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Sprawozdanie składane jest Radzie Gminy Gierałtowice. 

Obejmuje okres od 15 listopada do 15 grudnia br. 
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Epidemia 

W gminie ciągle jest możliwość zaszczepienia się przeciw COVID-19. W ostatnim czasie 

powstał nowy punkt szczepień w Ośrodku Zdrowia w Gierałtowicach. Poziom zaszczepienia 

to na dzień 15 grudnia 58,8%. Obecnie szczepionka, która nie chroni przed zakażeniem, 

jest najskuteczniejszą metoda ochrony przed wirusem. Wszystkie dane pokazują, że osoby 

zaszczepione lżej przechodzą zakażenie. Warto dbać od zdrowie swoje i innych. 

 

W gminie na 15 grudnia, z uwagi na kwarantannę, nauką zdalną objętych było 5 grup w 

przedszkolach oraz 9 klas w szkołach. Od kilku tygodniu ten poziom jest mnie więcej stały. 
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Inwestycje 

Okres pomiędzy sesjami to czas końca roku. Główne zadania inwestycyjne zostały już 

zakończone, o czym informowałem w poprzednim sprawozdaniu. 

Trwa inwestycja związana z ulica Polną w Przyszowicach. Projekt, przygotowywany w 

poprzedniej kadencji uzyskał dofinansowanie w wysokości 50% i jest obecnie realizowany. 

Duży wpływ na przebieg prac będzie miała pogoda. Obecnie wykonywana jest kanalizacja 

deszczowa oraz stabilizowane jest podłoże i układana jest warstwa podbudowy. 

 

 

Trwa obecnie przetarg na rozbudowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chudowie. Do 

postępowania wpłynęło dużo zapytań. Można przypuszczać, że jest spore zainteresowanie 

tym przetargiem. Liczba zapytań, jak również inne przyczyny organizacyjne spowodowały 

konieczność przesunięcia terminu otwarcia ofert na 4 stycznia. Wynika to m.in. z faktu, że po 

przygotowaniu odpowiedzi potencjalni oferenci, zgodnie z przepisami prawa, muszą mieć 

czas na zapoznanie się z uzyskanymi informacjami i przygotowanie ewentualnych ofert. 
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Na budowanym placu zabaw w Chudowie zostały zdemontowane urządzenia, które nie 

spełniały wymogów określonych zamówieniem. Stwierdzone braki dotyczyły bezpieczeństwa 

użytkowników oraz zabezpieczeń przeciwkorozyjnych. Obecnie trwa procedura prawna 

związana z zakończeniem tego zadania oraz rozliczeniem wartości prac, których jakość nie 

została zakwestionowana. Jak najszybciej zostanie ogłoszone zamówienie, we właściwym 

trybie, na dokończenie prac i oczywiście zamontowanie zabawek. 

W ramach napraw szkód górniczych przebudowany został podjazd do garażu OSP 

Gierałtowice. Było to pilne zadanie, ponieważ wóz strażacki przestawał się mieścić w bramie 

wjazdowej do garażu. W obrębie urzędu występują silne szkody górnicze, szczególnie 

pomiędzy budynkami. 

Pełne podsumowanie działań inwestycyjnych będzie dostępne w pierwszym kwartale 

przyszłego roku. 
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Działania związane poprawą jakości powietrza w gminie 

Ogłoszony został kolejny konkurs edukacyjny, wskazujący na problem jakości powietrza w 

naszej gminie. Konkurs skierowany jest to dzieci z naszych szkół i wpisuje się w działania 

edukacyjne, które podejmuje gmina w tej ważnej sprawie. 

 

W sezonie grzewczym skupiamy się na działaniach edukacyjnych. Z przyczyn oczywistych 

wymiana pieców jest teraz ograniczona. 

Innym działaniem informacyjno-edukacyjnym jest instalacja „sztuczne płuca”. Jest to projekt 

Polskiego Alarmu Smogowego. Dzięki pośrednictwu Gierałtowickiego Alarmu Smogowego 

instalacja znalazła się po raz kolejny w naszej gminie, tym razem w Przyszowicach. Tak jak 

poprzednio w Paniówkach, tak i teraz była bardzo blisko szkoły. 
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Tego typu akcje na pewno podnoszą świadomość społeczną.  

W tej kadencji gmina znacząco zwiększyła - nawet trzykrotnie - wysokość dotacji do 

wymiany pieca. Skokowo wzrosła też liczba wymienianych przy wsparciu dotacji gminnej 

pieców. Efekt ten staje się powoli odczuwalny, chociaż stan powietrza nie jest jeszcze 

zadowalający. Warto jednak pamiętać, że każde wymienione źródło ciepła na bardziej 
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ekologiczne, przyczynia się do poprawy sytuacji. Trudno też nie wspomnieć, w kontekście 

jakości powietrza, innych czynników, które mają na to wpływ. W gminie jest bardzo dużo 

dróg, które są intensywnie wykorzystywane, z autostradą na czele. Jest to bardzo ważny i 

w mojej ocenie pomijany, czynnik. Tysiące samochodów to bardzo duże ilości spalin, jak i pył 

generowany przez ruch samochodowy (ścieranie opon itp.). Ważnym źródłem 

zanieczyszczenia powietrza jest też bez wątpienia przemysł.  

Mieszkańcy gminy aktywnie pozyskują też dotacje z innych źródeł do wymiany pieców. 

Szczególnie warto podkreślić, że od początku roku prowadzony jest ranking aktywności gmin 

w programie Czyste Powietrze. Na prawie dwa i pół tysiąca gmin w Polsce, nasza gmina 

niezmiennie plasuje się w pierwszej setce. W publikowanym kwartalnie rankingu zajmowała 

odpowiednio miejsca 54 po pierwszym kwartale.  W drugim kwartale było to miejsce 78. 

Obecnie gmina jest na 31 miejscu w Polsce. Jest to najlepsze miejsce w Powicie Gliwickim. 

Najwygodniejszą formą złożenia wniosku jest wysłanie go przez internet. Żeby było to 

możliwe, konieczne jest posiadanie Profilu Zaufanego. Profil taki można potwierdzić w 

naszym Urzędzie Gminy, jak i w Urzędzie Stanu Cywilnego. Profil umożliwia komunikację w 

drodze elektronicznej z urzędami w całej Polsce. 

 

Grafika pochodzi ze strony Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i pokazuje tempo 

wymiany pieców. Nie ma jeszcze informacji za rok 2021, ale szacunkowo można przyjąć, ze 

z programu udzielonych ok. 300 tysięcy dotacji. Szacunkowa liczba pieców do wymiany to 

http://www.gieraltowice.pl/
mailto:wojtgminy@gieraltowice.pl


Leszek Żogała – Wójt Gminy Gierałtowice 

 

  

www.gieraltowice.pl   wojtgminy@gieraltowice.pl   Strona 9 z 21 

    

ponad 3 mln. Z medialnych doniesień wynika, że np. w tzw. obwarzanku krakowskim 

wymienione jest obecnie ok 2% pieców. Taki, szerszy obraz pokazuje, na jakim etapie 

jesteśmy obecnie w naszej gminie. W mojej ocenie, u nas, już ponad połowa pieców jest 

wymieniona na nowoczesne. 

Urząd gminy również aktywnie informuje mieszkańców o konieczności złożenia deklaracji do 

Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Mieszkańcy przy okazji wizyty w urzędzie 

informowani są o tym obowiązku. Z terenu naszej gminy jest już ponad 550 deklaracji, z 

czego ponad 360 złożono bezpośrednio w Urzędzie Gminy.  Proces ten trwa od początku 

obowiązywania przepisów. 

W skali kraju deklaracji do systemu złożono niewiele ponad 340 tysięcy deklaracji (stan na 

październik 2022 r.). Z tego zaledwie niecałe 22,5 tysiąca dotyczy budynków, gdzie źródło 

ciepła jest uruchomione przed 1 lipca 2022 roku. Cała reszta, czyli ponad 317 tysięcy to 

deklaracje dla źródeł ciepła zainstalowanych po 1 lipca br. Jak widać tempo składania 

deklaracji nie jest wysokie. Szacuje się, że w ewidencji powinno być ok. 5 mln źródeł ciepła. 

Czyli zgłoszone jest ok 5-6%. W naszej gminie zgłoszone jest już ponad 15% pieców. Jest 

to efekt systematycznej pracy urzędu, np. korzystamy z faktu, że mieszkańcy przychodzą do 

urzędu w innym celu i „przy okazji” składana jest deklaracja. 
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Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 

Mijający rok był czasem uchwalania Miejscowych Planów Zagospodarowania 

Przestrzennego dla poszczególnych sołectw. Plany dla Przyszowic i Paniówek są już 

uchwalone i prawomocne, niemal w całości. Plan dla Chudowa uprawomocni się 21 grudnia. 

Dla sołectwa Gierałtowice trwa obecnie procedura wyłożenia planu do publicznego wglądu. 

Po etapie wyłożenia będzie można składać uwagi do planu, które następnie zostaną 

rozpatrzone i będzie możliwe podjęcie uchwały przez Radę Gminy. Procedura powinna 

zakończyć się w pierwszym kwartale przyszłego roku. Tym samym plany zagospodarowania 

obejmą w zasadzie teren całej gminy. 

 

Zwrócić trzeba uwagę na fakt, że plany zagospodarowania nie są dokumentami wiecznymi. 

W pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że „teren żyje”. Do nowo uchwalonych planów 

pojawiają się już pierwsze wnioski o zmianę. Konieczne będzie przyjęcie jasnych reguł 

procedowania tych wniosków. Urząd będzie informował kwartalnie Radę Gminy o liczbie, 

oraz treści składanych wniosków. Na podstawie tych informacji, będzie można podejmować 

decyzję, czy rozpoczynać procedury zmiany plany. Takie podejście pozwoli wnioskodawcom 

na ustalenie, kiedy wniosek będzie mógł być rozstrzygnięty. Obniży to też koszty 

wprowadzania zmian. 

http://www.gieraltowice.pl/
mailto:wojtgminy@gieraltowice.pl


Leszek Żogała – Wójt Gminy Gierałtowice 

 

  

www.gieraltowice.pl   wojtgminy@gieraltowice.pl   Strona 11 z 21 

    

Należy wspomnieć, że nadzór prawny Wojewody Śląskiego zakwestionował niektóre zapisy 

w uchwalonych planach. Podniesione zarzuty dotyczą kilku kwestii. Uwagi dotyczące techniki 

legislacyjnej zostały oczywiście uwzględnione. Doprecyzowane zostały również niektóre 

przepisy szczegółowe. Nadzór prawny zakwestionował również jeden z paragrafów 

dotyczących ochrony środowiska na terenie naszej gminy. W mojej ocenie zarzut jest 

nietrafiony i wywodzony jest z błędnej interpretacji przepisów prawa. 

 Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na rozstrzygnięcie wojewody została złożona 

skarga do sądu. Uważam, że gmina jest zobowiązana do ochrony środowiska i jest w pełni 

władna to uchwalenia przepisów, które pozwolą nam ten cel realizować. 
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Energia 

Rosnące koszty energii stawiają gminę przed nowymi wyzwaniami. Konieczne jest podjęcie 

działań, które pozwolą na zminimalizowanie negatywnych skutków wzrostu kosztów. Jednak 

obok aspektu inwestycyjnego, związanego np. z budowa instalacji wytwarzających energię, 

np. fotowoltanicznych, równie ważne jest zbudowane ram formalno-prawnych, które pozwolą 

na sprawne i elastyczne funkcjonowanie w zmieniającym się otoczeniu faktycznym, ale i 

prawnym. W obecnej sytuacji, z uwagi na wstrzymanie funduszy unijnych dla Polski, tym 

ważniejsze jest przygotowanie właściwych ram prawnych dla działań, które mogą być 

uruchomione po rozpoczęciu naboru wniosków na dofinansowanie ze środków europejskich. 

 

(Grafika: subregion.pl) 

Konieczne jest również określenie skali planowanej działalności. W mojej ocenie gmina może 

o wiele więcej uzyskać współpracując z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Dla 

nas odpowiednią perspektywą jest cały Powiat Gliwicki. Osiem gmin, ok. 120 tysięcy 

mieszkańców to potencjał, który można wykorzystać. Po przygotowaniu wstępnych założeń 

zostaną przekazane Radzie Gminy materiały związane z planowanymi działaniami w tym 

zakresie. 
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Odpady komunalne 

Podsumowanie ilości odpadów, w skali całego roku, będzie w kolejnym sprawozdaniu. W 

niniejszym dokumencie pozwolę sobie tylko na wskazanie kilku istotnych kwestii, które będą 

musiały być rozstrzygnięte w najbliższym czasie. 

Łączna masa odpadów będzie o ok. 300 ton wyższa, niż w roku 2020. Dzieje się tak pomimo 

spadku ilości odpadów zmieszanych. Za wzrost odpowiadają w głównej mierze odpady 

zielone i wielkie gabaryty. Odpady bio po raz pierwszy, wszystko na to wskazuje, 

przekroczą ponad 30% masy odpadów. Natomiast odpady zmieszane, spadną do poziomu 

niewiele ponad 40% masy, podczas gdy jeszcze rok temu było to ponad 48% masy. W roku 

2019 było to ponad 49%. 

 

 

Zmiany przepisów prawa pozwalają na pewne modyfikacje w tym zakresie uchwał gminy. 

Jak wiadomo, dyskusja już jest rozpoczęta we właściwej komisji Rady Gminy. Pierwszy 

kwartał przyszłego roku powinien być czasem podejmowania i wdrażania decyzji, również 

w kontekście kolejnego przetargu na odbiór odpadów komunalnych, który odbędzie się w 

pierwszym półroczu przyszłego roku. 

5% 16% 28% 39% 50% 61%

Meble i inne odpady wielkogabarytowe

Bioodpady

Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne

Procentowy udział frakcji odpadów

2021 2020 2019 2018
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Prowadzona jest też akcja informacyjna związana ze zbieraniem odpadów, w szczególności 

w naszym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Działania mają na celu 

uszczelnienie systemu. Zmiany wprowadzamy też stopniowo. Grudzień jest okresem 

przejściowym, który ma pozwolić na dostosowanie się do nowych wymogów. Dzięki tym 

działaniom zmniejszy się ryzyko oddawania odpadów, które nie powinny się na PSZOK 

znaleźć. 
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Wydarzenia 

W ostatnim czasie sporo się działo w naszej gminie. W sprawozdaniu zazwyczaj nie opisuję 

wydarzeń kulturalnych, ale tym razem warto wspomnieć o tym co się działo w ostatnim czasie. 

Dzięki aktywnym mieszkańcom, radom sołeckim, sołtysom, radnym gminnym, kołom gospodyń, 

szkołom, radom rodziców, OSP i wielu innym organizacjom odbyło się bardzo dużo, jak na 

naszą gminę imprez. 

 

Jarmarki świąteczne odbyły się aż w trzech sołectwach, tj. Gierałtowice, Chudów i 

Przyszowice. 
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W jarmarku w Chudowie aktywnie brali udział również przedstawiciele sołectwa Paniówki, 

z Kołem Gospodyń Wiejskich w Paniówek. 
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Wszystkie imprezy miały wsparcie Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Kultury i 

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Przyszowicach. 
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W samych Paniówkach jarmark się nie odbył, ponieważ, jak dobrze wiadomo już niedługo 

będzie tam miał miejsce tradycyjny i szeroko znany, nawet poza gminą, Orszak Trzech Króli, 

który dopełni tym samym cyklu wydarzeń związanych z Świętami Bożego Narodzenia. 
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Jestem przekonany, że wszystkie te wydarzenia na trwałe wpiszą się w nasz gminny 

kalendarz. Cieszy duża aktywność mieszkańców, którzy włączyli się w organizację imprez. 

Bez tego nie było by możliwe zorganizowanie takich wydarzeń w takiej skali. Wszystko 

wskazuje na to, że zamiast jednego będą trzy jarmarki w Gminie Gierałtowice. 

Nie są to oczywiście jedyne wydarzenia, jakie miały miejsce w ostatnich tygodniach. Warto 

wspomnieć turniej szachowy i zawody wspinaczkowe. Z przyczyn związanych z epidemią nie 

odbył się turniej pływacki na basenie Wodnik. 
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Defibrylator 

W grudniu tego roku na terenie Gminy Gierałtowice zainstalowano kolejny defibrylator, w 

sołectwie Przyszowice przy ul. Ogrodowej (korty, plac zabaw). Urządzenie zostało 

zakupione w ramach Funduszu Sołeckiego. 

Obecnie na obszarze naszej gminy znajduje się w przestrzeni publicznej pięć urządzeń AED 

dostępnych całodobowo. Zostały one zainstalowane w specjalnie do tego przeznaczonych 

szafkach utrzymujących optymalne parametry dla AED tzn. w zimie szafki są ogrzewane a 

w lecie wentylowane. Szafki są wyposażone w system alarmowy i znajdują się pod nadzorem 

wizyjnym. 
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Aplikacja gminna 

Gmina posiada od kilku lat własną aplikacje na telefon. Można w niej pozyskać już pewne 

informacje. Zwracam uwagę na ten kanał informacyjny, ponieważ będzie on sukcesywnie 

rozwijany. Mam nadzieję, że już wkrótce będzie to istotne źródło informacji o naszej gminie. 

 

 

 

 

Aplikacja jest darmowa i możliwa do pobrania na wszystkie rodzaje smartfonów. 

 

 

Wójt Gminy 

Leszek Żogała 

Gierałtowice 16.12.2021 
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