznawane w szkołach
prowadzonych przez Gminę Gierałtowice w 2020
r.
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
OKP
z Gminą Knurów dotyczącego prowadzenia
Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych
i Ich Rodzin w Knurowie na rzecz mieszkańców
Gminy Gierałtowice
ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia
OPS
odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
Wieloletniego programu gospodarowania
GK
mieszkaniowym zasobem Gminy Gierałtowice na
lata 2020-2024

9. XVII/138/2020 odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu
29.01.2020

zrealizowano

w trakcie
realizacji
w trakcie
realizacji

zrealizowano

zrealizowano

BRG

w trakcie
realizacji
Uchylona RN
NPII.4131.1.2
13.2020 z
4.03.2020 r.
zrealizowano

BRG

zrealizowano

radnego

10. XVII/139/2020 planów pracy komisji stałych Rady Gminy
29.01.2020

Odpow
Uwagi o
iedzial
realizacji
ny
SG
zrealizowano

Gierałtowice na 2020 rok
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11. XVIII/140/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/129/2019 Rady SG
25.02.2020

12. XVIII/141/2020
25.02.2020

13. XVIII/142/2020
25.02.2020

14. XVIII/143/2020
25.02.2020

15. XVIII/144/2020
25.02.2020

16. XVIII/145/2020
25.02.2020

Gminy Gierałtowice z dnia 17 grudnia 2019 roku w
sprawie zmiany budżetu Gminy Gierałtowice na
2020 rok
w sprawie udzielenia pomocy finansowej
OKP
Powiatowi Gliwickiemu na realizację zadania pn.
„Zakup sprzętu endoskopowego wraz z
wyposażeniem na potrzeby oddziału chirurgii
ogólnej Szpitala w Knurowie Sp. z o.o."
w sprawie zasad wynajmowania lokali
GK
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
Gminy Gierałtowice
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz EDU
zwolnień́ z tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajeść́ dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuńczych dla dyrektorów i wicedyrektorów
placówek oświatowych, oraz określenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajeść́
nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty
Nauczyciela
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIV/117/11 Rady EDU
Gminy Gierałtowice z dnia 29 listopada 2011 r. w
sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród ze
specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za
ich osiągniecia dydaktyczne, wychowawcze i
opiekuńcze w placówkach oświatowych
prowadzonych przez Gminę̨ Gierałtowice
zmienionej Uchwałą Nr IX/62/15 Rady Gminy
Gierałtowice z dnia 2 czerwca 2015 r.
w sprawie przyjęcia „Regulaminu określającego EZ
wysokość́ oraz szczegółowe warunki
przyznawania nauczycielom dodatków:
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy,
wysługę̨ lat, szczegółowy sposób obliczania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i
godziny doraźnych zastępstw oraz innych
składników wynagrodzenia"

17. XVIII/146/2020 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie

GK
udziałów w formie wkładu pieniężnego do
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka
z o.o. w Przyszowicach
SG
18. XIX/147/2020 zmiany uchwały Nr XVI/128/2019 Rady Gminy
18.03.2020
Gierałtowice z dnia 17 grudnia 2019 roku w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Gierałtowice
XIX/148/2020
sprawie zmiany uchwały Nr XVI/129/2019 Rady SG
19.
18.03.2020
Gminy Gierałtowice z dnia 17 grudnia 2019 roku w
sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na 2020 rok

zrealizowano

zrealizowano

w trakcie
realizacji
utraciła moc
uchwałą
XXVI/190/200
2 z 5.08.2020
Dz.U.W.Śl.
poz. 6063 z
14.08.2020 r
zrealizowano

zmieniona
uchwałą
XXVI/189/202
0 z 5.08.2020
Dz.U.W.Śl.
poz. 6049 z
13.08.2020 r.
w trakcie
realizacji
zrealizowano

25.02.2020
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20. XIX/149/2020 udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
18.03.2020

21. XIX/150/2020
18.03.2020

22. XIX/151/2020
18.03.2020

23. XX/152/2020
15.04.2020
24. XXI/153/2020
21.04.2020

25. XXI/154/2020
21.04.2020

26. XXI/155/2020
21.04.2020

27. XXI/156/2020
21.04.2020

IZP
Gliwickiego na dofinansowanie realizacji zadania
pn „Wykonanie przejścia dla pieszych wraz z
budową fragmentu chodnika przy drodze
powiatowej Nr 2908S ul. Korfantego w
Gierałtowicach”
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
IZP
Gliwickiego na dofinansowanie realizacji zadania
pn „Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi
powiatowej Nr 2910S na odcinku Przyszowice Chudów”
przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami
GK
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Gierałtowice w 2020 r.
w sprawie przedłużenia terminów płatności rat
PO
podatku od nieruchomości
zmiany uchwały Nr XVI/128/2019 Rady Gminy
SG
Gierałtowice z dnia 17 grudnia 2019 roku w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Gierałtowice
sprawie zmiany uchwały Nr XVI/129/2019 Rady SG
Gminy Gierałtowice z dnia 17 grudnia 2019 roku w
sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na 2020 rok
wniesienie udziałów w formie wkładu pieniężnego OŚGK
do Pływalni Wodnik Spółka z o.o. w Paniówkach
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na OŚGK
terenie Gminy Gierałtowice

28. XXI/157/2020 szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
21.04.2020

29. XXI/158/2020
21.04.2020

30. XXII/159/2020
27.05.2020

31. XXII/160/2020
27.05.2020

32. XXII/161/2020
27.05.2020

33. XXII/162/2020
27.05.2020

34. XXII/163/2020
27.05.2020

uchylona
uchwałą
XXVI/183/202
0z
5.08.2020r.
uchylona
uchwałą
XXVI/184/202
0z
5.08.2020r.
zrealizowano

zrealizowano
zrealizowano

zrealizowano

zrealizowano

uchylona RN
NP.
4131.1.527.20
20
OŚGK Uchylona RN
NP.4131.1.52
8.2020

usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości
z terenu Gminy Gierałtowice i zagospodarowania
tych odpadów
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
OŚGK utraciła moc
gospodarowanie odpadami komunalnymi
uchwałą
składanej przez właściciela nieruchomości
XXIV/179/202
0
zmiany uchwały Nr XVI/128/2019 Rady Gminy
SG
zrealizowano
Gierałtowice z dnia 17 grudnia 2019 roku w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Gierałtowice
sprawie zmiany uchwały Nr XVI/129/2019 Rady SG
zrealizowano
Gminy Gierałtowice z dnia 17 grudnia 2019 roku w
sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na 2020 rok
przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska Gminy OŚGK w trakcie
Gierałtowice do roku 2023 z perspektywą do roku
realizacji
2027"
przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania OŚGK w trakcie
mieszkaniowym zasobem Gminy Gierałtowice na
realizacji
lata 2020-2024
ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży
BRG w trakcie
służbowej radnego rady gminy oraz upoważnienia
realizacji
wiceprzewodniczących Rady Gminy Gierałtowice
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35. XXIII/164/2020 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gierałtowice
24.06.2020
wotum zaufania
XXIII/165/2020
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
36.
24.06.2020
finansowego Gminy Gierałtowice wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy
Gierałtowice za 2019 rok
37. XXIII/166/2020 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gierałtowice
24.06.2020
absolutorium za 2019 rok
SG
38. XXIII/167/2020 zmiany uchwały Nr XVI/128/2019 Rady Gminy
24.06.2020
Gierałtowice z dnia 17 grudnia 2019 roku w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Gierałtowice
XXIII/168/2020
sprawie zmiany uchwały Nr XVI/129/2019 Rady SG
39.
24.06.2020
Gminy Gierałtowice z dnia 17 grudnia 2019 roku w
sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na 2020 rok
OŚGK
40. XXIII/169/2020 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie
24.06.2020
udziałów w formie wkładu pieniężnego do
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka
z o.o. w Przyszowicach
41. XXIII/170/2020 w sprawie przyjęcia Wieloletniego planu rozwoju i OŚGK
24.06.2020
modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych na lata 2020 – 2023
XXIII/171/2020
w sprawie uchylenia uchwały Nr XV/115/2019
OŚGK
42.
24.06.2020
Rady Gminy Gierałtowice z dnia 20.11.2019 r. w
sprawie dopłat do taryf za zbiorowe
odprowadzanie ścieków na terenie Gminy
Gierałtowice
SG
43. XXIII/172/2020 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie
24.06.2020
udziałów w formie wkładu pieniężnego do Pływalni
Wodnik Spółka z o.o. w Paniówkach
BRG
44. XXIII/173/2020 w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia
24.06.2020
wniesionej petycji
OŚGK
45. XXIV/174/2020 w sprawie ustalenia stawki opłaty za
3.07.2020
gospodarowanie odpadami komunalnymi
OŚGK
46. XXIV/175/2020 w sprawie zwolnienia z części opłaty za
3.07.2020
gospodarowanie odpadami komunalnymi
właścicieli nieruchomości zabudowanych
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi
kompostujących bioodpady stanowiące odpady
komunalne w kompostowniku przydomowym
OŚGK
47. XXIV/176/2020 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za
3.07.2020
gospodarowanie odpadami komunalnymi
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy wchodzący w skład rodziny
wielodzietnej
OŚGK
48. XXIV/177/2020 w sprawie w sprawie Regulaminu utrzymania
3.07.2020
czystości i porządku na terenie Gminy
Gierałtowice
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zrealizowano
zrealizowano

zrealizowano
zrealizowano

zrealizowano

zrealizowano

w trakcie
realizacji
zrealizowano

zrealizowano

zrealizowano
w trakcie
realizacji
w trakcie
realizacji

w trakcie
realizacji

nieważna w
całości
rozstrz. nadz.
NP4131.1.747
.2020
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49. XXIV/178/2020 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu
3.07.2020

50. XXIV/179/2020
3.07.2020

51. XXIV/180/2020
3.07.2020

52. XXV/181/2020
9.07.2020

53. XXV/182/2020
9.07.2020

54. XXVI/183/2020
5.08.2020

55. XXVI/184/2020
5.08.2020

56. XXVI/185/2020
5.08.2020

57. XXVI/186/2020
5.08.2020

58. XXVI/187/2020
5.08.2020

OŚGK
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości z
terenu Gminy Gierałtowice i zagospodarowania
tych odpadów
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za OŚGK
gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właściciela nieruchomości
w sprawie przystąpienia do sporządzenia "Planu OŚGK
adaptacji Gminy Gierałtowice do zmian klimatu"
zmiany uchwały Nr XVI/128/2019 Rady Gminy
SG
Gierałtowice z dnia 17 grudnia 2019 roku w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Gierałtowice
sprawie zmiany uchwały Nr XVI/129/2019 Rady SG
Gminy Gierałtowice z dnia 17 grudnia 2019 roku w
sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na 2020 rok
uchylenia uchwały nr XIX/149/2020 z dnia 18
IZP
marca 2020 r. o udzieleniu pomocy finansowej dla
Powiatu Gliwickiego
uchylenia uchwały nr XIX/150/2020 z dnia 18
IZP
marca 2020r. o udzieleniu pomocy finansowej dla
Powiatu Gliwickiego
zmiany uchwały Nr XVI/128/2019 Rady Gminy
SG
Gierałtowice z dnia 17 grudnia 2019 roku w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Gierałtowice
sprawie zmiany uchwały Nr XVI/129/2019 Rady SG
Gminy Gierałtowice z dnia 17 grudnia 2019 roku w
sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na 2020 rok
zaliczenia części ul. Brzezina w Gierałtowicach do IZP
kategorii dróg publicznych gminnych

59. XXVI/188/2020 zwołania Zebrania mieszkańców w sołectwie

BRG
5.08.2020
Paniówki
60. XXVI/189/2020 zmiany Uchwały Nr XVIII/145/2020 Rady Gminy EDu
5.08.2020
Gierałtowice z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie
przyjęcia „Regulaminu określającego wysokość
oraz szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom dodatków: motywacyjnego,
funkcyjnego, za warunki pracy, wysługę lat,
szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za
godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych
zastępstw oraz innych składników wynagrodzenia"
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nieważna w
całości
rozstrz. nadz.
NP4131.1.747
.2020
w trakcie
realizacji
w trakcie
realizacji
zrealizowano

zrealizowano

zrealizowano

zrealizowano

zrealizowano

zrealizowano
nieważna w
całości
rozstrz. nadz.
NP4131.1.805
.2020 z
11.09.2020
zrealizowano
w trakcie
realizacji
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61. XXVI/190/2020 zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnień z EDU

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuńczych dla dyrektorów i wicedyrektorów
placówek oświatowych, oraz określenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć
nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty
Nauczyciela
XXVI/191/2020 określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie SG
5.08.2020
Gierałtowice na rok szkolny 2020/2021
XXVII/192/2020 zmiany uchwały Nr XVI/128/2019 Rady Gminy
SG
7.10.2020
Gierałtowice z dnia 17 grudnia 2019 roku w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Gierałtowice
XXVII/193/2020 zmiany uchwały Nr XVI/129/2019 Rady Gminy
SG
7.10.2020
Gierałtowice z dnia 17 grudnia 2019 roku w
sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na 2020 rok
XXVII/194/2020 zmiany Uchwały Nr XLV/307/18 Rady Gminy
SG
7.10.2020
Gierałtowice z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie
określenia zasad nabywania, zbywania i
obciążania nieruchomości stanowiących własność
Gminy Gierałtowice oraz ich wydzierżawiania lub
najmu na okres dłuższy niż 3 lata niewchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu gminy
XXVIII/195/202 zmiany uchwały Nr XVI/128/2019 Rady Gminy
SG
0
Gierałtowice z dnia 17 grudnia 2019 roku w
4.11.2020
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Gierałtowice
XXVIII/196/202 zmiany uchwały Nr XVI/129/2019 Rady Gminy
SG
0
Gierałtowice z dnia 17 grudnia 2019 roku w
4.11.2020
sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na 2020 rok
XXVIII/197/202 w sprawie udzielenia pomocy finansowej
RZKO
0
Powiatowi Gliwickiemu na realizację zadania pn.
4.11.2020
„Zakup środków ochrony osobistej w celu
zapobiegania oraz zwalczania zakażenia wirusem
SARS-CoV-2, na potrzeby Szpitala w Knurowie
Sp. z o. o.”.
XXVIII/198/202 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy OKP
0
Gierałtowice z organizacjami pozarządowymi na
4.11.2020
2021 rok
XXVIII/199/202 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu
OKP
0
Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów
4.11.2020
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
na rok 2021”
XXVIII/200/202 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i
OŚGK
0
porządku na terenie Gminy Gierałtowice
4.11.2020
5.08.2020

62.
63.

64.
65.

66.

67.
68.

69.
70.

71.
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w trakcie
realizacji

w trakcie
realizacji
zrealizowano

zrealizowano

w trakcie
realizacji

zrealizowano

zrealizowano

zrealizowano

w trakcie
realizacji
w trakcie
realizacji
nieważna w
całości
rozstrz. nadz.
NP4131.1.100
5.2020 z
11.12.2020
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72. XXVIII/201/202 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu
0
4.11.2020

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości z
terenu Gminy Gierałtowice i zagospodarowania
tych odpadów

73. XXVIII/202/202 zmian w składzie komisji rewizyjnej
74.
75.
76.
77.
78.
79.

0
4.11.2020
XXVIII/203/202
0
4.11.2020
XXVIII/204/202
0
4.11.2020
XXVIII/205/202
0
4.11.2020
XXVIII/206/202
0
4.11.2020
XXVIII/207/202
0
4.11.2020
XXIX/208/2020
25.11.2020

80. XXIX/209/2020
25.11.2020

81. XXIX/210/2020
25.11.2020

82. XXIX/211/2020
25.11.2020

83. XXX/212/2020
16.12.2020

84. XXX/213/2020
16.12.2020

OŚGK nieważna w
całości
rozstrz. nadz.
NP4131.1.100
8.2020 z
11.12.2020
BRG zrealizowano

zmian w składzie komisji budżetu

BRG

zrealizowano

zmian w składzie komisji samorządu

BRG

zrealizowano

zmian w składzie k. górnictwa

BRG

zrealizowano

zmian w składzie komisji kultury

BRG

zrealizowano

zmian w składzie komisji rolnictwa

BRG

zrealizowano

zmiany uchwały Nr XVI/128/2019 Rady Gminy
SG
Gierałtowice z dnia 17 grudnia 2019 roku w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Gierałtowice
sprawie zmiany uchwały Nr XVI/129/2019 Rady SG
Gminy Gierałtowice z dnia 17 grudnia 2019 roku w
sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na 2020 rok
zmieniająca uchwałę̨ nr XXVIII/183/16 Rady
OŚGK
Gminy Gierałtowice z dnia 13 grudnia 2016 r. w
sprawie określenia zasad udzielenia z budżetu
gminy Gierałtowice dotacji celowej dla osób
fizycznych na dofinansowanie inwestycji służących
ochronie powietrza, polegających na wymianie
źródeł ciepła w budynkach lub lokalach
mieszkalnych położonych na terenie gminy
Gierałtowice, zmienioną Uchwałą nr XXXVI/241/17
Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29 sierpnia 2017
r.
w sprawie rodzajów dodatkowych usług
OŚGK
świadczonych przez gminę w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te
usługi
sprawie zmiany uchwały Nr XVI/129/2019 Rady SG
Gminy Gierałtowice z dnia 17 grudnia 2019 roku w
sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na 2020 rok
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie
SG
udziałów w formie wkładu pieniężnego do Pływalni
Wodnik Spółka z o.o. w Paniówkach
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zrealizowano

zrealizowano

w trakcie
realizacji

w trakcie
realizacji

zrealizowano

zrealizowano
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85. XXX/214/2020 w sprawie uznania petycji za niezasługującą na

BRG

zrealizowano

16.12.2020
uwzględnienie
XXX/215/2020
w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki
86.
16.12.2020
Publicznej w Gierałtowicach

87. XXX/216/2020
16.12.2020

88. XXX/217/2020
16.12.2020
89. XXX/218/2020
16.12.2020
90. XXX/219/2020
16.12.2020

dyrekt nieważna w
or
całości
GBP rozstrzygnięci
e nadzorcze
NPII.4131.1.6
3.202121.01.2
021
w sprawie przyjęcia „Założeń do planu
OŚGK w trakcie
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
realizacji
gazowe dla Gminy Gierałtowice”
w sprawie wyznaczenia obszaru i granic
OŚGK zrealizowano
aglomeracji Gierałtowice
WPF 2021-2024
SG
w trakcie
realizacji
BUDŻET 2021 r.
SG
w trakcie
realizacji
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12. Załącznik nr 2: Wskaźniki ekorozwoju dla gminy Gierałtowice
Lp. Wskaźnik

2019 r.

2020 r.

1.

Długość sieci wodociągowej

94,89

94,89

2.

Nieruchomości przyłączone do sieci wodociągowej

3 786

3 864

128,75
68,1

128,75
68,1

2 846

2 867

409,0

432,9

b.d.

b.d.

11 659

11 690

3.
4.
5.
6.
7.

Długość sieci kanalizacji [km]:
 kanalizacji sanitarnej
 kanalizacji deszczowej
Nieruchomości przyłączone do sieci kanalizacji
sanitarnej [szt.]
Odsetek ścieków oczyszczonych [tyś. m3/rok]
Zmiana jakości wód powierzchniowych
[% punktów pomiarowych poniżej stanu dobrego]
Liczba mieszkańców objętych zorganizowanym
systemem odbierania odpadów komunalnych

8.

Ilość zebranych odpadów komunalnych [Mg/rok]

6 405,929

7 842,074

9.

Ilość odpadów selektywnie zebranych [Mg/rok]

3 295,929

4 000,924

43

56

604,390

787,733

1 458,320

1 840,370

2

86

95

88

1

brak

0

0

0

0

153

157

0

5

C, C1, D2

b.d.

10.
11.
12.
13.

14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego
użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła
Ilość poddanych recyklingowi odpadów
opakowaniowych [Mg/rok]
Ilość zebranych od mieszkańców odpadów
biodegradowalnych [Mg/rok]
Poziom składowania odpadów ulegających
biodegradacji
Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego
użycia i odzysku innymi metodami innych niż
niebezpieczne odpadów budowlanych i
rozbiórkowych
Likwidacja „dzikich wysypisk” (tereny gminne)
Powierzchnia gruntów zdegradowanych poddanych
rekultywacji lub rewitalizacji [ha]
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć w zakresie
rekultywacji
Redukcja niskiej emisji – liczba zmodernizowanych
źródeł ogrzewania (liczba udzielonych dotacji)
Zrealizowane przedsięwzięcia termomodernizacyjne
w obiektach użyteczności publicznej
Wynik oceny stanu jakości powietrza (w strefie
śląskiej)

21.

Długość zmodernizowanych dróg [km]

0,78

0

22.

Zakłady przemysłowe emitujące hałas
przekraczający poziom dopuszczalny

brak

brak
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Lp. Wskaźnik

2019 r.

2020 r.

23.

Stwierdzone przekroczenia poziomów hałasu

brak

1

24.

Powierzchnia form ochrony przyrody [ha]

8,6

8,6

25.

Długość ścieżek dydaktycznych [km]

13,8

13,8

26.

Przebudowa drzewostanów [tak/nie]

tak

tak

27.

Liczba drzew i krzewów nasadzonych [szt.]

45

76

442,67

442,67

tak

tak

tak

tak

tak

tak

28.
29.
30.
31.

Zwiększenie lesistości gminy- powierzchnia lasów i
gruntów leśnych [ha]
Wdrożony system wczesnego ostrzegania
o zagrożeniach
Wzrost świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży
– edukacja ekologiczna w szkołach [tak/nie]
Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców
poprzez kampanie edukacyjno-informacyjne [tak/nie]
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13. Załącznik nr 3: szczegółowe dane dotyczące odpadów
Rodzaje i ilości odpadów komunalnych odebranych na terenie Gminy w latach
2019 – 2020

Kod
odpadu

Rodzaj odpadu

2019 r.

2020 r.

masa [Mg]

masa [Mg]

3 110,0000

3 841,150

97,7810

163,710

0,000

54,210

20 03 01

Niesegregowane odpady komunalne

15 01 01

Opakowania z papieru

20 01 01

Papier

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

166,8090

219,220

20 01 39

Tworzywa sztuczne

53,8200

165,680

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

1,3660

0,000

15 01 07

Opakowania ze szkła

333,3940

330,280

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

1 413,0600

1 776,950

20 02 03

Inne odpady nieulegające biodegradacji

0,0000

3,380

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

227,1300

293,130

20 01 23*

Urządzenia zawierające freony

0,4420

0,152

20 01 35*

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23
zawierające niebezpieczne składniki

3,5950

1,669

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20
01 35

10,0640

5,110

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy
z rozbiórek i remontów

264,0500

122,650

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego

21,0200

83,890

17 03 80

Odpadowa papa

0,0000

4,240

17 06 04

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17
06 01 i 17 06 03

0,0000

0,820

17 09 04

Zmieszane odpady z budowy, remontów i
demontażu inne niż wymienione w 17 09 01,
17 09 02 i 17 09 03

0,0000

13,020

5 417,4610

6 854,821

285,0700

224,620

5 702,5310

7 079,441

Suma bez odpadów budowlanych
Odpady budowlane
SUMA
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Rodzaje i ilości odpadów komunalnych zebranych w Punkcie Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych w latach 2019 – 2020

2019 r.

Kod
odpadu

15 01 10*
16 01 03
17 01 01

17 01 07
17 03 80
17 06 04
20 01 21*
20 01 23*
20 01 26*
20 01 27*
20 01 34
20 01 35*

20 01 36
20 02 01
20 03 07
15 01 01
20 01 01
15 01 02
20 01 39
15 01 07

2020 r.

Rodzaj odpadu
masa [Mg] masa [Mg]
Opakowania zawierające pozostałości substancji
niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np.
środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności
– bardzo toksyczne i toksyczne)
Zużyte opony
Odpady betonu oraz gruz betonowy
z rozbiórek i remontów
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego,
odpadowych materiałów ceramicznych
i elementów wyposażenia inne niż wymienione
w 17 01 06
Odpadowa papa
Materiały izolacyjne inne niż wymienione
w 17 06 01 i 17 06 03
Zużyte świetlówki
Urządzenia zawierające freony
Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze
i żywice zawierające substancje niebezpieczne
Baterie i akumulatory
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23
zawierające niebezpieczne składniki
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23
i 20 01 35
Odpady ulegające biodegradacji
Odpady wielkogabarytowe
Opakowania z papieru i tektury
Papier i tektura
Opakowania z tworzyw sztucznych
Tworzywa sztuczne
Opakowania ze szkła

4,0100

5,900

20,2800

22,820

250,5100

153,360

78,1300

162,520

38,1100

41,420

32,8800

22,660

0,0000
1,4930
0,3600

0,130
4,533
0,400

9,1100

6,480

0,0000

0,103

3,7060

4,666

4,7900

10,036

45,2600
213,8000

63,420
259,860
0,930
1,320
0,540
0,250
0,300

Odbierane
od sierpnia
2020 r.

Suma bez odpadów budowlanych

302,8090

379,688

Odpady budowlane

399,6300

381,960

SUMA

702,4390

761,648
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14. Załącznik nr 4: Wykaz obowiązujących miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego
Lp.

NAZWA DOKUMENTU

1

Zmiana nr 1 miejscowego
planu ogólnego
zagospodarowania
przestrzennego gminy
Gierałtowice w Gierałtowicach
Zmiana nr 2 miejscowego
planu ogólnego
zagospodarowania
przestrzennego gminy
Gierałtowice w Przyszowicach
Zmiana nr 3 miejscowego
planu ogólnego
zagospodarowania
przestrzennego gminy
Gierałtowice w Paniówkach
Zmiana nr 4 miejscowego
planu ogólnego
zagospodarowania
przestrzennego gminy
Gierałtowice w Chudowie
Zmiana nr 5 miejscowego
planu ogólnego
zagospodarowania
przestrzennego gminy
Gierałtowice w Paniówkach
Zmiana nr 6 miejscowego
planu ogólnego
zagospodarowania
przestrzennego gminy
Gierałtowice w Przyszowicach
Zmiana miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego gminy
Gierałtowice dla terenów
położonych w Przyszowicach
Zmiana miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego gminy
Gierałtowice dla terenów
położonych wzdłuż granic z
gminą Knurów

2

3

4

5

6

7

8

NR
UCHWAŁY

DATA
UCHWALEN
IA

DZIENNIK
URZĘDOWY

XLIV/226/ 16.06.1998r
98
.

Dz. Urz. Woj.
Kat. Nr 30 poz.
334 z dnia
09.10.1998r.

XLIV/228/9 16.06.1998r
8
.

Dz. Urz. Woj.
Kat. Nr 32 poz.
525 z dnia
30.10.1998r.

XLIV/229/9 16.06.1998r
8
.

Dz. Urz. Woj.
Kat. Nr 32 poz.
526 z dnia
30.10.1998r.

XLIV/230/9 16.06.1998r
8
.

Dz. Urz. Woj.
Kat. Nr 32 poz.
527 z dnia
30.10.1998r.

XLIV/231/9 16.06.1998
8
r.

Dz. Urz. Woj.
Kat. Nr 32 poz.
528 z dnia
30.10.1998r.

XLIV/232/9 16.06.1998
8
r.

Dz. Urz. Woj.
Kat. Nr 33 poz.
540 z dnia
19.11.1998r.

XLIV/235/9 16.06.1998
8
r.

Dz. Urz. Woj.
Kat. Nr 35 poz.
568 z dnia
30.11.1998r.

XLIV/234/9 16.06.1998
8
r.

Dz. Urz. Woj.
Kat. Nr 35 poz.
567 z dnia
30.11.1998r.
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9

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

Zmiana nr 8 miejscowego
planu ogólnego
zagospodarowania
przestrzennego gminy
Gierałtowice
Zmiana nr 10 miejscowego
planu ogólnego
zagospodarowania
przestrzennego gminy
Gierałtowice
Zmiana miejscowego planu
ogólnego zagospodarowania
przestrzennego gminy
Gierałtowice w rejonie ulicy
Gliwickiej i ulicy Zabrskiej w
Paniówkach
Zmiana miejscowego planu
ogólnego zagospodarowania
przestrzennego gminy
Gierałtowice w rejonie
skrzyżowania ulicy Gliwickiej i
ulicy Brzeg w Przyszowicach
Zmiana miejscowego planu
ogólnego zagospodarowania
przestrzennego gminy
Gierałtowice w rejonie ulicy
Gliwickiej w Paniówkach
Zmiana miejscowego planu
ogólnego zagospodarowania
przestrzennego gminy
Gierałtowice w rejonie ulicy
Gliwickiej w Paniówkach
Zmiana miejscowego planu
ogólnego zagospodarowania
przestrzennego gminy
Gierałtowice w rejonie ulicy
Gierałtowickiej w
Przyszowicach
Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru
zlokalizowanego w sołectwie
Przyszowice w rejonie ul.
Granicznej

XI/52/99

09.09.1999
r.

Dz. Urz. Woj.
Kat. Nr 33 poz.
540 z dnia
19.11.1998r.

XI/53/99

09.09.1999
r.

Dz. Urz. Woj.
Śl. Nr 51 poz.
1255 z dnia
25.11.1998r.

XXXVIII/19
6/2001

22.11.2001
r.

Dz. Urz. Woj.
Śl. Nr 100 poz.
3222 z dnia
07.12.2001r.

XXXVIII/19
7/2001

22.11.2001
r.

Dz. Urz. Woj.
Śl. Nr 100 poz.
3223 z dnia
07.12.2001r.

XXXVIII/19
8/2001
22.11.2001
r.
XXXVIII/19
9/2001

Dz. Urz. Woj.
Śl. Nr 100 poz.
3224 z dnia
07.12.2001r.

22.11.2001
r.

Dz. Urz. Woj.
Śl. Nr 100 poz.
3225 z dnia
07.12.2001r.

XXXVIII/20 22.11.2001
0/2001
r.

Dz. Urz. Woj.
Śl. Nr 100 poz.
3226 z dnia
07.12.2001r.

XIII/98/11
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27.10.2011 Dz. Urz. Woj. Śl.
r.
Nr 323
poz. 5633 z
dnia
21.12.2011r.

79

1
7

1
8

Zmiana miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego gminy
Gierałtowice dla terenu
położonego w Przyszowicach
przy ul. Brzeg
Zmiana miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego gminy
Gierałtowice dla terenu
położonego w Paniówkach
przy ul. Powstańców Śl.

XIV/109/11 29.11.2011 Dz. Urz. Woj. Śl.
r.
poz. 1431 z
dnia
30.03.2012r.
XVII/143/1
2
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28.02.2012 Dz. Urz. Woj. Śl.
r.
poz. 129 z dnia
12.01.2012r.
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15. Załącznik nr 5: Stawki podatków lokalnych w 2020 r.
w gminach Powiatu Gliwickiego
przedmiot
opodatkowania

Gmina
Gierałto
wice

Grunty
związane z
prowadzeniem
działalności
gospodarczej,
bez względu na
sposób
zakwalifikowani
a w ewidencji
gruntów i
budynków

0,89
[zł/m2]

Grunty pod
jeziorami, zajęte
na zbiorniki
wodne
retencyjne lub
elektrowni
wodnych

4,54
[zł/ha]

Grunty
pozostałe, w
tym zajęte na
prowadzenie
odpłatnej
statutowej
działalności
pożytku
publicznego
przez
organizacje
pożytku
publicznego

0,44
[zł/m2]

Miasto
Knu
rów

Gmin
Miast
Gmin Miasto i
a
oi
a
Miasto
Gmina Gmin
Pilch
Pyskowice Rudzi Sośnic a To
o
owice
niec
wice
szek

Gmina
Wielo
wieś

0,88
[zł/m2],
ale
dodatko
we
stawki 0,90
0,91
2
2
dla
[zł/m 0,95 [zł/m ] [zł/m2
różnych
]
]
działaln
ości
max
0,95
[zł/m2]

0,93
[zł/m2]

0,92
[zł/m2]

0,92
[zł/m2]

4,80
[zł/ha]

4,60
4,67
[zł/ha 4,80 [zł/ha]
[zł/ha]
]

4,71
[zł/ha]

4,69
[zł/ha]

4,80
[zł/ha]

0,44
[zł/m2]

0,50
[zł/m2],
przy czym
zajęte na
działalność
0,46
0,41
w zakresie
[zł/m2
[zł/m2
bezpieczeń
]
]
stwa i
porządku
publiczneg
o 0,36
[zł/m2]

0,49
[zł/m2]

0,48
[zł/m2],
ale drogi
0,43
dojazdo
2
[zł/m ]
we do
pól 0,07
[zł/m2]
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Grunty
niezabudowane
objęte obszarem
rewitalizacji i
położone na
terenach, dla
których
miejscowy plan
zagospodarowa
nia
przestrzennego
przewiduje
przeznaczenie
pod zabudowę
mieszkaniową,
usługową albo
zabudowę o
przeznaczeniu
mieszanym,
jeżeli od dnia
wejścia wżycie
tego planu w
odniesieniu do
tych gruntów
upłynął okres 4
lat, a w tym
czasie nie
zakończono
budowy.

0,01
[zł/m2]

3,15
[zł/m2]

3,04
3,15
[zł/m2 3,15 [zł/m2] [zł/m2
]
]

3,09
[zł/m2]

3,08
[zł/m2]

3,00
[zł/m2]

Budynki
mieszkalne

0,74
[zł/m2]

0,74
[zł/m2]

0,74
0,78
[zł/m2 0,81 [zł/m2] [zł/m2
]
]

0,79
[zł/m2]

0,78
[zł/m2]

0,79
[zł/m2]

23,47
[zł/m2],
przy
czym
23,34 dział.
22,43
[zł/m2 sportow
[zł/m2]
]
orekreac
yjna
15,00
[zł/m2]

20,50
[zł/m2]

Budynki
związane z
prowadzeniem
działalności
gospodarczej
oraz budynki
mieszkalne lub
ich części zajęte
na prowadzenie
działalności
gospodarczej

22,16
[zł/m2]

23,18
[zł/m2],
ale
dodatko
we
stawki
dla
22,98
różnych [zł/m2
działaln
]
ości
max
23,51
[zł/m2],
min 5,22
[zł/m2]

23,90
[zł/m2]
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Budynki zajęte
na prowadzenie
działalności
gospodarczej w
zakresie obrotu
kwalifikowanym
materiałem
siewnym

10,59
[zł/m2]

10,80
[zł/m2]

10,79
[zł/m2
]

11,18
[zł/m2
]

10,98
[zł/m2]

10,95
[zł/m2]

11,18
[zł/m2]

Budynki
związane z
udzielaniem
świadczeń
zdrowotnych w
rozumieniu
przepisów o
działalności
leczniczej,
zajęte przez
podmioty
udzielające tych
świadczeń

4,61
[zł/m2]

4,70
[zł/m2]

4,65
4,80
[zł/m2 4,87 [zł/m2] [zł/m2
]
]

2,50
[zł/m2]

4,77
[zł/m2]

4,87
[zł/m2]

8,05
[zł/m2],
przy czym
zajęte na
działalność
7,70
7,15
w zakresie
[zł/m2
[zł/m2
bezpieczeń
]
]
stwa i
porządku
publiczneg
o 4,01
[zł/m2]

7,90
[zł/m2]

5,10
[zł/m2],
przy
czym
garaże
7,34
7,65
2
[zł/m ] [zł/m2], a
garaże w
bud.
mieszk.
0,81
[zł/m2]

11,18
[zł/m2]

Budynki
pozostałe, w
tym zajęte na
prowadzenie
odpłatnej
statutowej
działalności
pożytku
publicznego
przez
organizacje
pożytku
publicznego

7,53
[zł/m2]

7,50
[zł/m2]

Budowle
związanych ze
zbiorowym
zaopatrzeniem
w wodę lub
zbiorowym
odprowadzanie
m ścieków

0,5%

0,01%

-

-

-

-

0,5%

0,2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

Budowle
pozostałe
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