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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA 

LESZKA ŻOGAŁY 

W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM 

 

Sprawozdanie składane jest Radzie Gminy Gierałtowice. Obejmuje główne sfery 

działalności wójta Leszka Żogała, w okresie od 23 sierpnia do 1 października.  

 

Realizacja zadań inwestycyjnych 

1. Adaptacja pomieszczeń OSP Paniówki na potrzeby przedszkola  

 Na wskazanym zadaniu zakończono wykonywanie robót budowlanych. Dokonano 

komisyjnego odbioru technicznego.  
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Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego odbioru dokonała Państwowa 

Straż Pożarna w Gliwicach oraz Sanepid w Gliwicach. Po zakończeniu odbiorów przez 

wskazane instytucje złożono dokumenty w PINB w Gliwicach w celu uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie. W najbliższych dniach odbędzie się odbiór inwestycji przez PINB w Gliwicach. 

 

2.  Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chudowie 

przy ul. Szkolnej 52 z eliminacją niskiej emisji oraz zastosowaniem odnawialnych źródeł 

energii    

  Przedmiotem zamówienia jest: Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Chudowie przy ul. Szkolnej 52 z eliminacją niskiej emisji oraz 

zastosowaniem odnawialnych źródeł energii, obejmująca swoim zakresem między innymi: 

a. docieplenie ścian budynku w metodzie lekkiej-mokrej z wykończeniem tynkiem 

silikonowo-silikatowym (budynek „starej” i „nowej”  szkoły, oraz cokół sali 

gimnastycznej),   

b. izolację ścian fundamentowych (budynek „starej” i „nowej” szkoły, sala 

gimnastyczna), 

c. docieplenie stropodachów budynku wraz z pokryciem z papy termozgrzewalnej 

(budynek „nowej” szkoły oraz budynek sali gimnastycznej), 

d. docieplenie stropu nad pierwszym piętrem (budynek „starej” szkoły), 

e. wykucia oraz poszerzenia otworów okiennych oraz drzwiowych wraz z ułożeniem 

nadproży prefabrykowanych w ścianach zewnętrznych budynku, 

f. wymianę stolarki, ślusarki okiennej i drzwiowej (budynek „starej” i „nowej” szkoły, 

budynek sali gimnastycznej) oraz montaż nawiewników podokiennych, 

g. wymianę obróbek blacharskich i parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, 

h. demontaż istniejących zadaszeń, balustrad, likwidację istniejących naświetli 

piwnicznych, zejść do piwnicy wraz z murami oporowymi,  

i. budowę nowych zejść do piwnicy wraz z ich odwodnieniem, 

j. rozbiórkę oraz odtworzenie istniejących nawierzchni zielonych, z kostki betonowej i 

opasek żwirowych usytuowanych przy cokołach budynku (budynek „starej” i „nowej”  

szkoły, budynek sali gimnastycznej), 

k. przebudowę istniejących kotłowni (węglowej oraz zasilanej na gaz płynny) na jedną 
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wspólną kotłownię zasilaną gazem ziemnym o łącznej mocy 180 kW, 

l. budowę węzła cieplnego, 

m. budowę  instalacji c.o. pomiędzy kotłownią gazową a nowym węzłem cieplnym, 

n. wykonanie instalacji elektrycznych związanych z kotłownią gazową, węzłem 

cieplnym oraz przeniesieniem zestawu pomiarowego energii elektrycznej, 

o. wymianę instalacji odgromowej i uziemiającej (budynek „starej” i „nowej” szkoły, 

budynek sali gimnastycznej) 

p. budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 18 kWp (budynek „nowej” szkoły) wraz  

z uruchomieniem instalacji oraz uruchomieniem systemu pomiaru wyprodukowanej 

energii (licznik dwukierunkowy). 

 

 

Zakończono  prace związane z wykonaniem stolarki okiennej. 
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Aktualnie na placu budowy trwają prace związane z ułożeniem termoizolacji na ścianach ze 

styropianu oraz prace związane z termoizolacją dachu. 
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Uruchomiona została nowa kotłownia gazowa. 
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3. Przebudowa odcinka ulicy Dworskiej w Paniówkach 

Zadanie obejmowało wykonanie wyniesionej tarczy włączenia ul. Ogrodowej do ul. 

Dworskiej w Paniówkach. Tarcza została wykonana z kostki betonowej w kolorze czerwonym. 

Zabudowane zostały poręcze ochronne oraz wykonano stosowne oznakowanie poziome i 

pionowe. Zabudowa tarczy spowoduje fizyczne wymuszenie ograniczenia prędkości 

pojazdów, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa. 

 

Zadanie zostało zrealizowane i terminowo zakończone.  

Wykonawca zadania: 

PUH DOMAX Arkadiusz Mika  42-283 Boronów ul. Grabińska 8 

Wartość zadania: 176 300,00 zł  
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4. Rozbudowa ulicy Polnej i Krótkiej w Przyszowicach. 

Rozpoczęła się realizacja zadania „Rozbudowa ulicy Polnej i Krótkiej w Przyszowicach”.  
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Zadanie obejmuje przebudowę konstrukcji drogi ulicy Polnej na odcinku od przejazdu 

kolejowego do ul. Krótkiej o długości 877 mb, budowę kanalizacji deszczowej oraz budowę 

chodnika. Droga o nawierzchni z betonu asfaltowego szerokości 5,5 m obramowana 

krawężnikiem, chodnik o szerokości 2,0 m o nawierzchni z kostki betonowej. Wykonano 

sfrezowanie istniejącej nawierzchni na całym odcinku i obecnie trwają roboty związane z 

budową kanalizacji deszczowej na odcinku od kolektora fi 800 (odbiornik wód deszczowych) 

w kierunku ul. Krótkiej. Na realizację zadania pozyskano dofinasowanie z Rządowego 

Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1 477 992,00 zł.  

 

Wartość robót budowlanych: 3 045 061,16 zł 

Termin zakończenia zadania marzec 2022r.  

Wykonawca:  

EUROVIA POLSKA S.A. 

ul. Irysowa 1  Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce  
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5. Plac zabaw Chudów  

20.09.2021r. odbył się odbiór końcowy zadania. Plac zabaw nie został odebrany. 

Wykonawca otrzymał pismo wzywające do usunięcia wad i usterek w terminie 2 tygodni. 

Termin upływa w bieżącym tygodniu. Radni zostaną poinformowani o przebiegu 

postępowania. 

Inne zadania 

W trakcie realizacji jest zadanie „Modernizacja systemu ogrzewania budynku GBP w 

Gierałtowicach”, którego wartość to 184 478,02 zł. 

Również w trakcie realizacji jest zadanie „Rozbudowa placu zabaw w Przyszowicach”. 

Wartość tego zadania to 228 679,14 zł. 

W trakcie przygotowywania procedury przetargowej są zadania „Zagospodarowanie 

terenu przy boisku LKS i OSP Przyszowice”, które  realizowane w ramach funduszu 

sołeckiego. Zimowe utrzymanie dróg, placów, chodników przy obiektach gminnych i 

przystanków w gminie Gierałtowice w sezonie 2021/2022. Świadczenie usług pocztowych 

w obrocie krajowym i zagranicznym w 2021r. Trwają również prace związane z procedurą 

przetargową na budowę przedszkola w Chudowie oraz związane z projektowaniem 

budynków remiz w Paniówkach i Gierałtowicach. 

Procedura związana z budową przedszkola w Chudowie związana jest z trwającym 

naborem wniosków na dofinansowanie inwestycji samorządowych. Gmina złożyła wniosek 

do Banku Gospodarstwa Krajowego. Możliwe dofinansowanie to 85%. Dofinansowanie do 

dotyczy zadań rozpoczętych. Za rozpoczęcie uważa się również ogłoszenie przetargu. 

Obecnie nie ma żadnych oficjalnych informacji o terminie ogłoszenia wyników naboru 

wniosków. Wyniki te jednak spodziewane są w niedługim czasie. 

Dla porządku informuję, że w tym naborze można było złożyć trzy wnioski. Gmina złożyła, 

poza wnioskiem na budowę w Chudowie, wniosek o wymianę wodociągów w prawie całej 

gminie, oczywiście, tam, gdzie jest to konieczne. Wartość wniosku to ok. 50 mln zł. Złożony 

został też wniosek na budowę chodników w Gierałtowicach, ul. Powstańców Śląskich i 

Paniówkach, na ul. A. Swobody, na kwotę 5 mln złotych. 
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Gminne dotacje do wymiany pieców 

Umowy na podstawie wniosków przeniesionych z roku 2020 r. 

liczba umów – 21 

Umowy rozliczone – 8 

liczba rezygnacji po wygenerowaniu umów – 1  

liczba rezygnacji przed wygenerowaniem umów – 1  

 

Lista podstawowa 2021 r. 

liczba wygenerowanych umów – 268 

liczba rozliczonych wniosków - 51 

liczba rezygnacji po wygenerowaniu umów – 4 

liczba przeniesień na przyszły rok po wygenerowaniu umów – 4  

liczba rezygnacji przed wygenerowaniem umów – 6  

liczba przeniesień przed wygenerowaniem umów – 28  

 

Lista rezerwowa 2021 r. 

liczba wygenerowanych umów – 35 

liczba rezygnacji przed wygenerowaniem umów – 1   

liczba przeniesień na przyszły rok przed wygenerowaniem umów – 6  

 

Ponadto w bieżącym roku, poza PONE w ramach tzw. „zwykłych” dotacji z budżetu (2 lub 

2,5 tys. zł): 

wypłacono 22 dotacje z roku ubiegłego 
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wpłynęło (na dzisiaj dzień dzisiejszy) 28 kolejnych wniosków. 

 

Z powyższego zestawienia wynika, że bardzo rzadko dotacje nie są udzielane po 

zaakceptowaniu wniosku. Zazwyczaj dzieje się tak z powodu sytuacji losowych. Częstszą 

sytuacją jest przenoszenie dotacji. Dzieje się tak najczęściej z przyczyn niezależnych od 

beneficjenta i urzędu, np. zmieniony zostaje termin podłączenia nieruchomości do sieci 

gazowej. Dotacje gminne mogą być łączone z innymi dofinansowaniami na wymianę pieców. 

 

Opieka nad zwierzętami bezdomnymi 

Gmina ustawowo zobowiązana jest do podejmowania działań związanych ze zwierzętami 

bezdomnymi. Działania te są zlecane wyspecjalizowanym organizacją,  takie jak schroniska 

dla zwierząt, czy gabinety weterynaryjne. Łączny koszt, od początku roku to obecnie ponad 

42 tysiące złotych. W tym ponad połowa to koszty realizowania opieki przez schronisko dla 

zwierząt. Ponad 6 tysięcy złotych to koszty, od początku roku, opieki na zwierzętami 

wolnożyjącymi. Ponad 10 tysięcy to koszty koniecznych zabiegów weterynaryjnych, 

zlecanych przez gminę, do których jesteśmy zobligowani przez obowiązujące przepisy 

prawa.  

Energia 

Gmina Gierałtowice uczestniczy w grupie zakupowej energii elektrycznej, utworzonej przez 

Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię. W ramach tej grupy został przeprowadzony przez 

GZM przetarg na zakup energii elektrycznej. Średnia podwyżka ceny sprzedaży prądu to 

ponad 60%. Podwyżki będą obowiązywały od nowego roku. Biorąc pod uwagę fakt, że na 

ukończeniu jest dokumentacja związana z modernizacją oświetlenia ulicznego, rozpoczęta 

została procedura przełączenia oświetlenia, żeby działało ciągle, bez przerwy w godzinach 

0.00-4.00. Z uwagi na stan sieci i urządzeń sterujących proces ten będzie rozłożony na 

kolejne tygodnie. Po trzymaniu dokumentacji związanej z modernizacją sieci oświetleniowej 

od właściciela sieci, podjęte zostaną niezwłocznie działania związane z modernizacja 

oświetlenia ulicznego. Sieć oświetleniowa to ponad 1400 punktów oświetleniowych, z czego 

własnością gminy jest mniej niż 10% punktów. Reszta, czyli znakomita większość, jest w gestii 

właściwej spółki Tauronu. Również ten podmiot przeprowadzał audyt oświetlenia gminy. 
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Dzięki tym działaniom koszty energii w naszej gminie zostaną zredukowane. Łatwiejsze 

będzie również sterowanie siecią. No i najważniejsze, sieć będzie mniej awaryjna i lepiej 

będzie dostosowana do potrzeb. Bardzo często otrzymujemy sygnały,  że lampy świecą za 

wcześnie, albo za szybko się wyłączają. Właśnie to chcemy wyeliminować. Ponownie trzeba 

jednak podkreślić, że sieć w ponad 90% nie jest własnością gminy, więc proces modernizacji 

niestety się wydłuża, ponieważ działania odbywają się na majątku obcym. Wymaga to 

licznych uzgodnień i stosowania właściwych procedur. 

Do powyższych informacji o prądzie dochodzi podwyżka gazu, o ok. 12% w tym roku i 

planowane są kolejne w nadchodzących miesiącach. Będzie to bardzo mocno oddziaływało 

na koszty funkcjonowania gminy. Trzeba pamiętać, że nie mówimy tu tylko o Urzędzie, 

oświetleniu ulic, szkołach, ale również o basenie, oraz Przedsiębiorstwie Gospodarki 

Komunalnej. Szczególnie narażona na te podwyżki jest sieć kanalizacyjna oraz oczyszczalnia 

ścieków, gdzie kluczową rolę odgrywają pompy elektryczne. O ile w przypadku oczyszczalni 

taki model jest zrozumiały, to kanalizacja tzw. ciśnieniowa, wymuszona jest m.in. szkodami 

górniczymi na naszym terenie.  

 

Odpady komunalne 

Liczba odpadów wpływa wprost na cenę, jaką płacimy za wywóz i zagospodarowanie 

śmieci.  

Poniższy wykres przedstawia ilości odpadów, z rozbiciem na miesiące, frakcje odpadów 

niezmieszanych. 
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Na dzień pisania raportu nie ma jeszcze wyników za wrzesień. Daje się jednak zauważyć, 

że liczba odpadów zmieszanych nieznacznie spadła, o prawie 200 ton, na koniec sierpnia. 

Wydaje się, że jest to dobry prognostyk na przyszłość.  

Kolejny wykres przedstawia liczbę odpadów tzw. zielonych. 

 

Zmieniony system zbiórki odpadów, z worków, na kubły, nie wpłynął istotnie na liczbę 

odpadów bio. Liczba odpadów w tej frakcji istotnie wzrosła, jest to prawie 300 ton więcej, 

niż na koniec sierpnia ubiegłego roku. Niewątpliwie jest to jedno z kluczowych zagadnień do 

przeanalizowania w przygotowaniach do kolejnego przetargu na odbiór i 

zagospodarowanie odpadów komunalnych.  

Warto też zwrócić uwagę na sytuację w okolicznych gminach. Na sesji Rady Miasta w 

Knurowie niedawno ogłoszono, że koszt śmieci to 38 zł na mieszkańca. Mieszkańcy nadal 

płacą stawkę 24 złote, natomiast brakująca część jest pokrywana bezpośrednio z budżetu 

miasta. Co oczywiste, kosztem innych wydatków. Również w innych gminach naszego powiatu 

cena oscyluje w okolicach ok 34-35 złotych.  

Zmiana regulacji ustawowych, która odbyła się w ostatnim czasie, powoduję, że gminy mogą 

część środków „dokładać” do systemu zbierania odpadów komunalnych. Dzieje się to jednak 

zawsze kosztem innych wydatków budżetowych. Umożliwienie dopłat nie poprawi w żaden 

sposób jakości systemu zbierania odpadów w Polsce. Może tylko „zakryć” jego wady 

poprzez przerzucenie części jego kosztów na  budżet gminy. Mieszkańcy nie odczują tego 

bezpośrednio, ale w dłuższej perspektywie będzie to negatywnie odbijało się na 
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mieszkańcach, ponieważ gmina, mając ograniczone środki finansowe, nie będzie realizować 

na odpowiednim poziomie zadań, do których została powołana. 

Otoczenie prawne gminy 

W ostatnim czasie sporo pojawia się informacji o planowanych zmianach w przepisach 

prawa, zwłaszcza podatkowego. Zmiany te będą miały istotne znaczenie dla 

funkcjonowania gminy. Według wstępnych analiz mogą one skutkować zmniejszeniem 

dochodów gminy. Od początku kadencji szczególną uwagę zwracałem na koszty 

funkcjonowania gminy. Wszystkie działania, racjonalizujące wydatki, doprowadziły do 

sytuacji, że pomimo realnego spadku dochodów, wywołanych głównie przez zmiany prawa, 

gmina funkcjonuje. Co więcej rozszerza swoje działania. To od tej kadencji rozpoczęły się 

inwestycje w wodociągi. Również do Spółki Wodnej przekazywana jest dotacja na 

utrzymanie rowów, której wcześniej nie było. Rodzicom dzieci do lat 3 przyznawana jest 

dotacja żłobkowa. Podniesione zostały stypendia za wyniki w nauce. Ustanowione zostały 

stypendia sportowe. To tylko niektóre przykłady działań, których wcześniej nie było.  

Wszędzie tam, gdzie działania były zależne tylko od nas, koszty funkcjonowania gminy 

spadły, czego najlepszym przykładem jest Urząd Gminy, gdzie wydatki rok do roku spadły 

o ok. 1 mln złotych. Nasze wodociągi nie podniosły taryfy na wodę i ścieki, a w skali kraju 

96 % gmin wnioskowało o podniesienie cen wody i ścieków. Obecnie, w wyniku skokowego 

wzrostu cen energii, konieczne będzie jednak przeszacowanie taryfy, szczególnie w zakresie 

ścieków. Podobna sytuacja dotyczy naszego basenu, gdzie koszty energii  odgrywają 

niebagatelną rolę. 

Nadchodzący czas będzie okresem wyzwań, do których przez ostatnie dwa i pół roku 

staraliśmy się przygotowywać. Podwyżki cen nośników energii, inflacja, wahania na rynku 

budowlanym, wzrost kosztów pracy. Te i wiele innych czynników będzie nam utrudniać 

działanie, ale zrobiliśmy naprawdę bardzo dużo, żeby się przygotować. To, co zależało do 

gminy, jest zrobione, lub w trakcie przygotowywania, na czas pełen wyzwań. 
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Statystyka gminna 

   Ilość urodzeń i zgonów w okresie  01.01.2021- 30.09.2021 

 

Sołectwa 

 

 

Urodzenia 

 

 

Zgony 

 

 

Gierałtowice 

 

 

18 

 

60 

 

Przyszowice 

 

 

12 

 

43 

 

Paniówki 

 

 

30 

 

25 

 

Chudów 

 

 

18 

 

19 

 

Razem 

 

78 

 

147 

 

Na podstawie danych z trzech kwartałów można założyć, że liczba urodzin na koniec roku 

będzie ok 100 – 105. Natomiast liczba zgonów to aż 190 – 200. Liczby te odbiegają od 

średnich wieloletnich. Na ich podstawie trudno wyciągać jakieś daleko idące wnioski. 

Wpisują się one jednak niestety w prognozy demograficzne. 

Wójt Gminy 

Leszek Żogała 

Gierałtowice 04.10.2021 
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