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Protokół 

z zebrania wiejskiego sołectwa Paniówki 

odbytego w dniu 3 kwietnia 2017 roku. 

 

Porządek zebrania; 

1. I Otwarcie zebrania i stwierdzenie prawomocności. 

2.  Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej. 

3.  Zamknięcie KWK Makoszowy i sposoby zgłaszania szkód górniczych. 

4.  Działalność KWK Budryk. 

5.  Informacja o cenach wody. 

6.  Możliwość podłączenia do kanalizacji sanitarnej. 

7.  Informacja o stanie basenu. 

8.  Nowy podział sołectwa na okręgi wyborcze. 

9.  Proces uchwalania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenne-

go. 

10.  Wolne głosy i wnioski. 

11.  Zakończenie zebrania. 

 

1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie prawomocności. 

Zebranie zostało zwołane przez Radę Sołecką.  

Zebranie odbyło się w Szkole Podstawowej w Paniówkach, ul. Zwycięstwa 44, w godzinach 

18
00 

- 21
20

. 

W zebraniu uczestniczyli: Wójt Gminy Joachim Bargiel, z-ca Wójta Gminy Janusz Korus, 

kierownicy referatów Urzędu Gminy oraz przedstawiciele: Jastrzębskiej Spółki Węglowej 

KWK „Budryk”, kopalni Makoszowy, Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w 

Przyszowicach, Pływalni, Wodnik w Paniówkach, Komisariatu Policji w Knurowie. 

Według listy obecności w zebraniu uczestniczyło 85 mieszkańców sołectwa, uprawnionych do 

głosowania. 

 

2. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej. 

Informację przedstawił sołtys Bogusław Mryka. 

Sprawozdanie dotyczy okresu od 6 kwietnia 2016 r. do 2 kwietnia 2017 r. 

W okresie sprawozdawczym działalność sołtysa polegała na organizowaniu posiedzeń Rady 

Sołeckiej, na których uzgadniano działania na rzecz sołectwa i rozwiązywano bieżące pro-

blemy. Drugim obowiązkiem było uczestniczenie w pracach Rady Gminy Gierałtowice, 
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tj. w sesjach i w posiedzeniach komisji Budżetu i Planowania, komisji Górnictwa oraz Komi-

sji Samorządu, Przestrzegania Prawa i Utrzymania Porządku. 

Członkowie Rady Sołeckiej brali udział w spotkaniach z członkami Ochotniczej Straży Po-

żarnej, chóru Cecylia, Koła Emerytów i Rencistów, Zarząda Spółki Wodnej oraz Koła Go-

spodyń Wiejskich. Czynnie uczestniczyli w pracach Rady Parafialnej. Zorganizowali obchody 

Światowych Dni Młodzieży oraz drugi Orszak Trzech Króli. Czynnie pracowali przy demon-

tażu starej sceny. Wspólnie z członkiniami KGW reprezentowali sołectwo Paniówki na Ślą-

skich Godach i dożynkach, a także na festiwalu żuru w Stanicy. W maju zorganizowano 

siódmy festyn rodzinny w parku Joanny.  

W ubiegłym roku miał miejsce finał konkursu Nestle Porusza Polskę. W konkursie tym sołec-

two Paniówki zajęło pierwsze miejsce w województwie śląskim i wygrało siłownię, którą 

zabudowano w parku Joanny.  

Rada Sołecka brała czynny udział w uczczeniu 80-tej rocznicy poświecenia kościoła, co upa-

miętnione zostało w kalendarzu ściennym Gminy Gierałtowice. Wspólnie z członkami Kółka 

Rolniczego zorganizowała dożynki sołeckie.  

Duży nacisk skierowano na likwidację barszczu Sosnowskiego, akcja ta będzie kontynuowana 

w następnych latach.  

Rada Sołecka, na posiedzeniu w dniu 24.08.2016 r., zgłosiła propozycje inwestycyjnych, dzie-

ląc je na dwie grupy – tych za które odpowiedzialny jest Zarząd Dróg Powiatowych i tych 

które mają być finansowane z budżetu gminy. 

Zadania skierowane do ZDP to: 

1) Wykonanie chodnika wzdłuż ul. Zabrskiej na odcinkach od ul. Słonecznej do ul. Borowej 

oraz od ul. Podzamcze do ul. Zamkowej wraz z oświetleniem tychże odcinków. 

2) Wyznaczenie przejścia dla pieszych na ul. Zabrskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Borową 

i ul. Skotnicką 

3) Rozpatrzenie prawidłowości usytuowania przystanku autobusowego przy skrzyżowaniu 

ul. Zabrskiej i ul. Powstańców Śląskich (po stronie wschodniej ul. Zabrskiej) co do zgod-

ności z przepisami. 

4) Budowa przystanku autobusowego w rejonie skrzyżowania ul. Zabrskiej z ul. Darwina 

wraz z ewentualną lokalizacją przejścia dla pieszych i chodnika. 

5) Wykonanie przepustu wzdłuż ul. Zabrskiej, pod ul. Darwina. 

6) Udrożnienie rowu wzdłuż ul. Zabrskiej od ul. Podzamcze w kierunku potoku Chudowskie-

go. 

7) Likwidacja uskoków na ulicach Zabrskiej i Gliwickiej. 

8) Zmiana organizacji ruchu i oznakowania na ul. Gliwickiej i oznaczenie odcinka pomiędzy 

basenem i ul. Zwycięstwa, jako terenu zabudowanego. 

9) Likwidacja uskoków na ul. Gliwickiej. 

 

Zadania inwestycyjne na rok 2017, realizowane z budżetu gminy:  

1) Wykonanie chodnika na ul. Dworskiej (od ul. Zwycięstwa do przedszkola). 

2) Wykonanie chodnika na ul. Zwycięstwa (od ul. Gliwickiej do ul. A. Swobody). 
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3) Wykonanie zagospodarowania otoczenia i stworzenie miejsc parkingowych w otoczeniu 

starej szkoły. 

4) Rozbudowa (dostosowanie do aktualnych potrzeb) lub budowa nowego budynku Ochotni-

czej Straży Pożarnej. 

5) Wykonanie brakujących odcinków oświetlenia ulicznego (ul. Zabrska – odcinek od 

ul. Słonecznej do ul. Borowej oraz ul. Powstańców Śląskich do lasu). 

6) Skomunikowanie ul. Skotnickiej z basenem. 

7) Wykonanie drogi śródpolnej od ul. Dworskiej do ul. Ogrodowej, zgodnie z wykonanym 

projektem. 

8) Wykonanie utwardzenia ulicy Zamkowa (brakującego odcinka od ul. Podzamcze) oraz 

łącznika pomiędzy ul. Dębową i ul. Działkową. 

9) Wykonanie projektu przebudowy boiska piłkarskiego LKS „Tempo” Paniówki w celu 

odsunięcia boiska od występujących na nim deformacji nieciągłych oraz wykonanie 

oświetlenia boiska. 

10) Wykonanie przejścia pomiędzy Parkiem Joanny a drogą łączącą ul. Powstańców Śląskich 

z ul. Zwycięstwa. 

11) Budowa drogi łączącej ul. Darwina i ul. Powstańców Śląskich, wzdłuż granicy z gminą 

Mikołów. 

Powyższe zadania są zadaniami inwestycyjnymi. Oprócz tego ze środków bieżących budżetu 

gminy co roku są przeprowadzane remonty dróg i inne mniejsze zadania. Rada Sołecka na 

bieżąco podejmuje interwencje w gminie. Na ostatnim posiedzeniu zgłosiła potrzebę usunię-

cia nierówności na ul. Ogrodowej oraz reorganizacji znaków drogowych. 

Wynikiem współpracy ze Starostwem Powiatowym było zlikwidowanie uskoku na ul. Za-

brskiej i wyczyszczenie rowu przydrożnego, na odcinku od ul. Zamkowej do rowu CH20F. 

W wyniku starań radnego powiatowego Marcina Brosza na ul. Zabrskiej wybudowane zostały 

przejście dla pieszych i dwa punkty pomiaru prędkości.  

Współpraca z kopalnią Makoszowy zaowocowała wyczyszczeniem zbiornika na potoku Pa-

niówka oraz sfinalizowaniem zadania wymiany 5 mostków w rejonie ul. Wodnej. Zgłoszono 

kolejne zadania związane z naprawieniem szkody górniczej – uskok na ul. Zwycięstwa oraz 

szkody w budynkach starej szkoły i remizy OSP. 

Doprowadzono do usunięcia szkód górniczych na rowach urządzeniach drenarskich w rejonie 

na wschód od ul. Zabrskiej, za które odpowiedzialna była kopalnia Budryk. W tym roku prace 

będą kontynuowane po stronie zachodniej. 

Rada Sołecka przyczyniła się do zorganizowania tymczasowych miejsc parkingowych przy 

starej szkole oraz doraźnego poprawienia bezpieczeństwa na wjeździe do szkoły od strony 

ul. Zwycięstwa, poprzez zlikwidowanie zbędnej lampy i przeniesienie znaków drogowych. 

Obecnie Rada Sołecka bierze udział w pracach Gminnej Komisji Rewitalizacyjnej.  

Na zakończenie wypowiedzi sołtys podziękował wszystkim członkom, Rady Sołeckiej i ich 

rodzinom za bezinteresowną pracę, udostępnianie sprzętu, poświęcanie czasu, po to, by sołec-

two reprezentowało się godnie na tle gminy i powiatu. Podziękował również członkom 
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Ochotniczej Straży Pożarnej, Kółka Rolniczego, Koła Gospodyń Wiejskich i wszystkim oso-

bom, które swoja wiedzą i umiejętnościami wspierają działalność Rady Sołeckiej. 

 

Ad.3. Zamknięcie KWK Makoszowy i sposoby zgłaszania szkód górniczych. 

Informację przedstawił przedstawiciel KWK Makoszowy Jacek Piwowarczyk. 

19 grudnia 2016 r. Zarząd Spółki Restrukturyzacji Kopalń podjął decyzje o likwidacji kopalni. 

Opracowano program likwidacji kopalni, w którym zakończenie wydobycia węgla kamienne-

go ustalono na dzień 31 grudnia 2016 r. Likwidację kopalni przewidziano w okresie od 

1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r., a zakończenie okresu likwidacji do końca 2021 roku. 

Sposób usuwania szkód górniczych nie zmienił się, z tym, że wydłużył się czas załatwiania 

sprawy, ponieważ, kopalnia nie dysponuje swoimi środkami i każda ugoda kierowana jest, 

poprzez Agencje Rozwoju Przemysłu, do Ministra Energii, w celu uzyskania akceptacji wnio-

sku o dotację.  

Składanie wniosków o naprawienie szkody górniczej odbywa się w tej samej formule, z tym, 

że wnioski będą przyjmowane w sekretariacie dyrektora.  

Streszczenie dyskusji: 

Pytanie: Na jakiej podstawie będą wydawane warunki zabezpieczenia przeciw szkodom gór-

niczym dla nowych budynków? Dlaczego kopalnia odmawia zwrotu kosztów zabezpieczenia 

tym, którzy już uzyskali opinię górniczo-geologiczną, w której określona została III kategoria 

szkód? 

Odp.: Kopalnia Makoszowy, na całym swoim terenie, w opinii górniczo-geologicznej daje 

kategorie zerową. W rejonach przygranicznych wnioski są kierowane do kopalni sąsiednich. 

Okręgowy Urząd Górniczy wydaje warunki takie jakie określą kopanie sąsiednie.  

Kopalnia nie odmawiała zwrotu kosztów zabezpieczeń, ale wnioski kierowała do Spółki Re-

strukturyzacji Kopalń. 21 marca 2017 r. otrzymała pismo dyrektora oddziału SRK, w którym 

polecił on pracownikom, że mają doprowadzać do ugody w sprawach o zwrot kosztów zabez-

pieczeń. Poinformował jednocześnie, że złożenie wniosku spółki o przyznanie dotacji budże-

towej nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy z Ministerstwem Energii na finasowanie za-

dań z tytułu naprawiana szkód górniczych wywołanych ruchem zakładu. Dyrektor SRK in-

formuje, że nie jest w stanie określić terminu zawarcia umowy, gdyż termin ten jest uzależ-

niony od Ministra Energii. Sprawy są w toku, ale dla tych obiektów, którym przyznano zabez-

pieczenie przeciw szkodom górniczym, zwrot kosztów zabezpieczenia będzie przyznany. Ko-

palnia nie ma żadnego wpływu na bieg tych spraw, gdyż nie posiada własnych środków.  

Pytanie: Kiedy zostanie usunięty uskok na ul. Zwycięstwa przy posesji nr 86? Jak kopalnia 

przewiduje utrzymanie przepompowni na ul. Kłodnickiej i rowów opaskowych? 

Odp.: Przepisy prawa stanowią, że koszty utrzymania przepompowni ponosi następca prawny. 

Teraz jest nim Spółka Restrukturyzacji Kopalń, a po jej likwidacji Okręgowy Urząd Górniczy. 

Na końcu przejmą je samorządy.  

Sprawa uskoku na ul. Zwycięstwa jest w toku, przekazana została do Agencji Rozwoju Prze-

mysłu do zaopiniowania. Jeżeli ARP wyda opinię pozytywną to zadanie będzie finansowane 

z dotacji Ministra Energii. 
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Ad. 4 Działalność KWK Budryk. 

Informację przedstawił przedstawiciel KWK Budryk Piotr Stajno. 

Od 8 lat pod terenem Paniówek kopalnia Budryk nie prowadziła eksploatacji. Ostatnią eks-

ploatacją, jaką kopalnia Budryk prowadziła pod terenami sołectwa Paniówki była eksploatacja 

prowadzona w latach 2006-2008 ścianami BW4, BW5 i BW6. Szkody spowodowane tą eks-

ploatacja w większości zostały już usunięte. Na 2017 nie planuje się ani jednego remontu. 

Jastrzębska Spółka Węglowa realizuje zwroty kosztów zabezpieczeń na szkody górnicze, 

w ubiegłym roku załatwiono 6 spraw. Obecnie realizowane są roboty związane z usuwaniem 

skutków eksploatacji na rowach i urządzeniach melioracyjnych. Do wykonania pozostała czę-

ściowa regulacja rowu melioracyjnego CH20 i jego dopływu. Zadanie zostanie wykonane jak 

kopalnia uzyska zgodę na wejście w teren. 

W 2016 roku na usuwanie szkód górniczych na terenie sołectwa Paniówki kopalnia wydatko-

wała 307,9 tys. zł.  

W ubiegłym roku został zatwierdzony kolejny plan ruchu na lata 2017-2018. Eksploatacja 

ujęta w tym planie będzie prowadzona w głównej mierze pod terenami Gminy Ornontowice 

i sołectwa Chudów i tylko w małym skrawku w południowej części sołectwa Paniówki. Pro-

gnoza osiadań wykazała, że eksploatacja nie spowoduje przeciwspadku na ciekach wodnych. 

Mimo tego kopalnia zleciła wykonanie ekspertyzy odcinka potoku Jasienica. W ranach regu-

lacji jest przewidziana przebudowa przepustu na ul. Zabrskiej.  

Nie rozpatrywano kwestii potoku Chudowskiego, ponieważ koncesja na wydobywanie kopa-

liny kończy się w 2018 roku, nie wiadomo jakie zasoby będą w następnej koncesji. 

Pytanie: Wielu inwestorów napotyka na trudności z uzyskaniem kosztów zabezpieczeń. 

W negocjacjach z przedstawicielami kopalni zakwalifikowanych zostaje jedynie 30% ponie-

sionych kosztów. 

Odp.: Kopalnia realizuje zwroty kosztów zabezpieczeń, w ubiegłym roku na 11 spraw 6 zała-

twionych zostało ugodowo. Każdy wniosek jest weryfikowany pod względem zgodności 

kosztorysu z przedmiarem robót. W ostatnim czasie wystąpił bum budowalny, wniosków jest 

znacznie więcej, dlatego sprawy trwają dłużej. Z uwagi na ciężką sytuację finansową JSW 

terminy płatności wydłużyły się do 120 dni. Problemem jest brak zgody właściciela ze spo-

rządzoną wyceną. W takim przypadku sprawa jest kierowana do sądu.  

Pytanie: Mieszkańcy ul. Powstańców Śl. Bardzo często nękani są silnymi wstrząsami. 

Od jakiej eksploatacji pochodzą te wstrząsy? 

Odp.: Wstrząsy są powodowane eksploatacją ściany B10 w pokładzie 410, prowadzonej pod 

terenem sołectwa Chudów. Wstrząsy te są odczuwalne, ale nie będą powodować uszkodzeń 

obiektów budowlanych. Wstrząsy nie będą trwały długo. Eksploatacja prowadzona w 2016 

roku pod Chudowem, ścianami B1, B2 i B3, również generowała wstrząsy, ale ustały one jak 

eksploatacja została wyprowadzona z tego rejonu. 

Pytanie: Do kogo należy kierować wnioski o naprawienie szkody wywołanej wstrząsem?  

Odp.: Informację skąd pochodził wstrząs najszybciej można uzyskać telefonując do dyspozy-

tora na kopalni, który wskaże na której kopalni był wstrząs. Jeżeli wstrząs pochodził od ko-
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palnia Budryk, to kopalnia wysyła do poszkodowanego osobę, która oszacuje szkody. Następ-

nym krokiem jest propozycja ugody o naprawienie szkody. 

 

Ad. 5 Informacja o cenach wody. 

Informację przedstawił Wiceprezes Zarządu PGK Sp. z o.o. w Przyszowicach Tomasz Drą-

szkowski. 

Na wstępie przeprosił za skażenie wody, jakie miało miejsce w Paniówkach. Powodem była 

dostawa zanieczyszczonej wody zakupionej z wodociągów Mikołowa. Spółka jest skazana na 

zakup wody z Mikołowa, gdyż sieć wodociągowa jest tak skonstruowana, że od strony Pa-

niówek nie ma możliwości innego zasilania niż z Mikołowa.  

Ceny wody nie ulegają zmianie, nie przewiduje się podwyżek w tym ani w następnym roku. 

Cena wody wynosi 7,99 zł, a cena ścieków 11,00 zł netto.  

 

Ad. 6 Możliwość podłączenia do kanalizacji sanitarnej.. 

Informację przedstawił Wiceprezes Zarządu PGK Sp. z o.o. w Przyszowicach Tomasz Drą-

szkowski. 

Możliwość przyłączenia posesji do kanalizacji istnieje, ale na właściciel musi pokryć koszty. 

Firma nie realizuje żadnych inwestycji, nie ma środków na budowę nowej nitki kanalizacji. 

Ewentualna inwestycja mogła by być zrealizowana tylko wtedy, gdy będzie opłacalna.  

Streszczenie dyskusji: 

Pytanie: Dlaczego w okolicznych miejscowościach ceny wody są znacznie niższe niż w naszej 

gminie? 

Odp.: Nie można porównywać dużych aglomeracji miejskich do terenów wiejskich. Stopa 

zagęszczenia i związane z nią koszty różnią się znacząco.  

Pytanie: Kiedy zostanie spłacony kredyt zaciągnięty na budowę kanalizacji? 

Odp.: Kredyt zostanie spłacony całkowicie w 2031 roku.  

Pytanie: Jak przystępowano do budowy kanalizacji mówiono, że ci którzy się nie podłączą 

będą kontrolowani i że się nie opłaca wywóz szamba przez szambelana. Czy kontrole takie są 

prowadzone? Jaką karę otrzymuje właściciel, który odmówił przyłączenia się do kanalizacji a 

kontrola wykaże nieprawidłowości?  

Odp. M. Bruniany – przedstawiciel Urzędu Gminy: Kontrole są prowadzone na bieżąco. 

W pierwszej kolejności kontrolowane są nieruchomości, które miały możliwość podłączenia 

do kanalizacji i z niej nie skorzystały.  

Kara nie jest pierwszym instrument stosowanym w procedurze kontrolowania. W pierwszej 

kolejności właściciel otrzymuje nakaz przyłączenia. Potem wydana zostaje decyzja, a jeżeli 

decyzja nie zostanie wykonana to przeprowadzana jest egzekucja administracyjna. Gmina 

będzie nadal czynić starania, żeby wszystkie posesja zostały przyłączone do kanalizacji. 

Pytanie: Czy spółka PGK zamierza zakupić beczkowóz do wywozu szamb? 
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Odp.: Spółka zamierza zakupić szambowóz.  

Pytanie: Spółka PGK powinna informować o skażeniach wody, w pierwszej kolejności tych 

odbiorców, którzy prowadzą działalność gospodarcza i zatrudniają ludzi. O skażeniu jakie 

miało miejsce w ostatnim czasie nikt nie wiedział.  

Odp.: Informacja była podana w mediach lokalnych.  

W-ce Prezes PGK zobowiązał się do tego, że w na stronie internetowej i w gazecie Wieści 

Gminy Gierałtowice zamieści informacje o rekompensacie dla mieszkańców Paniówek. 

Pytanie: Dlaczego nie obniżono opłaty za wodę, za czas, w którym spółka nie wywiązywała 

się z umowy, dostarczała odbiorcom wodę niezdatną do użytku?   

Odp.: Odbiorcom, którzy zgłosili fakt dostawy zanieczyszczonej wody odliczona została opła-

ta za 0,5m
3
.  

Sołtys wyraził opinię, że spółka nie powinna czekać aż odbiorca złoży wniosek, skoro do 

wszystkich była dostarczana skażona woda.  

Pytanie: Kanalizacja nie została wykonana zgodnie z projektem, pominięto posesje które były 

w nim ujęte. Właściciele pominiętych posesji żądają podłączenia do kanalizacji. Pytają na co 

poszły unijne pieniądze? W powiecie gliwickim są dużo mniejsze miejscowości, a woda jest 

znacznie tańsza. Jeżeli spółka PGK ma takie trudności to powinna przekazać sieć wodocią-

gom gliwickim. 

W odpowiedzi głos zabrał Wójt Gminy Joachim Bargiel. Powiedział, że genezą projektu bu-

dowy własnej sieci kanalizacji sanitarnej było to, że żadna instalacja w sąsiednich miejscowo-

ściach nie chciała przyłączyć do swojej sieci Gminy Gierałtowice. Starania rozpoczęto w 2007 

roku, kiedy to gmina uzyskała statut aglomeracji ściekowej, co upoważniło ją do złożenia 

projektu o dofinansowanie z Unii Europejskiej. Obszary objęte projektem musiały spełnić 

dwa warunki: 120 mieszkańców na 1km
2
 i 15.000 RLN. Dzięki tym działaniom udało się po-

zyskać 60 mln zł z UE, na całkowity koszt inwestycji 120 mln zł. Początkowo przedsięwzię-

cie miało kosztować 107 mln zł, ale w trakcie realizacji zastosowana lepsze, ale bardziej kosz-

towne rozwiązania, sieć przesunięto na drogi. To ochroniło tereny przeznaczone pod zabudo-

wę i skutkowało nową nawierzchnią na większości dróg. 

Gmina myśli o obniżeniu kosztów. Czynione są starania o swoje ujęcia wody od strony Za-

brza. Wzmacniane jest połączenie od strony Knurowa i z innych źródeł. Dla obniżenia kosz-

tów planuje się zasilenie oczyszczalni w energię elektryczną z biogazowni. Cena nie będzie 

rosła, zadłużenie w miarę spłacania będzie coraz mniejsze, a tym samym będą mniejsze kosz-

ty i cena będzie spadać. Proces hamowania górnictwa przyniesie mniejsze szkody, ale będzie 

odczuwalny dla budżetu gminy. Likwidacja kopalni Makoszowy skutkuje zmniejszeniem do-

chodów budżetu gminy o 1,2 mln zł. Żeby zrekompensować straty dochodów gmina myśli w 

jaki sposób obniżyć koszty. Temu mają służyć obiekty energetyki odnawialnej, fotowoltaika, 

centra przemysłowe i inne działania.  

 

Ad. 7 Informacja o stanie basenu. 

Informację przedstawił Przemysław Dejneka - Prezes Pływalni Wodnik. 
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Zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane dwa razy w roku są przeprowadzane przeglą-

dy techniczne obiektu. Protokoły z przeglądu są przesyłane do Powiatowego Inspektora Nad-

zoru Budowlanego. Ostatnia kontrola odbyła się 26 listopada 2016 r., stan obiektu został oce-

niony jako dobry. Co 5 lat przeprowadzany jest przegląd instalacji elektrycznej. Co 2-3 tygo-

dnie pobierane są próbki wody do badań sanepidowskich. Oprócz tego pracownicy co 4 go-

dziny badania wody przeprowadzają, a dane są przechowywane przez 5 lat. Raz w roku od-

bywa się kontrola stanu technicznego obiektu oraz ocena jakości wody.  

Podczas wichury, w dniu 13 lipca 2016 r., została zerwana część dachu. Uszkodzenie zostało 

zabezpieczone, nie zagraża bezpieczeństwu użytkownikom obiektu. Został opracowany pro-

jekt naprawy i przebudowy dachu. Realizacja remontu rozpocznie się 12 kwietnia br. i zakoń-

czy do końca czerwca. 

W ubiegłym roku z basenu skorzystało 1,2 mln klientów, nie licząc dzieci korzystających 

z basenu w ramach zajęć szkolnych.  

Basen nie otrzymuje dopłaty z budżetu gminy, ale gmina przyczyniła się do znacznego obni-

żenia kosztów funkcjonowania obiektu, sfinansowała zainstalowanie agregatu kogeneracyjne-

go, który zasila basen w prąd i energie cieplną. Gmina czyni starania o pozyskanie dostępu 

do metanu z kopalni Budryk, co również przyniesie oszczędności. Agregat zabezpiecza wiele 

potrzeb. Przy awariach sieci i w razie klęsk żywiołowych zabezpieczy funkcjonowanie zespo-

łu obiektów szkolnych, ośrodka zdrowia i basenu. Dzięki agregatowi zostało utworzone tzw. 

centrum przetrwania, które da schronienie 200 ludziom. Ideą gminy jest stworzenie takich 

centrów w każdej miejscowości.  

 

Ad. 8 Nowy podział sołectwa na okręgi wyborcze. 

Informacje przedstawiła Agata Mosiądz-Kramorz, sprawująca funkcje urzędnika wyborczego 

w gminie. 

Na dzień 1 stycznia 2017 gmina liczyła 1.1569 mieszkańców, z tego 2.704 w sołectwie Pa-

niówki, 3.905 w Gierałtowicach 3.316 w Przyszowicach i 1.644 w Chudowie. Gmina jest po-

dzielona na 15 okręgów wyborczych. Według art. 261 ustawy Kodeks wyborczy jednolita 

norma przedstawicielstwa to liczna 771,26, a liczby graniczne to: 385,63 liczba dolna 

i 1.156,9 liczba górna. Na dzień 31 grudnia 2016 r. najwięcej mieszkańców, bo 906, zamiesz-

kiwało w okręgu wyborczym nr 12 w Paniówkach. Okręg ten obejmuje ulice: Borowa, Brzo-

zowa, Gliwicka, Klonowa, Kłodnicka, Leśna, Łączna, Piaskowa, Słoneczna, Sosnowa, Świer-

kowa, Wolności i Zabrska. 

Liczba radnych nie może się zmienić, dla Gminy Gierałtowice jest to liczba 15. Podział gminy 

na okręgi wyborcze jest stały. Zmiany granic okręgów wyborczych można dokonać tylko 

w dwóch przypadkach: jak zmienia się granice administracyjne jednostki pomocniczej bądź 

wzrośnie liczba mieszkańców w danym okręgu (tj. zostanie przekroczona norma przedstawi-

cielstwa).  

Z tego wypływa wniosek, że zgodnie z aktualnym stanem prawnym w Paniówkach nie może 

być 4 radnych, chyba że zmieni się ustawa. 
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Ad. 9 Informacja o odbiorze odpadów zielonych i wielkogabarytowych oraz 

wycince drzew. 

Informację przedstawiła i odpowiadała na pytania Marta Bruniany – kierownik Referatu 

Ochrony Środowiska Urzędu Gminy. 

Zbiórka odpadów zielonych będzie prowadzona, podobnie jak w ubiegłych latach, od kwietnia 

do listopada, w co drugą sobotę. Pierwszy odbiór odpadów zielonych będzie miał miejsce 2 

kwietnia br. W czasie jednego wywozu spod nieruchomości będzie odbieranych nie więcej niż 

7 worków. Odpady zielone, przez cały rok i w każdej ilości, można oddać w Punkcie Selek-

tywnej Zbiórki Odpadów.  

Odpady wielkogabarytowe są odbierane w PSZOK przez cały rok, w godzinach pracy. W tym 

roku, podobnie jak w latach poprzednich, zostanie przeprowadzona zbiórka sprzed nierucho-

mości, planowany termin - około 20 maja. 

Z dniem 1 stycznia 2017 r. zmieniły się przepisy ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy 

o lasach. Zaistniała możliwość wycinania drzew na własnej nieruchomości, jeżeli wycinka nie 

jest związana z działalnością gospodarczą.  

Pytanie: Czy wolno palić ognisko na własnej posesji? 

Odp.: Nie ma zakazu palenia ognisk. Prawo stanowi, że nie wolno termicznie przekształcać 

odpadów poza instalacjami. Wszystkie odpady, które są objęte systemem zbiórki odpadów nie 

mogą być spalane. W praktyce należy rozumieć to tak, że trawy i liści spalać nie wolno, ale 

wolno palić suche gałęzie. 

 

Ad. 9 Proces uchwalania studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-

rowania przestrzennego. 

Informację przedstawiła i odpowiadała na pytania Maria Kuczera - kierownik Referatu Pla-

nowania Przestrzennego Urzędu Gminy. 

Projekt Studium był wyłożony do publicznego wglądu do 28 lutego, uwagi były przyjmowane 

do 21 marca br. Informacja o tym była szeroko publikowana m.in. na stronie internetowej, na 

tablicach ogłoszeń, w prasie lokalnej i przez proboszczów. Do projektu studium wpłynęły 254 

uwagi. Jeżeli w wyniku rozpatrzenia uwag, do projekt studium nie zostaną wprowadzone 

istotne zmiany, wymagające ponowienia procedury, to projekt studium, łącznie z listą nie-

uwzględnionych uwag, zostanie przekazany Radzie Gminy do uchwalenia.  

Streszczenie dyskusji: 

Pytanie: Jaka jest różnica między terenami MU i UM? Część gminy ma tereny MU czyli 

mieszkaniowo-usługowe, a w Paniówkach, tereny wzdłuż ulicach Gliwickiej, z szerokim pa-

smem po drugiej stronie i Przyszowice mają UM, co znaczy że wiodącą będzie funkcja usłu-

gowa. Rada Sołecka wystąpiła z wnioskiem o całkowite zrezygnowanie z terenów UM, gdyż 

jest to krok do zatracenia atrakcyjności miejscowości, która jest wsią o charakterze mieszkal-

nym. Wyznaczenie terenów usługowych koło restauracji Rajcula jest poważnym błędem.  

Odp.: Na terenach oznaczonych symbolem UM zabudowa mieszkaniowa będzie się mogła 

rozwijać. Pod koniec 2016 roku weszła w życie ustawa o rewitalizacji, która wymusza ko-

nieczność opracowania bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę, dlatego tereny zostały 
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rozdzielone. Jeżeli nie wyznaczono by terenów UM, to konieczne byłoby zrezygnowanie 

z dużej ilości terenów przeznaczonych pod zabudowę. Zapisy studium będą konkretyzowane 

w planie miejscowym. W tym dokumencie gmina może wprowadzić pewne ograniczenia.  

Pytanie: Na terenach UM mogą być budowane magazyny, lokowanie takich funkcji wśród 

zabudowy mieszkaniowej nie jest dobrym pomysłem. Zabudowa mieszkaniowa będzie 

wprawdzie dopuszczona, ale nikt nie będzie chciał mieszkać w sąsiedztwie zakładów usługo-

wych. Z tego wypływa wniosek, że albo ktoś pisząc projekt studium nie dopatrzył, albo jest to 

świadome działanie. 

Pytanie: Drugim problemem, na jaki zwróciła uwagę Rada Sołecka, jest zamiana terenów 

oznaczonych symbole RE – rolniczo ekologicznych, na rzecz terenów rolniczych, ponieważ 

na terenach RE jest zabroniona uprawa ziemi.  

Odp.: Tereny oznaczone symbolem RE to łąki i pastwiska i inne przeznaczenia, niedopusz-

czona jest tylko zabudowa kubaturowa. Tereny RE są wyznaczone głównie tam, gdzie panują 

specyficzne warunki gruntowe, poziom wody gruntowej nie pozwala na zabudowę.  

Wójt J.Bargiel dodał, że w poprzednim planie miejscowym, który obowiązywał do roku 2015, 

walczono o przeznaczenie na cele budowlane ponad 650 ha ziemi. W tym projekcie studium 

wyznaczono pod zabudowę obszar maksymalny. Wybrano złoty środek, żeby zapewnić mak-

symalny rozwój gminy, żeby zapewnić możliwość rozwoju budownictwa mieszkaniowego, 

rolnictwa i firm prowadzących działalność gospodarczą. Wszystkie interesy trzeba pogodzić z 

przepisami ustawy o rewitalizacji. 

Pytanie: Czy będzie jeszcze przeprowadzona analiza, żeby w Paniówkach wyznaczyć tereny 

ściśle przemysłowe? 

Odp.: Uwagi są sprzeczne. Z jednej strony jest nacisk na to, żeby wyznaczyć tereny pod zabu-

dowę usługową czy produkcyjną, a z drugiej strony jest wola, żeby zabudowa mieszkaniowa 

pozostała.  

 

Ad. 10 Wolne głosy i wnioski. 

Wójt Joachim Bargiel: Gmina prowadzi postepowanie mające na celu przystąpienie do pro-

gramu Metropolia Silesia. Metropolia Silesia, to dobrowolne połączenie się gmin aglomeracji 

śląskiej. Dotychczas należy do niej 27 gmin, trzy kolejne, Będzin, Gierałtowice i Sławków, są 

w końcowej fazie procesu przyłączenia się. Gmina Gierałtowice z przystąpienia do metropolii 

upatruje korzyści w postaci zmniejszenia kosztów komunikacji. W tej chwili na komunikacje 

publiczną wydatkuje ponad 2 mln zł rocznie. Stworzenie aglomeracji pozwoli na zwiększanie 

budżetów gmin członkowskich o około 250 mln zł. Będą to pieniądze pochodzące z podatków 

od osób fizycznych, które zamiast do budżetu państwa, za pośrednictwem metropolii, trafią do 

gmin. 

 

Pytanie: Dlaczego na ulicy Krótkiej obowiązuje znak „Zakaz ruchu”? Droga zawsze była dro-

ga dwukierunkową. Pytająca domagała się zlikwidowania znaku „Zakaz ruchu” i dopuszcze-

nia ruchu dwukierunkowego. 
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W odpowiedzi sołtys poinformował, że sprawa była przedmiotem zainteresowania Rady So-

łeckiej. RS wnioskowała o zniesienie „Zakazu ruchu”. 

Przedstawiciel Urzędu Gminy Sebastian Pawlas wyjaśnił, że nie ma możliwości fizycznej 

i prawnej wprowadzenia ruchu dwukierunkowego. Na wizji lokalnej ustalono, że możliwe są 

trzy rozwiązania: pozostawienie zakazu ruchu, dopuszczenie ruchu dwukierunkowego przy 

wykonaniu mijanki oraz wprowadzenie ruchu jednokierunkowego. Wariant pierwszy odrzu-

cono. Wariant drugi jest niemożliwy do zrealizowania, ponieważ właściciele nie wyrażają 

zgody na odstąpienie terenu potrzebnego na wykonanie mijanki. Wobec tego jedynym roz-

wiązaniem jest wprowadzenie ruchu jednokierunkowego.  

Przedstawiciel Policji Justyn Kozłowski dodał, że znaki na drodze może ustawiać i usuwać 

wyłącznie administrator drogi, i musi to robić zgodnie z przepisami prawa. 

Wójt powiedział, że jest odpowiedzialny za drogi gminne i nie dopuści do tego, żeby coś na 

tych drogach zostało zrobione niezgodnie z obowiązującym prawem. 

Zgłaszająca problem nie uznała żadnej argumentacji, domaga się nadal wprowadzenia ruchu 

dwukierunkowego. 

 

Pytanie: W tygodniu na drogach widać policję, natomiast w czwartki, gdy po drogach poru-

szają się motocykliści, znacznie przekraczający dozwolona prędkość, policji nie ma.  

Odpowiedzi udzielił przedstawiciel Policji. W ubiegłym roku dzielnicowy z Chudowa infor-

mował Wydział Ruchu Drogowego Policji w Gliwicach o konieczności wzmożenia kontroli 

w czwartki. Kontrole przeprowadzano w dwóch miejscach.  

Sołtys dodał, że na jednym z zebrań wiejskich padł pomysł na skuteczne spowolnienie pręd-

kości na drogach gminnych, jest nim wprowadzenie w całej gminie równorzędnych skrzyżo-

wań. Jest to pomysł kontrowersyjny, bo spowoduje masę stłuczek, ale skutecznie spowolni 

poruszanie się pojazdów.  

Przedstawiciel UG S.Pawlas dodał, że w celu zwiększenia bezpieczeństwa na ul. Dworskiej 

gmina przystąpiła do budowy chodnika. Jednym z elementów tego projektu jest budowa progu 

spowalniającego w okolicy przedszkola. Realizacja zadania przewidziana jest w okresie wa-

kacyjnym. 

 

Pytanie: Dlaczego nie zaasfaltowano małego fragmentu ul. Skotnickiej na wylocie na ul. Gli-

wicką? 

Odpowiedzi udzielił S.Pawlas. Zarząd Dróg Wojewódzkich nie wyraził zgody na urządzenie 

wyjazdu z ul. Skotnickiej na ul. Gliwicką, dlatego nawierzchnia została wykonana tylko na 

obszarze, którego właścicielem jest Gmina Gierałtowice. 

 

W dalszej dyskusji poruszono problem poprawy jakości złej powietrza, wywołanego niską 

emisją. Zadano pytanie, dlaczego dotacja na ten cel jest tak niska? Na stronie internetowej 

Gminy Gierałtowice jest informacja, że w tym roku gmina przeznaczyła 70.000 zł na upo-

wszechniania kultury fizycznej, 30.600 zł na zadania publiczne w dziedzinie kultury i sztuki, 

a na ochronę powietrza brakuje pieniędzy. Program fotowoltaiki również będzie mało sku-

teczny, gdyż na 205 wniosków tylko 83 zostały zakwalifikowane do programu. 
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Odpowiedzi udzielił Wójt Gminy. Dotacja na dofinansowanie ekologicznych źródeł ciepła 

pochodzi z opłat jakie wnoszą ci co zatruwają powietrze. Opłatę płacą tylko przedsiębiorcy, 

jest to nieliczna grupa, stąd środki również są niewielkie. Na razie funkcjonuje dotacja do 

pieców ekologicznych, pomp ciepła i solarów. Czynione są starania o pozyskanie dotacji ze 

środków zewnętrznych na urządzenia fotowoltaiczne. W tym programie otrzyma dofinanso-

wanie w wysokości 85% poniesionych kosztów. Wprawdzie na 205 złożonych wniosków tyl-

ko 85 zostało zakwalifikowanych do programu, ale jest to pierwszy etap, program będzie kon-

tynuowany. Gmina prowadzi wiele działań proekologicznych. Jednym z nich jest wymiana 

oświetlenia na energooszczędne. Oszczędności uzyskane w wyniku tych działań będą kiero-

wanie na inne programy np. na fotowoltaikę. Gmina, jak cały kraj, zobowiązana jest do reali-

zowania ustaleń UE, które przewidują ograniczenie emisji CO2 emisji o 20%, zaoszczędzenie 

energii o 20% oraz wyprodukowanie 15% energii ze źródeł odnawialnych.  

 

Pytanie: Kiedy zostanie naprawiony 100 metrowy odcinek ul. Ogrodowej? W ubiegłym roku 

naprawiono nawierzchnię drogi na podobnym odcinku, ale w miejscu, gdzie nie mieszkają 

ludzie, natomiast odcinek, przy którym jest gęsta zabudowa jest w bardzo złym stanie.  

Odpowiadając na pytanie Sołtys poinformował, że Rada Sołecka wnioskowała o skuteczne 

naprawienie dziur na ul. Ogrodowej. Sebastian Pawlas dodał, że odcinek o którym mowa zo-

stanie w tym roku naprawiony. 

 

Pytanie: Kiedy zostanie naprawiona studzienka telekomunikacyjna znajdująca się na skrzy-

żowaniu ulic Powstańców i Zabrskiej? 

Odpowiedzi udzielił S.Pawlas. W najbliższym czasie na terenie całej gminy przeprowadzony 

zostanie przegląd dróg. Zauważone usterki będą naprawiane. 

 

Pytanie: Czy minął okres gwarancyjny na nawierzchnie dróg wykonane po budowie kanaliza-

cji? Na ulicy Zwycięstwa są usterki, spowodowane tym, że nawierzchnia została źle wykona-

na.  

 

Pytanie: Kiedy zostanie wykonany chodnik na ul. Zwycięstwa? 

Odpowiedzi udzielił S.Pawlas. Aktualnie trwają prace nad opracowaniem dokumentacji pro-

jektowej. Termin jej wykonania ustalono do końca września. Realizacja zadania jest uzależ-

niona od środków finansowych.  

 

Pytanie: Od dwóch lat w rejonie ul. Skotnickiej jest otwarty kanał, który zagraża bezpieczeń-

stwu. 

 

Pytanie: Kiedy zostaną naprawione uskoki na ul. Działkowej? 

Odpowiedzi udzielił S.Pawlas. Gmina podpisała ugodę z kopalnią, otrzymała środki. Gmina 

zamierza przeprowadzić remont drogi, koszt tego przedsięwzięcia znacznie przekracza kwotę 

odszkodowania.  
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Pytanie: Nawierzchnia chodnika przy ul. Zabrskiej, na odcinku od ul. Powstańców do mostu, 

jest w uszkodzona, tak bardzo, że nie nadaje się do użytku. Kiedy chodnik zostanie naprawio-

ny? 

Odpowiedzi udzielił S.Pawlas. Administratorem tej drogi jest Zarząd Dróg Powiatowych, 

który poinformował, że naprawa tego odcina jest przewidziana w planie zadań na rok bieżący. 

 

Pytanie: Było zapewnienie, że zostanie wyremontowane koryto potoku przy ul. Wodnej, 

ale do tej pory nic nie zrobiono. Kiedy będzie czyszczony potok? 

Odp.: Zachwianie spadku wód potoku zostało spowodowane szkodą górniczą. Szkoda została 

zgłoszona, ale odpowiedzialną za jej naprawienie jest kopalnia Makoszowy. Sytuację w nie-

wielkim stopniu poprawią działania Spółki Wodnej, która planuje wyciąć wszystkie drzewa 

rosnące w korycie potoku, na odcinku od pompowni aż do ul. Zwycięstwa.  

 

Pytanie: Czy boisko treningowe zostanie ogrodzone? 

Odp.: Zostało wykonane oświetlenie boiska treningowego, dalsze zadania będą realizowane.  

 

Wójt poinformował, że w dniu 2 września br. w Paniówkach odbędą się dożynki powiatowe. 

Zaproszenie na dożynki przyjął arcybiskup Skworc. W roku bieżącym gmina obchodzi jubile-

usz czterdziestolecia, z tej okazji w całej gminie odbędzie się szereg imprez jubileuszowych. 

 

Ad. 11 Zakończenie zebrania 

Przewodniczący stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany, po czym ogłosił zamknięcie 

zebrania. 

Przewodniczący zebrania 

 

Bogusław Mryka 

Protokołowała: Stefania Swoboda. 
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