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Protokół Nr XIII/ 15 

z sesji Rady Gminy Gierałtowice 

która odbyła się w dniu 29 września 2015 r. 

 

Tryb zwołania: Art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 

z późniejszymi zmianami) 

Zwołujący: Przewodniczący Rady Gminy Gierałtowice Józef Buchczyk. 

Prowadzący obrady: Przewodniczący Rady Gminy Gierałtowice Józef Buchczyk. 

Uczestniczyli: 14 radnych: Mirosława Bałuszyńska, Marek Błaszczyk, Józef Buchczyk, Janina Cicha-

Rożek, Piotr Drażyk, Daniel Gajda, Tatiana Kowalska, Maria Mąka, Grażyna Malec, Piotr Promny, 

Erwin Smolnik, Zygmunt Strzoda, Paweł Szary, Artur Tomiczek.  

Nieobecny Paweł Hirsz. 

 Lista obecności w załączniku nr 1 do protokołu. 

Wójt Gminy Joachim Bargiel, z-ca Wójta Janusz Korus, skarbnik Gminy Michał Kafanke, radca prawny 

Józef Maślanka oraz sołtysi, kierownicy referatów Urzędu Gminy, radny Powiatu Gliwickiego Marek 

Szolc i przedstawiciele jednostek organizacyjnych gminy.  

Lista obecności osób zaproszonych stanowi załącznik nr 2 do protokołu 

Miejsce: aula Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach przy ul Powstańców Śl. 41. 

Czas trwania: 16
00

-18
00 

Obserwatorzy: obecni 

Porządek sesji: 

1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.  

2.  Przedstawienie porządku obrad.  

3.  Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 25.08.2015 r.  

4.  Informacja o działalności Wójta w okresie międzysesyjnym  

5.  Zgłaszanie interpelacji, zapytań i wniosków.  

6.  Sprawozdanie z działalności komisji w okresie międzysesyjnym.   

7.  Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gierałtowice za pierwsze pół-
rocze 2015 roku (Druk 61/2015), o kształtowaniu się wieloletniej prognozy fi-
nansowej Gminy Gierałtowice (Druk 60/2015) oraz o przebiegu wykonania pla-
nów finansowych GBP i GOK za pierwsze półrocze 2015 roku (Druk 62/2015) 

 

8.  Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:  

 a) w sprawie zmiany uchwały Nr V/27/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gierałtowice (Druk 68/2015) 

XIII/78/15 

 b) w sprawie zmiany uchwały Nr IV/28/14 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 
30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na 2015 rok 
(Druk 69/2015) 

XIII/79/15 



Protokół z sesji Rady Gminy Gierałtowice nr XIII/15 z dnia 29.09.2015r. str.  2 z 16 

 c) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia (Druk nr 70A/2015) XIII/80/15 

 d) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia (Druk nr 71A/2015) XIII/81/15 

 e) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia (Druk nr 72A/2015) XIII/82/15 

 f) w sprawie przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Ka-
towicach Miasta Lędziny oraz zmiany Statutu Związku (Druk nr 67/2015) 

XIII/83/15 

 g) w sprawie zaliczenia części ulicy Brzezina w Chudowie do kategorii dróg 
publicznych gminnych (Druk nr 63/2015). 

XIII/84/15 

9.  Sprawy sołectw, informacje sołtysów.  

10.  Odpowiedzi na interpelacje, wolne głosy i wnioski.   

11.  Zamknięcie sesji.  

 

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. 

Przewodniczący RG Józef Buchczyk otworzył XIII sesję Rady Gminy Gierałtowice. Przywitał wszyst-

kich zebranych na sali. Stwierdził, że w sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi wymagane kworum, 

przy którym Rada może podejmować prawomocne uchwały. Ustawowy skład Rady Gminy wynosi 15 

radnych. 

 

Ad. 2 Przedstawienie porządku obrad. 

Przewodniczący Rady Gminy zaprezentował porządek obrad.  

Na wniosek Wójta Gminy do porządku obrad wniesiona została poprawka, polegająca na zmianie 

kolejności porządku obrad poprzez przeniesienie  pkt. 9 „Informacja o działalności Wójta w okresie 

międzysesyjnym” na miejsce 4. 

Porządek obrad, po zmianach, został przyjęty jednogłośnie, w głosowaniu 14 głosów „za”, 0 głosów 

„przeciwnych”, 0 głosów „wstrzymujących się”. 

 

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 25.08.2015 r. 

Do protokołu z sesji nr XII z dnia 25 sierpnia 2015 r. nie zgłoszono poprawek. Protokół, został przyjęty 

w głosowaniu 14 głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”, 0 głosów „wstrzymujących się”. 

 

Ad. 4 Informacja o działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

Informację przedstawił Wójt Gminy Joachim Bargiel. 

Sprawozdanie dotyczy okresu od 25 sierpnia do 29 września 2015 roku.  

Wójt Gminy został zaproszony przez niemieckie Ministerstwo Ochrony Środowiska na sympozjum 

odbywające się w dniach 26-29 września w Hanowerze. Sympozjum poświęcone będzie  nowym roz-

wiązaniom w dziedzinie ograniczania niskiej emisji oraz odnawialnych źródeł energii. 

26 sierpnia Związek Górnośląski zorganizował wyjazd do Nagłowic gdzie mieszkał Mikołaj Rej. Zwie-

dzano również Kielce i Oblęgorek gdzie w latach 1902-1914 mieszkał Henryk Sienkiewicz.  
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29 sierpnia i 26 września odbyły się dwa rajdy rowerowe zorganizowane przez Klub Abstynentów 

„Stokrotka”; 

29 i 30 sierpnia na boisku LKS 35 w Gierałtowicach zorganizowano II turniej Multiplay-a; 

Na dożynkach powiatowych, odbywających się 30 sierpnia w Poniszowicach, Gminę reprezentował 

zastępca Wójta Janusz Korus; 

1 września we wszystkich szkołach obchodzono uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. W Paniów-

kach uroczystość była połączona z otwarciem nowego segmentu przedszkola. W roku szkolnym 

2015/2016 do szkół uczęszczać będzie 1795 uczniów (o 150 więcej niż w roku ubiegłym). Dzieci i 

młodzież uczyć się będąw 86 oddziałach - 920 w szkołach podstawowych i 360 w gimnazjach. W od-

działach przedszkolnych będzie 515 przedszkolaków; 

4 września w Gminie gościła delegacja samorządowców z USA. Goście zainteresowani byli charakte-

rem naszej Gminy, która jest zarówno gminą górniczą jak i rolniczą.  Byli zainteresowani nawiązaniem 

współpracy oświatowej, kulturalnej, technicznej. Zachęcali producentów rolnych do promowania i dys-

trybucji polskiej żywności na tereny USA. Podpisano list intencyjny, który w przyszłości może być po-

mocny w nawiązaniu kontaktów gospodarczych. 

Delegacja ze Stanów Zjednoczonych gościła w gminie po raz drugi. Pierwsza raz samorządowców z 

USA podejmowano w Gminie Gierałtowice w 1999 roku. Jednym z wydarzeń związanych z tamtą wi-

zytą, było przystąpienie do projektu modernizacji oświetlenia ulicznego. W efekcie tych działań wyeli-

minowano całkowicie oświetlenie rtęciowe, następnie było oświetlenie sodowe - teraz rozpoczęto in-

stalowanie oświetlenia ledowego.  

5 września przy zamku w Chudowie odbył się XII Bieg Dożynkowy o Puchar Wójta Gminy Gierałtowi-

ce. Uczestniczyło w nim około 200 zawodników z 20 miejscowości Śląska. 

 6 września pod zamkiem w Chudowie odbyły się dożynki gminne. Uroczystości zainaugurowała polo-

wa msza święta, odprawiona przy zamkowym spichlerzu. W trakcie uroczystości otwarcia wyróżniają-

cy się rolnicy: Marta Organiściok, Renata Połap i Grzegorz Kostka otrzymali odznaczenia „Zasłużony 

dla Rolnictwa”. W uroczystości uczestniczyli Prezes Śląskiej Izby Rolniczej Roman Włodarz, starosta 

gliwicki Waldemar Dombek, poseł na Sejm RP Piotr Pyzik oraz przedstawiciele wielu organizacji dzia-

łający na terenie gminy, powiatu i województwa.  

6 września odbyło się referendum. W głosowaniu wzięło udział 8,43% uprawnionych. Na pytanie 

pierwsze o jednomandatowe okręgi wyborcze w 84,21% głosujących odpowiedziało TAK, 13,67% 

wyborców opowiedziało się za finansowaniem partii z budżetu państwa, a 94,29% głosujących poprało 

wprowadzenie zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładu przepisów prawa podatkowe-

go na korzyść podatnika. 

8 września w Gminie gościła Pani Amelia Bonet reprezentująca instytucję Sciens of Paris w Paryżu. 

Prowadzi ona badania z zakresu wprowadzania odnawialnych źródeł energii na terenie Europy Środ-

kowej. 

10 września w gminie gościła 20 osobowa delegacja samorządowców z Ukrainy, z regionu Zaporoża.  

Samorządowcy z Ukrainy zainteresowani byli wszystkimi aspektami  życia publicznego w Gminie;  
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13 września dożynki w Sośnicowicach; 

16 września odbyła się uroczystość powitania historycznego kamienia granicznego wyznaczającego 

granice miedzy powiatem pszczyńskim i powiatem gliwickim od 1924 roku. Kamień ten po siedmiu 

latach niebytności, powrócił na swoje miejsce, na skraju lasu przy ul. Darwina w Paniówkach. 

22 i 25 września w Gliwicach i w gminie Jahranka pod Warszawą prezentowano rozwiązania energe-

tyczne Gminy Gierałtowice oraz osiągnięcia  w dziedzinie teletransmisji danych; 

27 września na boisku LKS 35 Gierałtowice odbył się drugi memoriał bokserski imienia Tadeusza 

Kłady. Zwyciężył klub Garda Gierałtowice.  

Podsumowano budżet gminy za I półrocze 2015 roku. Wskaźnik wykonania planu po stronie docho-

dów wynosi 48%, a po stronie wydatków 43%. 

Do przedstawionej informacji nie wniesiono uwag ani zapytań. 

 

Ad. 5. Zgłaszanie interpelacji i wniosków radnych. 

Radny Zygmunt Strzoda: 

Z map geodezyjnych usunięto rów CH20 wraz z działką nr 720/15 oraz drogę łączącą ul. Karola Dar-

wina z ul. Powstańców Śląskich w Paniówkach Gmina Gierałtowice. W wyniku weryfikacji najnow-

szych podkładów mapowych zasobu Starostwa Powiatowego w Gliwicach powziąłem informację o 

braku rzeczonego rowu, działki oraz łącznika na mapach geodezyjnych. Rów, działka oraz droga ist-

nieją nieprzerwanie od roku sześćdziesięciu lat. Na tą okoliczność skompletowałem dokumenty i mapy 

potwierdzające ich istnienie. Według mojej wiedzy widnieją one na mapach do roku 2004.  

Wobec powyższego składam zapytanie w następującym zakresie: Z jakich przyczyn i w jakich okolicz-

nościach rów CH20, działka nr 720/15 i droga łączącą ul. Karola Darwina z ul. Powstańców Śląskich w 

Paniówkach nie są naniesione na mapach? 

 

Radny Piotr Promny: 

W okresie międzysesyjnym, w dniu 4 lub 5 września, zgłosiłem wniosek o naprawienie i odnowienie 

ogrodzenia na placu przy ul. K. Miarki (dawniej siedziba GS”SCH”) w Przyszowicach oraz o wykosze-

nie chwastów i wysprzątanie terenu.  

Pytanie: Czy i kiedy zostaną podjęte działania w tej sprawie? 

Odp. Józef Długaj: Wniosek został przekazany do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej.  

 

Radna Grażyna Malec: 

Komisja Kultury, Oświaty i Zdrowia zajmowała się sprawą kanalizacji wokół przedszkola w Przyszowi-

cach. Jakie działania podjęto w tej sprawie? 

Kiedy zostanie wykonany przegląd i naprawa gwarancyjna studzienek kanalizacyjnych na ul. Polnej 

w Przyszowicach? Co zrobiono w tej sprawie? 
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Ad. 6 Sprawozdanie z działalności komisji w okresie międzysesyjnym. 

Komisja Górnictwa – posiedzenie w dniu 26.08.2015 r.- referował przewodniczący komisji Artur Tomi-

czek 

Tematem wiodącym było zaopiniowanie dodatku nr 4 do planu ruchu na okres od 1.05.2015r. do 

30.04.2017 KWK „Makoszowy”. Zmiany opisane w dodatku dotyczą zmiany projekcji robót przygoto-

wawczych dla ściany i63 oraz zmiany zakresu eksploatacji pokładu 405/2 ścianą i63. Po burzliwej 

dyskusji Komisja przystąpiła do głosowania. W głosowaniu liczba głosów za wydaniem opinii pozytyw-

nej była równa liczbie głosów przeciwnych. Komisja nie zajęła stanowiska do zmian opisanych w do-

datku nr 4 do planu ruchu na okres od 1.05.2015 r. do 30.04.2017 r. Kopalni Węgla Kamiennego „Ma-

koszowy”. 

 

Komisja Doraźna – zespół opiniujący kandydatów na ławników – posiedzenie w dniu 15 września 

2015 r. - referowała przewodnicząca komisji Janina Cicha-Rożek.  

Wybór ławników zostanie przeprowadzony na następnej sesji RG, w związku z tym szczegółowe 

sprawozdanie z posiedzenia zostanie przedstawione na następnej sesji.  

 

Komisja Samorządu, Przestrzegania Prawa i Utrzymania Porządku oraz Komisji Górnictwa – posie-

dzenie w dniu 16 września 2015 r. - referowali przewodniczący komisji Artur Tomiczek i Piotr Promny.  

Pierwszą sprawę rozpatrywaną na posiedzeniu omówił przewodniczący Komisji Górnictwa Artur Tomi-

czek. Przedmiotem obrad było opiniowanie dodatku Nr 6 do planu ruchu na okres od 1.05.2015 r. do 

30.04.2017 r. KWK „Sośnica”. Dodatek dotyczy ściany usytuowanej pod sołectwem Gierałtowice w 

okolicy zbiornika Wn18 zwanego potocznie „Matysikowe”. Po dyskusji komisja wydała opinię pozytyw-

ną do dodatku Nr 6 do planu ruchu na okres od 1.05.2015 r. do 30.04.2017 r. KWK „Sośnica” pod 

warunkiem uregulowania stanu prawnego obszaru zbiornika Wn18 oraz dążenie przez kopalnię 

do utrzymania zbiornika jako polderu suchego. Opinia została wydana w głosowaniu 7 „za”, 0 „prze-

cie” i 3 ‘wstrzymujące się”.  

Dalszy przebieg obrad zrelacjonował Przewodniczący Komisji Samorządu, Przestrzegania Prawa 

i Utrzymania Porządku Piotr Promny.  

Drugim tematem było opiniowanie projektu uchwały RG w sprawie zaliczenia części ulicy Brzezina w 

Chudowie do kategorii dróg publicznych gminnych (Druk nr 63/2015). Projekt przewiduje zaliczenie do 

kategorii dróg gminnych część ulicy Brzezina w Chudowie odcinka drogi o długości 376 metrów, od 

skrzyżowania z ul. Boczną do zjazdu do budynków nr 41 i 43. Komisja wydała opinię pozytywną.  

Komisja rozpatrzyła i zaopiniowała pozytywnie również projekt uchwały RG w sprawie przyjęcia do 

Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach Miasta Lędziny oraz zmiany Statutu 

Związku (Druk nr 67/2015). Miasto Lędziny wyraziło chęć przystąpienia do KZKGOP. Zgodnie ze sta-

tutem KZKGOP przyjęcie nowego uczestnika związku może nastąpić po uprzednim podjęciu przez 

Rady Gmin wszystkich dotychczasowych uczestników związku uchwał w sprawie zmiany Statutu 

Związku polegającej na dodaniu nowego uczestnika Związku w § 2 Statutu Związku. 
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Kolejnym tematem była analiza opracowania  dotycząca doskonalenia transportu zbiorowego Gminy 

Gierałtowice. Po długiej dyskusji na temat wariantów i możliwości wprowadzenia zmian Komisja jed-

nogłośnie podjęła następujący wniosek:  

Komisja Samorządu, Przestrzegania Prawa i Utrzymania Porządku wnioskuje o utworzenie 

linii autobusowej łączącej miasta Zabrze, sołectwa Paniówki, sołectwa Chudów, Gminę 

Ornontowice i Orzesze.  

Drugim tematem dotyczącym komunikacji był brak połączenia Gminy Gierałtowice z centrum handlo-

wym Europa Centralna. Radni wnioskowali o wszczęcie rozmów z zarządem centrum handlowego 

Europa Centralna w sprawie uruchomienia nieodpłatnej linii autobusowej, przebiegającej przez Gminę 

Gierałtowice. 

W sprawach bieżących Sołtys Józef Posiłek zapytał, na jakim etapie jest sprawa nadania nazwy dwóm 

ulicom w Chudowie. Otrzymał odpowiedź, że sprawy są w toku. 

 

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego – posiedzenie w dniu 

17 września 2015 r. - referował przewodniczący komisji Zygmunt Strzoda.  

Przedmiotem obrad była wizja w terenie sołectwa Paniówki. Wizja obejmowała następujące miejsca: 

rejon zalewiska Wn35, rów CH24A koło restauracji Biały Dom, historyczny kamień graniczny przy ul. 

Darwina oraz rów CH20. Przed wyjazdem w teren Przewodniczący Komisji przedstawił dokumentację 

zdjęciowa miejsc, które były przedmiotem wizji na posiedzeniu w dniu 26.03.2015r. Przedstawił zdję-

cia z przebiegu prac na rowach oraz dokumentację zdjęciowa dotyczącą odpadów i pożaru na terenie 

zalewiska Wn35. Podczas wizji stwierdzono, że na terenie zalewiska Wn35 nie ma żadnego znaku 

zakazu wjazdu ani informacji, że jest to teren prywatny. Na terenie zalewiska już od trzech miesięcy 

zalegają zwały odpadów.  Zgodnie z przepisami prawa domniemanym posiadaczem odpadów jest 

właściciel działki na której one się znajdują. Właścicielem terenu zalewiska jest Nadleśnictwa, jednak 

dzierżawcą jest Spółka Restrukturyzacji Kopalń – KWK „Makoszowy”. W trakcie oględzin wywiązała 

się dyskusja na temat pochodzenia odpadów. Przedstawiciel kopalni poinformował, że odpady są 

dowodem w prowadzonej sprawie o ustalenie posiadacza odpadów i zostaną usunięte w momencie 

kiedy Policja wyrazi na to zgodę. W najbliższym czasie na terenie zalewiska zostanie założony moni-

toring. Uczestnicząca w posiedzeniu Kierownik Referatu Ochrony Środowiska UG poinformowała, że 

śmieci można usunąć. UG zwróci się do policji z zapytaniem na piśmie.  

W przypadku rowów poddawanych wizji należy mówić o odtworzeniu rowów, siec drenarska w tym 

rejonie został dwukrotnie zniszczona na przestrzeni dziesięciu lat. Roboty obejmowały wycinkę drzew, 

odtworzenie koryt wraz z założeniem faszyny oraz wykonanie mostków.  

W sprawach bieżących radny Hirsz poprosił o przedstawienie informacji o wysokości podatków lokal-

nych płaconych przez przedsiębiorców, których siedziba znajduje się przy ulicy Darwina w Paniów-

kach. Przewodniczący Komisji poinformował, że odbyła się wizja lokalna dotycząca możliwości wyko-

nania kanalizacji w okolicy ulicy Darwina. Przedstawiciel PGK przedstawił koncepcję podleczenia do 

kanalizacji osiedla znajdującego się w tej okolicy. 
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Następnie Komisja udała się do kamienia granicznego. Starania o powrót kamienia trwały siedem lat. 

Kamień wyznaczał granice pomiędzy powiatami Rybnickim i Pszczyńskim, był również punktem od-

niesienia do dokonywania podziału gruntów. Zniknął w roku 2008. Zniknięcie kamienia spowodowało 

bezwład geodezyjny w podziale pól okolicznych, z map geodezyjnych zniknęła droga, rów CH20 i 

gminna działka. Do roku 2004 obiekty te widniały na mapach geodezyjnych. Kamień wrócił na swoje 

miejsce dzięki życzliwości i pomocy Burmistrza miasta Mikołów. Okoliczne spotkanie włodarzy Miasta 

Mikołowa i Gminy Gierałtowice miało miejsce w dniu 16 września 2015 roku.  

 

Komisja Kultury, Oświaty i Zdrowia – posiedzenie w dniu 22.09.2015 r. – referowała przewodnicząca 

Komisji Grażyna Malec. 

Było to kolejne posiedzenie wyjazdowe, poświęcone tematowi bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu 

sołectwa Chudów. Przedmiotem zainteresowania Komisji był przegląd placów zabaw, dojazdu, dojścia 

i  wyposażenia sal. W kolejnym punkcie obrad Komisja zainteresowała się nowoczesnymi technolo-

giami w szkołach Gminy Gierałtowice, tym razem w Chudowie. 

Pani Stefania Michalska, dyrektorka szkoły w Chudowie, stwierdziła że szkoła spełnia wszystkie wy-

mogi bezpieczeństwa. Od momentu gdy został zainstalowany monitoring zewnętrzny skończyły się 

przypadki wandalizmu na terenie szkoły. Wnioskowała, żeby rozszerzyć monitoring szkolny, tak żeby 

obejmował cały plac koło remizy OSP, gdyż tam ciągle jeszcze mają miejsce wybryki chuligańskie. 

Szkoła i przedszkole są zamykane o godzinie 2000, osoby postronne nie mają możliwości wejścia do 

budynku szkoły, drzwi są zamykane, porządku pilnują 2 woźne oddziałowe. W szkole jest również 

sprawowana opieka psychologiczno-pedagogiczna, logopedyczna jest na wystarczającym poziomie. 

Dyrektorka zwróciła uwagę na problemy lokalowe na chwilę obecną w szkole nie występują, ale za 

trzy lata mogą się zdarzyć. Stale przybywa uczniów. Nie ma możliwości rozbudowania szkoły, istnieje 

jednak możliwość zagospodarowanie strychu, dzięki czemu można by było uzyskać 3 nowe sale dy-

daktyczne. Następnym problemem jest brak parkingu. Częściowo złagodzono ten problem poprzez 

udostępnienie boiska w godzinach porannych. Szkoła nadal boryka się z problemem przemarzania 

ścian. Od 1 września 2016 roku nastąpi zmiana organizacji szkoły, szkoła podstawowa zostanie prze-

kwalifikowana na w zespół szkolno-przedszkolny. Komisja przychyliła się do wniosku dyrektora i wnio-

skuje o rozbudowanie systemu monitoringu przy szkole w Chudowie, tak żeby kamery obejmowały 

teren koło remizy OSP i koło ośrodka zdrowia. 

W temacie „Nowoczesne technologie” dyrektorka szkoły poinformował, że szkoła w Chudowie posiada 

dobrze wyposażoną pracownie komputerową, trzy tablice interaktywne. Wszystkie urządzenia i opro-

gramowania są nowe, zostały wymienione w przeciągu ostatnich czterech lat. Wydatki w części zosta-

ły sfinansowane ze środków pozabudżetowych, tj. z pieniędzy za wynajem pomieszczeń i ze środków 

Rady Rodziców. Wyposażenie to w pełni zaspakaja potrzeby szkoły, każdy uczeń ma dostęp do kom-

putera.  

Punkt piąty to „Analiza systemu stypendialnego w gminie”. Komisja skupiła się na stypendiach dla 

uczniów zdolnych oraz stypendia za osiągniecia sportowe. Zdaniem Komisji trzeba przeredagować 
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regulamin. Wnioski są zapisane w protokole. Komisja podkreśliła konieczność zmiany terminu wrę-

czania stypendiów, zmiany wykazu osób mogących wnioskować o stypendium.  

W sprawach bieżących poruszono problem sportu w naszej gminie. Radni uważają, że sprawy sportu 

są źle załatwiane. Potrzebne jest zorganizowanie w Urzędzie Gminy profesjonalnego stanowiska do 

koordynowania wszystkich działań i przedsięwzięć sportowych na terenie gminy. Zdaniem radnych 

brakuje koordynacji w sprawach dotyczących sportu. Podkreślono, że jest problem w LKS Przyszowi-

ce, klubu nie stać na finansowanie drużyny grającej w IV lidze piłki nożnej. 

W dalszej części dyskusja skupiła się na sprawie żłobka, który ma powstać w Gierałtowicach. Poru-

szono też problem wydawania gazety „Wieści Gminy Gierałtowice”, a w szczególności zamieszczania 

artykułów o osiągnięciach w oświacie na ostatnich stronach. Wypłynęła też sprawa zatrudniania wice-

dyrektorów w szkołach i ich płatnych zastępstw doraźnych w kontekście obniżenia wymiaru godzin 

obowiązkowych. Ostatnim problemem była sprawa działalność ośrodków zdrowia, mieszkańcy na nie 

narzekają i zgłaszają wiele uwag. 

 

Komisja Budżetu i Planowania – posiedzenie w dniu 28.09.2015 r. – referował przewodniczący Komi-

sji Paweł Szary. 

Pierwszym tematem było zapoznanie się z informacją o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gierał-

towice za pierwsze półrocze 2015 roku (Druk 61/2015), o kształtowaniu się wieloletniej prognozy fi-

nansowej Gminy Gierałtowice (Druk 60/2015) oraz o przebiegu wykonania planów finansowych GBP i 

GOK za pierwsze półrocze 2015 roku (Druk 62/2015). 

Kolejnym punktem posiedzenia było zaopiniowanie projektów uchwał Rady Gminy. Komisja rozpatrzy-

ła i zaopiniowała pozytywnie następujące projekty uchwał: 

 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/27/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Gierałtowice (Druk nr 68/2015), 

 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/28/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Gierał-
towice na 2015 rok (Druk nr 69/2015), 

 trzy projekty uchwął w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia: Druk nr 70A/2015, druk 
nr 71A/2015 oraz druk nr 72A/2015, wraz z poprawkami. 

Ostatnim punktem były sprawy bieżące. Członkowie Komisji nie zgłosili żadnych wniosków ani zapy-

tań. 

 

Ad. 7 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gierałtowice za pierwsze półrocze 2015 

roku (Druk 61/2015) o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gierałtowice 

(Druk 60/2015) oraz przebiegu wykonania planów finansowych GBP i GOK za pierwsze 

półrocze 2015 roku (Druk 62/2015) 

Referował skarbnik gminy Michał Kafanke. 

Wójt Gminy Gierałtowice, zgodnie z art. 266 ustawy o finansach publicznych ,21 sierpnia 2015 r. 

przedłożył Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania: o przebiegu wykona-

nia budżetu Gminy Gierałtowice za pierwsze półrocze 2015 roku, o kształtowaniu wieloletniej progno-
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zy finansowej Gminy Gierałtowice oraz przebiegu wykonania planów finansowych Gminnej Biblioteki 

Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury za pierwsze półrocze 2015 roku. 

Informacja o przebiegu wykonania budżetu składa się z części opisowej i części tabelarycznej. Część 

tabelaryczna odnosi się do uchwały budżetowej. Zawiera dane ustalone w uchwale budżetowej 

na dzień 1 stycznia 2015 roku oraz plan po zmianach i wykonanie na dzień 30 czerwca 2015 roku.  

Budżet gminy, ustalony na sesji Rady Gminy Gierałtowice w dniu 30 grudnia 2014 r. po stronie do-

chodów został ustalony w kwocie 41 792 708 zł, a po stronie wydatków w kwocie 42 751 830 zł. Za-

planowany został deficyt budżetowy w kwocie 959 122 zł, w całości pokryty nadwyżką budżetową. Na 

dzień 30 czerwca 2015 r., plan po zmianach, po stronie dochodów został ustalony w kwocie 

45 554 088 zł, a po stronie wydatków w kwocie 47 232 429 zł. Deficyt budżetowy, w kwocie 

1 678 341 zł, w całości jest pokryty skumulowaną nadwyżką budżetową. W okresie sprawozdawczym 

dochody zostały zrealizowane w kwocie 21 833 467,54 zł co stanowi 47,93 %, a wydatki w kwocie 

20 313 684,30 zł, co stanowi 43,01 % planowanej wielkości. Nadwyżka budżetu wynosi 1 519 783,24 

zł.  

Informacja o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gierałtowice składa się z dwóch 

części: opisowej i tabelarycznej. Szczegółowość tego dokumentu wynika z uchwały Rady Gminy w 

sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gierałtowice. Załączniki  zawierają dane na dzień 

1 stycznia i 30 czerwca 2015 roku, przedstawiają wszystkie przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały 

ustalone na rok 2015 i zmienione w ciągu pierwszego półrocza oraz informację o polaryzacji tych 

przedsięwzięć.   

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach, w uchwale 4200/V/28/2015 z dnia 8 września 2015 r., 

wyraziła pozytywną opinię o przedłożonych przez Wójta Gminy informacjach o wykonaniu budżetu za 

pierwsze półrocze 2015 roku.  

 

Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej przedstawiła Dy-

rektor GBP Lidia Pietrowska.  

Oprócz działań podstawowych mających na celu gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteka pro-

wadzi również działalność kulturalną. W okresie sprawozdawczym zorganizowano kursy dla seniorów, 

szkolenia. Prowadzono warsztaty dla dzieci z Chudowa i Gierałtowic, brano udział w ogólnopolskiej 

akcji „Czytamy Herberta”, zorganizowano zajęcia logopedyczne dla maluchów, koncert poezji śpiewa-

nej, warsztaty w których brały udział dzieci z całego Śląska.  

Plan finansowy biblioteki, po stronie kosztów i przychodów, został ustalony w kwocie 410 966 zł. W 

Pierwszym półroczu przychody wykonano w wysokości 204 378 zł, co stanowi 49,73% planu. Koszty 

wykonano w kwocie 176 029 zł co stanowi 42,83% planu.  

Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za pierwsze półro-

cze 2015 roku przedstawił Dyrektor GOK Piotr Rychlewski. 

Wynik finansowy GOK wynosi 58 463 zł, co po odjęciu zobowiązań w kwocie 43 000 zł daje wynik 

finansowy na plus w granicach 15 000 zł. 
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Ad. 8 Rozpatrzenie i podjęcie uchwał 

 

Ad. 8a Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/27/14 z dnia 30 grudnia 

2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gierałtowice (Druk 68/2015). 

Pozytywną opinię do projektu uchwały wydała Komisja Budżetu i Planowania na posiedzeniu w dniu 

28.09.2015 r. 

Nad projektem uchwały nie podjęto dyskusji. Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść uchwały, 

oznaczonej w materiałach sesji jako Druk 68/2015, po czym poddał uchwałę pod głosowanie. 

Wynik głosowania był następujący: 14 głosów „za 

 0 głosów „przeciwnych” 

 0 głosów „wstrzymujących się”  

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr IV/27/14 z dnia 30 grudnia 

2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gierałtowice została podjęta jednogłośnie. 

W głosowaniu brało udział 14 radnych spośród 14 obecnych na sali. 

Uchwała została oznaczona numerem XIII/78/15, stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 8.b Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/28/14 Rady Gminy Gie-

rałtowice z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na 2015 rok 

(Druk 69/2015).  

Pozytywną opinię do projektu uchwały wydała Komisja Budżetu i Planowania na posiedzeniu w dniu 

28.09.2015 r. 

Nad projektem uchwały nie podjęto dyskusji. Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść uchwały, 

oznaczonej w materiałach sesji jako Druk 69/2015, po czym poddał uchwałę pod głosowanie. 

Wynik głosowania był następujący: 14 głosów „za 

 0 głosów „przeciwnych” 

 0 głosów „wstrzymujących się”  

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr IV/28/14 Rady Gminy Gierałto-

wice z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na 2015 rok została podjęta 

jednogłośnie. W głosowaniu brało udział 14 radnych. 

Uchwała została oznaczona numerem XIII/79/15, stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 8.c Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia 

(Druk nr 70A/2015). 

Pozytywną opinię do projektu uchwały wydała Komisja Budżetu i Planowania na posiedzeniu w dniu 

28.09.2015 r. 

Projekty uchwał oznaczone w materiałach jako Druki 70A,71A,72A zostały przedstawione przez 

skarbnika gminy Michała Kafanke: 
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W uchwałach tych Rada Gminy wyrazi zgodę na udzielenie poręczenia Przedsiębiorstwu Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Przyszowicach wykupu obligacji i odsetek do maksymalnej wyso-

kości 1 500 00 zł, emitowanych w celu finansowania przedsięwzięcia p.n. „Kanalizacja sanitarna wraz 

z oczyszczalnią ścieków w Gminie Gierałtowice” oraz osiągnięcia przez Spółkę stabilnej pozycji eko-

nomiczno-finansowej w perspektywie długookresowej. Wójt przedstawia trzy projekty uchwał, ponie-

waż obligacje są emitowane w trzech seriach, różniących się terminami wykupu. Są to odpowiednio- 

pierwsza seria wykupu upływa w roku 2020, druga w 2021, trzecia seria w 2022 roku. 

Projekt uchwały (Druk70A) - poręczenie zostanie udzielone do kwoty 1 500 00 zł, która obejmuje na-

leżność główną z tytułu wykupu obligacji w wysokości 1 000 000 zł oraz odsetki w wysokości 

500 000 zł. Poręczenie obowiązywać będzie od dnia zawarcia umowy poręczenia do 30.10.2020 roku. 

Nad projektem uchwały nie podjęto dyskusji. Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść uchwały, 

oznaczonej w materiałach sesji jako Druk 70A/2015, po czym poddał uchwałę pod głosowanie. 

Wynik głosowania był następujący: 11 głosów „za 

 1 głos „przeciwny” 

 2 głosy „wstrzymujące się”  

Przewodniczący stwierdził, że  uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia została 

podjęta większością głosów. W głosowaniu brało udział 14 radnych. 

Uchwała została oznaczona numerem XIII/80/15, stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 8.d Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia 

(Druk nr 71A/2015) 

Pozytywną opinię do projektu uchwały wydała Komisja Budżetu i Planowania na posiedzeniu w dniu 

28.09.2015 r. 

W uchwale tej Rada Gminy wyrazi zgodę na udzielenie poręczenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Ko-

munalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Przyszowicach wykupu obligacji i odsetek do maksymalnej wysokości 

1 600 00 zł, emitowanych w celu finansowania przedsięwzięcia p.n. „Kanalizacja sanitarna wraz z 

oczyszczalnią ścieków w Gminie Gierałtowice” oraz osiągnięcia przez Spółkę stabilnej pozycji ekono-

miczno-finansowej w perspektywie długookresowej. Poręczenie zostanie udzielone do kwoty 

1 600 00 zł, która obejmuje należność główną z tytułu wykupu obligacji w wysokości 1 000 000 zł oraz 

odsetki w wysokości 600 000 zł. Poręczenie obowiązywać będzie od dnia zawarcia umowy poręczenia 

do 30.10.2021 roku. 

Nad projektem uchwały nie podjęto dyskusji. Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść uchwały, 

oznaczonej w materiałach sesji jako Druk 71A/2015, po czym poddał uchwałę pod głosowanie. 

Wynik głosowania był następujący: 11 głosów „za 

 1 głos „przeciwny” 

 2 głosy „wstrzymujące się”  

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia została 

podjęta większością głosów. W głosowaniu brało udział 14 radnych. 
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Uchwała została oznaczona numerem XIII/81/15, stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 8.e Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia 

(Druk nr 72A/2015) 

Pozytywną opinię do projektu uchwały wydała Komisja Budżetu i Planowania na posiedzeniu w dniu 

28.09.2015 r. 

W uchwale tej Rada Gminy wyrazi zgodę na udzielenie poręczenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Ko-

munalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Przyszowicach wykupu obligacji i odsetek do maksymalnej wysokości 

1 700 00 zł, emitowanych w celu finansowania przedsięwzięcia p.n. „Kanalizacja sanitarna wraz z 

oczyszczalnią ścieków w Gminie Gierałtowice” oraz osiągnięcia przez Spółkę stabilnej pozycji ekono-

miczno-finansowej w perspektywie długookresowej. 

Poręczenie zostanie udzielone do kwoty 1 700 00 zł, która obejmuje należność główną z tytułu wyku-

pu obligacji w wysokości 1 000 000 zł oraz odsetki w wysokości 700 000 zł. 

Poręczenie obowiązywać będzie od dnia zawarcia umowy poręczenia do 30.10.2022 roku. Radny 

Marek Błaszczyk zapytał, czy wymagalność spłaty może być wcześniejsza? Czy bank może przyspie-

szyć wymagalność spłaty obligacji? 

Skarbnik Gminy Michał Kafanke odpowiedział że wymagalność może być wcześniejsza. Istnieje moż-

liwość wcześniejszej spłaty. Nie ma takiej opcji, żeby bank przyspieszył spłatę obligacji, chyba że 

spółka nie wywiązywała się z pewnych postanowień związanych np. ze zwłoką w regulowaniu zobo-

wiązań odsetkowych.  

Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść uchwały, oznaczonej w materiałach sesji jako Druk 

72A/2015, po czym poddał uchwałę pod głosowanie. 

Wynik głosowania był następujący: 11 głosów „za 

 1 głos „przeciwny” 

 2 głosy „wstrzymujące się”  

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia została 

podjęta większością głosów. W głosowaniu brało udział 14 radnych. 

Uchwała została oznaczona numerem XIII/82/15, stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 8.f Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komu-

nalnego GOP w Katowicach Miasta Lędziny oraz zmiany Statutu Związku (Druk nr 

67/2015). 

Pozytywną opinię do projektu uchwały wydała Samorządu, Przestrzegania Prawa i Utrzymania Po-

rządku, na posiedzeniu w dniu 16.09.2015 r. 

Nad projektem uchwały nie podjęto dyskusji. Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść uchwały, 

oznaczonej w materiałach sesji jako Druk 67/2015, po czym poddał uchwałę pod głosowanie. 

Wynik głosowania był następujący: 14 głosów „za 
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 0 głosów „przeciwnych” 

 0 głosów „wstrzymujących się”  

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunal-

nego GOP w Katowicach Miasta Lędziny oraz zmiany Statutu Związku została podjęta jednogłośnie. 

W głosowaniu brało udział 14 radnych. 

Uchwała została oznaczona numerem XIII/83/15, stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 8.g Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia części ulicy Brzezina w Chudowie do 

kategorii dróg gminnych (Druk nr 63/2015). 

Pozytywną opinię do projektu uchwały wydała Samorządu, Przestrzegania Prawa i Utrzymania Po-

rządku, na posiedzeniu w dniu 16.09.2015 r. 

Nad projektem uchwały nie podjęto dyskusji. Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść uchwały, 

oznaczonej w materiałach sesji jako Druk 63/2015, po czym poddał uchwałę pod głosowanie. 

Wynik głosowania był następujący: 14 głosów „za 

 0 głosów „przeciwnych” 

 0 głosów „wstrzymujących się”  

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie zaliczenia części ulicy Brzezina w Chudowie do 

kategorii dróg gminnych została podjęta jednogłośnie. W głosowaniu brało udział 14 radnych. 

Uchwała została oznaczona numerem XIII/84/15, stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 9 Sprawy sołectw, informacje sołtysów. 

Sprawy sołectwa Chudów przedstawił radny Daniel Gajda:  

Wykosić chwasty na skrzyżowaniu ulic Dworcowej i Wodnej, zwanego potocznie „gęsim rynkiem”. 

Sołtys nie otrzymał odpowiedzi na pytania zadane na poprzedniej sesji a dotyczące firmy „Budochud”, 

prosi o odpowiedź na piśmie na zadane pytania: Co jest przewożone samochodami? Czy właściwie 

odprowadzane są ścieki? Czy nie doszło do skażenia gleby? Czy firma posiada zezwolenia? Czy 

przestrzegany jest zakaz rozbiórki wydany przez konserwatora zabytków? Czy firma „Budochud” ko-

rzysta z wody ze studni głębinowej?  

Kierownik referatu Ochrony Środowiska poinformowała, że odpowiedź została wysłana . 

Bogusław Mryka, sołtys sołectwa Paniówki  

Na ulicy Dębowie pokrywy studzienek kanalizacyjnych zostały źle zabudowane. Proszę o wskazanie 

kto ma wystąpić do wykonawcy z żądaniem naprawienia usterek, PGK czy gmina? Proszę o wyegze-

kwowanie zamiany pokryw studzienek kanalizacyjnych na właściwe. 

Gminy, w ramach programu „Inicjatywa samorządowa”, do końca miesiąca sierpnia mogą zgłaszać 

do powiatu zadania inwestycyjne na rok następny. Sołectwa zaś wnioski do budżetu gminy na rok 

następny mogą zgłaszać do końca września. Ta rozbieżność powoduje, że starania o wybudowanie 

dwóch odcinków chodnika wzdłuż ulicy Zabrskiej w Paniówkach będą bezowocne, wnioski nie będą 
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rozpatrywane w powiacie i nie będą przyjęte na rok 2016, zostaną przeniesione na rok 2017, a tam 

umykają.  

Andrzej Gawlik, sołtys sołectwa Przyszowice: 

Na jednym z posiedzeń Komisji Samorządu i na sesji Rady Gminy zadałem pytania w sprawie hydran-

tów. Otrzymałem odpowiedzi z którymi się stanowczo nie zgadzam. Ktoś chce ze strażaków zrobić 

nieudaczników, którzy nie potrafią obsłużyć hydrantu. Sytuację z hydrantami opisał Komendant Po-

wiatowej Straży Pożarnej w Gliwicach, w piśmie skierowanym do radnych. Przedkładam również 

oświadczenie prezesa OSP Przyszowice i OSP Bojków w przedstawionej sprawie. 

Na sesji w dniu 28 lipca wspominałem o studzienkach kanalizacji sanitarnej przy ul. Powstańców Śl. 

w Przyszowicach, otrzymałem odpowiedź, że studzienki zostaną naprawione do 15 września 2015 

roku, ale do dnia dzisiejszego nie zrobiono nic. 

Wielokrotnie zwracałem się z prośbą o usunięcie z poboczy dróg pozostałości po budowie kanalizacji, 

ale większość z nich nadal zalega na drogach np. na ul. Polnej przy potoku Chudowskim, na działce 

przy ul. Krótkiej, zniszczone mostki przy ul. Polnej. 

Gerda Czapelka, sołtys sołectwa Gierałtowice: 

Interweniować na Kopalni w sprawie naprawienia szkody górniczej na ul. Ks. Roboty, naprzeciw skle-

pu Farmer. 

 

Ad. 10 Odpowiedzi na interpelacje, wolne głosy i wnioski. 

Radny Marek Błaszczyk: 

Na jednym z posiedzeń Komisji Sołtys z Paniówek podniósł kwestię głośnego samolotu zakłócającego 

spokój. Jakie kroki podjęto w tej sprawie? Jakie możliwości prawne w tej sprawie posiada gmina? 

Odp. Z-ca Wójta Janusz Korus: Sprawą zajmuje się Referat Ochrony Środowiska. Do jednostek od-

powiedzialnych zostały wysłane pisma, odpowiedzi jeszcze nie wpłynęły. Dalsze działania będą podję-

te po otrzymaniu odpowiedzi.  

Radny Artur Tomiczek zwrócił się z prośba do Radnego Powiatu Marka Szolc, żeby do budżetu na rok 

2016 zgłosił wniosek o wykonanie przejścia dla pieszych i odcinka chodnika na drodze powiatowej 

ul. Korfantego, przy ul. Piontka. Wykonanie przejścia dla pieszych w tym miejscu poprawiło by bezpie-

czeństwo pieszych oraz przyczyniło się do spowolnienia prędkości ruchu. 

Radny Zygmunt Strzoda: 

Radny podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że kamień graniczny wrócił na swoje 

miejsce. Na mapach geodezyjnych nie ma rowu CH20, działki gminnej nr 820/15 i drogi. Gminna 

Spółka Wodna dwukrotnie zwracała się do Starosty Powiatu z zapytaniem w jakich okolicznościach 

rów działka i droga zniknęły z mapy. W odpowiedzi Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej 

poinformował, że po analizie materiałów archiwalnych, uzupełniono na mapie zasadniczej pominięty 

odcinek rowu biegnący od ul. Zabrskiej w Paniówkach w kierunku południowo-wschodnim do granicy. 

Z najnowszych map wynika jednak, że nie uzupełniono ani rowu, ani działki, ani drogi. Działki te są 
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w granicy nieruchomości RSP „Przełom”. Radny zwrócił się do radnego Powiatu Marka Szolca z proś-

bą, żeby podjął interwencję w tej sprawie.  

Rolnicy proszą o pomoc z wyegzekwowaniu odszkodowania za szkody jakie wyrządzają dziki. 

Mieszkańcy gminy donoszą, że rolnicy pobierają wodę z potoku Chudowskiego do podlewania warzyw 

na polach.  

Radna Janina Cicha-Rożek zaprosiła wszystkich na koncerty organizowane w ramach obchodów 

„Dnia Papieskiego”. W dniu 11 października 2015 r. w kościele w Gierałtowicach o godz. 17
00

, odbę-

dzie się koncert muzyki organowej, a w dniu 18 października w kościele w Przyszowicach występ 

chórów powiatowych.  

Radny Piotr Drażyk podziękował za wyremontowanie budynku socjalnego przy zamku w Przyszowi-

cach.  

Radny Powiatu Gliwickiego Marek Szolc: 

Wnioski budżetowe do budżetu powiatu mogą być składane do końca sierpnia. Wnioski radnych mu-

szą być zbieżne z wnioskami jakie przedstawią gminy w ramach inicjatywy samorządowej.  

Sprawa skrzyżowania na drodze wojewódzkiej nr 921 nie wymaga zabezpieczenia środków ze strony 

powiatu. Planowana jest realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 78 na odcinku do gra-

nicy z miastem Zabrze”. W ramach tego zadania na skrzyżowaniu ma powstać rondo. O terminach 

wykonania Radni Powiatowi będą informowani na bieżąco w miarę ostępu sprawy. 

Radny poinformował, że zgłosił wnioski o wyczyszczenie chodnika zlokalizowanego w ciągu drogi 

wojewódzkiej nr 921 ul. Korfantego w Gierałtowicach na odcinku od skrzyżowania na ul. Korfantego 

do ul. Stachury oraz wyczyszczenie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 921 ul. Makoszowska w 

Przyszowicach na odcinku od przejazdu kolejowego w Gierałtowicach do mostu nad rzeką Kłodnica w 

Przyszowicach. Te roboty zostaną wykonane w ramach bieżącego utrzymania dróg, termin wyzna-

czono wstępnie na 30.10.2015 r.  

Przewodniczący Rady Gminy Józef Buchczyk zawnioskował, żeby dopilnować, aby w odpowiednim 

terminie do budżetu powiatu na rok 2017, został złożony wspólny wniosek gminy i radnych powiato-

wych o realizację zadań w ramach „Inicjatywy samorządowej”. 

Przewodniczący Rady Gminy wyznaczył termin następnej sesji na dzień 27 października 2015 r. 

 

Ad.11 Zamknięcie sesji. 

Przewodniczący Rady Gminy Józef Buchczyk stwierdził, że porządek sesji został wyczerpany, po 

czym ogłosił zamknięcie obrad XIII sesji Rady Gminy Gierałtowice. 

 

Protokołowała: Zuzanna Plaza. 

 

Załączniki: 

1) Lista obecności radnych. 
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2) Lista obecności zaproszonych gości. 

3) Uchwały podjęte na sesji Nr XIII/78/15 – XIII/83/15 

 


