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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 dnia 2 października do 24 października br.  

 

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 

1. Adaptacja pomieszczeń OSP Paniówki na potrzeby przedszkola. 

Zadanie zostało zakończone! 04.10.2021r. nowy segment przedszkola uzyskał pozwolenie 

na użytkowanie i przedszkolaki już korzystają z nowych sal! 

1) Adaptacja wraz z rozbudową dotyczyła 509m2. 

2) Przedszkole zyskało dwa nowe oddziały przedszkolne z pełnym węzłem sanitarnym 

oraz salę terapeutyczną (143m2).  

3) Czas trwania prac budowlanych: 30.07.2020 r. – 06.09.2021r. 

4) Wykonawca robót budowlanych: P.P.U.H. HYDROBUD Sp. z o.o.  41-506 Chorzów 

ul. Inwalidzka 18. 

5) Koszt realizacji robót budowlanych: 2 143 100,77 zł brutto. 

6) Zadanie było dofinansowane z środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 

wysokości 1 118 631,00 zł brutto. 
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2. Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chudowie 

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

źródeł energii.  

1) Termin realizacji zadania: 01.04.2021r. – 15.11.2021r. 

2) Wykonawca robót budowlanych: Zakład Remontowo-Budowlany „PLAST-BUD” 

Mariusz Dawidowski  44-119 Gliwice ul. Wiślana 17/4. 

3) Koszt realizacji robót budowlanych: 2 195 550,00 zł brutto. 

4) Zadanie jest dofinansowane z RPO WSL 2014-2020  Europejski Fundusz Rozwoju 

Regionalnego w wysokości: 1 032 338,60 zł brutto. 

5) Zadanie obejmuje budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 18 kWp (budynek 

„nowej” szkoły) wraz  z uruchomieniem instalacji oraz uruchomieniem systemu pomiaru 

wyprodukowanej energii (licznik dwukierunkowy).  

6) W ramach zadania dokonano między innymi likwidacji kotłowni węglowej oraz 

kotłowni na gaz płynny a w ich miejsce wykonano kotłownię gazową zasilaną gazem 

ziemnym o łącznej mocy 180kW. 
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3. Rozbudowa ulicy Polnej i Krótkiej w Przyszowicach. 

1) Trwa realizacja zadania. 

2) Termin zakończenia zadania: marzec 2022r.  

3) Wykonawca: EUROVIA POLSKA S.A., ul. Irysowa 1  Bielany Wrocławskie, 55-040 

Kobierzyce 

4) Wartość robót budowlanych: 3 045 061,16 zł 

5) Na realizację zadania pozyskano dofinasowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju 

Dróg w wysokości 1 477 992,00 zł. 

6) 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. 

7) Wykonano sfrezowanie istniejącej nawierzchni na całym odcinku, wykonano odcinek 

kanalizacji deszczowej na odcinku od kolektora fi 800mm do ul. Krótkiej. 

8) Obecnie trwają roboty związane z budową kanalizacji deszczowej na odcinku od 

kolektora fi 800 (odbiornik wód deszczowych) w kierunku przejazdu kolejowego 

oraz roboty drogowe w zakresie konstrukcji 
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4. Modernizacja systemu ogrzewania budynku GBP w Gierałtowicach 

1) Wykonawca robót budowlanych: Firma Produkcyjno-Usługowo Handlowa MABAPA 

Piotr Chudoba 44-151 Gliwice, Ul. Daszyńskiego 427 

2) Wartość zadania: 184 478,02 zł 

3) Zadanie obejmuje swoim zakresem między innymi: 

a) budowę instalacji gazowej od przyłącza gazu do kotła gazowego, wraz z 

aktywnym system bezpieczeństwa instalacji gazowej, 

b) wymianę kotła centralnego ogrzewania z węglowego na gazowy z zamkniętą 

komorą spalania o mocy cieplnej 26 kW, 

c) wykonanie instalacji odprowadzenia spalin i wentylacji, 

d) wymianę instalacji centralnego ogrzewania z wymianą grzejników, 

e) remont łazienki na parterze budynku wraz z wymianą instalacji i armatury, 

f) przebudowę zasilania hydrantu p-poż., 

g) wymianę drzwi w pomieszczeniu kotłowni i naprawę balustrady przy zejściu 

do kotłowni, 

h) malowanie obiektu po zakończeniu prac instalacyjnych, 

4) Równocześnie na terenie obiektu trwają prace związane  z usuwaniem skutków szkód 

górniczych. Roboty te są wykonywane przez Wykonawcę   wybranego przez JSW 

S.A. KWK Knurów – Szczygłowice w Knurowie zgodnie z zawartą ugodą o 

naprawienie szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego. 

5) W związku z pracami Biblioteka w Gierałtowicach będzie nieczynna na czas trwania 

remontu. Pozostałe filie pracują normlanie. 
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Rozbudowa placu zabaw w Przyszowicach 

W dniu 07.09.2021r. zawarto umowę z Wykonawcą 

Wykonawca robót budowlanych: PPE Poland sp. z o.o., 41-600 Świętochłowice, Ul. 

Metalowców 3A, 

Wartość zadania: 228 679,14 zł  

 

Zadanie obejmuje swoim zakresem między innymi:  

a) montaż elementów placu zabaw takich jak: zjazd linowy, piramida linowa, 

huśtawka podwójna z „Bocianim gniazdem”, huśtawka ważka podwójna, 

karuzela tarczowa z siedzeniami, bujak, zestaw sprawnościowy.  

b) instalację obiektów małej architektury (ławki, kosze) ,  

c) wykonanie nawierzchni bezpiecznych pod urządzeniami  

d)  wykonanie dojść w postaci nawierzchni wodoprzepuszczalnej i wykonanie 

drenażu 
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Park Joanny w Paniówkach 

Przeprowadzone zostały również inwestycje w Parku Joanny w Paniówkach (Fundusz Sołecki). 

Powstała altana oraz kolejne utwardzone powierzchnie, zgodnie z wcześniej przyjętym 

projektem. 
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6. Budowa placu zabaw w Chudowie. 

Odbyły się spotkania z wykonawcą. O aktualnej sytuacji poinformowani są radni z sołectwa 

Chudów, sołtys oraz rada sołecka. Trwa analiza prawna. W trakcie odbiorów pojawiły się 

zastrzeżenia związane z jakością zainstalowanych urządzeń. Cześć zastrzeżeń jest możliwa 

do usunięcia. Inne mogą być niejako zabezpieczone np. poprzez wydłużenie gwarancji lub 

obniżenie ceny. Po zakończeniu ustalania stanu faktycznego i prawnego poinformuję o 

wnioskach końcowych oraz o podjętych działaniach. 
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INFORMACJA O  POSTĘPOWANIACH PRZETARGOWYCH: 

Nazwa zadania Rozpoczęcie -

ogłoszenie 

Data zawarcia umowy, 

lub inne  

Wartość 

Modernizacja systemu 

ogrzewania budynku GBP 

w Gierałtowicach 

 

01.07.2021r. W dniu 01.08.2021r. 

zawarto umowę z Wykonawcą:  

Firma Produkcyjno-Usługowo 

Handlowa MABAPA Piotr 

Chudoba 44-151 Gliwice 

Ul. Daszyńskiego 427 

 

Zadanie w trakcie realizacji 

184 478,02 zł 

Rozbudowa placu zabaw 

w Przyszowicach 

11.08.2021r. W dniu 07.09.2021r. 

zawarto umowę z Wykonawcą:  

PPE Poland sp. z o.o. 

41-600 Świętochłowice 

Ul. Metalowców 3A 

 

Zadanie w trakcie realizacji 

228 679,14 zł 

Zagospodarowanie 

terenu placu targowego 

w Gierałtowicach  na 

miejsce rekreacji dla 

mieszkańców. 

 

Zadanie realizowane w 

ramach funduszu 

sołeckiego 

 

16.09.2021r. W dniu 22.10.2021r. 

zawarto umowę z Wykonawcą 

PPE POLAND Sp. z o.o.,  

41-600 Świętochłowice, ul. 

Metalowców 3A 

58 000,00 zł. 

Zagospodarowanie 

terenu przy boisku LKS i 

OSP Przyszowice 

 

Zadanie realizowane w 

ramach funduszu 

sołeckiego 

 

07.10.2021r. Otwarcie ofert : 

22.10.2021r. 

 

Wpłynęły 2 oferty: 

1/   37 945,50   zł. 

2/   32 187,75  zł. 

 

 W trakcie badania ofert 
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Zimowe utrzymanie dróg, 

placów , chodników przy 

obiektach gminnych i 

przystanków w Gminie 

Gierałtowice w sezonie 

2021/2022 

 

14.10.2021r. Otwarcie ofert: 

25.10.2021r. 
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GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Tradycyjnie już informuję o przebiegu umowy na wywóz odpadów komunalnych z gminy. 

Kilka poniższych wykresów przedstawia obecną sytuację. 

 

Wykres przedstawia ilość odpadów zmieszanych, w poszczególnych miesiącach, w latach 

2018 – 2021. Po skokowym wzroście ilości odpadów w roku 2020, sytuacja ustabilizowała 

się, jednak na wysokim poziomie. 

 

 

Kolejny wykres przedstawia ilość sumaryczną odpadów za pierwsze dziewięć miesięcy w 

latach 2018-2021. Na podstawie danych z lat 2018-2020 przyjęto szacunkową ilość 
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odpadów zmieszanych, jakie „wyprodukujemy” w bieżącym roku. Dobrą informacją jest, że 

może to być ok 300 ton mniej, niż w roku ubiegłym. Wynikać to może z wielu przyczyn. Do 

głównych należy zaliczyć poprawę segregowania odpadów. Niewątpliwe też istotnym 

czynnikiem jest gminny program dotacji do wymiany pieców, który nie obejmuje obecnie 

dotacji do pieców węglowych. Skutkuje to zmniejszeniem ilości popiołu, jaki jest dostarczany 

do systemu odbioru odpadów. 

 

Jeżeli w zakresie frakcji odpadów zmieszanych widać powolny, ale jednak spadek, to nie 

można tego samego powiedzieć o odpadach „zielonych”. Tych przybyło w tym roku. Jak 

wiadomo, tutaj bardzo ważnym czynnikiem jest pogoda. Wyraźnie widać związek pogody 

i ilości tych odpadów na wykresie powyżej. 
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Również sumaryczne ilości odpadów zielonych wyraźnie pokazują tegoroczny wzrost. Łącznie 

szacowany wzrost w tym roku może wynieść nawet ponad 400 ton. Kluczowe będą tu wyniki 

z października tego roku. Miesiące listopad i grudzień, na bazie wyników historycznych, 

charakteryzują się znacznym spadkiem ilości odpadów „zielonych”, co wynika oczywiście w 

głównej mierze z pogody.  

W tym roku gmina rozdała mieszkańcom prawie 100 kompostowników. Szacunkowo jeden 

kompostownik to przynajmniej ok 1 tony mniej odpadów w systemie.  

Kolejne dane dotyczą frakcji odpadów obejmującej tworzywa sztuczne, metale i 

opakowania wielomateriałowe.  
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W rozbiciu na poszczególne miesiące ilość odpadów przedstawiona został na wykresie 

powyżej.  

 

Na kolejnym wykresie przedstawione są sumaryczne ilości odpadów z tej frakcji, oraz 

szacunkowa ilość na koniec tego roku. Widać tu wzrost ilości o ok 30 ton. Ilość innych frakcje 

odpadów segregowanych jest stabilna i porównywalna z latami poprzednimi. Ten wzrost 

również może mieć wiele czynników. Podstawowym jest niewątpliwe lepsze segregacja 

odpadów przez mieszkańców.  

Coraz ważniejszą grupą odpadów, która wpływa na koszty systemu, są odpady 

wielkogabarytowe. 
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Wykres przedstawia ilość tych odpadów w poszczególnych miesiącach. Widać wyraźnie, że 

niemal połowa zbierana jest podczas zbiórki odpadów wielkogabarytowych sprzed posesji.  

 

Powyższy wykres sumuje ilości odpadów wielkogabarytowych w miesiącach styczeń – 

wrzesień w poszczególnych latach. Pokazane są również ilości w poszczególnych latach. 

Szacunkowa ilość tych odpadów w roku bieżącym może wynieść ponad 710 ton. Jest to w 

zasadzie podwojenie ilości odpadów wielkogabarytowych zebranych w roku 2018.  

Wielokrotnie było podkreślane, że kluczowym czynnikiem cenotwórczym jest masa odpadów. 

Kolejny wykres pokazuje łącznie ilość odpadów, które powstały w naszej gminie w 

poszczególnych latach. 
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Łączny wzrost ilości odpadów może wynieść nawet 600 ton, w porównaniu z rokiem 2020. 

Daje to ok 50 kg śmieci więcej na mieszkańca. Za połowę tego wzrostu odpowiadają odpady 

tzw. „zielone”. Oznacza to, że na statystycznego mieszkańca przypada ponad 630 kg śmieci 

rocznie. Średnia dla Polski to 342 kg na mieszkańca rocznie wg. GUS.  

12 października wraz z pracownikami Urzędu Gminy oraz prezesem PGK sp. z o.o. odbyłem 

wizytę w Związku Międzygminnym Czysty Region w Kędzierzynie-Koźlu. Celem tego 

spotkania było zapoznanie się z funkcjonowaniem tego związku jednostek samorządu 

terytorialnego.  

 

Koszty, jakie ponoszą mieszkańcy gmin które są w związku, na jedną osobę, kształtują się na 

poziomie 25 zł od osoby. Przystąpienie do takiego związku wymaga przeprowadzenia 

procedury w naszej gminie, oraz co równie ważne, wymaga zgody samego związku. Jednym 

z elementów przystąpienia do związku jest wpłata składek oraz tzw. opłaty wstępnej. 

Dlatego kluczową rolę odgrywać będzie tu kalkulacja ekonomiczna, która wykaże, czy jest 

to korzystne dla obu stron. Związek ten może również, wedle mojej wiedzy, przystępować 

do przetargów w gminach, które nie są jego członkami, ale na zasadach komercyjnych. O 

wyniku tych kalkulacji poinformuję Radę Gminy. Wymagają one przekazania sporej ilości 
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danych oraz porównania systemów, jak i uwzględnienia wzajemnych oczekiwań związku i 

Gminy Gierałtowice.  

Rozważanie pomysłu przystąpienia do związku jest zasadne, jeżeli miało by doprowadzić 

do obniżenia opłat, jakie ponoszą mieszkańcy, za wywóz odpadów.  
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KOSZTY ENERGII, INNE KOSZTY BIEŻĄCE, OTOCZENIE PRAWNE 

Gmina Gierałtowice uczestniczy w grupie zakupowej energii elektrycznej w ramach 

Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Po przeprowadzeniu przez GZM przetargu średni 

wzrost ceny energii wyniesie 62%. Jest to skokowy wzrost, który bardzo mocno odbije się na 

finansach gminy. Spodziewany jest również wzrost cen gazu. 

Od początku kadencji prowadzone były działania, które miały doprowadzić do zmniejszenia 

zużycia energii elektrycznej: 

 Dokonano wymiany oświetlenia w obiektach publicznych.  

 Zainstalowano baterie fotowoltaniczne na szkole w Gierałtowicach.  

 Tego typu instalacja jest montowana na szkole w Chudowie.  

 Przewidziana jest również na szkole w Przyszowicach, będzie wykonywana w trakcie 

termomodernizacji obiektu, która ma być przeprowadzona w ramach 

dofinansowania przez GZM. Jak informowałem wcześniej dwa przetargi były 

bezskuteczne. Kolejny przetarg zostanie ogłoszony w 2022 roku.  

 Prowadzone były prace związane z termomodernizacją Urzędu Gminy, na co 

również pozyskano środku z GZM 

Obecnie trzeba rozważyć przyśpieszenie tych działań, co pozwoli zniwelować chociaż w 

części skutki drastycznych podwyżek energii.  

Również inne działania, związane z obniżeniem kosztów w gminie, miały na celu 

przygotowywać dokumentację i przygotowywać się do kolejnych działań zmierzających do 

obniżenia kosztów energii.  

Od początku kadencji prowadzone są działania dotyczące wymiany starych pieców w 

obiektach gminnych. Wszędzie ogrzewanie jest wymieniane na gazowe. Obecnie to również 

odbije się na kosztach funkcjonowania obiektów publicznych.  

Do powyższych informacji trzeba dodać spodziewany, być może równie drastyczny, wzrost 

kosztów komunikacji publicznej związany z cenami paliwa, ze wzrostem wynagrodzeń oraz 

koniecznością wymuszonego przez zmiany prawa, zakupu taboru elektrycznego lub 

wodorowego. Koszty tych zakupów trzeba będzie ponieść, również w naszej gminie, m.in. 

przez wzrost składek na komunikację publiczną.  

Kolejnym ważnym czynnikiem kosztowym są wynagrodzenia. Siatka wynagrodzeń w 

jednostkach gminnych wymaga urealnienia i dostosowania do bieżących okoliczności. 
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Dotyczy to urzędu, obsługi i administracji w szkołach, biblioteki i GOK. W 2022 roku 

priorytetem powinno być utrzymanie kompetencji i sprawności zespołów pracowników. 

Przypomnę, że od początku kadencji poczynione zostały w tym zakresie znaczne redukcje. 

W samym urzędzie zmniejszono zatrudnienie o ok 25%. Pracownicy mają obecnie 

odpowiednie do kompetencji i możliwości zakresy zadań. Powinni być jednak stosownie 

wynagradzani, co przewidują przepisy prawa, wiążące wysokość wynagrodzenia z 

zakresem obowiązków i odpowiedzialnością.  

Ze smutkiem trzeba przyjąć planowane, a już częściowo przyjęte, zmiany w prawie. Dotkną 

one bardzo mocno samorządy w całej Polsce. Jednak skutki będą różne w różnych 

jednostkach samorządowych. Gmin w naszym kraju jest 2477, powiatów 314, a miast na 

prawach powiatu 66. Łącznie jest to 2857 podmiotów. W tej masie prawie 3 tysięcy 

podmiotów Gmina Gierałtowice jest na 50 miejscu jeśli chodzi o JST, które są najbardziej 

poszkodowane przez wprowadzane reformy, zbiorczo określane Nowym Ładem.  

Trzeba mocno podkreślić, że ubytek dotyczy kluczowych dla gminy dochodów bieżących. 

Kwota ponad 0,5 mln zł jest w mojej ocenie zaniżona. Realna strata będzie o wiele wyższa. 

Warto zwrócić uwagę, że doliczono do dochodów kwotę, która będzie wypłacana 

jednorazowo, a jest to ok 2 mln zł. Nie jest w tych wyliczeniach uwzględniona inflacja, 

oficjalnie już sięgająca 6%. Nawet gdyby przyjąć ten, w mojej ocenie, zaniżony wskaźnik, 

to realna siła pieniądza z podanych w tabeli 18,49 mln  spada o ponad 1,1 mln. Tutaj 

ponownie trzeba podnieść wzrosty kosztów energii o ponad 60%, gazu, kosztów pracy, 

materiałów i usług. Trudno wyszukać grupę, gdzie wzrost jest mniejszy niż 10%. 

Na następnej stronie pokazany jest wykaz 50 najbardziej poszkodowanych przez reformy 

Nowego Ładu gmin w Polsce. Wykaz został opublikowany na stronach Polskiej Agencji 

Prasowej. PAP jest agencją rządową, finansowaną z budżetu państwa. Nie można więc 

zakładać, że jest to ranking zrobiony tendencyjnie, lub na zlecenie polityczne. Jest to oficjalna 

informacja od władz centralnych.  
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EPUAP I DORĘCZANIE KORESPONDENCJI 

W gminie został otwarty punkt, gdzie można potwierdzić profil zaufany. Wracam do tego 

tematu, ponieważ jest on szczególnie aktualny po ostatnich doniesieniach o kłopotach z 

doręczaniem korespondencji przez Pocztę Polską. Sytuacja ta dotyczy dużej części naszego 

kraju.  

Profil zaufany pozwala prowadzić korespondencje z urzędem, jaki i urzędowi z 

mieszkańcem, droga elektroniczną.  

 

Profil można potwierdzić w Urzędzie Gminy w Gierałtowicach i w Urzędzie Stanu Cywilnego 

w Przyszowicach w godzinach pracy urzędów. Ta jedna wizyta „fizyczna” pozwala na 

przejście na elektroniczne kontaktowanie się z urzędami w całej Polsce. 

Warto promować tą możliwość wśród mieszkańców gminy. 
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Ponadto, z uwagi na wyżej wspomniane problemy Poczty Polskiej, uruchomiony został 

specjalny adres mailowy w Urzędzie Gminy, gdzie można zweryfikować, czy została do 

mieszkańca wysłana korespondencja. 

 

Korespondencję będzie można odebrać również w Urzędzie Gminy w dogodnym terminie. 

Sprawność postępowań i realizacji zadań przez Gminę zależy m.in. od skutecznego i 

szybkiego doręczania korespondencji. Mam nadzieję, że ta usługa, która jest zupełnie nowa 

i unikatowa, ułatwi naszym mieszkańcom i przedsiębiorcom współpracę z urzędem.  
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STYPENDIA I NAGRODY WÓJTA 

Z okazji Święta Edukacji Narodowej zostały przyznane nagrody Wójta Gminy dla 

nauczycieli z naszych szkół. Poniżej lista nagrodzonych nauczycieli. 

1.  Stefania Michalska Dyrektor ZSP Chudów 

2.  Lilianna Łacheta Wicedyrektor ZSP Chudów 

3.  Agata Szuba-Dyrcz Nauczyciel ZSP Chudów 

4.  Alina Rajca Wicedyrektor ZSP Gierałtowice 

5.  Dorota Jęchorek Wicedyrektor ZSP Gierałtowice 

6.  Małgorzata Socha Nauczyciel ZSP Gierałtowice 

7.  Zdzisława Popiel Nauczyciel ZSP Gierałtowice 

8.  Małgorzata Wiśniewska Dyrektor ZSP Paniówki 

9.  Karina Karcz Wicedyrektor ZSP Paniówki 

10.  Anna Sowulewska Nauczyciel ZSP Paniówki 

11.  Kazimierz Tyc Nauczyciel ZSP Paniówki 

12.  Martyna Pietrzak Nauczyciel ZSP Przyszowice 

 

Uczniom zostały przyznane stypendia za osiągnięcia i wynik w nauce. Te wyróżnienia warto 

podkreślić. Kryteria w naszej gminie są naprawdę wysokie. Wszystkim uczniom należą się 

wyjątkowe wyrazy uznania za tak wysokie wyniki. Do rozważenia jest kwestia, czy w sposób 

szczególny nie uhonorować tych uczniów, którzy tak wysokie wyniki osiągają w kolejnych 

latach. 
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Stypendium Wójta Gminy Gierałtowice wysokie wyniki w nauce dla 

uzdolnionych uczniów szkół w Gminie Gierałtowice za rok szkolny 2020/2021 

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w 

Chudowie  

1. Agata Zeidler 

2. Filip Augustowski 

3. Aleksandra Domin 

4. Emilia Kisiel 

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w 

Gierałtowicach 

5. Olesia Bielousova 

6. Wiktor Frelich 

7. Paweł Hańczur 

8. Martyna Hermann 

9. Agata Kabiczke 

10. Monika Karczmarz 

11. Alicja Klyszcz 

12. Paulina Kozik 

13. Milena Marciniak 

14. Anna Okoń 

15. Małgorzata Rajca 

16. Mateusz Tabor 

17. Julia Czerwińska 

18. Aneta Machulik 

19. Eryk Machulik 

20. Magdalena Steinke 

21. Emilia Korcz 

22. Dominika Malcher 

23. Marek Smolnik 

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w 

Paniówkach 

24. Grzegorz Biedroń 

25. Magda Botor 

26. Jakub Burak 

27. Jacek Jabłukiewicz 

28. Wioletta Morgała 

29. Paulina Szukała 

30. Oliwier Szymon 

31. Emilia Zaremba 

32. Zuzanna Szolc 

33. Laura Nocoń 

34. Hanna Grela 

35. Julia Zając 

36. Milena Buczek 

37. Jakub Gruca 

38. Amelia Wyrobek 

39. Maja Gembalczyk 

40. Matylda Klasik 

41. Emilia Kuśnierz 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w 

Przyszowicach  

42. Agata Pilny 

43. Maja Pytel 

44. Kamil Sobota 

45. Piotr  Żogała 

46. Kinga  Lokwenc 
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ZAKOŃCZENIE 

Październik to z jednej strony czas kończenia wielu zadań, z drugiej - okres intensywnego 

przygotowywania się do kolejnego roku. Rok 2022 zapowiada się jako czas wielu wyzwań, 

szczególnie w zakresie kosztów funkcjonowania oraz bezprecedensowego obniżenia 

dochodów gminy, w wyniku zmian prawa. Wiele wskazuje na to, że kolejny rok będzie 

czasem szalenie ważnym dla przyszłości samorządu. Nie tylko w Gminie Gierałtowice, ale 

również w Polsce. 

 

 

Wójt Gminy 

Leszek Żogała 

Gierałtowice 25.10.2021 
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